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RESUMO 

 

REIS, ADRIANA ARAÚJO. O impacto sociocultural do uso da internet em um grupo de 

pessoas idosas. Dissertação de Mestrado em Gerontologia. Programa de Estudos Pós-

graduados em Gerontologia. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2012. 

 

 

As novas tecnologias de informação e comunicação são de suma importância para o 

desenvolvimento da sociedade, em especial a internet que disponibiliza ao seu usuário uma 

grande variedade de atrativos que são considerados de extrema relevância para a sociedade, 

fundamentais para atividades em diversos setores socioculturais, além da importância nos 

relacionamentos interpessoais, independente da faixa etária da pessoa. A presente dissertação 

de mestrado teve como objetivo geral investigar o impacto social do uso da internet em um 

grupo de pessoas idosas, observando as mudanças em âmbito social que ocorrem com os 

idosos com o uso da internet. Para o estudo foi utilizado a abordagem qualitativa, realizou-se 

entrevista semiestruturada com dez idosos que faziam uso da internet e que estavam 

matriculados em um dos cursos da Universidade Aberta à Maturidade da PUC/SP. A reflexão 

dos dados colhidos foi embasada em referenciais teóricos plausíveis de nossa literatura acerca 

do envelhecimento, considerando as categorias teóricas de análise, que contribuíram para a 

discussão sobre a ação da internet na vida cotidiana dos idosos.  Os resultados apontam que o 

uso da internet tem contribuições na praticidade do dia-a-dia, na socialização, na descoberta 

de novos conhecimentos e informações para as pessoas idosas. O manuseio da internet na 

terceira idade proporciona uma maior participação social para os idosos, implicando em sua 

vida pessoal e social.  

 

Palavras-chaves: Idoso; Internet; Interações Sociais e Culturais. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

REIS, ADRIANA ARAÚJO. O impacto sociocultural do uso da internet em um grupo de 

pessoas idosas. Dissertação de Mestrado em Gerontologia. Programa de Estudos Pós-

graduados em Gerontologia. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2012. 

 

 

The new technologies of information and communication are of paramount importance for the 

development of society, especially the internet that offers its users a wide variety of 

attractions that are considered extremely relevant for society and fundamental to socio-

cultural activities in various sectors, besides its importance in interpersonal relationships, 

regardless the age group.  This dissertation aimed to investigate the social impact of internet 

use in a group of elderly people, observing changes in the social environment that occur with 

older people using the internet. For the study, was used a qualitative approach, held in semi-

structured interviews with ten elderly people who used the internet and who were enrolled in a 

course at the Open University to Maturity of PUC/SP. The reflection of the data collected was 

based on plausible theoretical frameworks of our literature about aging, considering the 

theoretical categories of analysis that contributed to the discussion on the effect of the internet 

in everyday life of the elderly. The results indicate that internet’s use has contributions in the 

practical day-to-day, socialization, the discovery of new knowledge and information for older 

people. The handling of the Internet by elderly provides them greater social participation, 

implying in their personal and social life. 

 

Keywords: Elderly; Internet; Social and Cultural Interactions. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

A realização desta Dissertação de Mestrado faz parte de toda uma trajetória 

pessoal que me impulsionou a desenvolver este trabalho. Sempre fui sociável, valorizo muito 

minha rede social, considero-me dinâmica e gosto de conhecer o novo. As relações 

interpessoais, o saber e as modernas tecnologias considero fascinantes. 

Agradeço ao aprendizado que recebi dos meus pais, pois me propuseram a ir à 

busca de meu crescimento. Tornar-se uma boa profissional sempre foi um dos meus objetivos 

de vida. Pensava em escolher um curso em que tivesse entusiasmo naquilo no que iria estudar 

na vida acadêmica e, posteriormente, exercer no campo profissional. Refleti sobre minhas 

próprias características pessoais e vi que a área da Psicologia interessava-me e enquadrava-se 

com meu perfil.  

Durante o curso de psicologia, realizei estágios em todos os campos de atuação do 

psicólogo. Um dos locais que mais chamou minha atenção foi uma instituição de longa 

permanência para idosos em Teresina-PI. Senti-me, no primeiro dia, nos primeiros minutos, 

impressionada com o que estava presenciando: vários idosos, um ao lado do outro, sem 

conversarem, sem olharem um para o outro.  

De início, apresentei-me a todos e fui conversando com eles. Cobrava-me algo 

diferente para trabalhar com aqueles idosos. Usei de minha criatividade para intervir e 

proporcionar momentos mais dinâmicos e felizes para aquele grupo. Não foi fácil, eles eram 

bem resistentes a mudanças, não acreditavam em uma vida diferente que não fosse a que eles 

tinham, pensavam dia e noite em morrer, não tinham estímulo para viver. Tal perspectiva 

negativa deixou-me inquieta, pois imaginava um envelhecimento diferente para aquelas 

pessoas.  

A partir desse estágio, comecei a refletir sobre o envelhecimento e melhorias para 

essa etapa da vida. Ainda na graduação, um dos locais de atuação para o atendimento 

psicológico clínico que escolhi foi no Centro de Convivência da Terceira Idade de Teresina-
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PI. Lá, a maior parte dos idosos que frequentavam ao Centro ia para realizar atividades, 

buscavam ser ativos e terem mais qualidade de vida. Tal perfil daquele grupo era muito 

satisfatório, mas claro que poderia ser feito muito mais.  

Associadas a essas atividades acadêmicas, via os meus tios, pais e amigos da 

família entrando na terceira idade e observava o quanto isso os angustiava. Tais experiências 

despertavam mais ainda a busca em um aperfeiçoamento na área da gerontologia e 

possibilidades de mudanças quanto à visão do envelhecimento. 

Quando conclui meu curso, fui trabalhar em uma clínica de psicologia, atendia 

crianças, adolescentes, adultos e idosos. Posteriormente, trabalhei em um Centro de 

Referência da Assistência Social em um município do interior do Piauí. Lá, foi o momento 

mais marcante para o meu trabalho com os idosos. Observava a alegria em que os idosos 

participavam das atividades desenvolvidas, as relações sociais formadas naquele grupo 

entusiasmavam a todos. 

Outro momento de minha história profissional foi meu último trabalho antes de 

vir a São Paulo-SP. Trabalhei em um hospital particular em Teresina-PI, ficava na área de 

nefrologia, especificamente no setor de Hemodiálise e fazia atendimentos, ainda, na UTI e 

internação, quando solicitada. 

Cerca de sessenta por cento dos pacientes que faziam a hemodiálise, eram pessoas 

idosas. Pude mais uma vez conviver e contribuir com o meu trabalho para a vida daquelas 

pessoas. Tinha especial atenção para com eles. Desenvolvia atividades com eles na máquina 

de hemodiálise, para ocupar produtivamente o tempo dos pacientes, isto quando era possível, 

já que em uma sala de hemodiálise há muitas intercorrências clínicas.  

A realidade daqueles idosos que viviam com medo de morrer, vontade de viver, 

de ter uma vida melhor, despertou mais ainda meu interesse em poder proporcionar uma 

melhoria psíquica e social para eles. Observei que todos eles agradeciam aos médicos e 

demais profissionais por estarem vivos, mas agradeciam, também, à tecnologia, que pode 

criar um “rim artificial” por meio de uma máquina.  

A partir disto, pude refletir sobre o impacto da tecnologia na vida dos idosos e 

iniciar estudos sobre tal assunto. Então, agreguei meu interesse em aprofundar meus 

conhecimentos, buscando o mestrado em Gerontologia que iria orientar-me para um caminho 
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de maiores informações nesta área, aumentando meu saber, podendo proporcionar analisar e 

desenvolver um projeto de pesquisa nesta área que sempre esteve ligada a minha vida 

profissional, além de com o mestrado eu poder realizar outro objetivo da minha vida que é 

poder ministrar aulas no ensino superior e contribuir para a propagação do saber com 

qualidade. 

Para isso, pesquisei universidades que ofereciam o curso de mestrado em 

Gerontologia e vi que a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo tinha uma proposta 

muito interesse, com uma visão social. Escolhi trabalhar com tecnologias e envelhecimento, 

associar ambos, a fim de apresentar que a sociedade com as tecnologias modernas está 

propícia a todos, além de aprofundar esse estudo para a população idosa e estudar essa relação 

era muito motivador para mim. 

Fiquei muito satisfeita com o Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Gerontologia da PUC/SP. Tem uma proposta de ensino muito boa, uma abrangência de 

conteúdos, com uma abordagem interdisciplinar que faz o aluno ter uma compreensão ampla 

a respeito do envelhecimento e velhice, tornando o corpo discente capacitado e detentor de 

um conhecimento aprofundado sobre as várias questões que envolvem a área da Gerontologia. 

A apreensão das informações por meio de um estudo complexo, sem dúvidas, contribuiu 

muito para o meu saber. 

Todos os professores que fazem parte do quadro docente do Programa são 

competentes, acolhedores, mostram-se engajados em fazer o melhor e propagar esse 

conhecimento a fim de que os alunos e a sociedade absorvam o conteúdo enriquecedor sobre 

o envelhecimento e velhice, que é de suma importância para todos. Cada professor tem uma 

proposta diferente em sua disciplina, todavia observa-se uma coesão entre eles e isto faz com 

que as disciplinas sejam sempre complementares, não tendo uma disciplina, diria, isolada, 

pelo contrário todas muito articuladas, o que faz o aluno interessar-se em fazer todas. 

Considero o Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia da PUC/SP 

muito bom para todos aqueles que querem um aperfeiçoamento com qualidade, ética, 

compromisso social, atualização e responsabilidade sobre o tema do envelhecimento e 

velhice, além do excelente corpo docente, como já ressaltei. 

Portanto, com a base teórica, com um rico material bibliográfico sobre o 

envelhecimento e sobre tecnologias e, em especial, sobre a internet, pude desenvolver o tema 
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a ser explorado nesta dissertação de maneira responsável e eficazmente. Com isto, 

proporcionar uma literatura que desperte uma visão mais positiva para um envelhecimento de 

conquistas, com o aproveitamento da modernidade digital.  

O desenvolvimento tecnológico vem crescendo em ritmo acelerado pelo mundo e, 

no Brasil, essas novas tecnologias, muito avançadas, têm influenciado as modificações da 

sociedade como um todo, devido às pessoas buscarem e aprovarem a modernidade, por causa 

da facilidade que vem agregada a ela. O impacto da tecnologia na vida das pessoas, 

especialmente na vida das pessoas idosas, que já tem uma grande experiência pessoal de vida 

e conhecimentos acumulados, podem levar a mudanças sociais no indivíduo. 

As novas tecnologias fazem com que a pessoa seja, de certa forma, obrigada a 

lidar e aprender como manuseá-las a fim de sentir inserida na sociedade, acompanhando a 

evolução do meio social. Umas das tecnologias que hoje tem grande importância para o 

mundo globalizado e grande repercussão entre as pessoas de todas as faixas etárias é a 

Internet.  

Lopes (2004) explana que a internet é um conjunto de  computadores que 

funcionam interligados pelo mundo inteiro, tendo em comum protocolos e serviços, de tal 

forma que os usuários, a ela conectados, podem usufruir serviços de informação e 

comunicação de alcance mundial. Hoje, a internet é um dos meios mais rápidos de 

informação, disponível a todos. 

O seu manuseio acrescenta conteúdo às pessoas, o que acaba agregando valores e 

pode vir a refletir em mudanças na rede social do indivíduo. De acordo com Arantes (2001), o 

computador é um campo de atividade cujas regras não conhecem idade, formando um círculo 

mágico, sem discriminar, onde o prazer anula as fronteiras temporais e o velho sente-se 

renovado.  

Além de que, com o uso do computador à internet, a pessoa idosa internauta pode 

vir a ampliar e manter seus contatos sociais, sendo uma nova maneira de estar em contato com 

as pessoas, mantendo uma rede social pessoal que lhe traga benefícios prazerosos através 

desse contato grupal. Caso contrário, a falta de relações sociais na velhice abre espaço para a 

solidão, para o isolamento do velho, o que não é nada agradável para o bem-estar do 

indivíduo.  
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Os noticiários têm divulgado muitos casos de pessoas idosas que, devido à 

solidão, devido a falta de redes sociais, cometem suicídio, tem depressão ou outros problemas 

psíquicos. Então falar de redes sociais na velhice é muito relevante e é desafiante para a 

longevidade. Algumas instituições públicas e privadas têm buscado estratégias de redes 

físicas e virtuais para as pessoas idosas. Há grupos de idosos em igrejas, em centros de 

referências do idoso, cursos para a terceira idade em diversas áreas, para ocorrer a 

socialização e integração do idoso. Com isto, a rede social pessoal fica em evidência e 

proporciona melhorias psicossociais aos idosos. 

Segundo Sluzki (1997), a rede social pessoal é a soma de todas as relações que o 

indivíduo percebe como sendo significativa. A rede social pode ser sistematizada nos 

seguintes quadrantes: família, amizades, relações escolares ou profissionais e relações 

comunitárias de serviços. 

Dessa maneira, as relações sociais da pessoa idosa podem vir a ter algumas 

alterações com o uso da internet. A rede social do idoso pode vir a ser ampliada, ou uma rede 

pode ser extinta e uma nova pode vir a surgir. Sluzki (1997) complementa que uma ótica que 

formaliza o impacto de nossa rede social em nós mesmos, realça uma ética de nossa 

responsabilidade pessoal, sendo parte da identidade de familiares, amigos e sociedade.  

 Para Hall (2005), a identidade torna-se uma “celebração móvel” por ser formada 

e estruturada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados nos 

sistemas sociais que nos rodeia. A partir dessa definição, compreende-se que o meio social 

que valoriza as novas tecnologias e as insere no cotidiano das pessoas acaba por impactar na 

vida dessas e, especificamente, nos idosos. 

De acordo com Mercadante (1997), a identidade do velho define-se não por 

possuir uma essência e sim por ser uma construção cultural elaborada e reelaborada 

constantemente. O idoso como pessoa inserida na sociedade e aberta ao aprendizado e a 

usufruir dos modernos recursos pode ter uma mudança em seu meio social: amigos, sociedade 

e família, em virtude do novo aprendizado, procurando desfrutar desses benefícios que o 

progresso lhe oferece para manter-se participativo e atuar socialmente.  

Hoje, tem-se uma preocupação com a população idosa mais intensificada em 

virtude da perspectiva crescente do número de idosos que teremos daqui a alguns anos. Tal 

população tem despertado para buscar um envelhecimento mais adequado. Cada indivíduo 
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pode elaborar seu envelhecer com mais saúde, qualidade de vida e participação ativa na 

sociedade. Tendo seus direitos assegurados pelo Estatuto do Idoso. O objetivo geral deste 

trabalho foi investigar o impacto social do uso da internet em um grupo de pessoas idosas.  

As pessoas vivem desde o seu nascimento em contato com outras, formando 

relações interpessoais e, com o crescimento e desenvolvimento, essas relações vão ampliando-

se, formando várias redes sociais. Sluzki (1997) explana que a rede social pessoal é um 

sistema dinâmico em que evolui com as circunstâncias e com o tempo. Acrescenta ainda que, 

com o envelhecimento a rede social se reduz devido a algumas perdas, há pouca motivação 

para renovar novas redes e os processos de manutenção de redes se tornam mais difíceis.  

Contudo, essa opinião de Sluzki sobre a falta de entusiasmo para a renovação de 

amizades, não pode ser considerada conclusiva, não faz parte de nenhuma regra, já que hoje 

muitas pessoas que estão envelhecendo tendem a procurar e construir novos vínculos, as 

tecnologias de informação e comunicação, especificamente a internet, contribuem para isto. 

As redes sociais, segundo Sluzki, são importantes para a saúde do indivíduo, por 

desempenharem algumas funções, tais como: companhia social, apoio social, apoio 

emocional, guia cognitivo e conselhos, regulação social, ajuda material e acesso a novos 

contatos. Acrescentando que constitui uma das chaves centrais da experiência individual de 

identidade, bem-estar, competência e agenciamento. (SLUZKI, 1979; STEINMETZ, 1988 

apud SLUZKI, 1997, p. 41) 

Mendes (2005) afirma que o indivíduo forma a sua identidade não da reprodução 

pelo idêntico oriunda da socialização familiar, do grupo de amigos, etc., mas sim do ruído 

social, dos conflitos entre os variados agentes e lugares de socialização; expõe a identidade 

como sendo socialmente distribuída, construída e reconstruída nas interações sociais.  

A partir disso, a identidade social do idoso diante de novas tecnologias que a 

sociedade moderna proporciona, como o acesso à internet, pode vir a ser refletida, já que a 

interação social influencia a exigência do conhecimento do novo e, também, de seu manuseio, 

para tanto é necessário o aprendizado. E, na terceira idade, esse novo conteúdo é capaz de 

desencadear alterações em seu âmbito social para uma nova postura participativa na 

sociedade, com amigos e familiares.  
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As questões socioculturais vão mudando ao longo do tempo em decorrência da 

influência das transformações tecnológicas em nossa sociedade e a internet tem grande 

impacto nessas mudanças, inclusive nas relações, influenciando até os aspectos psicológicos 

do indivíduo. 

Guatarri apud Lopes (2004) aponta que a subjetividade está cada dia mais ligada e 

depende das máquinas e de sistemas que elas encerram. Afirma, ainda, que nenhum campo de 

relações, afetos e opiniões está livre da influência do computador, dos bancos de dados. 

Assim, o uso da internet influencia a vida das pessoas, as suas relações e formas de interagir, 

contribuindo para uma mudança no indivíduo, que passa por um processo de educação virtual 

para manter-se participativo na modernidade. 

As constantes mudanças e avanços da tecnologia e informática em nosso meio 

podem ocasionar mudanças na rede social dos indivíduos, em especial dos idosos, a fim de 

permanecerem inseridos no contexto ativo social, pois poderão vir a participar de grupos/ 

comunidades virtuais. O novo pode desencadear no idoso insegurança e ansiedade, como 

também sentimentos de felicidade e descoberta construtiva de vivenciar o dia-a-dia. 

Adaptar-se à rápida evolução tecnológica no mundo, inserir no cotidiano as 

facilidades advindas desse progresso é uma realidade que cresce a cada momento, sejam 

agências bancárias (caixas eletrônicos), aparelhos eletrodomésticos, internet, celulares de alta 

tecnologia e com variadas funções, produtos de manuseio digital, etc., provocam alterações na 

rotina e no desenvolvimento da sociedade. Consequentemente, o meio social vai refletir na 

vida das pessoas, sejam crianças, adultos ou idosos, pois todos estão inseridos em uma 

cultura, e, a nossa, é uma cultura globalizada e moderna. 

Segundo Castells (2000), a Internet e a Web influenciaram as transformações 

sociais, gerando uma sociedade na qual a informação pode ser produzida e armazenada em 

diferentes espaços e acessada por usuários distantes geograficamente. A internet é um mundo 

virtual, onde o internauta (nome dado àquele que se utiliza dessa tecnologia) tem o 

conhecimento globalizado, por meio de variados sites, possibilita compartilhar arquivos, 

fotos, expressar opiniões em salas de bate-papo, fóruns virtuais, formando, também, 

comunidades virtuais. 

 Hoje, a internet tornou-se essencial para a globalização e passou a ser exigência 

para aqueles que querem a informação e a atualização social, de forma rápida e moderna. 
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Arantes (2001, p.48) expõe que a informática é um meio, uma das possibilidades que o idoso 

tem em mãos, fazendo-o sentir-se atualizado, participativo, além de ter oportunidade de 

trabalho remunerado.  

Na concepção de Sluzki (1997) a motivação dos idosos para estabelecer novas 

relações é mais reduzida. Entretanto, como pesquisadora, acredito que cada indivíduo é o 

responsável pelo seu crescimento e capacidade de entusiasmar-se com as mudanças. O 

envelhecimento bem-sucedido valoriza o idoso, este é capaz de interagir mais, com qualidade 

de vida, sendo capaz de acompanhar o progresso científico de seu meio, respeitando seu 

tempo e limitação. Kachar (2003) diz que a comunicação é processo de interação que 

possibilita estabelecer relacionamentos produtivos e a construção de identidade social.  

O desejável é que o envelhecimento ocorra com qualidade e autonomia do 

indivíduo, preservando a participação dos mais velhos na sociedade, sem possibilitar uma 

exclusão social (TEIXEIRA; NERI, 2008). Segundo Beauvoir (1990), o indivíduo sofre as 

consequências de seu meio, de sua classe social e cultural. Para isto, a atualização na terceira 

idade é necessária para a absorção e construção de novos saberes, em diferentes contextos e 

leva a alterações de pensar, de agir e ampliação em sua rede social. 

Segundo Jacques (2002), um papel social representa uma identidade coletiva a ele 

associada, construída e mediada, por meio das relações sociais, a identidade passa a ser gerada 

pela socialização e a ser garantida pela individualização. Com isto o impacto social, seja na 

família, amigos e sociedade com o uso da internet pode vir a ser enriquecedor ao idoso. E, 

compreender que tipo de mudanças e quais alterações podem ocorrer na vida dessas pessoas é 

relevante para a sociedade, para os próprios idosos e para o conhecimento teórico-científico 

do ramo da Gerontologia.  

O primeiro capítulo desta dissertação apresenta a evolução das tecnologias ao 

longo dos Séculos XX e início do Século XXI, expondo historicamente esse processo, 

focando, especificamente, o surgimento no Brasil, dando ênfase às Tecnologias de 

Informação e Comunicação, especial a internet e sua propagação social, argumentando ainda 

sobre as redes sociais como organização social. 

