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O evento CIBERJUR – CONGRESSO NACIONAL DE DIREITO E TECNOLOGIA é uma atividade anual 

realizada pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, tendo, 

dentre outros, os seguintes objetivos: 

 

 Promover, anualmente e de forma nacional, discussões e debates a respeito das áreas tecnológicas existentes e em 

desenvolvimento e suas interações com as diversas áreas do direito; 

 

Propiciar a interação do direito com as novas tecnologias, com as sociedades da informação e do conhecimento;  

 

Propiciar, aprimorar, integrar, debater, orientar e disseminar o estudo das diversas áreas do direito quanto 

ao às implicações sociais e jurídicas do uso das novas tecnologias;  

 

Propiciar o desenvolvimento   de   novas  técnicas e instrumentos legais, debates, propostas de emendas, 

alterações e críticas à legislação já existente e à projetada; 

 

Propiciar a integração da classe jurídica com a sociedade da tecnologia da informação, o Poder Judiciário, 

Membros do Ministério Público, Câmaras e Comissões Parlamentares, peritos, delegados, agentes de segurança da 

informação, órgãos públicos, empresas públicas e privadas, organizações não governamentais, instituições 

internacionais, etc objetivando a discussão, o aprimoramento e o uso das novas tecnologias de acordo com a 

dignidade humana, de forma justa, democrática e legal;  

 

Promover cursos e palestras práticas para a sociedade, advogados, acadêmicos de direito e estagiários, e; 

 

Promover a inclusão digital. 
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OBJETIVOS DA 
APRESENTAÇÃO: 

 
1. Apresentar reflexões e idéias sobre projeto de inclusão 

digital para pessoas idosas, com ênfase nos advogados idosos; 

 

2.   Colher subsídios dos Congressistas para o aperfeiçoamento do 

projeto TI para TI (Tecnologia da Informação para Terceira 

Idade). 

18h00 as 19h30 = 1h30 
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I - INTRODUÇÃO 
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POPULAÇÃO IDOSA 

Os dados do IBGE apontam que existem hoje, no Brasil, 190 

milhões de habitantes, sendo 21 milhões de pessoas com 60 

anos ou mais, equivalente a 11% da população brasileira; 

 

Até 2025 esse contingente atingirá a marca de 15%; 

 

Em 2050 atingirá a marca de 29%, com 64 milhões de 

idosos, o que tornará o Brasil o sexto em número de idosos no 

mundo, conforme estimativa da Organização Mundial de Saúde 

REFLEXÃO: 
Oportunidades, Desafios? 

Produtos e Serviços? 

1º , 2º e 3º Setores? 
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IDOSOS NO MUNDO 

A Organização Mundial de Saúde indica também que a 

população idosa no mundo hoje é da ordem de 600 milhões de 

pessoas, devendo duplicar até 2025; 

 

O Brasil é o país que mais rapidamente está envelhecendo 

no mundo. 

REFLEXÃO: 
Como estão as Políticas Públicas? 

Quais as dificuldades enfrentadas pelos Idosos? 

E o terceiro setor? Quais iniciativas estão 

promovendo? 
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ADVOGADOS IDOSOS 

Conforme noticia a Dra. ADRIANA ZORUB FONTE FEAL, 

Presidente da Comissão dos Direitos dos Advogados Idosos, 

em seu discurso de posse, proferido em 09 de maio de 2011, a 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SEÇÃO DE SÃO 

PAULO, em 2009, contava com 43.256 advogados idosos 

inscritos, equivalente a 15% do quadro (consideramos 300.000 

advogados inscritos no Estado de São Paulo). 

REFLEXÃO: 
Como está a inclusão digital dos Advogados? 

E a dos advogados Idosos? 

No que a Seccional pode colaborar? 

Quais os desafios do profissional de Direito? 

Advogados, Estagiários, Juízes, Promotores, Cartórios? 
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MERCADO BRASILEIRO 
FONTE: O Estado de São Paulo, 05/08/2012, B10, Economia, artigo de  

ETHEVALDO SIQUEIRA: 
“O país já conta hoje com 90 milhões de internautas, 54 milhões dos quais em banda larga 

móvel ou 3G. O mercado brasileiro é o quinto do mundo. Alcançou 253 milhões de celulares 

em serviço em junho de 2012 e deverá superar os 300 milhões no segundo semestre de 2013. A 

importância da mobilidade no Brasil poderá ainda crescer muito com a implantação da quarta 

geração (4G) até 2016.” 

 

“REDES E INTEGRAÇÃO. Atualmente, um dos desafios mais importantes a serem superados 

pelas corporações é saber como usar adequadamente todo o potencial das redes sociais, que a 

cada dia se tornam ferramentas sempre mais poderosas de aceleração de negócios e de 

relacionamento com os clientes.” 

REFLEXÃO: 
As soluções de TI contemplam os idosos 

internautas? E quanto ao uso de aparelhos 

móveis para a Terceira Idade? 
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INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA DE 
INFORMAÇÃO (TI) 

“Em todo o país, as 

empresas investirão R$ 68 

bilhões em tecnologia em 

2012, ante R$ 60 bilhões 

em 2011. O valor inclui 

gastos em serviços de TI, 

hardware e software.” 

