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O presente trabalho faz parte da pesquisa Envelhecimento, trabalho e educação: Aquisição de conhecimentos de 
informática e seus reflexos na vida profissional e privada de trabalhadores mais velhos, que visa estudar os processos 
de aprendizagem de trabalhadores acima de 45 anos. Parte-se do pressuposto que a atualização profissional é cada 
vez mais necessária aos trabalhadores, já que as empresas estão sofisticando sua produção com o uso de máquinas 
computadorizadas exigindo, assim, profissionias mais qualificados. Porém, não só na vida profissional a informática 
é importante, em um mundo altamente informatizado, no qual estamos inseridos atualmente, os conhecimentos 
adquiridos sobre o uso de computadores trazem reflexos positivos também na vida particular; por exemplo usar o 
computador para a declaração do imposto de renda, ter acesso a bancos, etc. Para proporcionar a entrada neste 
mundo informatizado, foi realizado um curso de introdução à informática para trabalhadores mais velhos da indústria 
metalúrgica. Durante o curso foram realizadas entrevistas biográficas e observações dos participantes. Sete meses 
depois fez-se um reencontro com a finalidade de rever os conteúdos trabalhados, e também proporcionar uma 
atualização dos conhecimentos adquiridos. Neste reencontro houve a entrega dos certificados aos trabalhadores e a 
realização de mais uma entrevista sobre o uso dos conhecimentos adquiridos e os reflexos em suas atividades 
profissionais, bem como, na vida privada. Este trabalho consiste na análise detalhada das entrevistas de um 
participante deste curso, procurando observar os impactos da aprendizagem dentro do contexto maior da biografia do 
trabalhador, bem como, as influências na vida profissional e particular atual. (PIBIC/CNPq-UFRGS). 