No segundo capítulo o intuito é apresentar a contextualização da velhice no 

mundo informatizado, ressaltando as relações sociais do idoso em âmbito virtual, assim fala-

se sobre a identidade da pessoa idosa neste contexto. 
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O terceiro capítulo estabelece as questões relacionadas ao método utilizado e aos 

procedimentos de coleta de dados. Apresenta os sujeitos da pesquisa, seus depoimentos e 

constrói-se uma análise das falas, fazendo a compreensão das mesmas. Em seguida, fazem-se 

as considerações finais.  
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CAPÍTULO 1 

 

 

NOVAS TECNOLOGIAS E REDES SOCIAIS 

 

 

 

Ao longo dos anos pudemos observar uma série de transformações tecnológicas, 

consequentemente a este fato ocorreram mudanças socioculturais as quais contribuíram para 

que a sociedade pudesse progredir com tais avanços e a sua propagação pelo mundo 

impactasse no cotidiano da população. 

As tecnologias conquistaram a nossa sociedade, a globalização foi, sem dúvida, a 

maior responsável por essa proliferação pelo mundo e as novas técnicas ganham espaços no 

meio social. Hoje, as modernas tecnologias adentraram dentro do ambiente de trabalho, 

familiar e social como algo, a princípio, desconhecido, mas de muito proveito, que com o 

passar de algum tempo muitas se tornaram tão normal, sendo algo muito habitual para as 

pessoas. Santos (2006) acrescenta que os desdobramentos e impactos do desenvolvimento 

tecnológico se fazem sentir em todos os aspectos da vida humana, tanto no campo prático, das 

atividades, quanto no subjetivo, das percepções. 

A entrada e as facilidades em adquirir essas novas tecnologias são, em grande 

escala, de fácil acesso para a população, já que o mercado oferece-as para venda, basta apenas 

o interesse do indivíduo em obter essa novidade social. Desde as mais simples inovações às 

mais complexas, percebemos o quanto de valiosas foi e continua sendo para a sociedade como 

um todo. Mesmo quem ainda não teve a oportunidade de obter uma tecnologia mais avançada, 

pode conhecer por intermédio dos meios de comunicação que fazem questão de divulgá-las e 

ressaltar o seu grande valor. 

O processo de ensino-aprendizado das escolas já busca se inteirarem das novas 

tecnologias fazendo, dessa maneira, esse contato homem-máquina logo na infância e, quem já 

tem uma idade mais avançada pode entrar em cursos de atualização para, também, aprender a 
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manusear e ter conhecimentos necessários sobre os novos produtos do mercado ou 

simplesmente aprender sozinho lendo os manuais dos produtos. 

Muitas tecnologias têm uma força de propagação social muito expressiva e que se 

alastram em grande proporção pelo mundo, contribuindo, inclusive, para os relacionamentos 

interpessoais, como é o caso da internet e sua possibilidade de ampliação e intensificação das 

relações por meio das redes sociais.  

Dessa maneira, a contribuição tecnológica não só contribuiu para o meio físico e 

ambiental, como também, para o meio social, para a comunicação e interações sociais. As 

redes sociais surgem como um elemento fundamental para a troca de informações e 

conhecimentos, fazendo com que a distância entre as pessoas perca a importância. 

Rosa, Silva & Palhares (2005) relatam que de fato a tecnologia é o grande agente 

de transformações e o principal fator responsável pela criação de novas linguagens, o que tem 

contribuído para mudar o ambiente natural, os padrões de trabalho, lazer e consumo, afetando 

a consciência do homem moderno, impondo sua presença nas mais diversas atividades.  

 

 

1.1 A linha do tempo das novas tecnologias 

 

A cada nova época são desenvolvidos novos métodos, são feitas novas 

descobertas técnico-científicas que proporcionam benefícios para a sociedade. O Século XX e 

o início do Século XXI foram marcados por muitas inovações tecnológicas. No Brasil, tais 

novidades despertaram admiração e interesse que, aos poucos, o acesso às inovações se 

faziam presentes nas repartições públicas e privadas, nos ambientes domésticos, ou seja, 

estava disponível a uma parcela significativa da população. 

Ao observarmos a linha do tempo das novas tecnologias desde o início do Século 

XX até os dias atuais, veremos muitas novidades que se tornaram essenciais para o progresso 

da sociedade. Cada originalidade tecnológica foi marcante para as pessoas em cada década. 

Muitas pessoas idosas de hoje puderam acompanhar e vivenciar o avanço tecnológico do 
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mundo e ter a experiência de participar do lançamento de tantas transformações ocorridas e 

poder vê-las, na atualidade, como algo comum do cotidiano. 

Rosa, Silva & Palhares (2005) expõem que da mesma forma que a revolução 

industrial provocou profundas alterações na sociedade, a revolução tecnológica também, 

como descentralização da economia, alteração das práticas culturais, redefinição do trabalho e 

democratização da informação.  

Pinto (2005) menciona que: 

A tecnologia de cada grupo humano em determinada fase histórica reflete as 

exigências sociais sentidas pelos indivíduos em geral, e em caráter particular 

por aqueles que se encontram em posição especial, pelo gênio pessoal, 

cultural, encargo econômicos ou atribuições políticas, sendo por isso capazes 

de resolvê-las no âmbito, e com o auxílio, de toda a comunidade. (p.284) 

 

Com isso, alguns estudiosos pesquisam o desenvolvimento do avanço científico e 

tecnológico em prol do progresso sócio-econômico-cultural do seu meio, buscando a 

praticidade de um modo geral e uma melhor produtividade. Assim o favorecimento é para 

toda a comunidade.  

As três fases do desenvolvimento tecnológico ocorrido ao longo das épocas, 

segundo Santos (2006), seriam: a primeira revolução, ocorrida no Século XVIII, ligada à 

máquina a vapor, no qual o carvão era a fonte de energia, foi a chamada Revolução Industrial, 

tendo como uma das características a operacionalização mecânica; a segunda, ocorrida no 

Século XIX, teve o motor de explosão como um dos principais vetores e a eletricidade como 

fonte de energia; e, a terceira revolução tecnológica, começou na segunda metade do Século 

XX, notadamente após a II Guerra, e ainda está em processo, se trata da revolução digital, é a 

revolução da comunicação e informação, cumpre também o papel de diminuir o esforço 

mental do homem, destacando-se a globalização e o neoliberalismo econômico. 

Santos (2006) acrescenta ainda que: 

Cada uma das revoluções tecnológicas transbordou do universo da técnica, 

implicando, necessariamente, um novo paradigma dentro do qual se dão as 

relações humanas, tanto as relações sociais, quanto as relações do homem 

com o lazer, com as próprias técnicas e com o resultado do seu trabalho. 

Observe-se o fato de que cada inovação tecnológica muda conceitos. Cada 

inovação tecnológica provoca não somente a transformação no modus 

faciendi das atividades humanas, mas também gera outras oportunidades de 

inovação. (p. 62-63) 
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Abaixo teremos a linha do tempo de algumas das principais tecnologias, 

especificando no Brasil, desde o início do Século XX até a atualidade: 

1900-1909            14 BIS (Santos Dumont) 

  

DÉCADA DE 10 O rádio  

 

DÉCADA DE 20 O rádio no Brasil 

A televisão 

DÉCADA DE 30 Circuito rádio telefônico no RJ 

DÉCADA DE 40 Primeiro computador no mundo 

 

DÉCADA DE 50 Computador no Brasil 

Televisão no Brasil 

 

DÉCADA DE 60 Calculadoras eletrônicas portáteis; 

 1º homem vai à lua (acontecimento mundial);  

Internet (início). 

DÉCADA DE 70 TV colorida no Brasil; 

Computador Pessoal (PC); 

Vídeo-cassete. 

DÉCADA DE 80  Internet (World Wride Web); 

Desenvolvimento do CD; 

 

DÉCADA DE 90 DVD; 

Telefone celular no Brasil 

2000 – ATUAL Tecnologias 3G, internet banda larga 
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                   Diante dessa estrutura da linha do tempo acima, podemos ver o quanto que o 

progresso a cada década apresentava uma novidade tecnológica que favorece a vida das 

pessoas tanto em âmbito profissional quanto pessoal. Além dessas tecnologias mencionadas 

acima, outras também se destacaram pela utilidade e contribuíram para a praticidade do 

cotidiano, como por exemplo, os aparelhos eletrodomésticos, os caixas eletrônicos, etc. 

Falando um pouco desses acontecimentos, de um modo geral, no ano de 1906, o 

brasileiro Santo Dumont cria o 14 BIS, um avião híbrido, o qual decolou pela primeira vez em 

Paris percorrendo 60 metros em 7 segundos, perante muitos espectadores. Foi um 

acontecimento marcante para a história da aviação e toda a sociedade. Nos Estados Unidos, o 

crédito para a invenção do avião é aos irmãos Wright. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2012). 

Na década de 10, houve a popularização do rádio, em 1916 foi instalada em Nova 

Iorque a primeira instalação de uma radiodifusão. A rádio, na concepção de Jeanneney 

(1996), é o meio de informação adaptado por excelência à nossa época mecanizada, 

aglomerada e precipitada. No Brasil, apenas na década de 20 que o rádio iniciou-se como 

meio de comunicação, uma inovação muito admirada por todos que vivenciaram aquele 

momento. O estado pioneiro foi o Rio de Janeiro, inicialmente, funcionavam como clubes ou 

associação de admiradores ou de pesquisadores da radiodifusão. 

Na década de 20, tivemos uma nova descoberta: a televisão, apresentada nos 

Estados Unidos da América no ano de 1928. Jeanneney (1996) esclarece que a televisão nasce 

das descobertas sobre a fotoeletricidade, isto é, a capacidade que determinados corpos 

possuem para transformar uma radiação de electrões de energia elétrica em energia luminosa.  

Pinto (2005) argumenta que: 

A descoberta e difusão da televisão pode ser interpretada ou como acréscimo 

quantitativo do conhecimento no campo da eletrônica ou como variação 

qualitativa, se tomarmos, no segundo caso, por parâmetros valorativos as 

alterações introduzidas na conduta, nos condicionamentos e nos hábitos dos 

homens. A mesma identidade dos contrários vigora quando se aprecia a 

difusão social de qualquer técnica. (p.235) 

 

Em virtude disto, a televisão promoveu um impacto sociocultural para a 

população muito significativo e ainda hoje tem uma importante representação social para as 

pessoas do mundo todo. No início, era considerado artigo de luxo, apenas as pessoas das 
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classes sociais altas tinham. Muitas pessoas reuniam-se em casa de vizinhos e parentes para 

assistir aos programas. 

Na década de 30, no ano de 1932, foi inaugurado o circuito rádio telefônico do 

Rio de Janeiro - Buenos Aires, Rio de Janeiro - Nova York e Rio de Janeiro – Madri, 

ampliando a comunicação, aproximando tanto as informações quanto as relações entre as 

pessoas.  

Na década de 40, o primeiro computador inteiramente eletrônico e funcional foi 

construído em 1946 na Universidade de Pensilvânia por Eckert Jr. e John Mauchly e pelo 

Laboratório de Pesquisas Balísticas do Exército dos Estados Unidos. Era um computador de 

propósito geral. Na década de 50, foi que lançaram o primeiro computador disponível 

comercialmente, o UNIVAC-I, Universal Automatic Computer. (MARÇULA & FILHO, 

2008) 

No Brasil, o primeiro computador foi adquirido pelo governador do Estado de São 

Paulo na década de 50, no ano de 1957. Marçula & Filho (2008) relatam que o presidente 

Juscelino Kubitschek e o Cardeal Montini, no ano de 1960, inauguraram na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro o primeiro computador digital a válvula, de uso 

geral, da América Latina, um Burroughs B-205.  

No início da década de 50, temos a primeira televisão no Brasil, trazida por Assis 

Chateaubriand, o qual fundou a TV Tupi. Em 1950, tinham 200 receptores, número que 

praticamente dobrou no ano de 1951. (NASSAR, 1984). O crescimento em números de 

receptores só cresceu ao longo dos anos no Brasil, observamos, portanto, o quanto de 

repercussão a televisão proporcionou para os brasileiros e tornou-se item tecnológico de 

grande serventia sociocultural. 

Em 1967, Jack Kilby quis demonstrar o potencial de miniaturização dos circuitos 

integrados e construiu uma calculadora eletrônica portátil - o primeiro modelo de mesa, Anita 

Mk VIII, foi lançado em 1962 (MELO, 2007). Após este acontecimento, em 1969, o avanço 

tecnológico proporciona que o primeiro homem vá à Lua, um acontecimento histórico para o 

mundo inteiro. A nave decolou no Centro Espacial Kennedy, nos Estados Unidos, no dia 19 

de julho de 1969. (CORRADINI, 2006). Ainda em 1969, tem-se o início da internet, pelo 

Advanced Reserach Projects Agency, ARPANET, do Departamento de Defesa dos Estados 

Unidos em Los Angeles. O TCP/IP, o protocolo ainda utilizado na internet, foi desenvolvido 

em 1974. (DODD, 2000).  
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Na década de 70 no Brasil, temos a transmissão pública da TV em cores. Ainda 

nesta década temos o primeiro computador pessoal, com abreviação em inglês “PC”. O Apple 

I, lançado em 1976, pode ser considerado como o primeiro computador pessoal, pois 

acompanhava um pequeno monitor gráfico que exibia o que estava acontecendo no PC. 

(GUGIK, 2009) Temos também em 70, o lançamento comercial do primeiro vídeo-cassete, no 

qual havia o VHS (Video Home System), um sistema de gravação de áudio e vídeo.  

Na década de 80, houve a invenção do Compact Discs (CD) em que proporcionou 

o armazenamento e melhor capacidade sonora, como também pode oferecer ao consumidor a 

oportunidade de gravar arquivos de seu próprio computador pessoal em um CD. (MUSEU 

DO COMPUTADOR, 2004). Em 1989, tem-se o advento da World Wide Web, na internet,  

um veículo baseado em imagens gráficas que permite que seus usuários se conectem a fontes 

de informações. (DODD, 2000). Uma grande revolução e novidade na época, permitindo que 

qualquer pessoa, sem muitas habilidades em computação, pudesse acessar a internet. 

Na década de 90, empresas lançaram no mercado o DVD (Digital Versatile Disc), 

disco do mesmo tamanho e formato que um CD normal, só que ele armazena 5 ou 10 vezes 

mais dados do que o CD normal, sendo, portanto, uma nova técnica. (MUSEU DO 

COMPUTADOR, 2004). Ainda na década de 90, no Brasil, o primeiro telefone celular foi 

lançado. 

 Lemos (2007) esclarece que o telefone celular é um Dispositivo (um artefato, 

uma tecnologia de comunicação); Híbrido, já que congrega funções de telefone, máquina 

fotográfica, câmera de vídeo, processador de textos, GPS, entre outras; Móvel, isto é, portátil. 

O primeiro aparelho celular no Brasil foi comprado no ano de 1990 e custou 22 mil dólares. 

(PEREIRA & GUEDES, 2004). Após alguns anos o número de celulares no Brasil aumentou 

consideravelmente. 

 O celular se insinuou nas capilaridades da vida cotidiana, alternando nossas 

formas de viver ao propiciar possibilidades de comunicação antes inexistentes. 

(SANTAELLA, 2007, p. 233). Em virtude disto, o aparelho celular foi uma das novas 

tecnologias de grande impacto social e difundiu-se pela sociedade brasileira, sendo uma 

inovação presente para pessoas de todas as classes sociais. 

O início do século XXI é marcado por muitas transformações tecnológicas digitais 

de informação e comunicação, aos quais se expandiram pelo mundo. No Brasil, lançaram a 

internet banda larga, no qual a conexão tinha uma velocidade muito rápida comparada com a 
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conexão discada. (CIRIACO, 2009). A tecnologia 3D (três dimensões) permitiu o uso de 

multimídias, melhor qualidade de voz e agilidade de transmissão de dados pela internet por 

meio do celular, permite assistir TV no aparelho celular, fazer uso de jogos em três dimensões 

com múltiplos jogadores, utilizar ferramentas de busca, serviço de teleconferência, tornando o 

celular uma estação móvel de entretenimento. (PIVA et al, 2008). 

Por conseguinte, vemos a evolução das tecnologias, onde ocorreram o 

aprimoramento dos recursos tecnológicos já existentes e o desenvolvimento de tantos outros 

em que o uso torna-se relevante para a vida cotidiana. 

Assim no desenvolvimento da técnica, impressiona-a a evidente 

superioridade da situação atual, mas, não percebendo os condicionantes 

históricos que a explicam, queda-se embasbacada diante da tremenda 

multiplicação de fatos e produtos tecnológicos em que agora se acha 

envolvida a existência humana, e proclama, com plena candura de espírito, 

estarmos vivendo uma época excepcional, caracterizada pela assombra 

“explosão tecnológica" que engloba a vida da humanidade, a ponto de 

modificá-la em todas as manifestações. (PINTO, 2005, p.233) 

 

 

1.2 Tecnologias de Informação e Comunicação 

 

 Antes de adentrar na conceitualização das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, vamos comentar, inicialmente, sobre a ciência da informação, que envolve os 

estudos sobre a informação que leva em conta as alterações de dados em conhecimento. 

Saracevic (1996) diz as três características gerais que constituem a razão da existência e da 

evolução da Ciência da Informação: primeira é ser, por natureza, interdisciplinar; segunda, 

está inexoravelmente ligada à tecnologia da informação; terceira, é uma participante ativa e 

deliberada na evolução da sociedade da informação. 

A ciência da informação é responsável pelo saber e ao longo dos anos 

desenvolveu-se de acordo com a necessidade do meio, proporcionando avanços tecnológicos. 

Wersig & Nevelllng (1975) apud Saracevic (1996) apontaram que transmitir o conhecimento 

para aqueles que dele necessitam é uma responsabilidade social, e essa responsabilidade 

social parece ser o verdadeiro fundamento da ciência da informação.  

Saracevic indica que as principais palavras-chaves da ciência da informação são: 

efetividade, comunicação humana, conhecimento, registros do conhecimento, informação, 



28 
 

necessidades de informação, usos da informação, contexto social e contexto institucional. 

Contribui ainda para a manipulação da informação pela sociedade e também permite melhor 

compreensão do conhecimento, da informação e do comportamento humano frente à 

informação. 

Diante desse panorama, pode-se visualizar que dentre tantas tecnologias que o 

homem produziu ao longo dos anos, a ciência da informação foi essencial para o 

desenvolvimento da humanidade, um grande destaque e importância social são as Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TICs).  

As TICs são todas as tecnologias que promovem para o indivíduo o conhecimento 

e interações sociais, integra informação, comunicação, telecomunicações e educação, por 

intermédio da informática. Sousa (2000), esclarece que as Tecnologias de Informação e 

Comunicação surgem enquanto conjunto de conhecimentos, refletidos quer em equipamentos 

e programas, quer na criação e utilização a nível pessoal e empresarial, no qual o grande 

destaque é para o computador. 

É por meio da TIC que as informações propagam-se, favorecendo que elas 

cheguem a um grande número de pessoas pelo mundo, especialmente pela contribuição da 

internet. Na atualidade, o homem utiliza as TICs de maneira corriqueira, sendo algo inerente à 

atividade humana, já que a sociedade influencia o sujeito a relacionar-se com as tecnologias 

de informação e comunicação para participar ativamente do meio, no qual é fundamental esse 

contato, já que muitas atividades do trabalho, do comércio, das informações estão vinculadas 

ao computador e à internet, tanto na esfera pública quanto privada. 

Sousa (2000) diz que o uso das tecnologias requer adaptação em termos até 

mesmo operacionais, é preciso o aprendizado para mexer em equipamentos, a trabalhar com 

variados programas e assimilar conceitos e vocabulários próprios de uma nova era. 

Complementa que tudo isso leva o sujeito a ter novas experiências que é a redimensão das 

relações sociais. 

Todo o Brasil, como em vários outros países, o uso do computador é de extrema 

importância social. As pessoas que não sabem lidar com as TICs, podem, sem dúvidas, virem 

a se sentir excluídos, de alguma forma, do seu meio social e essa exclusão pode até 

desencadear, como consequência, queixas psíquicas. Já se fala em analfabeto virtual ou 

analfabeto digital, isto é, aquela pessoa que não sabe manusear o computador e a internet. 

Sendo assim, as pessoas procuram aprender e estar ativo na sua sociedade, já que as 



29 
 

tecnologias de informação e comunicação estão em vários locais, desde o ambiente 

profissional, ensino, atividade bancária, dentre outras, até nas residências. 

Moro (2010) argumenta que a exclusão digital pressupõe a exclusão não apenas 

econômica, mas também cultural, ligada aos direitos de igualdade e cidadania, na medida em 

que os excluídos deixam de tirar proveito das potencialidades oferecidas pelos instrumentos 

tecnológicos, além de ser parte ativa no panorama contemporâneo. 

Na sociedade contemporânea a socialização incorpora as relações produzidas 

pela rede de interconexões de pessoas entre si mediadas pelas tecnologias da 

comunicação e informação. (...) a geração (...) nascida em tempos de relativa 

estabilidade, convive de forma conflituosa com as rápidas e complexas 

mudanças tecnológicas, cuja progressão é geométrica. (...) a nova geração é 

introduzida nesse universo desde o nascimento e por isso sua intimidade com 

os meios eletrônicos ocorre numa relação de identificação e fascinação. 

(KACHAR, 2003, p.52) 

 

 

A necessidade de aprender as novas técnicas, independente da idade, tornam-se 

algo de extrema relevância para a compreensão e integração com a nova sociedade em que as 

tecnologias modernas operam no dia-a-dia. A motivação para saber manusea-las é tanto 

intrínseca como extrínseca, a primeira porque o indivíduo precisa querer por ele mesmo 

estudar o novo a fim de lhe proporcionar mais conhecimentos e sentir-se atuante, e a segunda 

seria a sociedade que está praticamente toda envolvida com as transformações tecnológicas de 

informações e comunicações e “exige” o manuseio das novas técnicas em muitas situações. 