 
FONTE: Jornal Folha de São Paulo, 

edição de 09/09/12, Caderno B8, 

mercado. 

 

2012/2011 = + 13% 
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IDOSOS e CONSUMO 

TV FOLHA: “Idosos devem movimentar R$ 400 bilhões em 2012” 
http://www.youtube.com/watch?v=mZwrxTdc0QU&feature=player_detailpage 13 

http://www.youtube.com/watch?v=mZwrxTdc0QU&feature=player_detailpage


O DESAFIO DA ADAPTAÇÃO 

Toda a sociedade e especialmente o idoso terá que buscar 

adaptar-se a uma nova realidade, modificada pelos impactos 

trazidos pela intensificação do uso da tecnologia, notadamente a 

partir dos anos 90, com a oferta e o acesso facilitado a 

equipamentos de microinformática e a internet. 

REFLEXÃO: 
Como tem se comportado o idoso frente a esta nova 

realidade? Quais sãos as principais dificuldades do 

idoso? Como ele utiliza hoje e poderá utilizar os 

recursos tecnológicos? Qual o papel da família? Quais 

os principais programas e serviços que o idoso utiliza no 

seu dia-a-dia? Todos utilizam a tecnologia? Os 

equipamentos atendem plenamente aos idosos? E a 

capacitação do idoso?  
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LEI 11.419/2006 

Com o advento da Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a 

informatização do processo judicial, todos os operadores do 

direito deverão adquirir ou desenvolver novas habilidades e 

competências em tempos de “desmaterialização do processo”, 

sob pena de sucumbir profissionalmente na sociedade da 

informação. 

REFLEXÃO: 
Quais os desafios das profissões frente a 

informatização? E os Advogados ? 

 E os Advogados Idosos?  
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ADVOGADOS E  
ASSINATURA DIGITAL 

“... Vale anotar que no seminário “Advocacia 2.0”, promovido pela 

revista Consultor Jurídico (28.08.2009), constatou-se que dos 700 

mil advogados, até então inscritos na OAB, apenas 40 mil 

contam com assinatura digital. A grande maioria da classe 

ignora o estágio atual desta implantação.” 
 
FONTE: Aristoteles Atheniense, in Comentários à Lei 11.419/2006 e as Práticas Processuais por Meio Eletrônico nos Tribunais Brasileiros, pág. 10, Editora 

Juruá, edição atualizada – 2010. 

EXTRAPOLANDO:  

15% de 700.000 =  

105.000 advogados idosos 

16 



REDES SOCIAIS E A  
TERCEIRA IDADE 

Outra questão que merece reflexão é a saída dos filhos do núcleo familiar 

original para constituir novas famílias, o que pode dificultar o contato, em 

tempos de ritmo acelerado, transito intenso, economia globalizada etc.  

 

Neste cenário, o uso de tecnologia de informação, especialmente de redes 

sociais e outras ferramentas, surge como solução para aproximar o idoso 

seus com familiares, garantindo qualidade de vida a todos. 

REFLEXÃO: 
Quais cuidados devemos ter no uso das redes sociais? 

Os equipamentos e programas levam em conta as 

peculiaridades da Terceira Idade? Quais aspectos de 

ergonomia devem ser levados em consideração? 
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PARADIGMAS E “MODERNIDADES” 

O advogado terá que utilizar o meio 

eletrônico na tramitação de processos 

judiciais, a comunicação de atos e 

transmissão de peças processuais, 

conforme estabelece o art. 1º da referida 

lei, o que se exige aquisição de novo 

conhecimento, acompanhamento das 

mudanças e aperfeiçoamento contínuo, o 

que nem sempre é possível diante das 

agruras e exigências da profissão, sem 

falar na existência de paradigmas 

fortemente arraigados no profissional que 

atua a mais tempo no “modelo analógico”, 

repudiando erroneamente as 

“modernidades”. 
 

REFLEXÃO: 
Quais os paradigmas? Como enfrentá-los? 

Como adquirir estes novos conhecimentos?  
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ANOS 40 E A INFORMÁTICA 

Lembremo-nos que, quem é considerado idoso em 2012 

nasceu nos anos 40, muito antes do advento da 

informação automática (“informática”), ocorrido a partir 

dos anos 60. 

19 Nash Ambassador - 1942 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Nash_Ambassador_Slipstream_4-door_sedan.jpg


LINHA DO TEMPO – 1940/2000 

1946: surge o ENIAC; 1954: fabricação do transistor com o silício; 1956: MIT monta o TX-O; 1963: patenteado o mouse;  

1964: desenvolvida a primeira rede de computadores; 1966: O Ramac 305, da IBM, torna-se o precursor dos discos de 

memória; 1971: Surge o primeiro microcomputador pessoal, o MCS-4, da Intel; 1972: A Atari inaugura a era do videogame 

com o jogo Pong; 1975: Bill Gates e Paul Allen desenvolvem a primeira linguagem para microcomputadores, o Basic; 1976: 