Além da comunicação face-a-face, em virtude das inovações tecnológicas, temos 

a comunicação que vai além do presencial, além do escrito, do falado, surgindo o visual em 

tempo real à distância. São as comunicações por intermédios dos aparelhos celulares e das 

conversações pela internet, conhecidos como comunicadores instantâneos, isto é, os softwares 

de mensagens instantâneas, como por exemplo: o MSM e o Skype, os quais possuem a 

comunicação audiovisual, ambos usados inclusive como forma de comunicação em várias 

empresas como substituto do telefone. 

Lévy (1993), apresenta o conceito de hipertextos, que inclui o escrito e o 

audiovisual, no qual define como: 

um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser palavras, 

páginas, imagens, gráficos ou parte de gráficos, sequências sonoras, 

documentos complexos que podem eles serem hipertextos (...) 

funcionalmente um hipertexto é um tipo de programa para a organização do 

conhecimento ou dados, a aquisição de informação e comunicação. (p.33) 
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Com isso temos um aglomerado de formas para podermos expressar o que 

desejamos, arquivar o que consideramos importante e ainda, compartilhá-los com quem 

queremos, contribuindo para a comunicação e conhecimento. O hipertexto que Lévy nos 

apresenta, facilita muito para a utilização no computador pessoal, por ser dinâmico e 

multimídia, com várias maneiras a conectividade. 

Os computadores pessoais (PCs) contribuíram para que as Tecnologias de 

Informação e Comunicação ampliassem mais ainda a sua importância, a medida que mais 

pessoas, em seu tempo livre, continuassem a utilizar o computador, em suas casas, como meio 

de comunicação social e de propagação das informações.  

Teixeira (2002) faz a seguinte argumentação: 

(...) parece plausível supor que o computador, muito mais que um aparato 

tecnológico, pode representar um importante elemento no desenvolvimento 

da humanidade, na medida em que potencializa, de uma história jamais vista 

na história da raça humana, as possibilidades de o homem atuar e interferir 

na sociedade, e, enquanto aparato tecnologico concebida pelo intelecto 

humano, sua utilização fica condicionada às vontades, às aspirações, aos 

desejos e aos objetivos de seu criador. (p.27) 

 

Lévy (1993) relata que o surgimento do Apple Macintosh, em 1984, acelerou a 

integração da informática ao mundo da comunicação, da edição e do audiovisual, permitindo 

a generalização do hipertexto e da multimídia interativa, no qual numerosas características do 

Macintosh foram retomadas por outros fabricantes de computadores e no ano de 1990 não se 

podia mais conceber a informática “amigável”, sem “ícones” e “mouse”. 

Como muitos fabricantes dos computadores pessoais ganharam espaço pelo 

mundo, a comercialização dos mesmos foi bastante expressiva na década de 90 e até os dias 

de hoje tem impactado na vida das pessoas, as quais se utilizam dessa tecnologia dentro de 

suas casas. Temos uma variedade de marcas no mercado da informática, que sempre vêm 

buscando apresentar algo mais atrativo e mais moderno ao consumidor que acaba comprando. 

Ao visualizarmos a história e evolução da TIC, teremos o computador como 

evidência para a população. Lévy (1993) fala que o primeiro computador, o Eniac dos anos 

40, pesava toneladas, ocupava um andar inteiro de um prédio e para programá-lo era preciso 

conectar diretamente os circuitos por intermédios de cabos, em um painel; na década seguinte, 

programavam-se os computadores transmitindo à máquina instruções em código binário por 

meio de cartões e fitas perfuradas. 
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Verifica-se, com isto, que até chegar aos computadores domésticos, muitas 

modificações tecnológicas foram necessárias, ou seja, com o passar dos tempos, houve o 

aprimoramento das técnicas. Atualmente, por exemplo, temos Ipad, Tablets, Iphone, 

Smartphone, etc que possuem alta tecnologia, portáteis, leves e com variadas funções e 

aplicativos, desde o acesso aos e-mails, redes sociais, envio de mensagens de textos, mapas, 

dentre outros.  

Todo esse progresso se deu pela digitalização. Lévy (1993) já dizia que a 

digitalização atinge todas as técnicas de comunicação e de processamento de informações. Ao 

progredir, a digitalização conecta o cinema, a radiotelevisão, o jornalismo, a edição, a música, 

as telecomunicações e a informática. Teixeira (2002) expõe que as tecnologias de informação 

oferecem condições de disseminar e manipular informações em diversas mídias, em 

proporções jamais vistas na história da humanidade.  

Santos (2008) apresenta os dados de uma pesquisa realizada em 2007 sobre 

Tecnologia de Informação e Comunicação Domicílios, no qual revelam avanço no acesso do 

computador e da internet no Brasil, mostra um crescimento da banda larga nos domicílios em 

todas as regiões do Brasil, além de um aumento do número de internautas, bem como o 

aumento da aquisição domiciliares de computadores e a expansão de seu uso. 

No dia 28 de junho de 2011, o Centro de Estudos sobre Tecnologias de 

Informação e Comunicação (CETIC) do Brasil divulgou os resultados de uma nova Pesquisa 

TIC Domicílios 2010 com o objetivo de medir a posse, o uso, o acesso e os hábitos da 

população brasileira em relação às Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). Os 

resultados mostram que a proporção de domicílios com computador em 2010 já é de 39%, 

comparando com o ano de 2007 que foi de apenas 24%.  A proporção de domicílios no Brasil 

com internet é de 27% em território urbano e rural, em 2008 foi de apenas 18%. A região 

sudeste é a que representa o maior volume com a porcentagem de 39% em domicílios com 

internet na área urbana, em 2010. O interessante é que a pesquisa revela que todas as regiões 

do Brasil apresentaram aumento tanto quanto ao número de computadores em residências 

quanto à internet nas mesmas. Isso ressalta a potência das TICs. 

A comunicação de dados e as redes de computadores são uma área extremamente 

vasta e interessante. Permitem a transferência de informações e a partilha de dados entre 

vários usuários, no interior da empresa ou até entre distantes pontos no globo. (SOUSA, 2000, 
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p. 121). Por conseguinte, há uma valor social das Tecnologias de Informação e Comunicação 

no cotidiano das pessoas.  

Segundo Oliveira (2003) a queda dos custos da tecnologia e a consequente 

disseminação da informática e das redes de comunicação é o elemento básico para permitir o 

acesso à informação a amplos setores da comunidade e fortalecer a participação e a 

produtividade das pessoas, portanto esta é a transformação essencial que estamos 

presenciando neste início de século. 

Rosa, Silva & Palhares (2005) compartilham o ponto de vista de que, sem 

dúvidas, a Tecnologia da Informação aliada aos avanços das telecomunicações constitui uma 

espécie de infraestrutura necessária ao desenvolvimento de uma nova concepção de 

globalização. Acrescentam ainda que, a forte dependência das tecnologias para a própria 

sobrevivência da estrutura da sociedade nos revela que há sinais do surgimento de uma 

sociedade cada vez mais virtualizada. 

A nova realidade social requer dos indivíduos o conhecimento das novas 

tecnologias de informação e comunicação e requer, também, a sua utilização para ampliar e 

aperfeiçoar várias áreas sociais, laborais e pessoais, em que as relações mais rápidas, em 

decorrência das novas maneiras de comunicações, integram mais as pessoas e cooperam para 

o saber.  

Teixeira (2002) menciona que tudo aquilo que potencialize o manuseio das novas 

tecnologias de informação representa um elemento importante, no qual a informação emerge 

como matéria-prima e a tecnologia, como um meio de agir sobre ela, neste sentido, as 

tecnologias podem ser apontadas como as principais propulsoras e mantenedoras da atual 

sociedade. 

Levando em consideração o ponto de vista de Teixeira, temos uma sociedade em 

que as tecnologias, especialmente as novas tecnologias de informação e comunicação, são, na 

atualidade, quase que indispensáveis para a vivência do homem, que passa a depender dessas 

novas tecnologias, pelo seu uso diário favorecer o desempenho das suas atividades e a própria 

sociedade faz o papel reforçador do uso das TICs.  

A tecnologia agindo sobre a informação, divulga os saberes, amplia o 

conhecimento, aproxima os relacionamentos interpessoais, anuncia novidades relevantes e, 

não relevantes também, porque, infelizmente, também se tem o lado negativo, que seria a 

divulgação de notícias não verdadeiras e/ou sem cientificidade e estas estariam de fácil acesso 
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às pessoas que se utilizam das TICs, principalmente daquelas que fazem uso da internet. De 

tal modo, as Tecnologias de Comunicação e Informação estão sujeitas ao uso de pessoas mal  

intencionadas, porém isto não acarreta um prejuízo tão temeroso e nem perde o seu valor com 

seu compromisso social e relevância para vários áreas de nossa sociedade.  

As TICs têm uma força muito grande para a sustentação de uma sociedade rica em 

informações e interações socioculturais em todo o mundo, principalmente devido ao acesso da 

internet. 

 

 

1.3 A internet e sua propagação social 

 

Vivenciar o Século XXI e não saber ou nem ter ouvido falar no que é a internet ou 

puramente não ter escutado essa palavra é até de se espantar. Mesmo as comunidades menos 

desenvolvidas ou que a população tem baixo índice de alfabetização, ainda sim, muito 

provavelmente já ouviram algo sobre a internet. Ela já faz parte da sociedade globalizada e só 

ganha força e espaços pelo mundo inteiro, em decorrência do aparato de funções e atrativos 

disponíveis ao seu usuário.  

A internet é um conglomerado de milhares de redes eletrônicas interconectadas 

que possibilitam a comunicação global, no qual tais redes possuem diversos tamanhos e 

naturezas, trafegando, em âmbito mundial, uma variedade de informações. (KACHAR, 2006). 

Castells (2004) diz que a internet é o tecido das nossas vidas e a define como um meio de 

comunicação que permite, pela primeira vez, a comunicação de muitos para muitos em tempo 

escolhido e a uma escala global. 

A história da internet teve início na década de 60. Castells (2004) explica todo 

esse processo que conduziu a formação da internet, relatando que foi desde a criação da 

ARPANET, nos anos 60, à explosão do world wide web, nos anos 90. A ARPANET é uma 

rede de computadores estabelecida pela ARPA (Advanced Research Projects Agency) em 

1969, era um programa cuja criação justificou-se como meio de repartir o tempo de trabalho 

on-line dos computadores entre os centros de informática interativa e grupos de investigação 

da agência. A ARPANET destinava-se a fins militares. Logo após, quiseram promover a 

possibilidade de ligação da ARPANET a outras redes de computadores, introduzindo a rede 



34 
 

de redes. Para isto, em 1973, foi apresentado o protocolo de transmissão TCP (Transmission 

Control Protocol) e em 1978, na University of Souther California acrescentaram o IP ( Inter-

net-work Protocol) e  criaram o TCP/IP, o standard sobre o qual opera a internet. 

Em 1983, o Departamento de Defesa, cria a rede MIL-NET destinada a funções 

militares. Em 1984, a National Sciense Foundation (NSF) dos Estados Unidos estabelece a 

própria rede informática de comunicação, NSFNET e em 1988 começam a utilizar a ARPA-

INTERNET. Nos anos 90, a ARPANET, foi desmontada e a internet ficou livre do contexto 

militar. Em 1995, a NSFNET encerrou, tornando possível a utilização privada da internet. 

Ainda nos anos 90 uma série de ISP (Internet Service Providens), fornecedores de serviços da 

internet, constroem as suas próprias redes e criam ligações de acesso próprias, com fins 

comerciais. Neste momento, a internet desenvolveu-se rapidamente como uma rede global de 

redes informáticas. (CASTELLS, 2004) 

Não temos como negar ou não enxergar a amplitude social que a internet ganhou 

para o cotidiano das pessoas. Na internet a pessoa adquire notícias, pode pesquisar fontes 

bibliográficas ou outras, conhecer lugares, solicitar documentos em repartições públicas ou 

privadas, conversar com outras pessoas, etc; facilitando desta forma, a vida do cidadão. 

Por meio da internet há a possibilidade de diversas formas de comunicação a um 

público bem grandioso, no qual as formas de expressão podem ser escritas, faladas e, até 

mesmo, audiovisuais. Por conseguinte, temos uma proliferação de informações que se tornam 

essenciais e acessíveis para o conhecimento de todos. A internet é integrante do nosso meio 

social, houve uma propagação pela sociedade do mundo inteiro de maneira muito expressiva. 

A utilização da internet como sistema de comunicação e como forma 

organizacional teve a sua explosão nos últimos anos do segundo milênio. Em 

finais de 1995, o primeiro ano da utilização generalizada da world wide web, 

havia cerca de dezesseis milhões de utilizadores das redes de comunicação 

informática em todo o mundo. (CASTELLS, 2004, p. 16-17) 

 

A internet foi ganhando destaque mundial em virtude dos seus vários serviços 

oferecidos, atraindo muitos adeptos, conhecidos como internautas, que só aumentam com o 

passar dos dias, até porque a sociedade, de certa forma, meio que exige do cidadão o 

conhecimento e habilidade em acessar a mesma, devido alguns serviços que a sociedade 

disponibiliza serem realizados exclusivamente através da internet, como por exemplo, a 

Declaração do Imposto de Renda anual. Sendo assim, o indivíduo vai procurar inteirar-se com 

o seu meio, para ser um participante ativo social. Castells (2004) já dizia que: 
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A influência da internet transcende o número de utilizadores, pois o que 

interessa é a qualidade da utilização da rede. Atualmente, as principais 

atividades econômicas, sociais, políticas e culturais de todo o planeta estão a 

estruturar-se através da internet e de outras redes de informática. (p.17) 

 

A internet é uma nova tecnologia de informação e comunicação a qual permite ao 

seu usuário adentrar em um mundo de notícias e saberes dos mais variados assuntos, 

englobando vários contextos, podendo, em muitos casos, receber a informação em tempo real, 

com transmissão ao vivo. Proporciona a comunicação entre as pessoas de forma rápida e 

prática. O internauta pode receber, enviar, ler todo e qualquer tipo de assunto, seja noticiário, 

entretenimento, conteúdo político-econômico-social, informacional, relacionado à saúde, 

cultura de diversos locais, astrologia, artigos científicos dos mais variados temas, dentre 

outros. 

Mandel (1997) enumera alguns dos aspectos mais marcantes e importantes da 

internet, novidades marcantes para a história da mesma. São eles: a Interatividade, ou seja, a 

internet possibilita a comunicação rápida com outra pessoa ou com um grande número de 

pessoas, em que tal comunicação é nos dois sentidos, diferentemente da televisão; o 

Hipertexto, que é uma espécie de texto multidimensional em que, numa página, trechos de 

texto se intercalam com referências a outras páginas; a Multimídia, que se trata da conjunção 

dos múltiplos meios para a divulgação da informação: textos, imagens, sons, filmes, 

animações,etc.  

Temos ainda, conforme Mandel, a Digitalização, ou seja, uma digitalização da 

informação, condição necessária para o amplo uso dos computadores no seu processamento; 

tem-se a Computação Distribuída, que é a capacidade de distribuição do processamento entre 

computadores diferentes, permite a repartição e a especialização das tarefas computacionais 

conforme a natureza da função de cada computador; há também o Compartilhamento de 

Canais, compartilhamento entre milhares ou milhões de usuários de canais digitais de 

comunicação através da técnica chamada de comutação de pacotes, os diversos usuários 

utilizam o mesmo canal de comunicação permitindo que os períodos de inatividade de uns 

sejam aproveitados por outros usuários. 

Outro aspecto importante é a Cooperação, isto é, a cooperação entre pessoas e 

grupos trabalhando em um objetivo comum, bem definido, a ponto de surpreender até mesmo 

os maiores especialistas da área. Tem-se ainda a Informação Distribuída, existe agora a 
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possibilidade de se guardarem informações similares e de mesma natureza em locais distintos, 

um servidor especializado disponibilizará os dados para quem deles precise, numa arquitetura 

cliente/servidor. Dando continuidade aos pontos marcantes, tem-se a Normatização e os 

Sistemas Abertos, já que na internet observamos as normas e protocolos abertos ao público, 

sujeitos a consulta de toda a comunidade. E, por fim, está o Crescimento Exponencial do uso 

internet. 

Todas essas características marcantes da internet têm uma riqueza muito grande 

de atrativos e novidade tecnológica moderna que a sociedade possui e agrada-se a ponto de 

estar a cada dia mais adepta do seu uso, em virtude de tamanhos benefícios oferecidos a 

vários aspectos sociais e profissionais.  

No mundo e no Brasil o número de acessos e usuários da internet só cresce. Em 

janeiro de 2012 o site de notícias UOL anunciou em sua página sobre Tecnologias que a 

Pingdom, empresa de monitoramento de sites, apresentou seu relatório anual e mostrou que o 

número de usuários na internet no mundo em 2011 chegou a 2,1 bilhões. Relatou que o maior 

número de internautas está concentrado na Ásia, em segundo lugar está a Europa e na terceira 

posição a América do Norte. Em quarta colocação ficaram a América Latina e o Caribe. 

No Brasil, o IBOPE Nielsen Online divulgou que no primeiro trimestre de 2012 o 

acesso à internet em qualquer ambiente, ou seja, domicílios, trabalho, escolas, lan houses ou 

demais outros locais atingiu 82,4 milhões de pessoas. O Centro de Estudos sobre as 

Tecnologias de Informação e Comunicação apresentou o Painel IBOPE NetRatings, no qual 

mostrou que os internautas ativos em residência e no ambiente de trabalho chegam quase 

cinquenta milhões no Brasil, em março de 2012. 

Os números apresentados acima confirmam a força que a internet tem, tanto no 

mundo quanto, especificamente, no Brasil, nos mais variados locais, ganhando espaços em 

diversas atividades, seja de lazer, profissional ou outras. Observa-se, com esses números, a 

propagação social da internet. 

O Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas (CPS/FGV) a partir 

dos microdados do Censo/ IBGE apresentou o Ranking de Acesso Domiciliar 2010, com a 

população a partir de 15 anos de idade, o qual mostra que a cidade de São Paulo em relação 

aos demais municípios do Estado de São Paulo apresenta porcentagem de 57,25% de 

microcomputadores domiciliares com internet. Um número bem significativo. 
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Tamanho número de usuários da internet deve-se ao fato de a mesma ser uma 

tecnologia de informação e comunicação que, sem dúvidas, proporcionou mudanças 

importantes e essenciais para o desenvolvimento social em diversas áreas, incluindo os 

relacionamentos interpessoais, seja com parentes, amigos, colegas de trabalhos e, até mesmo, 

novas amizades por intermédio da mesma. 

A internet disponibiliza a seus usuários uma variedade de serviços que facilitam a 

vida das pessoas. Temos a possibilidade de comunicação instantâneas, por meio do Skype, 

MSN, Google talk e outros, favorecendo o diálogo. O internauta pode receber e enviar 

mensagens, anexar arquivos de fotos, vídeos, etc, através do correio eletrônico. Tem-se, hoje, 

uma infinidade de sites de noticiários, com informações atualizadas a cada momento que 

surge algo novo. As emissoras de televisão e os jornais têm seus sites abertos aos internautas, 

com vários links sobre uma variedade de assuntos, seja política, esporte, polícia, colunas 

sociais, economia, tecnologias, etc. 

Têm-se, também, sites de compras de diversos tipos de produtos, desde 

eletrônicos, passagens aéreas, compras coletivas e, até mesmo, livros usados. O que de certa 

forma, movimenta o setor comercial que passa a explorar esse novo campo: o virtual, 

trazendo novidades e facilidades para os internautas comprarem sem necessitarem saírem de 

suas casa. Na educação, a internet teve uma contribuição espetacular, pois facilitou o acesso a 

várias fontes bibliográficas, enciclopédias, textos científicos, revistas e periódicos eletrônicos 

e tantos sites que abordam o assunto educação, ensino e aprendizagem. 

Atualmente, os alunos, em várias faculdades pelo Brasil, já realizam suas 

matrículas acadêmicas por meio da internet. As inscrições de concursos públicos são, 

também, realizadas virtualmente. A divulgação dos processos seletivos em muitas instituições 

é por meio da internet. 

As empresas de diversas atividades se utilizam da internet para desenvolverem 

seu trabalho com mais eficácia, tanto empresas nacionais como as multinacionais. Ganham 

com a otimização de seu trabalho e facilidade de interação com clientes, fornecedores ou 

demais funcionários da empresa. Mesmo as repartições públicas fazem uso da internet em 

suas atividades. 

O governo disponibiliza sites oficiais para divulgação do que está fazendo, 

informando à população as atividades do governo, os dados econômicos e as notícias 

relacionadas às suas ações. Divulgam os pontos turísticos de sua região para o mundo todo. 
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Alguns possuem central de ouvidoria, para que possam ouvir críticas e receber sugestões e 

elogios. Sendo um canal de acesso com o cidadão. 

A Declaração Anual do Imposto de Renda é toda informatizada e é realizada 

exclusivamente pela internet. Faz com que o cidadão procure a informatização, aprenda a 

manusear ou, caso contrário, vai ter que pagar um contador, por exemplo, para realizar sua 

Declaração.  

Outro atrativo que se tornou um benefício que a internet oferece são as redes 

sociais. Estas contribuíram para a aproximação e para o aumento do número de 

relacionamentos entre as pessoas. Há uma troca maior de comunicação, mesmo a longa 

distância. A pessoa cria sua rede de amigos e tem a oportunidade de compartilhar mensagens, 

fotos, notícias que considere importantes, dentre outras. 