Steve Wozniak e Steve Jobs terminam o projeto do micro Apple I; 1981: A IBM anuncia em Nova York o lançamento do PC 

5150, o antecessor de todos os micros que hoje dominam o mercado mundial; A década dos micros: os microcomputadores 

fazem sucesso desde o início, mas conquistam casas, escritórios, supermercados e bancos a partir dos anos 80. No começo de 

1980, a IBM negocia com a Microsoft a construção dos PCs, que devem ser fabricados pela primeira companhia para rodar 

de acordo com os programas Microsoft. 1983: a IBM lança o PC-XT 370, com 10 megabytes de memória; a Apple anuncia o 

Macintosh, que é infinitamente mais simples de operar que qualquer computador existente à época; e a Microsoft apresenta o 

programa de interface Windows. A IBM recusa o Windows até ser obrigada a aceitá-lo para poder concorrer com o 

Macintosh; 1985: A Microsoft lança no mercado o programa de interface Windows e a primeira versão do programa de texto 

Word 1 para rodar em micros Macintosh; 1989: O pesquisador europeu Tim Berners-Lee desenvolve a World Wide Web; 

1991: O finlandês Linus Torvald cria o sistema operacional Linux; 1992: A Microsoft lança o sistema operacional Windows 

versão 3.1; 1993: Surge o primeiro browser (programa de navegação) capaz de exibir imagens, o NCSA Mosaic; 1993: a 

Fundação Nacional de Ciência (NSF) retira-se da administração da internet; 1993: Surge o processador Pentium, da Intel; 

1998: a quantidade de transistores nos microprocessadores comuns já chega à casa dos 48 milhões, e a velocidade alcança 

400 megahertz; 1994: Jim Clark convida Marc Andreessen e outros pesquisadores do NCSA a fundar a Netscape 

Communications Corporation; 1995: Anunciado como um aprimoramento decisivo, o Windows 95; 1995: Lançada pela Sun 

Microsystems a linguagem Java; 1996: A Netscape acusa a Microsoft de concorrência desleal por distribuir gratuitamente o 

Internet Explorer; 1997: O computador Deep Blue, da IBM, é o primeiro a derrotar um campeão mundial de xadrez, Garri 

Kasparov; 1997: O estudante universitário Justin Fraenkel cria o Winamp, programa que permite a audição de arquivos 

musicais em formato MP3 com boa qualidade sonora; 1998: a Microsoft lança a mais nova versão de seu sistema 

operacional, o Windows 98; 1999: A Intel lança o Pentium III; 2000: a IBM lança memórias revolucionárias no mercado, 

multiplicando por vinte a capacidade de armazenamento de dados dos computadores. 
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LEGISLAÇÃO 
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CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL  
E OS IDOSOS 

Art. 203. A assistência social será 

prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição 

à seguridade social, e tem por 

objetivos: 

 

I - a proteção à família, à 

maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice; 

REFLEXÃO: 
Como participar do Conselho Municipal 

dos Direitos do Idoso? E o Fundo 

Municipal dos Direitos do Idoso? 
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OS IDOSOS E A  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 

menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os 

pais na velhice, carência ou enfermidade. 
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OS IDOSOS E A  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de 

amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na 

comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e 

garantindo-lhes o direito à vida. 
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ESTATUTO DO 

IDOSO 
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OS IDOSOS E O ESTATUTO DO 
IDOSO (LEI 10.741/2003) 

Art. 2º O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à 
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 
esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas 
as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde 
física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, 
espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. 
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OS IDOSOS E O ESTATUTO DO 
IDOSO (LEI 10.741/2003) 

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 

Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 

trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 

familiar e comunitária. 
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OS IDOSOS E O ESTATUTO DO 
IDOSO (LEI 10.741/2003) 

Art. 9º É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à 

saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um 

envelhecimento saudável e em condições de dignidade. 
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OS IDOSOS E O ESTATUTO DO 
IDOSO (LEI 10.741/2003) 

Art. 20. O idoso tem direito a 

educação, cultura, esporte, 

lazer, diversões, espetáculos, 

produtos e serviços que 

respeitem sua peculiar 

condição de idade. 
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MANUAL DO IDOSO 

“Aos Familiares das Pessoas Idosas (especialmente, aos mais Jovens) 

 

Sabe-se que 50% (cinquenta por cento) das pessoas idosas do Brasil 

não dominam completamente as técnicas de leitura e escrita. Há, 

ainda, aquelas portadoras de doenças e disfunções graves.  

 

Todavia, essas limitações, na maioria das vezes, não comprometem as 

capacidades: intelectiva, de discernimento e de compreensão.  

 

Em verdade, o que ocorre com frequência é a falta de informações.  

 

Assim sendo, solicitamos aos familiares das pessoas idosas com 

dificuldades, que leiam e discutam com elas as matérias tratadas neste 

Manual. Com certeza, esse relacionamento será vantajoso para todos. 

 

Comissão do Idoso – 56ª Subseção da OAB – Osasco/SP” 
 

http://www.oabsp.org.br/comis

soes2010/advogados-

idosos/cartilhas/manual_idoso.

pdf 
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OS IDOSOS E O ESTATUTO DO 
IDOSO (LEI 10.741/2003) 

Art. 21. O Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, 

adequando currículos, metodologias e material didático aos programas 

educacionais a ele destinados. 

 

§ 1º Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas 

de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, para sua 

integração à vida moderna. 

REFLEXÃO: 
CURSOS ESPECIAIS PARA O USO DE 
DESKTOP, NOTEBOOK, CELULARES, 
TABLETs, TVs, PETICIONAMENTO 

ELETRÔNICO etc. 
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EM BUSCA DE ALTERNATIVAS 

Refletindo-se sobre os dados acima, conclui-se que os 

fornecedores de serviços e produtos, as políticas públicas e toda 

sociedade deverão oferecer alternativas para adequar-se a 

essa nova realidade. 

REFLEXÃO: 
Como atender as expectativas e necessidades dos 

Idosos? Como mapeá-las? Quais são necessidades e 

expectativas dos Advogados Idosos? Marketing? 

Necessidades + Desejos = Satisfação 
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II - PARADIGMAS 
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Paradigma 

paradigma  

(grego parádeigma, -atos) 

s. m. 

1. Algo que serve de exemplo geral ou 

de modelo. = PADRÃO 

 

2. [Gramática]  Conjunto das formas que 

servem de modelo de derivação ou de 

flexão.= PADRÃO 

 

3. [Linguística]  Conjunto dos termos ou 

elementos que podem ocorrer na mesma 

posição ou contexto de uma estrutura. 

http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=PARADIGMA 
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PARADIGMA: novo sistema 
http://www.youtube.com/watch?v=znQND531ulM&feature=player_detailpage 
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III - TECNOLOGIA 
(INOVAÇÃO) 
DISRUPTIVA 
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TECNOLOGIA (INOVAÇÃO) 
DISRUPTIVA? 

É uma “inovação tecnológica” que 

perturba/afeta a tecnologia já 

instalada, estabelecida, aplicada e 

dominante, derrubando-a e afastando-se 

dela inesperadamente, criando um novo 

paradigma tecnológico. 

 

Exemplos: da fotografia química para a 

fotografia digital; do telegrafo ao 

telefone; do uso de CDs para o download 

de musicas; do uso do pergaminho para o 

papel; do papel para o registro da 

informação em sistemas eletrônicos.  
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MUDANÇA DE PARADIGMA DEVIDO 
À TECNOLOGIA DISRUPTIVA 

Outro segmento que, com certeza, sentirá os impactos das tecnologias disruptivas será o 

meio jurídico.  

 

Os operadores do direito, acostumados com o manuseio de papel, carimbos, despachos 

manuscritos, deslocamento de autos pelos tribunais, cópias reprográficas, espaços 

exíguos para acondicionamento de autos e insalubre para os patronos e auxiliares da 

justiça, e o temível “Doutor não encontrei os autos. Acho que estão conclusos” e 

“Doutor sua petição ainda não chegou”, devem se preparar para a inevitável e 

oportuna mudança de paradigma devido à tecnologia disruptiva. 
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REPOSICIONAMENTO DOS 
OPERADORES DO DIREITO 

Assim sendo, na esfera administrativa - em 

especial, nas relações com o fisco, no 

cumprimento das obrigações acessórias - e 

judicial, também vivenciamos e vivenciaremos a 

atuação de mais uma “inovação disruptiva”, com 

a adoção de práticas processuais por meio 

eletrônico nos Tribunais Brasileiros, abolindo-se 

o uso do papel, o que exigirá também um 

reposicionamento dos operadores do Direito 

(advogados, juízes, promotores e auxiliares da 

justiça) e dos jurisdicionados e administrados, 

para que não sofram o “efeito Kodak”, superados 

por “operadores do Direito eletrônicos”. 
 
FONTE: Jornal do Advogado de Maio de 2012 

REFLEXÃO: 
Como colaborar na inserção digital do 

advogado? E os advogados idosos? Quais as 

dificuldades vivenciadas pelos 

advogados/advogado idosos face a implantação 

do processo eletrônico? 
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INSERÇÃO DIGITAL DO 
ADVOGADO 

O Vice-Presidente da Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil e 

Presidente em Exercício da Seccional, Dr. MARCOS DA COSTA, defende que, 

grifos nossos, a inserção digital do advogado é uma das principais preocupações 

da OAB-SP frente à implantação do processo eletrônico.  
 

FONTE: Jornal do Advogado de Maio de 2012 41 



PREPARANDO-SE? 

Infelizmente, embora o assunto não seja novidade (vide 

Vide art. 58, IV, da Lei no 8.245/91; vide também a Lei 

no 9.800/99), nem todos estão preparados ou se 

preparando, o que é muito pior, para os impactos 

desta tecnologia disruptiva, conforme constata 

também o Presidente da CAASP, Dr. FÁBIO ROMEU 

CANTON FILHO, concluindo que muitos colegas 

ainda não estão inseridos no universo da informática. 
 

FONTE: Jornal do Advogado – Maio de 2012 

REFLEXÃO: 
Como colaborar na capacitação dos advogados?  