Tem-se ainda som e imagem em tempo real. Transmissões ao vivo de 

determinados acontecimentos. Possibilidade de baixar arquivos de música, de vídeos, de 

textos e armazenar em uma pasta em seu computador. Ver previsão do tempo, ações da bolsa 

de valores e culinária. Além de tantos outros informativos e serviços sociais. Contudo, 

encontramos na internet pedofilia, pornografia, informações não verdadeiras, por isso é 

fundamental o cuidado com certos sites não confiáveis e que disponibilizam o acesso a 

assuntos maldosos ou sem importância para o desenvolvimento e progresso da sociedade. 

Vemos, assim, que a internet faz parte da sociedade contemporânea, fazendo parte 

da cultura. Castells (2004), a respeito da cultura da internet argumenta que: 

A cultura da internet é a cultura de seus criadores. Por cultura entendo um 

conjunto de crenças e valores que formam o comportamento (...) A cultura é 

uma construção coletiva que transcende as preferências individuais e 

influencia as atividades das pessoas que pertencem a essa cultura, neste caso, 

os utilizadores/ produtores da internet. (p.55)  

 

Castells (2004) esclarece que essa cultura da internet é caracterizada por quatro 

extratos sobrepostos: a cultura tecnomeritocrática (que acredita no bem inerente ao 

desenvolvimento científico e no tecnológico como componente-chave do progresso da 

humanidade); a cultura hacker (em que importantes inovações foram por meio da cooperação 

criativa e por meio da livre comunicação); a cultura comunitária virtual (em que foi criada por 

meio das relações sociais virtuais pelo uso da prática das comunidades virtuais); e, a cultura 
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empreendedora ( que é a relação da internet com a nova economia, criando ideias e novidades 

empresariais adaptadas ao mundo da internet). 

Nossas vidas estão envolvidas com a internet. Castells (2004) fala sobre essa 

relação internet-comunicação-homem, expondo que: 

Como a atividade humana está baseada na comunicação, as novas vidas 

vêm-se profundamente afetadas por esta nova tecnologia de comunicação. 

Por outro lado, ao utilizarmos a internet para múltiplas tarefas vamos 

transformando-a. Desta interação surge um novo modelo sócio-técnico. (p. 

19) 

 

Assim, esse novo modelo sócio-técnico, envolve o uso da internet com o cotidiano 

das pessoas em diversos exercícios, já que o internauta pode realizar inúmeras atividades com 

um simples acesso. A internet tornou-se tão importante que hoje as telefonias móveis, em 

muitos aparelhos, disponibilizam o acesso à mesma, já que é uma função que desperta o 

desejo no consumidor em possuir, em decorrência da relevância de manter-se antenado e 

conectado à rede.  

 

 

1.4 A organização social com base em redes sociais 

 

A sociedade, independente da região e dos padrões culturais comuns, faz com que 

as pessoas se relacionem com outras, de alguma forma, para que através do contato, da 

comunicação, ocorram interações fundamentais para o meio em que elas estejam inseridas e, 

com isso, haja a propagação de conhecimentos, saberes e relações sociais. O ser humano já 

nasce em contato com pessoas, dependendo de pessoas no seu início de vida e ao longo de 

toda sua trajetória de vida estamos sempre próximo a pessoas, favorecendo a formação das 

redes sociais para o homem. 

Cada indivíduo constrói a sua rede social pessoal, que são os vínculos 

interpessoais com familiares, amigos, colegas de trabalho, de estudo, da comunidade e das 

práticas sociais.  Essa estrutura social permite uma compreensão dos processos de integração 

psicossocial, promoção do bem-estar, desenvolvimento da identidade, além de perturbações 

dos processos de adaptação construtiva e de mudança. (SLUZKI, 1997) 
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Tomaél, Alcará e Di Chiara (2005) define redes sociais afirmando que: 

O indivíduo vai delineando e expandindo sua rede conforme sua inserção na 

realidade social.  As redes sociais constituem uma das estratégias 

subjacentes utilizadas pela sociedade para o compartilhamento da 

informação e do conhecimento, mediante as relações entre atores que as 

integram. (...) Nas redes sociais cada indivíduo tem sua função e identidade 

cultural. Sua relação com outros indivíduos vai formando um todo coeso que 

representa a rede.  De acordo com a temática da organização da rede, é 

possível a formação de configurações diferenciadas e mutantes. (p.93) 

 

Assim, as trocas de informação que as pessoas ao longo de sua vida vão tendo, 

promovem os contatos sociais que vão contribuir para os relacionamentos entre indivíduos, 

podendo favorecer a formação de uma nova rede social. O indivíduo é o responsável pela 

formação de sua rede social, exceto no caso da família, mas todos os demais grupos sociais é 

o indivíduo quem escolhe com quem vai manter contato, com quem irá construir sua rede 

social. Outro caso que provavelmente o indivíduo não terá que escolher é com as relações 

profissionais, pois pode acontecer de ele ter que manter um contato com alguém que não tem 

muita afinidade em virtude de sua atividade profissional, não tendo escolha quanto a algumas 

pessoas com quem terá que desenvolver suas atividades, porém precisa adaptar-se a elas e 

conviver em sua rede com tais colegas. 

A identidade cultural do indivíduo está relacionada à rede social a qual está 

inserido. O papel social que irá desempenhar na rede dirá características dessa pessoa. O meio 

em que vive e o que ocorre neste meio, também, contribuem para o desenvolvimento dos 

contatos com seus pares. Sabemos que pelo mundo existe várias culturas, diversas formas de 

convivências, de princípios, valores e morais que colaboram para a formação da identidade 

cultural da pessoa e, consequentemente, da forma como ela vai interagir com outras. 

Com o tempo, o indivíduo vai desenvolvendo-se e aperfeiçoando suas habilidades 

no trabalho, aprimorando vocabulário, tendo o conhecimento de variados assuntos, ou seja, 

vai crescendo e tornando-se uma pessoa com mais maturidade. Esta favorece a qualidade das 

relações, contribuindo para a rede social a qual faz parte. Ao longo dos anos, há uma 

ampliação da rede, em decorrência de vários fatos vividos e muitas oportunidades de conhecer 

outras pessoas, seja pelo trabalho, comunidade ou por intermédios de outros colegas. 

Contudo, cabe ao próprio indivíduo decidir se amplia ou não seus contatos. 

Na rede não há autoridade, não existe categoria nas relações, por exemplo, tem-se 

um grupo de seis amigos que compõem uma rede social e nesta não há um que é mais que o 
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outro, um que é superior, que ordena para os demais. A hierarquia não é para existir em uma 

rede, porque as relações são horizontais. Tomaél, Alcará e Di Chiara (2005) esclarecem que a 

rede é uma estrutura não-linear, descentralizada, flexível, dinâmica, sem limites definidos e 

auto-organizável que estabelece-se por relações horizontais de cooperação. 

Desta forma, as pessoas colaboram juntas, agem juntas com as demais em 

benefício comum, contribuindo para com o grupo. Os contatos dentro da rede favorecem o 

enriquecimento de ideias, conteúdos de variados tipos e compartilhamento de informações e 

até mesmo de apoio emocional. Por isso que a pessoa estabelece sua rede social pessoal. 

Sluzki (1997) define rede social pessoal como: 

A soma de todas as relações que um indivíduo percebe como significativas 

ou define como diferenciadas da massa anônima da sociedade. Essa rede 

corresponde ao nicho interpessoal da pessoa e contribui substancialmente 

para seu próprio reconhecimento como indivíduo e para sua auto-imagem. 

(p.41) 

 

As redes possuem particularidades estruturais, ou seja, organização de suas partes 

que integram o seu todo. Sluzki (1997) aponta essas características: a primeira é em relação 

ao tamanho, isto é, o número de pessoas na rede; a segunda é a densidade, isto é, a conexão 

entre os componentes independente do informante; a terceira é a composição, ou seja, a 

distribuição dos membros, significa a proporção do total de membros da rede localizado em 

certos quadrantes, como o quadrante da família, da comunidade, etc.; o quarto é a dispersão, 

quer dizer, a distância entre os membros, dificultando o acesso entre os indivíduos; o quinto é 

a homogeneidade ou heterogeneidade demográfica e sociocultural, ou seja, segundo cultura, 

idade, sexo e nível socioeconômico. Por fim, os tipos de funções desempenhadas por cada 

vínculo. 

Diante dessas características podemos averiguar que as redes sociais possuem 

muitas propriedades que permitem a qualificação da rede e mostra que cada uma tem suas 

singularidades próprias de acordo com sua estrutura. Portanto, podemos dizer que cada um de 

nós faz parte de redes sociais únicas, pois a formação da estrutura vai definir atributos 

próprios da mesma. 

Outra questão que merece destaque é o quanto que as funções sociais das redes 

podem favorecer construtivamente para a vida do indivíduo, trazendo benefícios psicossociais 

necessários para uma boa qualidade de vida. Sluzki (1997) lista quais são essas funções: 
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companhia social, apoio social, apoio emocional, guia cognitivo e conselhos, regulação social, 

ajuda material e de serviços, além do acesso a novos contatos. 

Desta maneira, as funções da rede social são de extrema relevância para o 

desenvolvimento do indivíduo, pois o convívio com todo esse aparato de funções tem um 

significado enriquecedor para o psíquico, em decorrência da pessoa sentir-se apoiada,  haver 

clima de pertencimento e compreensão dentro de um grupo, além de engrandecer o seu social, 

em consequência das trocas de informações, trabalhos em conjunto, conhecer novas pessoas e 

sentir-se apta a ajudar o próximo e ser ajudada também. 

Existe forte evidência de que uma rede social pessoal estável, sensível, ativa 

e confiante protege a pessoa contra doenças, atua como agente de ajuda e 

encaminhamento, afeta a pertinência e a rapidez da utilização de serviços de 

saúde, acelera os processos de cura, e aumenta a sobrevida, ou seja, é 

geradora de saúde. (SLUZKI, 1997, p.66) 

 

Assim, o indivíduo inserido em redes é capaz de obter mais sucesso 

biopsicossocial. Todas as funções que uma rede social oferece proporcionam esse benefício e 

permanecer na rede é sinal de construção de uma vida saudável e edificada de pontos 

positivos e propícios ao bem-estar para a vida do homem. 

As redes sociais vão aperfeiçoando-se de acordo com a modernidade que vai 

aparecendo na sociedade, ou seja, os vínculos sociais das pessoas, também, foram e são 

afetadas pelas novas tecnologias, especialmente as novas tecnologias de informação e 

comunicação. Estas novidades tecnológicas favoreceram a formação de redes sociais digitais 

ou redes sociais virtuais.  

A internet contribuiu para que as redes sociais ganhassem um novo designer, em 

que, por meio do computador ou celular as pessoas possam manter contato com sua rede 

social virtualmente. Castells (2004) já dizia que a internet constitui na atualidade a base 

tecnológica da forma organizacional que caracteriza a Era da Informação: a rede, esta seria 

um conjunto de nós interligados. As redes são formas muito antigas de atividade humana, mas 

atualmente essas redes ganharam uma nova vida, ao converterem-se em redes de informação, 

impulsionadas pela internet. (CASTELLS, 2004, p.15) 

Esta nova vida, é a nova forma de estruturação que a rede social ganhou com o 

advento do uso da internet em grande proporção pela população mundial. Carvalho (2011) 
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afirma que as comunidades virtuais surgiram há cerca de trinta anos, contudo apenas nos 

últimos anos é que a cultura de colaboração online começou a se expandir. 

Assim, as comunidades virtuais são localizadas no espaço virtual, com pessoas 

reais que pela internet trocam informações, ideias, trocam mensagens carinhosas, 

compartilham experiências, dentre tantas outras coisas. Lévy apud Carvalho (2011) define 

comunidade virtual como: 

um grupo de pessoas se correspondendo mutuamente por meio de 

computadores interconectados que se constrói sobre afinidades de interesses, 

conhecimentos, sobre projetos mútuos, por meio de cooperação ou e troca, 

independente das proximidades geográficas e das filiações institucionais. 

(LÉVY, 1999, p.127 apud CARVALHO, 2011). 

 

Desta forma a rede social virtual pode vir a constituir uma comunidade, no qual 

tem-se ainda o sentimento de pertencimento que seja um local de relações intensas e fortes. 

Weber (1973) conceitua comunidade como uma relação social em que a atitude na ação social 

inspira-se no sentimento subjetivo, dos partícipes da constituição de um todo, no qual a 

comunidade pode apoiar-se sobre toda espécie de fundamentos, afetivos, emotivos e 

tradicionais, uma tropa unida por sentimentos de camaradagem. 

 A formação de uma comunidade pode ser iniciada através da internet ou iniciadas 

de relacionamentos presenciais que se permitiram ampliar o espaço de encontro para além do 

presencial, relacionando-se por intermédio do virtual. Desta forma, a internet contribui para 

muitas tarefas e inclusive para as redes sociais. Castells (2004) argumentou que: 

Como a atividade humana está baseada na comunicação e a internet 

transforma o modo como comunicamos, as nossas vidas vêm-se 

profundamente afetadas por esta nova tecnologia de comunicação. Por outro 

lado, ao utilizarmos a internet para múltiplas tarefas vamos transformando-a 

desta interação surge um novo modelo sócio-técnico. (p.19)  

 

Nota-se que as nossas relações sociais foram afetadas com as novas tecnologias de 

informação e comunicação e como estas influenciam as novas maneiras de comunicar-se e 

interagir com os outros, seja com redes sociais pessoais ou redes sociais mais amplas. Esse 

novo modelo sócio-técnico que Castells chama, emergem em decorrência das transformações 

tecnológicas que o próprio homem vai construindo e contribui para que as mudanças ocorram 

em nossa sociedade. 
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Assim, como já dizia Tomaél, Alcará e Di Chiara (2005), por meio do 

desenvolvimento dos meios de comunicação, principalmente, após a internet, as relações 

sociais prescindem do espaço físico e geográfico, elas vão ocorrer independente do tempo 

e/ou do espaço e as relações refletem a realidade ao seu redor e a influência. 

As interações, que movimentam as redes, são representadas por relações sociais, 

econômicas, de trabalho, etc., que, essencialmente, possibilitam o compartilhamento de 

informação e de conhecimento. (TOMAÉL, ALCARÁ, DI CHIARA, 2005, p. 102). As 

interações, portanto englobam várias áreas que ampliam a troca de conteúdos e enriquecem as 

pessoas envolvidas. 

Existem algumas redes sociais digitais em que o número de usuários são bem 

expressivo, são elas: o orkut, twiter e o facebook. Nestes três o internauta precisa criar uma 

senha pessoal e um nome de usuário para acessar sua página. No orkut, por exemplo, passa a 

adicionar amigos, conhecidos e pode convidar pessoas que tenha interesse em construir uma 

nova amizade, pode falar sobre si mesmo, participar de comunidades virtuais específicas, 

colocar fotos, comentar fotos, mandar mensagens privadas e públicas. No facebook, o 

internauta, também, posta fotos, comenta assuntos, curte ou não mensagens de colegas, 

compartilha fotos e links de seu interesse, adiciona amigos aos seus contatos pessoais, dentre 

outros. 

Essa nova forma de contato social, mesmo no virtual, possibilita uma ampliação 

da rede social do sujeito e até mesmo uma intensificação nas suas relações com amigos e 

colegas de longa data. O diálogo pode vir a aumentar com o uso frequente da rede e a pessoa 

fica sabendo mais sobre como estão e o que estão fazendo seus colegas.  

Como as redes sociais virtuais propagaram-se de forma significativa entre as 

pessoas, as empresas, as mídias, as instituições de ensino, instituições religiosas, 

comunitárias, sociais, políticas, governamentais, também, aderiram às redes em prol de seu 

favorecimento e divulgação de suas atividades e de informações que queiram compartilhar 

com o público usuário da internet, que é um número muito grande. 

 Pessoas anônimas fazem amizades com pessoas famosas, sejam atores, cantores 

e/ou até mesmo políticos, fazendo parte da rede social daquela pessoa, acompanhando o que 

ela faz, o que ela compartilha de comentários e fotos e passa a ter uma aproximação, já que 

todos podem comentar fatos e notícias. É claro que em cada site de relacionamentos há a 

opção de ter ou não uma conta privativa, no qual o usuário determina quem ele quer como 
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amigo e o que eles podem ver ou comentar em sua página pessoal, porém fica a critério de 

cada usuário. 

Então, temos a possibilidade de participarmos de redes sociais online e de 

comunidades virtuais. Carvalho (2011) esclarece essa distinção relatando que na comunidade 

virtual as relações são fortes, há cooperação entre os integrantes, alto grau de adaptação, auto-

organização e sincronismo; já nas interações nas redes sociais online apresentam 

características fluídas, multidirecionais, ilimitadas, laço fracos, porém não se pode dizer que 

não haja cooperação. Logo, o que diferencia redes sociais de comunidades virtuais, para 

Carvalho, é a cooperação. 

O interessante é que tanto as redes sociais virtuais como as comunidades virtuais 

são de extrema importância para a sociabilidade do indivíduo, para o enriquecimento de 

informações e para a troca de conhecimentos entre as pessoas, além da interação social que as 

redes proporcionam, favorecendo os relacionamentos e, consequentemente, a uma boa 

qualidade de vida biopsicossocial para todas as faixas etárias. 

Dentro do contexto virtual, nas redes sociais, têm-se várias maneiras de 

comunicar-se, sejam por comunicadores instantâneos (MSN, Google talk, Skype), mensagens 

privadas, mensagens postadas na página pessoal da pessoa, ou outras. Essa nova comunicação 

modificou não apenas a maneira de conversação, além do presencial, que é o virtual, que pode 

também ser visto em tempo real através da webcam. A comunicação tem uma linguagem 

virtual no mundo digital e tem ainda uma nova forma escrever, a comunicação eletrônica faz 

uso de abreviação, uso de caracteres significando palavras, figuras com carinhas 

representando se você está feliz, triste, chateado, etc. 

As redes sociais proporcionaram mudanças para a sociedade muito relevantes e 

significativas para o compartilhamento de informações importantes, relação entre as pessoas, 

meio de divulgação de cursos, shows e todo e qualquer tipo de notícias. Estar na rede é estar 

participando ativamente da nova Era da humanidade, que é uma potência para a comunicação 

social.  
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CAPÍTULO 2  

 

 

VELHICE NO MUNDO INFORMATIZADO 

        

 

 

Estamos em um mundo em que as pessoas utilizam as novas tecnologias em suas 

vidas de uma maneira muito normal e corriqueira, especialmente as novas tecnologias de 

informação e comunicação, por estas apresentarem benefícios e facilidades adquiridas com o 

seu manuseio. Vivemos no Século XXI, uma época em que observamos um mundo muito 

informatizado, isto é, vive-se com uma grandeza de produtos advindo da ciência da 

informática, especialmente o computador que disponibiliza diversas funções importantes para 

o meio social, principalmente em decorrência do uso com o acesso à internet. 

O planeta da informática é o mundo que a sociedade comprou para que muitas de 

suas atividades fossem desenvolvidas, seja no comércio, no setor financeiro, na saúde, na 

educação ou no meio sociocultural. O mundo informatizou-se e cabe a cada um de nós 

aprendermos as novas técnicas e usá-las de maneira que possamos atuar ativamente em nossa 

sociedade. 

Sé (2011) citado por Gonçales (2011) esclarece que é fundamental na atualidade 

para as pessoas de todas as idades e principalmente para os mais idosos o uso da tecnologia 

para manter-se ativo, engajado, integrado e independente, compensando declínios, mantendo 

capacidades funcionais associadas à idade e, restabelecendo a sua autonomia. 

O contato com as tecnologias informatizadas requer o aprendizado para o seu 

manuseio, que pode ser adquirido em cursos que disponibilizam esse tipo de conhecimento ou 

simplesmente pelo auxílio de alguém que já domine as novas técnicas e ensine como usar. 

Além de que, hoje, existem muitas apostilas, manuais e livros que explicam o passo-a-passo 

de como ligar o computador, explicando a função de cada tecla, ensinando como acessar a 

internet, etc. 
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As crianças aprendem esses conteúdos de maneira muito rápida, afinal já nascem 

ao meio de muitos estímulos e envolvidos com o mundo em que a informática tem grande 

destaque social, então passam a conhecer a informatização desde muito cedo, sendo algo 

considerado normal do cotidiano tal aprendizado, já que é algo que faz parte da sociedade em 

que nasceram, recebendo esse conhecimento da mesma forma como recebem tantas outras 

informações que se utilizarão em sua prática do dia-a-dia. Então, caso a família que uma 

criança nasça seja uma família com muitos estímulos advindos pela informática, 

consequentemente o seu desenvolvimento e apreensão desse conteúdo será maior e alcançado 

mais facilmente. 

Todavia, as pessoas mais velhas, especialmente as pessoas que já estão na terceira 

idade, os idosos, que de acordo com o Estatuto do Idoso são todas as pessoas com idade igual 

ou superior a 60 (sessenta) anos, não puderam ter essa facilidade de aprendizado, já que todo 

esse mundo da informática lhe foi apresentado muito recentemente, após uma longa história 

de vida, com vastos acontecimentos e experiências já acumulados. 

As pessoas idosas puderam acompanhar muitas das novas descobertas 

tecnológicas ao longo de suas vidas, a cada década vivida foram vendo algo novo surgindo e 

sendo apresentado à sociedade, desenvolvido para todos, e tiveram que conhecer a 

funcionalidade de tantos modernos aparelhos para acompanhar a modernidade e participar da 

mesma como agente ativo, já que essas novidades têm utilidades de valor para a praticidade e 

progresso para a humanidade. 