E os advogados idosos? Qual o programa ideal para um 

curso de capacitação? 

42 
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TRIBUNAIS E A LEI 11.419/2006 

Em que pese às dificuldades, os tribunais estão acelerando o funcionamento dos 

módulos operacionais que colocam em prática as funcionalidades previstas na Lei 

11.419/2006, o que precipitará rapidamente os operadores do Direito e os jurisdicionados 

para este novo universo tecnológico disruptivo, sem o uso do papel, e também caótico, 

com alguns tribunais informatizados, outros sem nenhuma informatização e outros com 

recursos de ponta, conforme apregoa o Dr. ALEXANDRE ATHENIENSE em sua obra. 
 
FONTE: Comentários à Lei 11.419/2006 e as Práticas Processuais por Meio Eletrônico nos Tribunais Brasileiros, págs. 81 e 82, Editora Juruá, edição 

atualizada – 2010. 
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ADVOGADOS E  
ASSINATURA DIGITAL 

“... Vale anotar que no seminário “Advocacia 2.0”, promovido pela 

revista Consultor Jurídico (28.08.2009), constatou-se que dos 700 

mil advogados, até então inscritos na OAB, apenas 40 mil contam 

com assinatura digital. A grande maioria da classe ignora o 

estágio atual desta implantação.” 
 
FONTE: Aristoteles Atheniense, in Comentários à Lei 11.419/2006 e as Práticas Processuais por Meio Eletrônico nos Tribunais Brasileiros, pág. 10, 

Editora Juruá, edição atualizada – 2010. 

EXTRAPOLANDO:  
15% de 700.000 = 105.000 advogados idosos 
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CAOS E ORDEM 

Nesse ambiente caórdico, com caos e ordem, 

criados pela tecnologia disruptiva, os atores 

atuarão em busca da Justiça.  

 

Neste cenário, terá o Advogado, em especial, 

um papel primordial, visto que é 

indispensável à administração da justiça, 

conforme preceitua a Constituição Federal 

(art. 133), e no dizer de ARISTOTELES 

ATHENIENSE, prefaciando o livro de 

ALEXANDRE ATHENIENSE, o conceito 

indispensabilidade está associado ao de 

habilitação ou competência. Somente o 

profissional que estiver capacitado a exercê-

la será essencial ao exercício da atividade 

jurídica.  
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INOVAÇÃO DISRUPTIVA E 
PROCESSO ELETRÔNICO 

Conclui-se, portanto, que, devido a 

tecnologia disruptiva no meio judicial, 

do papel ao processo eletrônico, 

deverá o profissional de direito e 

outros operadores atualizarem-se 

rapidamente, buscando absorver as 

inovações e adequar suas práticas, sob 

pena de sucumbir rapidamente nesta 

Sociedade da Informação e/ou do 

Conhecimento, com mudanças 

profundas e diárias, favorecendo os 

princípios da celeridade e da 

economia processual, em prol de uma 

sociedade livre, justa e solidária e outros 

mandamentos constitucionais, o que é 

muito bem vindo e desejado. 
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IV - INCLUSÃO 
DIGITAL 
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INCLUSÃO DIGITAL? 

Encontramos várias definições e conceitos sobre inclusão digital.  

 

Dentre elas, destacamos o conceito constante na Wikipedia, nos seguintes 

termos: Inclusão digital é o nome dado ao processo de democratização do 

acesso às tecnologias da Informação, de forma a permitir a inserção de todos 

na sociedade da informação. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Inclus%C3%A3o_digital 

48 http://www.anid.com.br/site/ 
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INCLUSÃO DIGITAL É UM 
PROCESSO? 

Inicialmente, registre-se que nos conceitos e 

definições normalmente encontrados sobre inclusão 

digital, a exemplo do supracitado, são comuns o 

emprego dos termos: processo, democratização, 

acesso e inserção na sociedade da informação. 

 

Nesse passo, convém refletir e indagar se a inclusão 

digital é um processo?  

 

Segundo o Dicionário Michaelis o processo pode ser 

entendido como uma série de ações sistemáticas 

visando certo resultado ou ainda sucessão 

sistemática de mudanças numa direção definida, o 

que confirma o entendimento de que a inclusão digital 

é um processo. 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=processo 49 
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INCLUSÃO DIGITAL É 
POSSIBILITAR O ACESSO? 

Neste processo, qual(is) seria(m) o(s) 

resultado(s) a ser(em) alcançado(s) com a 

inclusão digital?  Quais seriam as 

mudanças?  

 

Bastaria possibilitar o simples acesso ao 

maior número de usuários para 

tenhamos a inclusão digital?  

 

Quais seriam os benefícios para o usuário? 

A sociedade? A cidadania? A democracia?  

 

É inegável que vários impactos e resultados 

advém do uso da tecnologia da informação 

e, portanto, uma maior inclusão digital 

amplia estas consequências. 

CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB:  

“Art. 2º O advogado, indispensável à administração da Justiça, é 

defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da 

moralidade pública, da Justiça e da paz social, subordinando a 

atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública 

que exerce.” 
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INSTRUMENTOS BÁSICOS DA 
INCLUSÃO DIGITAL? 

Destaque-se que, a garantia de simples acesso, por si só, não é 

efetivamente inclusão digital. 

 

São necessários três básicos instrumentos para a inclusão digital: 

o computador (hardware), o acesso à rede (e-accessibility) e o 

pleno domínio (e-competences) destas ferramentas. 

51 HARDWARE + E-ACCESSIBILITY + E-COMPETENCES = INCLUSÃO DIGITAL 



AÇÕES GOVERNAMENTAIS E 
INCLUSÃO DIGITAL 

A ascensão de classes sociais menos favorecidas, a oferta de crédito em melhores 

condições, bem como o desenvolvimento de diversas ações governamentais, dentre elas: 

Computador para Todos – Projeto Cidadão Conectado (Este programa financiou 

19.000 máquinas, equivalente a 2% da meta de um milhão), programa GESAC – 

Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão, Telecentro da Prefeitura de 

São Paulo, programa Acessa São Paulo do Governo do Estado de São Paulo e outras 

iniciativas em diversos Estados; ainda não são suficientes para garantir a inclusão do 

cidadão na Sociedade de Informação, o que dificulta/dificultará melhorias na 

competitividade, inovação e principalmente na promoção da cidadania. 
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INCLUSÃO DIGITAL E PNBL 

Quanto à acessibilidade, é notório que os custos de contratação são ainda elevados para a 

sociedade brasileira (pessoas físicas e pequenas e médias empresas), sem falar na baixa qualidade 

dos serviços ofertados.   

 

Neste campo, ações estão em andamento, especialmente o Plano Nacional de Banda Larga – 

Brasil Conectado, cuja meta é levar, até 2014, banda larga de pelo menos 1 Mbps a todos os 

municípios brasileiros por preços acessíveis pelas populações de baixa renda.  
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BANDA LARGA e DOMÍCILIOS 

FONTE: Jornal Folha de São Paulo, 28 de maio de 2012, FOLHAINVEST, B5 

“BANDA LARGA CHEGA A 40% DAS CASAS DO PAÍS.  A presidente Dilma Rousseff decidiu 

antecipar a meta para ampliar o acesso à internet de banda larga no país. A determinação é que, até o 

fim do mandato, 70% dos domicílios brasileiros estejam conectados, objetivo inicialmente 

previsto somente para um ano depois.” 
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INCLUSÃO DIGITAL E 
DESENVOLVIMENTO 

Ademais, sem dúvida nenhuma, o pleno domínio de competências e habilidades para 

operar e viver, e até sobreviver, nesta Era e Sociedade da Informação é primordial para 

alavancar o desenvolvimento econômico, social e até político.  

 

Nesta área, esforços integrados e planejados merecem uma maior atenção, tanto na área 

educacional ou na capacitação da população economicamente ativa (PEA), 

garantindo-se a necessária competitividade e inovação em ambiente global. 
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INCLUSÃO DIGITAL E 
DEMOCRACIA 

Sobre os reflexos políticos oriundos de inclusão 

digital, a autora DOMINIQUE CARDON alerta 

que, na era digital, a democracia mudou de 

aparência. A internet não permite somente 

comunicar mais, melhor e mais rápido; ela 

alarga formidavelmente o espaço publico e 

transforma a própria natureza da democracia.  

 

De fato, esta inovadora mídia (?) inventa formas 

inéditas de compartilhamento de saber, de 

mobilização coletiva (p.ex. Primavera Árabe) e 

de crítica social, empoderando o cidadão de 

eficaz e célere instrumento para o exercício de 

cidadania participativa preconizada no art. 1º, 

II, Constituição Federal, o que fortalece a 

democracia.  

FONTE: A Democracia Internet, Editora Forense Universitária, 2012, págs. 1 e 2. 
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INCLUSÃO DIGITAL E CIDADÃOS EM 
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 

Ao globalizarmos a informação, 

ampliamos a mobilização e 

fortalecemos a democracia. 

 

Convém lembrar e defender 

também a inclusão digital dos 

cidadãos em situação de 

vulnerabilidade, dentre eles: os 

idosos, as pessoas com 

deficiência e os 

hipossuficientes, garantindo-lhes 

a inclusão social, com a adoção 

de ações especificas para estes 

importantes grupos sociais.  
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INCLUSÃO DIGITAL DE IDOSOS 

TV CULTURA: inclusão digital de IDOSOS 
http://www.youtube.com/watch?v=kBtzFlx2174&feature=player_detailpage 
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DIFICULDADES PARA PROMOVER 
A INCLUSÃO DIGITAL? 
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COMPUTADOR PARA A TERCEIRA 
IDADE: UMA SOLUÇÃO? 

http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.telikin.com/&prev=/search%3Fq%3Dtelikin%2Btouch%26hl%3Dpt-
BR%26biw%3D1366%26bih%3D667%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=mhxRUOSwEoeE9QSGeg&sqi=2&ved=0CCcQ7gEwAA 60 
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QUAIS OS INTERESSES E 
NECESSIDADES DOS IDOSOS? 