Esse novo aprendizado já em uma idade mais avançada, especificamente após os 

60 anos, é mais complicado e mais lento. Pois sabemos que o nosso organismo passa por um 

processo de mudanças fisiológicas declinantes. Freitas & Miranda (2006) relatam que após a 

terceira década, o desenvolvimento funcional dos indivíduos vai se deteriorando pouco a 

pouco, por ser um processo natural e fisiológico do processo de envelhecer, este é lento, 

inexorável e universal, esse declínio varia de pessoa a pessoa e depende de fatores que podem 

retardar ou acelerar a dependência.  

Para o indivíduo na terceira idade, o impacto causado pelo mundo informatizado é 

muito expressivo, porque é um momento de aprendizado e novas adaptações para vivenciar 

essa nova era a qual faz parte. Portanto, é um aprendizado necessário se a pessoa quiser 
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usufruir as vantagens e ser um cidadão ativo nesse mundo envolvido pelas novas tecnologias 

de informação e comunicação. 

Na concepção de Kertzman & Trench (2005), a longevidade é uma das conquistas 

da modernidade, podendo ser concebida como um recurso ou somente como um problema 

social, na qual a sobrevivência humana até idades muito avançadas e as mudanças que 

ocorreram no cenário social converteram os idosos, categoria relativamente recente, em 

expressivos sujeitos sociais. Kertzman & Trench complemetam que a ideia do “novo-velho” 

tomada para além do autocontrole e da auto-responsabilidade, pode ser considerada como 

uma potência de reinvenção e de reinterpretação do mundo e de si, de novas maneiras de estar 

no mundo, de se relacionar consigo mesmo e com o outro.  

Kachar (2003) fala dessa questão do idoso ter que buscar esse novo estudo a fim 

de não ser excluído e participar de seu meio ativamente: 

Esse novo universo de relações, comunicações e trânsito de informações 

pode se tornar mais um elemento de exclusão para o idoso, tirando-lhe a 

oportunidade de participar do presente, marginalizando-o e exilando-o no 

tempo da geração anterior, relegado à função social de memória, de passado. 

Para inserir-se na sociedade tecnologizada precisa ter acesso à linguagem da 

Informática, dispondo dela para liberar-se do fardo de ser visto como um 

velho ultrapassado e descontextualizado do mundo atual. (p.53) 

 

Assim, para não ser esse velho ultrapassado, ele vai em busca de conhecer esse 

novo mundo que lhe é apresentado e desfrutá-lo da forma correta e com independência. 

Aprende a manusear desde sua conta bancária em caixas eletrônicos até o uso dos mais 

modernos aparelhos tecnológicos portáteis. 

A preocupação com tantas mudanças para o público idoso, fez com que o 

Congresso Nacional sancionasse a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre 

o Estatuto do Idoso, incluindo em seu Capítulo V – Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 

um artigo expondo que: 

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. 
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Há o objetivo de inserir a pessoa idosa ao contato com as máquinas, com as novas 

tecnologias de informação e comunicação, especialmente em relação ao computador, 

incluindo-o no universo digital que a sociedade contemporânea vive. Assim, o aprendizado 

desse novo universo virtual é essencial para um melhor relacionamento com a existência 

moderna. 

 O uso do computador com internet na velhice ou como em qualquer outra faixa 

etária significa ter em sua frente um mundo, no qual você comanda o que ver, o que 

pesquisar, decide o que compartilha, o que acha interessante para ler, baixar e armazenar em 

seu arquivo de seu computador pessoal, etc. Quando o idoso passa a dominar o computador, 

ele sente-se mais presente e participativo em seu ambiente e as pessoas envolta a ele veem-no 

com mais performance social e atualizado, acompanhando a modernidade. 

Kachar (2003) compartilha que os idosos que fazem cursos de informática têm 

mudanças de atitudes em relação ao computador e passam a sentirem-se mais familiarizados 

com a terminologia e linguagem do computador, percebem-se menos excluídos do progresso 

tecnológico, ficam menos apreensivos sobre o uso do computador e tornam-se mais confiantes 

nas próprias habilidades para o entendimento do mesmo. 

Há com tudo isto, uma vantagem para o bem-estar dessa pessoa idosa que aceita o 

novo e faz uso dessas novas formas de comunicação e atividades sociais em que o digital está 

presente e influencia vários serviços de nossa sociedade. 

 Aprender todos esses serviços é muito importante, já que a ciência tem 

desenvolvido tudo isso em prol de facilidades para a humanidade e ainda a expectativa de 

vida do homem só cresce, no Brasil a expectativa de vida ao nascer em 2010 era de 73,48 

anos e esse número pode ser que aumente a cada vez que for pesquisado, devido ao progresso 

científico que busca proporcionar melhorias para a vida do indivíduo. Então, já que vai viver-

se mais é interessante que se viva com participação ativa em seu meio. 

Kachar (2003) expõe que o desenvolvimento socioeconômico-cultural e a 

tecnologia aumentaram a longevidade, criando, assim, melhores condições de qualidade de 

sobrevida. Acrescenta que em um meio adequado, existe a possibilidade de prolongar os anos 

e de oferecer uma situação biológica favorável para viver, ganhando-se mais anos de vida, 

isso leva a buscar mais atenção para a questão do envelhecimento populacional, isso confirma 

a necessidade de investir em melhorias de vida para os idosos, como a saúde e educação. 
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O mundo de hoje encontra-se a experienciar o mais intenso período de 

revoluções sociodemográficas e culturais. As transformações da demografia 

mundial, onde a longevidade tem vindo a aumentar, a par da cultura digital 

que tem vindo a assumir um papel cada vez mais importante na sociedade, 

impõem mudanças de paradigma, para que a humanidade, 

independentemente da idade ou cultura, permaneça em linha relativamente a 

esta reestruturação social. (PEREIRA; NEVES, 2011, p.24) 

 

Essa nova realidade social, em que até mesmo os padrões socioculturais são 

alterados impõe ao indivíduo o contato com as novas formas de interação com base no mundo 

virtual, em um mundo digitalizado. Os idosos mesmo com uma vasta experiência de vida e 

acúmulo de inúmeros conhecimentos vão, caso queiram, procurar conhecer e utilizar as 

novidades digitais em seu cotidiano. Já que, como menciona Pereira & Neves (2011), a idade 

não foi justificativa para a exclusão do mundo digital, devendo ser considerada uma nova 

motivação para desenvolver iniciativas que possibilite aos idosos uma boa qualidade de vida. 

Os serviços disponibilizados pela internet são variados e bem ricos de informação 

e entretenimento, o que é relevante para todas as idades. Estar em atualização com o que está 

ocorrendo e acontecendo em nossa volta e por todos os demais países, deixa as pessoas cheias 

de novos saberes, acompanhando as notícias atuais através do acesso à internet, tendo a 

oportunidade de fazer o seu próprio horário de leituras sobre os noticiários, porque diferente 

da televisão que tem um horário delimitado para apresentar as informações em um programa, 

na internet o internauta pode ter acesso às notícias nos sites disponíveis a qualquer tempo, 

inclusive pode rever vídeos de reportagens que foi apresentado na TV. 

O contato com a internet na velhice é muito proveitoso para a pessoa idosa, pois 

há uma abrangência de conteúdos, de entretenimento e de relacionamentos interpessoais. O 

internauta pode ainda ocupar seu tempo ocioso acessando a internet e passar horas e horas na 

frente do computador de forma muito participativa com o que está lendo e visualizando. 

Com a chegada à velhice, muitas pessoas param suas atividades profissionais, ou 

seja, aposentam-se e há uma mudança em sua rotina, antes uma vida movimentada, com 

muitas obrigações a serem feitas no emprego, cumprindo horários, metas, desafios, muitas 

vezes, sem muito tempo até para o lazer diário. Então, na aposentadoria passa a ter um tempo 

livre que se não souber usá-lo de forma produtiva pode vir a ter queixas psíquicas, sentir-se 

isolada e, até mesmo, deprimida por não ter o que fazer.  
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A partir da terceira idade de vida, a felicidade depende mais de como se 

utiliza o tempo do que de qualquer outra condição. (...) A disponibilidade de 

tempo e o interesse não podem ser superados pela falta de estímulos, pelo 

medo do novo ou pela vergonha. Em decorrência dessas observações, 

ressalta-se a necessidade de promover junto às pessoas idosas estimulação 

constante a fim de levá-las à consciência do quanto pode ser ampliada sua 

capacidade não só de receber e avaliar novas situações e desafios, como 

também de integração e ressignificação do momento presente e de real 

participação no contexto sociocultural em que vivem. (PASQUALOTTI; 

PASSAREDO; PASQUALOTTI, 2010, p. 116). 

 

Uma alternativa para uma melhor adaptação à aposentadoria ou à chegada à 

velhice é manter um envelhecimento ativo e participativo de seu meio sociocultural, dessa 

maneira envolver-se com o mundo virtual pode trazer benefícios positivos para o 

biopsicossocial da pessoa idosa.  

A proposta de o idoso estar conectado à internet promove o desempenho social e a 

pessoa desperta para novas aquisições de saberes, ampliando seu conhecimento e torna-se 

capaz de discutir desde assuntos antigos quanto aos mais atualizados, visitando vários sites e 

podendo ter a possibilidade de rever lugares e observar se ocorrem mudanças nos mesmos por 

meio de visitas aos sites de prefeituras, dos pontos turísticos das cidades, visualizar obras 

primas dos museus, etc. 

Tudo isto favorece a qualidade de vida no envelhecer. Pasqualotti, Passaredo & 

Pasqualotti (2010) dizem que para que ocorra um envelhecimento com qualidade de vida, 

alguns aspectos devem ser considerados, tais como a situação econômica do idoso, as 

condições que permitam o desenvolvimento e a adaptação da pessoa por meio da educação 

contínua e, ainda, plasticidade individual e social quanto às questões da velhice, 

acrescentando que: 

As informações disponíveis na internet para as pessoas idosas vêm ao 

encontro das necessidades e expectativas de inclusão, auxiliando e 

possibilitando-lhes, ao mesmo tempo, construir conhecimentos e vivenciar o 

agora, sem desprezar as experiências e os sentimentos vivenciados. (p.111) 

 

A plasticidade, isto é, essa facilidade de adaptação ao meio por meio de novos 

aprendizados e novas descobertas advindas da modernidade tecnológica é essencial para 

acompanhar e sentir-se mais confortável com o que acontece de transformações inovadoras 

presente em nosso meio social.  
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Freire (1996) afirmou que no mundo da História, da cultura, da política, não é 

para adaptar, mas sim para mudar, ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os 

outros de forma neutra. Com isso, Freire diz que a mudança, concebida pelo aprendizado de 

novas ideias, é possível e necessária para a nossa vida no mundo, caso contrário seríamos 

indiferentes para o nosso meio. 

Pasqualotti, Passaredo & Pasqualotti (2010) mencionam ainda que as pessoas 

idosas estão partindo para o campo tecnológico, o caminho da informática, em decorrência da 

sociedade moderna exigir constante reciclagem e rapidez de raciocínio, sem restrições quanto 

à idade do usuário do computador. 

O mundo virtual está disponível para todas as culturas, todas as raças, todas as 

nações, classes sociais e todas as faixas etárias. A sociedade está muito informatizada e cabe a 

cada um de nós compreendermos o seu manuseio e participar livremente de todos os recursos 

disponíveis à população, com autonomia para manusear e acessar o que lhe seja útil, 

tornando-se um usuário da rede. 

O usuário idoso vislumbra alcançar uma nova consciência, capaz de resgatar a 

importância do eu perante um ser que antes se fazia esquecido, seja por si próprio ou pela 

sociedade que o rodeia, despontando uma nova maneira de avistar as coisas do mundo vivido. 

(KREIS (orgs.), 2007, p. 164)  

Evitar a exclusão social e envolver-se com o que a sociedade informatiza é 

permanecer com voz ativa, ou melhor, é sentir-se como um membro ativo de seu meio, 

independente da idade. A idade avançada, numa relação figura e fundo, seria o fundo e a 

figura seria a pessoa, componente que está aprendendo e participando junto com todos os 

outros que também estudam e buscam o novo saber, as novas formas de atuação social com o 

intermédio da informática. 

A velhice nesse mundo informatizado proporciona uma vivência construtiva dessa 

fase do ciclo de vida do homem de uma maneira que a pessoa idosa possa desfrutar de tantas 

possibilidades encontradas no campo da internet, possibilidades de trocas, de aquisição, de 

comunicação, de abrir os olhos em direção ao contato virtual com uma variedade 

informacional que desfruta em um simples clique.  
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Viguera (2004) citado por Kachar (2006) aponta alguns benefícios que a internet 

proporciona aos idosos, são eles: pesquisar informação e comunicação mais rápida, manter-se 

atualizado, manter a mente ágil, ajudar os netos nos trabalho escolares, ampliar o contato com 

o mundo exterior, fazer turismo virtual, ler os periódicos locais e estrangeiros, conectar-se 

com o mundo, criar uma ponte de comunicação intergeracional, não se sentir marginalizado 

em relação ao assunto nem analfabeto, possibilitar a comunicação contínua, sem a 

interferência da distância, do deslocamento e das mudanças climáticas e, por fim, viabilizar a 

educação por meio do computador, prevenindo a depressão e as enfermidades. 

Outras aspectos da contribuição da internet aos idosos é mencionado por Garcia 

(2001) citado por Kachar (2006), são eles: fazer compras, tirar saldo bancário e pesquisa de 

interesse, fazer novas amizades, corresponder-se com amigos, estimular a atividade 

intelectual, atualizar-se, acompanhar novidades e evoluções, além de exercitar a memória. 

Todos os benefícios acima citados são de extremo valor para uma vida com mais 

qualidade de vida. Então, se o idoso tem o interesse em manusear a internet ele vai passar a 

ter todas essas benfeitorias em sua vida. Hoje a sociedade utiliza-se muito da internet em 

diversos serviços e compreender e saber manusear é engrandecedor para o idoso. Há uma 

maior participação sociocultural para o idoso internauta, além de um engrandecimento pessoal 

e reconhecimento pelas demais pessoas de sua sociedade. 

 

 

2.1 A sociabilidade na velhice: interações sociais e virtuais 

 

Estar em sociedade implica estar em um meio em que existem pessoas 

relacionando-se uma com as outras. No meio social cada relacionamento tem uma 

funcionalidade, pois caso seja um relacionamento profissional, por exemplo, o intuito maior 

das relações é em virtude de questões de trabalho, de negociações, caso seja um 

relacionamento comunitário, que tem o propósito de socialização, o objetivo do contato já é 

diferente do profissional, que é diferente de uma relação conjugal, relações com vizinhos, etc. 
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Ser sociável é ser uma pessoa que participa de sua sociedade ativamente, com 

atitudes e voz ativa, capaz de manter contatos com várias pessoas e com isso ter um leque 

grande de relacionamentos, sentindo-se pertencido à sociedade a qual esteja inserido. A 

sociabilidade traz muitos benefícios à pessoa, em virtude de que com suas relações sociais ela 

usufrua de todas as funções que uma rede social pode oferecer a quem dela participa, que 

conforme já vimos no capítulo anterior, traz melhorias biopsicossociais. 

As interações sociais e virtuais vão definir como é a sociabilidade do indivíduo. 

Para a pessoa idosa, ao longo de toda sua trajetória de vida, em virtude de vários anos vividos, 

há o contato com muitas pessoas que atravessaram o seu caminho. Por mais que a pessoa 

tenha uma personalidade mais introvertida, ao longo de seus anos de vida, ela cruzou com 

vários indivíduos e manteve relações com muitos deles, mesmo que com a maioria possa não 

ter tido um relacionamento mais aprofundado.  

Como vivemos em sociedade, vivemos em grupos ou com grupos, pois cada 

sociedade é formada por pessoas e para que se tenha uma boa convivência são necessários 

algumas regras e princípios que cada meio determina para aquela localidade viver de uma 

forma mais harmoniosa e organizada. Além das inovações das tecnologias de informação e 

comunicação que promovem a facilitação da comunicação entre os grupos de perto e de longa 

distância. 

 As pessoas mais velhas possuem muitos conhecimentos e informações adquiridas 

com o decorrer de suas vidas e tornam-se uma ponte das experiências passadas para com o 

mundo atual. Da mesma forma que muitos jovens cientistas descobrem modernas tecnologias 

que divulgam para seu meio e promovem a troca de informação para com todos de sua 

sociedade. Há sempre uma troca entre as gerações que são ricas para a sociabilidade de todos.  

Cachioni e Aguilar (2008) apresentam que: 

No convívio entre diferentes gerações, nos diversos espaços sociais, ricas 

trocas de experiências são estabelecidas. No tocante às gerações mais velhas, 

a experiência histórica da terceira idade diz respeito à sociedade inteira, em 

busca de novos equilíbrios entre os tempos sociais e as gerações. As pessoas 

idosas já não são apenas as guardiãs da memória coletiva das instituições. 

São também criadoras de uma nova economia, de uma nova cultura, de uma 

nova educação, que interessam a todas as gerações e às relações entre elas. 

(p.81) 
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A terceira idade tem um acúmulo de conhecimentos que podem ser compartilhado 

com as outras pessoas mais novas, para que estas apreendam de uma maneira mais detalhista, 

com riqueza e emoção da fala de quem conta fatos que aconteceram e que foram vivenciados 

na época em que certo acontecimento ocorria, podendo, inclusive, o idoso ter sido o 

protagonista de eventos marcantes para a história e cultura de uma dada região. Ouvir esses 

fatos dos mais velhos é muito enriquecedor para quem escuta como para quem fala, há um 

contato valioso nesse encontro intergeracional que favorece a todos os envolvidos.  

Alguns efeitos positivos são observados nessas trocas intergeracionais, como 

Uhlenberg (2000) citado por Cachioni e Aguilar (2008) aponta que os idosos oferecem 

contribuições produtivas que vão ao encontro de necessidades dos jovens, assim como os 

mais jovens podem canalizar seu potencial e sua energia para atender às necessidades dos 

idosos quanto à informação e à tecnologia e terem a oportunidade de aprender a ser úteis e 

desenvolver senso de cidadania, além dos preconceitos e estereótipos existentes entre ambos 

os grupos podem ser dissipados. 

Todas essas trocas intergeracionais favorecem uma boa sociabilidade para as 

pessoas e favorece uma harmonia para a sociedade. Hoje há muitas faculdades voltadas para o 

público idoso, voltadas para a maturidade e que funcionam no mesmo espaço de cursos de 

graduação, pós-graduação, o que proporciona o contato com diversas faixas etárias, mesmo 

que seja um contato nos corredores, nos elevadores, nas lanchonetes ou nas bibliotecas, 

favorecendo um ambiente intergeracional que se torna rico em informação e socialização. 

As redes sociais dos indivíduos diante desse contexto vão se ampliando, há um 

aumento do número de colegas para todas as faixas etárias, o que é muito construtivo. Como 

Sluzki (1997) já dizia que a rede social pessoal é dinâmica e evolui com o tempo e as 

circunstâncias. Desta forma, cabe à pessoa permitir a abertura para os novos contatos, para as 

novas relações sociais e, até mesmo, para novas relações virtuais. 

Sluzki (1997), ao falar sobre a rede social na velhice, expõe que a rede social se 

contrai, em virtude de haver mortes, migração dos membros, diminuição da oportunidade de 

renovar a rede social, além dos processos de manutenção da rede se tornar mais difíceis à 

medida que a energia necessária para manter ativos os vínculos diminui e a acuidade sensorial 

se reduz. Acrescenta que a motivação para novas relações é mais reduzida na velhice. 
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Tudo o que Sluzki nos apresenta sobre a extinção da rede social na velhice é, para 

os nossos dias atuais, questionável. Pois, a velhice está e tem ganhado outras roupagens, os 

nossos novos velhos são pessoas que podem e devem ter motivação para construção e 

continuidade de relações sociais. A motivação que Sluzki diz que é reduzida na terceira idade, 

pode sim acontecer, porém não é uma regra e nem está presente na vida de todos os nossos 

idosos, muito pelo contrário, hoje já observamos um número bem expressivo de pessoas 

idosas frequentando espaços sociais em busca de manter e aumentar relacionamentos e 

aprendizagens, como em faculdades e, até mesmo, nas redes sociais virtuais. 

A velhice é uma construção social e o envelhecimento é algo biológico, que pode 

ser influenciado por questões econômicas e sociais. Quando ocorre o envelhecimento sadio, 

um envelhecimento caracterizado como comum ou bem-sucedido o indivíduo por mais que 

possa ter algum tipo de doença, como por exemplo, diabetes, não o impedirá de manter 

atividades, viagens, caso haja um controle e acompanhamento dessa patologia e, com isso, 

envelhecer de uma maneira que venha desfrutar do que a sociedade oferece a todos. Diferente 

de um envelhecimento patológico ou malsucedido em que a pessoa tem problemas de saúde 

que o impedem de desfrutar uma vida com independência e autonomia. Nestes casos, 

realmente, fica difícil manter uma boa qualidade de vida. 

Também, não podemos negar que na velhice muitos amigos dos idosos vão 

falecer com mais rapidez comparado com o tempo de juventude. Até por uma questão natural 

do processo de vida do ser humano, sabemos que ninguém é imortal, seja por problemas de 

saúde ou fatalidades iremos passar pelo processo de perdas de amigos e parentes, ou seja, pelo 

luto, mas isto não é determinante para que a pessoa não procure outros contatos e fique 

deprimida com sua vida.  