REFLEXÃO: 
Quais programas e serviços são de interesse do idoso? Como apresentar outras 

sugestões? E-governo? Sites de interesse do idoso? Como informar  o idoso 

sobre seus direitos? Cuidados no acesso? 61 



AS BARREIRAS PARA A 
CAPACITAÇÃO DO IDOSO? 

REFLEXÃO: 
Quais são as principais dificuldades 

para “ensinar” o idoso a utilizar o 

computador? Qual a melhor 

metodologia? Quais técnicas da 

andragogia devem ser utilizadas? A 

faixa etária e outras limitações do 

instrutor influenciam a capacitação do 

idoso? Como evitá-las? Quais as 

queixas do idoso no processo de 

capacitação ou antes dela? como 

quebrar os paradigmas? 
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LONGEVIDADE E REDE SOCIAL 

FONTE: Folha de São Paulo, 28/05/2012, C7, saúde + ciência: 

ESTUDOS PROCURAM FÓRMULA PARA 

CHEGAR BEM AOS CEM ANOS.  
Brasil tem quase 24 mil centenários e, no mundo, são 70 com mais de 110 anos; desafio é 

manter a independência. 

 

“Genes? Dieta? Exercícios? Atitudes positivas? Vida Social? A 

ciência já sabe que a genética responde por até 30% da 

longevidade. O resto está associado a estilo de vida e fatores 

socioambientais, muitos dos quais passíveis de mudança e 

adaptações.” 

 

“É possível viver muito e chegar ao fim com independência? A 

busca por essa resposta vem sendo motivo de muitos estudos. As 

propostas apontam para a necessidade de se manter uma boa 

dieta, uma atividade física permanente e prolongada e uma 

estímulo cognitivo.” 
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LONGEVIDADE E REDE SOCIAL 

FONTE: Folha de São Paulo, 28/05/2012, C7, saúde + ciência: 

ESTUDOS PROCURAM FÓRMULA PARA CHEGAR BEM 

AOS CEM ANOS.  
Brasil tem quase 24 mil centenários e, no mundo, são 70 com mais de 110 anos; desafio é manter a independência. 

 

“A extroversão, a cognição e uma rede social 

preservada (família e/ou amigos) foram os fatores mais 

associados à felicidade nessa fase de vida.” 
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REDES SOCIAIS E A  
TERCEIRA IDADE 

FONTE: Folha de São Paulo, 04/03/2012, C8, cotidiano. 65 



LONGEVIDADE E POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

FONTE: Folha de São Paulo, 28/05/2012, C7, saúde + ciência: 

ESTUDOS PROCURAM 

FÓRMULA PARA CHEGAR BEM 

AOS CEM ANOS.  
Brasil tem quase 24 mil centenários e, no mundo, são 70 com mais de 

110 anos; desafio é manter a independência. 

 

 

“O Brasil vai mal na execução de políticas 

que possibilitem um envelhecimento 

saudável, seja na prevenção de doenças que 

incapacitam o idoso seja em instrumentos 

que o protejam e que garantam seus 

direitos.” 
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LONGEVIDADE E POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

FONTE: Folha de São Paulo, 28/05/2012, C7, 
saúde + ciência: 

ESTUDOS PROCURAM 

FÓRMULA PARA 

CHEGAR BEM AOS CEM 

ANOS.  
Brasil tem quase 24 mil centenários e, no mundo, são 70 

com mais de 110 anos; desafio é manter a 

independência. 

 

“Qual o perfil dos centenários? A 

maioria, 85%, é mulher. São 

pessoas que nunca fizeram coisas 

ao extremo, são moderadas. Não 

beberam muito, não fumaram, não 

são obesos. São muito sociáveis, 

gostam de estar vivos.” 
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USOS DA TECNOLOGIA DE 
INFORMAÇÃO PELOS IDOSOS? 

FONTE: Folha de São Paulo, 04/03/2012, C8, cotidiano: 
 
“Boa parte dos “vovôs” não sabe mexer no mouse quando chega à 

escola; bate-papo com parentes lidera”; 

 

ISVA RUTH XAVIER, 82 anos, dona de casa: “Toda noite, mando 

meus e-mails e dou uma olhada no Facebook”. “Curtir, 

compartilhar e adicionar são termos que já estão na ponta da 

língua da idosa, que diariamente usa o Facebook para reencontrar 

amigos, falar com as netas e ver fotos dela e da família”. “A 

descoberta ajuda a afastar a solidão e o tédio, pondo os idosos 

em contato com parentes e amigos que moram longe ou perderam 

contato, dizem os especialistas”. 

 

“Professores de informática constataram que é cada vez mais 

comum a procura de cursos por idosos em busca de alguém que 

os ensine a acessar as redes”. “O que eles querem mesmo é 

aprender a entrar na internet para falar com filhos e netos.”. 