Os grupos com idosos têm algumas peculiaridades. À medida que os anos 

vão passando, as perdas de pessoas aumentam e os grupos exigem uma 

reestruturação. O que acontece com muitos velhos é que, por uma série de 

razões, eles acabam não refazendo seus contatos e ficando sem seus grupos, 

sejam familiares, de trabalho, de lazer ou outros. (ZIMERMAN, 2000, p.75) 

 

O processo de vida envolve o processo de declínio orgânico, mas não 

necessariamente o declínio dos contatos sociais. Se a pessoa quer manter e fazer novas 

amizades, tendo uma boa  rede social, ela pode sim conseguir. Zimerman (2000) diz que 

encarar a terceira idade tem a ver com a capacidade de adaptação às mudanças da vida, no 



57 
 

qual é preciso ver o processo de envelhecer como um processo gradual e se soubermos nos 

adaptarmos às mudanças físicas, psíquicas e sociais, o envelhecimento será visualizado com 

coragem para superar as perdas, continuar amando e tendo prazeres na vida. 

A imagem da velhice estereotipada de uma maneira negativa é o que desencadeia 

as questões não construtivas para a terceira idade. O processo de envelhecimento humano é 

natural e a população tem que reconhecer isto e não menosprezar ou discriminar os velhos, 

pois eles são fontes de saberes e vida, capazes de desfrutar da atualidade, dentro de suas 

limitações, caso possam vir a ter. Afinal, todos estão sujeitos a limitações, ninguém é cem por 

cento apto a fazer tudo, existem circunstâncias em que a pessoa, independente de sua idade, 

não consegue desenvolver. E, reconhecer nossas limitações fazem-nos cobrar menos e 

desfrutar mais daquilo que somos capazes. 

Em relação aos contatos sociais, estes não existem limitações, muito pelo 

contrário, a todo o momento estamos sujeitos a conhecer pessoas novas, desfrutar de novos 

relacionamentos e trocarmos informações e ideias com os outros, basta querermos, 

independente da idade que o indivíduo tenha. A oportunidade de fazer novas amizades pode 

vir da igreja, dos vizinhos, da comunidade e, nos dias de hoje, até pela internet, por meio das 

redes sociais virtuais. 

Fazer novas amizades na velhice exige, também, flexibilidade para a aceitação dos 

novos conceitos, novas formas de linguagem, para a compreensão do vocabulário que os 

jovens utilizam, que são cheio de gírias e na linguagem digital possuem muitos caracteres e 

abreviações para expressar sua fala. Zimerman (2000) fala que a flexibilidade é uma condição 

fundamental para um envelhecimento sem traumas ou estresse e acrescenta que: 

É importante para quem convive e trabalha com o velho perceber e respeitar 

as diferenças de um indivíduo para o outro, evitando generalizações. Cada 

pessoa é única e traz consigo sua herança genética, psicológica, social e 

existencial. (p.32) 

 

Assim, cabe a cada pessoa compreender que as pessoas têm personalidades 

diferenciadas, gostos e desejos particulares em qualquer faixa etária e, consequentemente, 

cada velhice é única, cada envelhecer vai ocorrer dentro das particularidades de cada 

indivíduo, por isso é necessário respeitar o tempo e desenvolvimento de cada um. E, a pessoa 

idosa também precisa entender tudo isso e estar aberta ao novo, procurando a flexibilidade 
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nos contatos sociais e em sua postura para a aceitação dos comportamentos modernos dos 

mais jovens. 

A postura que o idoso tem que assumir é uma atitude participativa. Afinal, não é 

porque ele entrou na terceira idade que ele vai ter que parar as suas relações sociais, mesmo 

porque as transformações tecnológicas promovem a possibilidade de um olhar para o 

desenvolvimento saudável da população, proporcionando um aumento dos anos de vida, um 

aumento da longevidade do ser humano. 

Portanto, se vamos viver mais é essencial que tenhamos uma velhice com 

qualidade de vida, com mais satisfação, participação social e, com isso, bem estar 

biopsicossocial na terceira idade. E, as interações sociais vão desencadear em melhorias para 

o idoso. O processo de envelhecer precisa ser participativo e não se isolar ou calar-se para a 

sociedade. 

A Organização Pan-Americana de Saúde – OMS (Organização Mundial de 

Saúde), em 2005, traz o conceito de envelhecimento ativo como sendo o processo de 

otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar 

a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velha, no qual a palavra “ativo” 

envolve a participação contínua nas questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis, 

e não somente à capacidade de estar fisicamente ativo ou de fazer parte da força de trabalho. 

Os três pilares do envelhecimento ativo são saúde, participação e segurança. Com 

isto, observa-se uma preocupação e atenção para a sociabilidade da pessoa idosa, em que a 

participação social é fundamental no processo de um envelhecer com mais dignidade. A 

participação social vai contribuir para um viver na velhice com mais excelência e 

envolvimento com a sociedade. 

A OMS aponta que os determinantes para o envelhecimento ativo englobam 

determinantes econômicos, serviços sociais e de saúde, ambiente físico, determinantes 

comportamentais, pessoais e sociais. A cultura e o gênero também são determinantes 

considerados transversais. Quanto a questões sociais, há a atenção às oportunidades de 

aprendizagens, estimulação da participação e apoio social que desencadeiam melhorias 

psíquicas para o indivíduo. 
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É importante uma atenção governamental para a ampliação da inserção da pessoa 

idosa em movimentos e ações sociais. O idoso pode contribuir muito para a comunidade a 

qual esteja inserido, pode participar de ações comunitárias, opinar sobre as práticas sociais da 

sua cidade ou de seu bairro, ministrar minicursos, palestras aos mais jovens e até mesmo para 

outros idosos, participar de cursos, enfim, existem uma série de atividade sociais que a pessoa 

na terceira idade pode vir a desenvolver, basta o mercado e o governo oferecerem mais 

oportunidades e abertura. Porém, não significa que o próprio indivíduo irá ficar aguardando e 

não possa ir atrás desses benefícios sem ficar esperando pelos governantes. 

Não é porque a pessoa tem mais de sessenta anos que vai enquadrar-se pessoa 

idosa, vai perder sua vitalidade e entusiasmo pela vida. O gosto pela vida, pela descoberta 

precisa ser algo mobilizado a cada momento pelo indivíduo e caso este tem saúde para 

desenvolver atividades, não vai ele mesmo se excluir de seu meio. 

 Aranha (2007) expõe que o que faz a caracterização de alguém como um ser 

velho não é a idade cronológica, mas sim atitudes e pensamentos, como fixação em perdas, 

embotamento da curiosidade, falta de desejo, de criatividade e de ilusões para enfrentar as 

dificuldades. 

É imprescindível que a pessoa idosa não deixe de socializar-se, de interagir com 

colegas e familiares, articulando-se com outras pessoas e evitando o isolamento e a solidão. 

Os sonhos e os desejos não param quando se chega a uma determinada idade, o que é preciso 

é motivação para realizar sonhos não realizados, se forem viáveis, ou sonhar por outros, 

descobrindo novas formas de viver a vida na terceira idade.  

A sociedade precisa compreender a importância dos encontros com amigos e 

familiares para a qualidade de vida das pessoas idosas, precisando apoiar e estimular a 

participação social dos seus velhos. Lopes e Calderoni (2007) relatam que a família precisa 

preparar-se para ver o seu idoso como uma pessoa que tem desejos próprios e planos para o 

futuro e que às vezes, os familiares querem proteger o seu ente querido, restringindo sua 

autonomia e, consequentemente, seus sonhos. 

O idoso que tem autonomia e boa capacidade cognitiva consegue desenvolver 

muitas atividades e manter um bom nível de conversação, o que proporciona uma velhice 

mais apropriada e prazerosa. Fazer novas amizades, participar da comunidade, intensificar 

relacionamentos são fundamentais.  
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Outro ponto importante que podemos observar é que na família contemporânea os 

familiares do idoso, todos ou quase todos, possuem compromissos pessoais individuais. 

Filhos e netos com atividades, trabalho e estudo que impossibilitam de permanecer com o 

idoso durante todo o dia. E, se esse idoso for viúvo, não tiver nenhum acompanhante, 

certamente, ele ficará sozinho e isto não é bom, portanto buscar as interações em grupos são 

essenciais para um bom desempenho psicológico do indivíduo. 

Pela formação de um vínculo com os elementos do grupo que lhes dê segurança, 

apoio, compreensão e liberdade é que alcançaremos o almejado: dar condições aos 

componentes do grupo para que se desenvolvam livre e sadiamente. (ZIMERMAN, 2007, p. 

75)  

As interações sociais para o idoso podem fazer parte de seu lazer, ou seja, ocupar 

prazerosamente o seu tempo livro com algo que lhe traga benefícios psíquicos e haja relações 

prazerosas de satisfação pelo viver, por meio dos contatos sociais. Tais contatos podem ser 

em cursos, em faculdades, em academias, igreja, etc. 

Ferrari (2007) explana que:  

Atividades sociais, voluntárias, comunitárias e sindicais constituem abertura 

para o estabelecimento de novos canais de comunicação entre as pessoas da 

terceira idade, as demais gerações e todo o contexto da sociedade da qual 

fazem parte. (...) A prática do lazer e dos programas da terceira idade deve, 

portanto, ser entendida como expressão e desenvolvimento pessoal num 

vasto grupo social, ou seja, a integração e reintegração do homem como ser 

social, onde emergem como realmente significativos o direito à escolha e o 

exercício da liberdade de opção. (p. 251) 

 

A integração do idoso em grupos são essências para uma promoção de sua 

qualidade de vida.  Assim a sociabilidade contribuirá para um vivenciar a terceira idade com 

mais participação e reconhecimento em sua sociedade, além de ampliar e compartilhar 

conhecimentos com tantas outras pessoas. Os relacionamentos na terceira idade podem ir 

além do presencial, o idoso, como membro ativo e participativo de nosso meio, também, 

usufrui das novas tecnologias de informação e comunicação, especialmente a internet para 

manter e ampliar amizades. 
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A internet tem proporcionado uma aproximação e uma maior facilidade de 

comunicação com as pessoas e cabe a todos desfrutarem dos benefícios que a modernidade 

oferece em prol de participar da sociedade e das redes sociais interagindo com mais pessoas, 

trocando ideias, opiniões, saberes e outros. Buscar atualização com o computador, segundo 

Kachar (2003), aparece como uma necessidade atual de inclusão, para não ser excluído de 

participar da sociedade e das mudanças no mundo moderno. 

Desta maneira, fazer uso da internet, tornar-se um internauta e fazer uso do MSN, 

facebook, orkut, etc, contribuem para a sociabilidade das pessoas idosas e serve como 

ocupação de seu tempo livre e ocioso. Contribuindo até mesmo para evitar a solidão, já que a 

pessoa vai para o computador e pode ficar conversando com colegas virtualmente, sem 

precisar locomover-se de sua residência. Sendo uma praticidade o contato virtual para os 

encontros. 

Pereira & Neves (2011) em sua pesquisa sobre idosos, TIC e qualidade de vida, 

concluíram que: 

a idade é apenas um indicador de passagem do tempo e que o uso do 

computador pode traduzir-se numa alternativa ao nível dos relacionamentos 

e do entretenimento, bem como no combate ao isolamento social. Por outro 

lado, a utilização das TIC oferece ao idoso mais autonomia, maior bem-estar 

e integração social e, por conseguinte, maior índice de felicidade. Para além 

disso, ao se tornar num “ser digital”, o idoso, mais do que ter acesso à 

informação, adquire a possibilidade de atuar e interferir na sociedade. (p. 24-

25) 

 

A internet é um meio de interação virtual muito útil e para a pessoa idosa traz 

possibilidades de comunicação revolucionárias, que em sua juventude não foi possível, sendo 

um atrativo disponível em virtude das novas tecnologias apresentadas ao público em geral. A 

nova forma de sociabilidade não exige a presença, podendo a comunicação ser no virtual, mas 

há, ainda, a comunicação audiovisual por meio da internet. Esse tipo de comunicação é um 

dos atrativos muito admirados por seus usuários, pois contribuem para, mesmo a longa 

distância, um parente ou amigo possa conversar e visualizar em tempo real com o seu colega. 

Castells (2005) esclarece que não há o desaparecimento face a face ou o 

acréscimo do isolamento das pessoas em frente aos seus computadores em decorrência da 

sociabilidade em redes. Acrescenta que os utilizadores da internet são mais sociáveis, tem 

mais amigos e são social e mais ativos dos que os que não utilizadores. Além de que quanto 
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mais usarem a internet, mas se envolvem em interações face a face, em todos os domínios das 

suas vidas. 

A sociedade em rede é uma sociedade hipersocial, não uma sociedade de 

isolamento. (...) As pessoas integram as tecnologias nas suas vidas, ligando a 

realidade virtual com a virtualidade real, vivendo em várias formas 

tecnológicas de comunicação, articulando-as conforme as suas necessidade. 

(CASTELLS, 2005, p. 23) 

 

Com a internet a pessoa idosa internauta pode ampliar e intensificar a sua rede 

social. Há uma aproximação com os jovens, com familiares distantes, além de amigos que são 

internautas e por ventura tem dificuldades de deslocamento e utilizam-se da internet para 

manterem o contato social. A pessoa pode adicionar amigos, colegas de amigos à sua rede 

pessoal virtual. Pode ainda reencontrar pessoas que há tempos não os via e passa a manter 

uma relação com elas. 

Tomaél, Alcará e Di Chiara (2005) explicam que a internet atrai muitos adeptos, 

isto é possibilitado por um software social que integra recursos além da tecnologia de 

informação, em que seu uso gera uma rede no qual os membros convidam seus amigos, 

conhecidos, sócios, clientes, fornecedores e outras pessoas para participar de sua rede, 

integrando grupos de interesse que interagem por meio de relacionamentos comuns. 

Desta maneira, as interações sociais virtuais aumentam e a pessoa pode vir a 

manter o contato com tantas outras em várias regiões diferentes, sem saírem de frente de seus 

computadores. Pois, pode acontecer, de algumas vezes o contato presencial seja mais 

dificultoso e, possivelmente, demorar mais a rever o colega por conta dessa dificuldade e com 

a internet a pessoa pode vir a ter vários encontros, até mesmo, diários com seus colegas 

internautas através da participação nas redes sociais virtuais ou simplesmente pelo uso do 

correio eletrônico. 

A criação de uma rede de relações, de troca, de aprendizagem e de 

colaboração, integra e conecta o idoso naquilo que realmente é o seu 

objetivo como um ser social que vive de suas relações com o outro e com o 

meio, que é o fazer parte, de interagir, de relacionar e comunicar-se. (...) 

Quando as pessoas são capazes de se comunicar de forma adequada, a 

cooperação entre elas pode crescer significativamente. Para que isso se torne 

realidade, a procura de novos modelos e tecnologias de comunicação para 

apoio à interação deve ser orientada de relações socioafetivas. 

(PASQUALOTTI; PASSERINO; PASQUALOTTI, 2010, p.124-125) 
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 A interação com pessoas queridas, seja presencial ou virtual, favorecem o bem-

estar do indivíduo. Sentir-se um integrante importante para um determinado grupo, o qual há 

reciprocidade, atenção e carinho, mesmo em contatos virtuais contribuem para o 

reconhecimento do indivíduo e ser reconhecido pelos demais é favorável para a satisfação 

pessoal de qualquer pessoa, contribui ainda para uma boa autoestima, por a pessoa sentir-se 

útil e fundamental para outras pessoas que tem em sua rede social. 

O que o idoso busca não é conhecer computadores e dominar sua lógica, mas 

apropriar-se, integrar-se, incluir-se como parte ativa e motivada em fazer acontecer na 

sociedade. (PASQUALOTTI; PASSERINO; PASQUALOTTI, 2010, p.132). Isto significa 

que a pessoa idosa quando vai fazer uso do computador, especificamente, acessar a internet, 

ela tem um propósito maior que é a participação, interação social com o que está a sua volta, 

aproveitando a modernidade tecnológica. 

Cada vez mais o ser humano cria dependência dos recursos eletrônicos, que 

passam a coexistir no dia-a-dia de todos. As mudanças transparecem nas 

diversas dimensões de viver na sociedade tecnologizada. Esses artefatos 

fazem com que a comunicação seja intermediada pela máquina e não pela 

voz humana. (KACHAR, 2003, p. 51) 

 

A comunicação vai além da fala, da gesticulação, envolvendo a escrita e 

caracteres no diálogo, sendo que este pode ser por meio das máquinas e dos recursos 

modernos de comunicação presentes no mundo, em especial, a internet. A interação 

comunicativa, de acordo com Kachar (2003), pode ter vários propósitos, tais como: troca de 

informações com o fim de construir conhecimentos, tomada de decisão, no qual o intercâmbio 

entre dois mundos varia de acordo com as motivações, experiências e possibilidade de cada 

um para comunicar-se.  

Assim, cabe a cada indivíduo ter o interesse em manter suas relações, sua 

comunicação social e assim sentir-se participativo e atuante em sua sociedade. A motivação 

para o diálogo, para a troca de conhecimentos e a integração em grupo, mesmo no virtual, é 

de extrema relevância para a vida da pessoa idosa.  

A ocupação da mente do idoso com atividades grupais em sua comunidade, uso 

do computador, conferência de diálogo com várias pessoas pela internet proporcionam um 
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exercício participativo em suas vidas. O contato com outros e as conversas em grupos com 

pessoas que o indivíduo se dá bem, independente da faixa etária e da relação ou não de 

parentesco, acabam tornando-se terapêuticas e fica sendo um momento de prazer em suas 

vidas. 

Alonso (2005) relata que o idoso de nossas sociedades atuais está longe de ser 

uma figura inerte, já que há um movimento gradativo de integração desse segmento com as 

demais gerações, através do envolvimento em atividades sociais, políticas e culturais, há um 

incentivo ao público idoso participar das dinâmicas sociais. 

Quando a pessoa idosa envolve-se com o que o seu meio oferece e manuseia o 

novo, ele é visto de forma mais positiva, com um envelhecimento mais enriquecedor para si e 

para todos que estão ao seu redor e serve de exemplo para um novo conceito de velhice fora 

da estigmatização de todo velho ser dependente, doente, inválido, inativo e mostra-se um ser 

sociável, coerente e atuante com o que acontece no mundo. 

 

 

2.2 A identidade da pessoa idosa no mundo informatizado 

 

A sociedade é influenciada pelas ações sociais e culturais de seu povo, com 

destaque para as transformações tecnológicas que são apresentadas às pessoas e que passam a 

estar presentes no meio. Sabemos que as tecnologias de informação e comunicação 

representam uma inovação significativa para todos e proporcionou mudanças favoráveis para 

a comunicação interpessoal, contribuindo para as interações entre as pessoas, para diversas 

finalidades, seja para o diálogo no trabalho, na família, entre amigos, etc.   

O que ocorre em nosso meio social vai afetar de alguma forma a vida do 

indivíduo a qual faz parte dessa sociedade. Ninguém vive completamente isolado de seu meio 

cultural, pode ser que viva mais distante de outras pessoas, com comportamentos mais 

introvertidos, porém em alguma situação a pessoa vai comunicar-se e até usar as TICs de 

alguma maneira, porque no mundo informatizado ao qual fazemos parte isto é considerado 

comum e normal.  
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É observável que as transformações tecnológicas e este mundo informatizado 

afetam, de alguma forma, a identidade da pessoa, inclusive das pessoas mais velhas, os nossos 

idosos, já que a identidade do homem não se refere somente às suas particularidades 

anatômicas e fisiológicas e sim englobam seus aspectos psicossociais e até ambientais.  

Mercadante (1997) diz que é errôneo priorizar a condição biológica como sendo a 

formadora do comportamento psicossocial do indivíduo, pois a velhice biológica não é um 

fato total, os indivíduos não se sentem velhos em todas as situações e nem em todos os 

contextos, assim além de sua especificidade biológica, localiza-se uma história e insere-se um 

sistema de relações sociais. 

Ciampa (1987) apud Pflaeging (2009) explica que cada indivíduo encarna as 

relações sociais, configurando uma identidade social, reflete que a identidade é norteada por 

uma concepção sócio-histórica de homem, ou seja, a identidade é uma formação social que 

vai se constituindo como metamorfose do nascimento até a morte física do sujeito e que 

acompanha o movimento histórico em busca da emancipação, que constitui o humano 

concreto em individualidades e coletividades, articulando sociedade e natureza como história. 

A formação da identidade do indivíduo é influenciada pela história e pela cultura a 

qual ele faz parte. A cultura engloba os valores e padrões comportamentais de uma 

civilização. Santos (1987) esclarece a definição de cultura expondo que: 

As várias maneiras de entender o que é cultura derivam de um conjunto 

comum de preocupações que podemos localizar em duas concepções 

básicas. A primeira dessas concepções preocupa-se com todos os aspectos de 

uma realidade social. Assim, cultura diz respeito a tudo aquilo que 

caracteriza a existência social de um povo ou nação, ou então de grupos no 

interior de uma sociedade. (...) Vamos à segunda. Neste caso, quando 

falamos em cultura estamos nos referindo mais especificamente ao 

conhecimento, às ideias e crenças, assim como às maneiras como eles 

existem na vida social. Observem que mesmo aqui a referência à totalidade 

de características de uma realidade social está presente, já que não se pode 

falar em conhecimento, ideias, crenças sem pensar na sociedade à qual 

se referem. O que ocorre é que há uma ênfase especial no conhecimento e 

dimensões associadas. Entendemos neste caso que a cultura diz respeito a 

uma esfera, a um domínio, da vida social. (p. 20-21) 

 

Assim, observamos que a cultura informatizada contribui para mudanças de 

postura das pessoas pelo mundo inteiro, pois as atitudes mudam, os novos conhecimentos 
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emergem, a vida social fica influenciada pelas inovações da informática, em especial, pelo 

uso da internet.  

E, com tudo isso, a pessoa que está nesse mundo também vai mudando, vai 

obtendo novos estilos de vida envolvidos com esse universo informatizado, no qual as 

tecnologias de informação e comunicação estão em destaque. Hall (2011) argumenta que as 

culturas nacionais, ao produzir sentidos sobre as “nações”, sentidos com os quais podemos 

nos identificar, constroem identidades. (p.51).  

A globalização e as novas tecnologias de informação e comunicação contribuem 

para a modernidade e esta influencia o cotidiano e a vida pessoal e profissional das pessoas. 

Hall (2011) relata que o impacto da globalização sobre a identidade é que o tempo e o espaço 

são também coordenadas básicas de todos os sistemas de representação (escrita, pintura, 

fotografia, simbolização através da arte ou dos sistemas de telecomunicação), tem-se uma 

“compressão espaço-tempo”, percebe-se um mundo com distâncias mais curtas, no qual 

eventos em certos locais tem impacto imediatos sobre pessoas e localidades situados a longa 

distância. 

O avanço da tecnologia, somado às dificuldades de acesso às novas técnicas 

e teorizações, causa impacto em todas as gerações e, em especial, na velhice. 

(...) Criam-se e divulgam-se novos mecanismos de educação/atualização e 

comunicação/interação na internet, capazes de oferecer respostas criativas ao 

conjunto de mudanças sociais que redefinam a experiência do 

envelhecimento como uma fase de conquista coletiva. (PASQUALOTTI; 

PASSERINO; PASQUALOTTI; 2010, p.121) 

 

Bruno (2004), explica que as tecnologias de comunicação são instrumentos 

privilegiados na atual constituição da individualidade e da subjetividade, constituindo novos 

dispositivos de visibilidade com diferentes implicações na sociedade. Acrescenta ainda que, a 

pessoa usuária da internet fica exposta para ser vista pelos outros, através da webcam ou 

weblogs, como uma demanda pelo olhar do outro, que se torna uma conquista individual, o 

olhar do outro se torna uma responsabilidade do próprio indivíduo. 

O indivíduo mostra-se como ele deseja. Com as redes sociais virtuais, a pessoa, 

seja adolescente, adulto ou idoso revela-se para outros da forma como ele quer ser visto, 

expondo-se de uma nova maneira, que seria a virtual, para a sua sociedade e conquistam, 

desta forma, novos espaços e amizades. Temos uma nova forma de aparecermos e novas 
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formas de comportamentos que provocam alterações de vivenciar, afetando a identidade da 

pessoa. A pessoa pode ocultar informações pessoais, para evitar uma maior exposição, 

mostrar apenas suas qualidades, sem expor seus defeitos ou preconceitos. 

A identidade torna-se uma “celebração móvel”, é definida historicamente e não 

biologicamente, o sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades 

que não são unificadas ao redor de um eu coerente; nossas identificações estão sendo 

continuamente deslocadas. (HALL, 2011). A identidade engloba um conjunto de elementos 

que vão caracterizar o indivíduo. 

Campedelli (2009) esclarece que a identidade do velho não se dá sem os 

referenciais do meio em que ele viveu, os quais permanecem vivos em sua memória que vai 

ganhando ressonância na construção de sua identidade, pressupõe que a identidade individual 

do velho assim como a social vão se constituindo de elementos de um conjunto de interesses e 

de convenções que ele firma com os membros do grupo com o qual faz parte. Acrescentando 

que: 

Numa visão psicossocial, não existe uma identidade do velho como sendo 

fixa, permanente e mutável. Ela é, destarte na sociedade contemporânea, 

resposta por ele incessantemente nas complexas interações sociais, em que 

ele está permanentemente envolvido. Nestas representações a identidade do 

velho vai se construindo estável, coerente e única. (p.69) 

 

Não é porque a pessoa está na terceira idade que não vai mais estar sujeita a 

mudanças, o mundo muda, os aspectos culturais de uma civilização vão sofrendo alterações, a 

internet desencadeia mudanças muita expressivas em vários aspectos socioculturais que 

transformam o mundo e a vida das pessoas. Assim, de um modo geral, as pessoas também vão 

tendo que se adaptarem às alterações e isto envolve, por conseguinte, comportamentos, 

conhecimentos, postura diante do moderno, ou seja, afeta a identidade do sujeito, mesmo ele 

já estando na terceira idade.  

Ao falarmos sobre a identidade da pessoa idosa, podemos citar a reflexão que 

Mercadante (1997) faz na qual argumenta que a identidade dos idosos é construída pela 

contraposição à identidade de jovem e, consequentemente, tem-se a contraposição das 

qualidades: produtividade, beleza, memória, etc., como características típicas presentes nos 
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jovens. As qualidades atribuídas aos idosos que vão definir seu perfil identitário são 

estigmatizadoras, sendo produção ideológica da sociedade. 

Beauvoir (1990) relata que a sociedade vai determinar o local do velho, levando 

em consideração suas idiossincrasias individuais: sua importância, sua experiência, 

reciprocamente, o indivíduo é condicionado pela atitude prática e ideológica da sociedade a 

seu respeito. 

A negação do futuro, a noção de um tempo que passa e, ao passar, implica 

na decadência do corpo e do espírito do velho, se colocam como qualidades 

negativas que socialmente são imputadas aos idosos, criando, assim, um 

modelo, uma identidade genérica de velho. (...) Esse novo sujeito se produz, 

não se produz na contraposição a uma “alteridade jovem”, mas sim a partir 

da produção de uma “subjetividade” negadora da identidade estigma. 

(MERCADANTE, 1997, p. 32). 

 

Os estereótipos negativos da velhice desencadeiam uma rejeição à mesma, esse 

modelo de identidade genérica de velho está mudando graças aos contatos com os avanços 

tecnológicos, com uma participação social mais ativa das pessoas idosas e às novas 

concepções de encarar a velhice de uma maneira menos negativa, contudo ainda tem-se muito 

a ser conquistado, mas de passo a passo as mudanças vão acontecendo.  

O psicológico da pessoa que está entrando na terceira idade ou que já esteja 

enquadrada como pessoa idosa (ter sessenta anos de idade) vai contribuir para a pessoa ter 

uma subjetividade positiva ou negativa. A pessoa idosa com boa saúde e boa capacidade 

cognitiva pode ainda conquistar muitos sonhos e desenvolver muitas atividades. Mercadante 

(1997) já dizia que o ser velho é um ser de desejos, e não somente portador de uma 

identidade, mas também, e, principalmente, de subjetividade. 

Guatarri (1992) citado por Mercadante (1997) entende que a subjetividade implica 

entrar no campo da produção que imediatamente se relaciona com o desejo. Os homens, o 

tempo todo, estão produzindo acontecimentos, produzindo desejos. Diante deste ponto de 

vista, podemos considerar que mesmo na velhice a pessoa tem capacidades de produção, de 

adquirir mais informações e participar de seu meio conectado com o que a sociedade 

apresenta a todos e buscar usufruir das novidades informatizadas e criar ocorrências que 

considere importante para sua realização pessoal. 



69 
 

Além da conquista das máquinas, da conquista do mundo virtual, a subjetividade 

da pessoa, segundo Mercandante (1997), é constituída pela sua sociabilidade, estando 

presente em vários tipos de associações de uns com outros, resolvendo até a solidão 

individual pela relação de união, de proximidade. 

Com o uso da internet, a subjetividade do indivíduo fica mais fortalecida, devido 

vir a ter mais facilidade de interação com amigos ou outras pessoas com quem possam manter 

contato e interagir produtivamente, contribuindo para o seu psicológico, pois o contato com 

outras pessoas fornece um suporte emocional para o indivíduo, uma relação de apoio, atenção 

e, até mesmo, carinho e amor. 

  Com o psíquico mais estruturado a pessoa sente-se melhor, mais fortalecida. 

Então, o desejo do aprendizado da informática para os velhos, na concepção de Kachar 

(2003), leva à renovação do mundo interior, gerando mudanças contínuas na subjetividade, no 

espírito e no intelecto do indivíduo. Assim sendo, podemos dizer que a identidade do velho 

sofre mudanças diante da interação com o mundo informatizado. 

Com essa nova descoberta da informática, do uso da internet e, como 

consequência, uma participação mais ativa socialmente, o idoso sente-se valorizado e mais 

engrandecido de novas informações e saberes atuais relevantes para a participação em seu 

meio. Isto promove um momento de renovação para o indivíduo já na terceira idade. 

Renovação, porque ele sente-se com mais vigor diante do acompanhamento da atualidade 

digitalizada, fazendo o que os mais jovens fazem, ou seja, podem vir a sentirem-se 

rejuvenescidos. 

Ao sentir-se renovado, a pessoa idosa eleva sua autoestima, observa-se o 

entusiasmo para o acompanhamento da modernidade e sua forma de agir e interagir ficam 

mais construtivas para suas vidas, e, também, com tudo isto, pode vir a favorecer as relações 

com amigos e familiares, já que um indivíduo com mais alegria e disposição beneficia a todos 

que estão ao seu redor e começa a mostrar o lado de uma nova forma de envelhecer, sem 

carregar os estereótipos negativos. 

Temos com o mundo virtual uma nova alternativa de vivenciar a velhice, com 

mais possibilidades de conhecimentos, de trocas, de relação interpessoal, de entretenimento, 

enfim, uma nova maneira de ser, de existir nessa nova sociedade digitalizada. Um idoso que 

usufrui dessas novidades tem maior autonomia, pode construir novas formas de ocupar o seu 
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tempo de uma maneira construtiva, com uma identidade renovada. Kachar (2003) diz que 

cada época e cultura têm maneiras de encarar o envelhecimento e tem formas para tratar os 

seus idosos. 

A nova forma de visualizar a velhice, sem tantos preconceitos, visualizando a 

pessoa e não o estigma negativo de ser velho promove benefícios para todos, sejam jovens, 

adultos e idosos. As preferências pessoais dos idosos são variadas e diferentes para cada 

pessoa, pois cada ser é único e é interessante conhecer sem generalizar. É essencial 

compreender cada indivíduo idoso, não enquadrá-lo em um padrão de que a identidade do 

idoso é de uma determinada forma, quando na verdade vai variar de pessoa a pessoa, cada 

uma possui suas particularidades. 

Ao interagir mais e comunicar-se através do mundo virtual há uma ampliação de 

mais conquistas na velhice. Um ser que não para, que não deixa de expandir-se e atualizar-se. 

Há a busca de situações produtivas em que os contatos sociais desencadeiam melhorias na 

vida da pessoa, lapidando a vida do indivíduo. Os tipos e o número de relacionamentos 

interpessoais têm influência para o comportamento e atitudes pessoais. 

Portanto, a identidade do velho, sem si, já é coletiva, pois existe nela uma 

construção social. No seu próprio núcleo está o outro como referência. Daí, a ideia de 

identidade do velho nos remeter aos processos de interação entre indivíduos numa sociedade. 

(CAMPEDELLI, 2009, p.76). Kachar (2003) relata que a comunicação é um processo de 

interação que possibilita o estabelecimento de relacionamentos produtivos e a construção da 

identidade social para o indivíduo. 

Assim, ao estabelecer mais contatos e mais comunicação com outros internautas o 

idoso compartilha mais fatos, acontecimentos, aprende novidades e com isso leva a 

desenvolver sua identidade, ocorrendo um aprimoramento pessoal, o que é muito importante 

para suas vidas. O maior beneficiário de tudo isso é o próprio idoso que participa do mundo 

virtual e aumenta seus conhecimentos e vivências. 

De acordo com Kachar (2003), a construção do conhecimento na interação com o 

computador é dinâmica, viva e leva a uma constante reformulação de comportamentos e 

readaptação do indivíduo (p. 121).  Procura-se, por meio da utilização de multimídias 

integradas numa rede social na internet, a promoção das competências teórico-práticas, 
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vinculando num ambiente digital de interação e comunicação os processos de saber, fazer, ser 

e conviver. (PASQUALOTTI; PASSERINO; PASQUALOTTI; 2010, p.121). 

Então a partir do momento que o idoso torna-se usuário da internet, há o 

favorecimento de seu potencial, as mudanças são enriquecedoras para o indivíduo. A nova 

maneira de agir diante de seu meio exige novos saberes, que vão contribuir para sua 

convivência com os demais, para com a atuação social e com sua própria individualidade, 

sendo uma participação positiva em sua sociedade e, principalmente, para si mesmo. 

Campedelli (2009) percebe que o velho, na sua interação com o mundo, vem 

construindo sempre sua identidade intersubjetivamente, e agora ele tem interagido mais ao 

mundo, estando mais exposto ao mesmo, buscando maior autonomia e um maior 

reconhecimento de sua identidade etária, expondo que o velho é fruto da sociedade e faz da 

mesma uma sociedade em transformação. 

Se o velho tem interagido mais com o mundo nessa sociedade moderna e 

virtualizada, ele vai buscar não só ser apenas um membro observador de seu meio e sim um 

membro participativo, e, para isso, precisa manusear as novas tecnologias para relacionar-se 

com seus contatos através da internet. 

 Então, se o velho busca essa nova alternativa de encarar a velhice, preferindo a 

participação e atualização a acomodar-se e não ser atuante, ele tem uma nova visualização até 

de si mesmo, já que essas novas tecnologias de informação e comunicação são apresentas a 

ele em uma fase tardia de sua vida, entretanto não o impede de aprender e desfrutar das 

mesmas. Esse novo universo social colabora, portanto, para uma nova vida, logo colabora 

para a identidade do velho. 

Ciampa (2005) citado por Campedelli (2009), tem como ponto de partida que a 

identidade representa e engendra sentimento que o indivíduo desenvolve a respeito de si e que 

é construída socialmente, a partir de seus dados pessoais, sua história de vida e seus atributos 

por si mesmo e pelos outros, expondo ainda que se reconhecermos a base intersubjetiva da 

vida psíquica individual não poderemos ignorar que é neste mundo caracterizado pelo 

pluralismo moderno e pela crise de sentido que hoje está se dando a formação e transformação 

da identidade pessoal.  
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Conforme Pflaeging (2009) as transformações ocorridas pelo mundo refletem 

diretamente nos atos de escolha e tomada de decisão do indivíduo, no qual o contexto social 

vai fornecer as condições para os mais variados modos e alternativas de identidade, assim, 

identidade pode, então, ser utilizado para expressar, de certa forma, uma singularidade 

construída na relação com outros homens.  

Por conseguinte, o mundo virtualizado e as relações que são realizadas no mesmo 

vão impactar a vida do idoso e de qualquer outra pessoa, independente da idade. O  velho que 

tem disposição e interesse pelo mundo moderno e desfruta do que ele nos oferece tem uma 

nova postura social com ganhos de saberes e ganhos psicossocioculturais. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

 PESQUISA DE CAMPO 

 

 

 

3.1 Considerações sobre o método  

 

A escolha por determinada abordagem metodológica a ser utilizada em uma 

pesquisa científica é de suma importância, pois a mesma vai contribuir para o seu 

desenvolvimento e será essencial para um bom trabalho, obtendo resultados satisfatórios. A 

partir da delimitação dos objetivos que se pretende pesquisar, decide-se por qual seria o 

método mais adequado para realizar-se tal estudo.  

Minayo et al (2010) conceitua metodologia de pesquisa como o caminho do 

pensamento e a prática exercida na abordagem da atualidade, isto é, inclui a teoria da 

abordagem, que é o método, os instrumentos de operacionalização do conhecimento, que são 

as técnicas, e a criatividade de quem pesquisa, ou seja, a experiência e capacidade pessoal do 

pesquisador. 

Portanto, em uma pesquisa é essencial esquematizar de forma mais apropriada o 

método a ser empregado e a(s) técnica(s) a ser (em) desenvolvida(s). No presente estudo a 

metodologia a ser utilizada fundamenta-se em uma abordagem qualitativa, tendo em vista que 

o objetivo geral da pesquisa é investigar o impacto sociocultural do uso da internet em um 

grupo de pessoas idosas. O objeto de estudo desta dissertação são as alterações na vida e na 

convivência das pessoas idosas com o uso da internet.  

 Assim, a abordagem qualitativa será mais adequada para que os participantes 

falem mais e apresentem suas opiniões sobre o tema em questão. Com esse tipo de 
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abordagem, há a busca pela compreensão dos significados que os participantes vão expor.  A 

pesquisa qualitativa, segundo Minayo et al (2010): 

trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das 

crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos se 

distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar 

suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus 

semelhantes. (p.21) 

 

A pesquisa qualitativa não tem como foco o quantitativo e não costuma empregar 

análises estatísticas de seus dados, contudo pode utilizar-se de dados estatísticos relevantes, 

havendo o enfoque racional e intuitivo. A pesquisa qualitativa descreve os dados por meio do 

contato do pesquisador com o seu objeto de estudo, há um olhar pelo processo social. Tem-se 

a busca pela profundidade, através da subjetividade. O pesquisador interage com o 

pesquisado. 

Turato (2003) expõe que a abordagem qualitativa procura capturar os sentidos e as 

significações, no qual a escuta e observação dos pesquisados produzem as interpretações 

necessárias a esses fenômenos.  

Minayo et al (2010) fala ainda que a pesquisa qualitativa é uma descoberta de 

códigos sociais por meio de fala, símbolos e observações, sendo realizada em um processo de 

três etapas: primeira seria a fase explanatória; segunda, o trabalho de campo; terceira, a 

análise e tratamento do material empírico e documental. Tendo em busca a lógica peculiar e 

interna do grupo a ser analisado. 

 

 

3.2 Considerações sobre o procedimento de coleta de dados 

 

 O grupo que participou desta pesquisa foi a população com idade mínima de 60 

anos e máxima de 80 anos, que fazem uso da internet. No Brasil tem-se 81 milhões de 

internautas previsto pelo IBOPE 2012, quase 5,7 milhões de pessoas até o fim do ano. A 

ComScore 2012-Brasil revela em pesquisa que em dezembro de 2011 a população acima de 
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55 anos representava 7% (sete por cento) do número de usuários da internet.  

(SECUNDADOS, 2012).  

A região do Brasil com maior índice de acesso à internet é a Sudeste com 26,6%. 

(ANTONIOLI, 2012). Tendo em vista esse perfil de usuários, optou-se em realizar a pesquisa 

na região Sudeste, especificamente na cidade de São Paulo-SP, por concentrar um grande 

número de pessoas fazendo uso da internet. 

 Os participantes escolhidos foram as pessoas idosas que estavam matriculadas em 

um dos cursos da Universidade Aberta à Maturidade da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo – PUC/SP. A escolha deste local deve-se ao grande número de idosos que já 

manuseiam a internet e estão buscando atualizações com os cursos oferecidos pela 

Universidade, tendo, essas pessoas, um envelhecer mais ativo e com mais participação social.  

A Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão – 

COGEAE – PUC/SP, atua desde o ano de 1983, é o setor responsável pela organização de 

todos os cursos e atividades de especialização, aperfeiçoamento e extensão universitária e 

cultural, nas áreas em que a Universidade é reconhecida por sua tradição e competência. Em 

sintonia com as reais necessidades de aprimoramento exigidas pelo mercado de trabalho, 

preocupa-se com o seu desenvolvimento, dos profissionais, como pessoas e cidadãos.  

A Universidade Aberta à Maturidade da PUC-SP é uma proposta de educação 

continuada, com reciclagem e atualização cultural, além de ser um espaço de sociabilidade 

aos seus participantes. Os cursos são pagos, organizados em três módulos. As fases regulares 

do Programa duram quatro semestres e os encontros ocorrem duas vezes por semana, na 

segunda-feira e na quarta-feira, no turno da tarde. A cada semestre são constituídas novas 

turmas.  

A Universidade Aberta à Maturidade faz parte do calendário de cursos oferecidos 

pela COGEAE/ PUC-SP, sendo uma proposta de educação permanente, dirigida a pessoas de 

ambos os sexos, com mais de 40 anos de idade, interessadas em reciclar e atualizar seus 

conhecimentos. O curso oferece aulas e palestras sobre matérias e assuntos diversos, além de 

orientações para uma vida alegre e saudável. Também oferece a oportunidade de participar de 

atividades sociais e culturais estimulantes. 
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A Universidade Aberta à Maturidade tem o foco na ideia de que, na maturidade, 

as pessoas carregam nelas mesmas a capacidade de se superarem, de se auto-renovarem e de 

renovarem sua própria comunidade. Procura despertar em cada participante a produção de 

novos valores e novas atitudes frente à família, aos amigos e ao mundo.  

A COGEAE oferece esse curso em três Campus da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, são eles: campus Barueri, Ipiranga e Perdizes. Essa pesquisa foi 

realizada com os idosos matriculados no Campus Perdizes, localizado na zona oeste da capital 

de São Paulo.  

O procedimento para a coleta de informações foi através da técnica de entrevista 

semiestruturada, que permite descrições com riqueza de detalhes, portanto, utilizou-se de um 

roteiro de entrevista semiestruturado (Anexo 1). A entrevista é o procedimento em que utiliza 

a conversa estruturada, de maneira metódica, proporcionando ao entrevistado, verbalmente, 

expor as informações necessárias (MARCONI; LAKATOS, 2009).  

May (1996) explana que nas entrevistas semiestruturadas as perguntas são 

normalmente especificadas, mas o entrevistador está mais livre, buscando o esclarecimento e 

elaboração das respostas dadas, estabelecendo um diálogo com o entrevistado. Com isto, há 

uma melhor exploração do que se pretende pesquisar. 

O número de entrevistados para a pesquisa foi de um total de 10 participantes, 

com idade mínima de 60 anos. Considerou-se dez participantes um número adequado para a 

exploração qualitativamente das falas. A escolaridade mínima exigida foi o ensino médio. 

Todos os participantes tinham boa condição socioeconômica. Os escolhidos para participação 

deste estudo foram os idosos que estavam disponíveis a participar da entrevista e situavam-se 

no perfil supracitado e que já eram usuários da internet.  