 

“Mas é bom ter cuidados. Aos vovôs e vovós que aderiram às 

redes sociais a dica é restringir as informações apenas aos 

amigos para evitar os mal intencionados da web.” 
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TERCEIRA IDADE DIGITAL 

“VEJA: terceira idade digital” 

http://www.youtube.com/watch?v=jEOO3G6prW4&feature=player_detailpage 

“Os idosos também querem aproveitar os benefícios da informática e da internet, a partir de pesquisas na web e 

abertura de contas de e-mail, por exemplo.  Para trazer esse público para a rede, um curso ligado à 

Universidade de São Paulo (USP) oferece gratuitamente treinamento. Confira neste vídeo os comentários de 

coordenadores e alunos a respeito. Assista a outras entrevistas em www.veja.com.br/videos” 
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V - PROJETO  
TI PARA TI 
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METODOLOGIA DO  
PROJETO TI PARA TI 

REFLEXÃO: 
Quais são os passos para o sucesso do 

projeto TI para TI? 

1.APRESENTAÇÃO  (da situação-problema);  

 

2.JUSTIFICATIVA (necessidade de resolver a situação-problema);  

 

3.OBJETIVOS  (onde queremos chegar com o projeto, objetivos a serem alcançados);  

 

4.PÚBLICO-ALVO  (beneficiários do projeto);  

 

5.METODOLOGIA (como será desenvolvido o projeto);  

 

6.CRONOGRAMA  (tabelas contendo o gerenciamento dos gastos e prazos para cada atividade) 

 

7.AVALIAÇÃO (estabelecimento de indicadores). 
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OBJETIVOS DO 
Projeto TI PARA TI 

Fomentar  e promover a  inclusão digital da 

Pessoa Idosa, especialmente do Advogado 

Idoso, no Estado de São Paulo, com o 

oferecimento de soluções inovadoras e sob 

medida. 
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PÚBLICO-ALVO 
Projeto TI PARA TI 

DIRETO:   
PESSOAS IDOSAS, com ênfase 

em ADVOGADOS IDOSOS 

 

 

INDIRETO:  
FAMÍLIA E COMUNIDADE. 
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METODOLOGIA 
Projeto TI PARA TI 

1) Realização de pesquisa com Pessoas Idosas e consulta a profissionais da 

área e entidades públicas e privadas (DIAGNÓSTICO); 

 

2) Desenvolvimento de soluções, com base nos dados pesquisados; 

 

3) Implantação das soluções; 

  

1) Avaliação das soluções. 
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ALGUMAS 
SOLUÇÕES/IDÉIAS? 

1. elaboração de cartilhas e manuais;  

 

2. realização de oficinas, cursos (ESA), 

eventos e palestras;  

 

3. desenvolvimento de site específico;  

 

4. mapeamento de produtos e serviços 

(hardware, software etc);  

 

5. firmar alianças estratégicas (conselhos, 

entidades privadas e públicas, CAASP 

etc);  

 

6. ???? 
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CRONOGRAMA 
Projeto TI PARA TI 

MACRO-ATIVIDADES 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PESQUISA e CONSULTAS X X                 

DESENVOLVIMENTO DE 

SOLUÇÕES 
    X X X           

IMPLEMENTAÇÃO DAS 

SOLUÇÕES 
          X X X X X 
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AVALIAÇÃO 
Projeto TI PARA TI 

ATIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Definição de 

Indicadores 
     X             

Avaliação do Projeto          X      X 
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“Não se gerencia o que não se mede, não se mede o 

que não se define, não se define o que não se entende, 

não há sucesso no que não se gerencia”. 
 

William Edwards Deming 



RECURSOS 
Projeto TI PARA TI 

HUMANOS: advogados, integrantes ou não da Comissão 

de Ciência e Tecnologia da OAB/SP, da Comissão de 

Direito do Terceiro Setor da OAB/SP, das subseções do 

Estado de São Paulo, voluntários das entidades 

públicas e privadas. 

 

FINANCEIROS: não serão captados. 

 

MATERIAIS: uso das instalações das Seccional, 

Subseções e dos aliados; apoios institucionais para 

elaboração de cartilhas etc. 
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VI - CONCLUSÕES 
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CONCLUSÕES 
Conclui-se, portanto, que temos muito a fazer, lembrando 

que sempre os recursos (humanos e financeiros) são 

escassos, restando a sociedade refletir, planejar, exigir e 

priorizar como eles serão alocados para a construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária, com a erradicação 

da pobreza e a marginalização e redução das desigualdades 

sociais e regionais, com a promoção do bem de todos, sem 

preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação, especialmente entre o 

incluído e o não incluído digitalmente, conforme 

estabelece a Carta Magna. 
 

CAPACITAR E COLABORAR NA  

CAPACITAÇÃO É PRECISO! 

 

MOBILIZAR É PRECISO! 
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CONCLUSÕES 

É ainda oportuno, especialmente nesta 

Sociedade do Conhecimento, citar aos 

operadores do Direito a exortação de Heráclito 

de Éfeso: Nada é permanente, exceto a 

mudança (vide a linha do tempo). 

 

Por fim, deve-se frisar ainda que, novas 

oportunidades e mercados se abrem diante de 

novas tecnologias ou tecnologias disruptivas, o 

que exigirá a observação atenta do ambiente 

externo pelos profissionais da área para que 

possam aproveitar estas novas oportunidades, e 

como sabemos Dormientibus non sucurrit jus. 
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