Todas as dez entrevistas foram realizadas individualmente, pela própria 

pesquisadora, algumas foram agendadas com uma semana de antecedência, para que tanto a 

entrevistadora como o entrevistando pudessem programar-se, reservando um pouco de seu 

tempo para os questionamentos, porém algumas das entrevistas foram programadas com um 

dia de antecedência e, até mesmo, sendo realizada no mesmo dia da apresentação da proposta, 

a pedido do entrevistado.  
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A duração das entrevistas foi variável entre trinta minutos à uma hora. O local de 

realização das mesmas foi em uma das salas de aula da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, mesmo havendo a possibilidade de ser realizada na residência do próprio 

entrevistado, contudo todos preferiram que fosse mesmo na PUC/SP, já que estariam lá para 

assistir às suas aulas. A sala escolhida era sempre alguma que estivesse desocupada.  

Durante o processo de entrevista, só pode permanecer no local o entrevistador e o 

entrevistado, para que este houvesse mais liberdade de expor-se, deixando, portanto, o 

entrevistado mais à vontade para expressar-se apenas com a presença do profissional 

pesquisador, sem interferências de terceiros. 

As entrevistas foram todas gravadas, para facilitar a análise e para que o diálogo 

não fosse interrompido a fim de ser escrito a fala do participante. Para a compreensão das 

entrevistas, foi realizado a transcrições das falas dos sujeitos entrevistados, na íntegra, e, em 

seguida, foi feita a análise.  

A análise das entrevistas foi feita de modo comparativo, levando-se em conta as 

respostas dadas pelos sujeitos nos vários itens que compõem o roteiro de entrevista no sentido 

de analisar como as questões desenvolvidas pelos entrevistados aparecem, observando quais 

se repetiam. 

Antes da execução das entrevistas, o presente estudo foi avaliado e recebeu a 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

pelo Protocolo de Pesquisa Nº 278/201 (Anexo 2). Todos os participantes assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecimento (Anexo 3), elaborado especificamente para a 

pesquisa, no qual apresentava-se os objetivos da pesquisa, os procedimentos, a  justificativa, o 

esclarecimento da participação voluntária, além de outros dados necessários, com o uso de 

uma linguagem acessível à compreensão dos interessados. Todos os entrevistados ficaram 

com uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Fiz um diário de campo desta pesquisa a fim de registrar detalhes e observações 

dos acontecimentos relacionados à pesquisa de campo. Detalhando como ocorreu o processo 

da prática da entrevista, as emoções, dificuldades e o desenrolar da mesma. Podendo fazer o 

registro dessas ações e de observações, evitando, perder possíveis situações relevantes do 

trabalho em campo.  
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De acordo com Lewgoy & Arruda (2004) o diário consiste em realizar uma 

reflexão da ação do profissional em seu cotidiano, revendo seus limites e desafios, possui 

caráter de sínteses reflexivas, ou seja, é uma fonte inesgotável de construção, desconstrução e 

reconstrução do conhecimento profissional e do agir através de registros quantitativos e 

qualitativos. 

Inicialmente, foram entrevistadas três participantes, o que serviu como 

entrevistas-piloto da investigação para, posteriormente, serem reformuladas algumas das 

perguntas, adequando-as de uma forma mais apropriada para conseguir atingir o objetivo da 

pesquisa. 

 

 

3.3 Coleta dos dados 

 

Conforme mencionei no item anterior, fiz um diário de campo da minha pesquisa, 

para enriquecer com mais detalhes cada momento do meu trabalho, desde a forma de 

interações, a receptividade dos participantes, como os desafios que pudessem aparecer, para 

assim compartilhar, também, emoções que podem ser despertadas tanto por mim, quanto 

pelos participantes. 

Com as observações realizadas pelo diário, podem-se ver os tipos de relações e as 

formas de contato estabelecidas por mim com os participantes. Para a coleta de dados, meus 

sujeitos, como já mencionado, eram os idosos matriculados na Universidade Aberta à 

Maturidade da PUC/SP, então fiz o meu primeiro contato com algumas dessas pessoas por 

intermédio de uma professora da Universidade Aberta e que, também, ministrava aulas no 

Programa de Pós-Graduados em Gerontologia da PUC/SP e que, gentilmente, apresentou-me 

à sua turma. 

Em setembro de 2011, apresentei-me à turma, falei sobre minha proposta de 

pesquisa e, das 08 alunas presentes, 07 aceitaram conceder entrevistas, a única que não 

aceitou, explicou que não usa a internet, portanto não poderia contribuir. Com essa reação 

positiva da primeira turma, do primeiro contato com minhas futuras pesquisadas, fiquei muito 
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feliz quando vi que a maior parte da turma gostaria de colaborar e que quase todos faziam uso 

da internet. 

Confesso que quando as vi, pensei que elas não aceitariam, primeiro, porque ao 

vê-las, pensei: será que elas tem mais de 60 anos? Eu não conseguia ver outra característica 

delas que não fosse a beleza, a vitalidade, a juventude. A professora respondeu-me: “Ih, 

Adriana, todas, todas, não precisa nem perguntar a idade”.  

Fiquei perplexa, pois achei que elas não teriam mais de 60 anos. Não me contive e 

comentei com as idosas, falei inicialmente que havia ficado feliz por elas terem aceitado 

participar, porém passou pela minha cabeça que elas não poderiam, porque não se 

enquadravam no perfil do meu projeto, pois a figura que eu via era da beleza e juventude, o 

fundo era o envelhecimento. Em seguida, elas deram-me os e-mails para eu entrar em contato 

para agendar as entrevistas e algumas acrescentaram seu número do celular. 

Já neste primeiro contato, podemos observar que as senhoras usavam o e-mail e 

consideraram mais importante que passar o telefone, pois apenas duas deram o número do 

celular para o estabelecimento da minha interação com elas, o e-mail foi o meio de 

comunicação escolhido como o mais adequado para o nosso diálogo. Observa-se, já, um 

avanço e acompanhamento da modernidade dessas idosas. 

As aplicações das entrevistas não ocorreram logo após o contato com aquela 

turma em virtude que, em setembro ainda estava aguardando o parecer da aprovação do meu 

projeto pelo Comitê de Ética da PUC/SP e eles me relataram que a resposta só seria divulgada 

em outubro. Diante disto, mandei um e-mail para as senhoras explicando a situação e que só 

poderia iniciar as entrevistas em novembro.  

Com o projeto aprovado, fui pessoalmente à mesma turma que havia conversado, 

mas, infelizmente, aquela disciplina do curso já havia sido encerrada, fiquei triste, contudo 

resolvi entrar em contato por e-mail com as senhoras que haviam se disponibilizado a 

participarem. Encaminhei um e-mail, no dia 14 de novembro, falando da aprovação do meu 

projeto no Comitê de Ética e que iria realizar duas ou três entrevistas no ano de 2011 e o 

restante só em 2012 após minha qualificação. Porém, eu teria que entrevistar quem estivesse 

matriculado em algum curso da Universidade Aberta à Maturidade da PUC/SP, sendo assim, 

solicitei que quem ainda tivesse o interesse e estivesse matriculado, respondesse o e-mail, 
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para que combinássemos uma entrevista. Apenas uma pessoa respondeu e aceitou ser 

entrevistada, combinamos uma data e ficou marcado para ser após sua aula na PUC/SP. 

Ainda entrei em contato por telefone com uma das senhoras, pois o e-mail dela 

sempre retornava, conversei com ela e marcamos também uma entrevista. . Irei identificar os 

participantes da pesquisa por pseudônimos. 

 No dia agendado com as duas senhoras fui à PUC/SP para entrevistar minhas 

duas participantes, ambas optaram pelo mesmo dia, em horários diferentes. Fui com boa 

expectativa. Contudo, ao chegar ao local agendado com uma das entrevistadas não a vi, até 

que outra aluna, que saiu da sala, falou que a turma estava assistindo a um filme que o 

professor havia levado e que todos resolveram assistir, por ser um filme interessante. Devido 

a isto, não foi possível entrevistá-la. 

Fiquei triste e preocupada, pois estava confiante que iria entrevistar logo duas 

candidatas. Contudo, fiquei esperando até às 17:00h para falar com a outra participante. A 

Sra. Acácia aproximou-se de mim, estava muito elegante, nos cumprimentamos e fomos a 

uma sala vazia para iniciarmos a entrevista. Ela era uma pessoa maravilhosa, tranquila e 

mostrou-se interessada em contribuir. Li o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ela 

assinou e iniciamos a entrevista. Gravei toda a entrevista. Confesso que no início estava 

ansiosa em realizar as perguntas, em ouvir o que ela iria me dizer. Com o decorrer do diálogo 

a conversa foi ficando muito à vontade para a entrevistada. 

A participante estava muito tranquila e respondeu com seriedade, manteve o 

mesmo tom de voz, falando com cautela. Ao término, agradeci e a Sra. Acácia que também 

agradeceu por estar contribuindo. Explorei algumas falas e tive um retorno muito 

enriquecedor do discurso da participante.  

Quando estava saindo uma amiga de Acácia perguntou o que estávamos fazendo e 

ao explicar interessou-se em participar, mas me relatou que preferia que fosse realizado a 

entrevista pela internet, através do bate-papo (comunicadores instantâneos), contudo expliquei 

que precisaria ser feito pessoalmente. Percebe-se que essa idosa usa a internet para 

comunicar-se e interagir e considera algo comum, o que é muito interessante, pois indica que 

ela está atuando com a modernidade. 
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 Como só havia feito apenas uma entrevista ao invés das duas que haviam 

confirmado, fiquei pensativa e preocupada se seria fácil conseguir as outras nove 

entrevistadas, mas isso era só a minha ansiedade de pesquisadora. Entretanto, duas senhoras 

se ofereceram a participar da entrevista, agendei um horário para conversamos, conforme 

disponibilidade delas. 

Ao chegar a minha residência, na mesma noite, fui transcrever a entrevista. Achei 

muito cansativo, porque digitava de três a quatro palavras faladas, depois ainda retornava e 

ouvia novamente, para não perder nenhum detalhe. Levei um bom tempo transcrevendo, mas 

satisfeita pelo resultado.  

No fim de novembro, fui novamente à PUC/SP para entrevistar as duas senhoras. 

A primeira que entrevistei Sra. Camélia, mostrou-se muito entusiasmada em participar, 

porém, como foi no término de sua aula e depois ela iria ter que aguardar para a aula de coral, 

suas colegas ficavam querendo saber o que ela iria fazer no tempo que faltava para a próxima 

aula, isto no começo da entrevista, com isto fomos interrompidas pelas outras alunas da 

Universidade Aberta à Maturidade. Mas depois trocamos de sala e procedemos à entrevista 

sem intercorrências. 

O diálogo dessa entrevista também se deu de forma muito à vontade. Terminei a 

entrevista com o agradecimento. Logo em seguida, fui entrevistar a Sra. Prímula, esta 

mostrou-se muito disposta a contribuir, apresentou-se como sendo uma pessoa muito alegre, 

falou que não era idosa, que era jovem, porque se comparasse ela com as outras alunas da 

turma, ela era sem dúvidas a mais criativa e disponível, sendo a líder da turma. Ela relatou-me 

isso com muito entusiasmo. Ao término da entrevista, ela acompanhou-me até a porta, 

falamos sobre outros assuntos, após agradeci a participação e o apoio. 

A Sra. Prímula referiu-se como a mais jovem que os demais colegas, mesmo 

tendo sessenta anos de idade, porque, na concepção dela, era mais ativa, porque acessava mais 

a internet, ensinava os colegas  com dificuldade em compreender algumas dúvidas em relação 

ao uso da internet e ainda porque era reconhecida por isso. Assim, vê-se que a valorização e a 

participação ativa social despertam entusiasmo e vitalidade. 

Quando realizava as entrevistas, percebia que as respostas que eu estava ouvindo 

eram falas ricas e com bom conteúdo. Encerrei minhas entrevistas no ano de 2011 e retornei a 

entrevistar após a minha qualificação, já no ano de 2012. 
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No mês de abril de 2012, retornei à Universidade Aberta à Maturidade da PUC/SP 

para dar continuidade às entrevistas, faltavam sete. Com o exame de qualificação, a banca 

examinadora sugeriram novas ideias para o roteiro de entrevista, muito relevantes. Fiquei 

apreensiva, por temer, mais uma vez, se encontraria pessoas dispostas a participarem da 

pesquisa.  

Cheguei bem cedo à PUC/SP, campus Perdizes, para tirar a xérox dos roteiros de 

entrevistas e dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido. E, por ter chegado muito 

antes do horário das aulas da Universidade Aberta à Maturidade, fiquei refletindo sobre as 

novas perguntas que iriam ser feitas. Estava na expectativa de já começar a ver os possíveis 

sujeitos da minha pesquisa pelos corredores da PUC/SP.  

Fiz o primeiro contato com uma senhora que havia chegado, muito antes do 

horário de sua aula e fui até ela, apresentei-me e expliquei sobre a proposta do meu trabalho, 

ela foi logo falando que gostava de usar a internet, que acessava com muita frequência, 

inclusive o facebook, porém não quis participar, porque relatou que não gostava de dar o 

número do RG para pesquisas, que se fosse falar, não gostaria de dizer seu nome, mesmo 

sabendo que eu não iria usá-lo, além de não aceitar a gravação. Encaminhou-me para 

conversar com outra senhora, a qual, provavelmente, aceitaria. Mesmo não participando, 

agradeci sua atenção em ouvir-me. Uma observação relevante é que essa senhora, que não 

aceitou ser submetida à entrevista, é usuária da internet, só não estava disposta a participar. O 

que é um fato que mostra o idoso na rede. 

Conversei com o coordenador da Universidade Aberta à Maturidade que estava 

chegando à PUC/SP e cumprimentou-me, ele reforçou o horário das aulas e desejou-me uma 

boa pesquisa, mostrando-se a disposição, orientando-me sobre os alunos que possivelmente 

pudessem participar. Agradeci o apoio. 

 Logo depois, avistei um grupo de três idosas que haviam chegado com mais de 

uma hora de antecedência da primeira aula. Apresentei-me a elas e todas responderam que 

acessavam a internet, dispuseram-se a participar da entrevista, contudo uma das senhoras 

falou que não daria para conversar naquele dia, mas as outras duas quiseram conversar logo, 

mostrando-se bem entusiasmadas em contribuir com a pesquisa, combinando um horário após 

a aula. 
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 Solicitei que uma das senhoras fosse comigo a uma sala para poder conversar 

mais tranquilamente. Para a primeira entrevistada, Sra. Magnólia, a relação da tecnologia e 

relações sociais do idoso não foi muito observada, sendo mais perceptível, para ela, a 

associação do novo com o progresso para todos. Após, manifestei meus agradecimentos e fui 

aguardar a outra senhora para a entrevista.  

A Sra. Magnólia disponibilizou-se a chamar mais dois colegas para concederem a 

entrevista, ambos aceitaram e combinei um horário com eles. Ela foi muito prestativa, assim 

como muitos outros alunos da Universidade Aberta à Maturidade da PUC, sendo solidária em 

contribuir para que eu conseguisse todos os sujeitos para a pesquisa. 

Fiz a quinta entrevista da pesquisa com a Sra. Perpétua, esta se mostrou disposta e 

um pouco ansiosa, isto porque teria um compromisso futuro, portanto explicou-me que 

poderia só permanecer comigo por trinta minutos, devido ter um tempo muito disciplinado. 

Conseguimos desenvolver no tempo proposto a entrevista e agradeci sua participação. 

A sexta entrevista foi com o único homem participante da pesquisa, o Sr. Jacinto, 

muito educado e prestativo. Falou-me que seria participativo, acrescentou e enfatizou sua 

nacionalidade italiana, foi muito simpático e disse o mesmo sobre mim. Tinha uma fala bem 

pausada, muito objetivo nas suas respostas, senti um pouco de dificuldade em ouvi-lo e 

melhor compreendê-lo, devido à forma como se expressava e à sua dicção. Foi muito rápida 

essa entrevista, em virtude de sua objetividade na linguagem. Fiz meu agradecimento pela sua 

participação.  

A sétima entrevistada, foi com a Sra. Tulipa, que havia falado que só teria aquele 

momento da semana livre, eram quase 19:00h (mostra que é uma idosa bem ativa, com 

compromissos sociais e agenda cheia). Inicialmente, ela estava receosa, pois pedi que 

assinasse o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e colocasse seu RG, não gostou 

muito, mas aceitou, logo depois foi falando e se entusiasmando pelas perguntas. Expressei 

meu muito obrigado a ela. Na saída, falei com outras senhoras que combinaram no dia 

seguinte comigo.  

Ainda em abril, fui à PUC/SP fazer as outras três entrevistas. Ao chegar lá, uma 

senhora passou por mim, olhou-me e disse: “você é a mocinha da entrevista, não é?” 

Respondi que sim, apresentei-me e ela falou que os alunos comentaram sobre a pesquisa, mas 



84 
 

ela não queria participar por só acessar poucas coisas na internet, mas que irá aprender mais. 

Reforcei o interesse pelo aprendizado e inclusão social.  

Iniciei minha oitava entrevista com a Sra. Azalea, pessoa muito acolhedora, 

ofereceu-me para lancharmos juntas, acrescentou que entendia muito bem sobre pesquisas, 

pois fora professora por muitos anos no ensino superior. Foi bem tranquilo e muito 

confortável o diálogo com ela. Agradeci-a pela participação.  

A nona entrevistada foi Sra. Angélica, uma senhora muito simpática, alegre, 

extrovertida, mostrava muita satisfação pela participação na entrevista, antes de iniciarmos 

comentou com os amigos que iria conceder uma entrevista.  

A minha última entrevistada da pesquisa foi a Sra. Hortênsia,  uma senhora muito 

educada, culta, explicou-me sobre o seu tempo ao longo do dia, que é cheio de atividade e que 

após a entrevista iria ter aula de Tai Chi Chuan e convidou-me a assistir, porém não pude ir, 

em virtude de já ter outro compromisso no horário. Ela respondeu com muita clareza e 

objetividade, falava pausadamente. Ao término, agradeci sua atenção e disponibilidade. 

 Uma observação que fiz foi que todas as pessoas idosas com as quais conversei e 

entrevistei têm uma vida bem dinâmica, com muitas atividades.  

 

 

3.4 Sujeitos 

 

Os sujeitos da pesquisa, como já citado anteriormente, foram 10 alunos 

matriculados em um dos cursos da Universidade Aberta à Maturidade. Os nomes que uso para 

identificá-los são nomes de flores, uma homenagem à beleza e vitalidade dos meus 

pesquisados. Abaixo as características dos sujeitos: 

1. Sra. Acácia: 71 anos; estado civil: divorciada; aposentada; escolaridade: 

ensino superior; reside com um filho; fez curso de informática durante três 

meses, há aproximadamente 15 anos. Apresentou ser muito culta, tranquila, 

disse que se preparou para a entrevista, comentou com o filho sobre o tema e 
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estava feliz em contribuir para com o conhecimento científico com sua 

experiência pessoal. A duração desta entrevista foi de uma hora. 

 

2. Sra. Camélia: 65 anos, estado civil: casada; não é aposentada, trabalha com o 

marido, sua ocupação profissional é empresária; escolaridade: ensino médio; 

reside com o cônjuge; não fez curso de informática. Apresentou-se com 

disposição para dialogar, disse ser uma pessoa com uma vida pessoal e 

profissional muito agitada, faz cursos, viagens a negócios, tem vida social e 

acompanha a modernidade. A entrevista durou cerca de cinquenta minutos. 

 

 

3. Sra. Prímula: 61 anos; estado civil: solteira; não é aposentada, trabalha como 

contadora; escolaridade: ensino superior; reside com uma irmã; não fez curso 

de informática. Foi muito prestativa, solidária, diz que gosta de contribuir para 

o que considera importante. Relatou que aprecia o conhecimento e as 

novidades e que quer poder aprender ainda muito mais saberes, 

principalmente relacionado a tecnologias e internet. Esta entrevista durou uma 

hora. 

 

4. Sra. Magnólia: 65 anos; estado civil: casada; aposentada; escolaridade: ensino 

superior; reside com o cônjuge. Não fez curso de informática. Esta 

participante demonstrou muito entusiasmo em poder participar da entrevista, 

foi muito prestativa, estava muito alegre ao falar, transmitindo energia pelo 

olhar, expressões e fala. Considerou o tema muito relevante, o que a motivou a 

conceder a entrevista. A duração desta entrevista foi de uma hora. 

 

5. Sra. Perpétua: 66 anos; estado civil: divorciada; aposentada; escolaridade: 

ensino superior; reside sozinha. Fez o curso de informática, para aprimorar seu 

domínio do computador e da internet, porque já sabia o básico em virtude de 

ter trabalhado com o computador, pois fora bancária e já manuseava o 

computador. Quis muito participar da entrevista, mesmo estando com o seu 

tempo curto para a mesma, mas expressou muita motivação para responder as 

questões e contribuir com sua participação. A duração desta entrevista foi de 

trinta minutos. 
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6. Sr. Jacinto: 71 anos; estado civil: casado; aposentado; escolaridade: ensino 

superior; reside com o cônjuge. Fez curso de informática. Apresentou-se 

muito participativo, empático, acolhedor e simpático. Relatou que considera o 

tema da entrevista muito importante e atraente, interessou-se em querer ler, ao 

ficar pronto, o resultado da pesquisa. Suas respostas foram muito objetivas, 

não se prolongava em sua fala, mesmo sendo estimulado. A entrevista durou 

cerca de trinta minutos. 

 

7. Sra. Azaléa: 70 anos; estado civil: solteira; aposentada; escolaridade: ensino 

superior; reside com a irmã. Disse que fez um curso de informática há bastante 

tempo, assim que o Governo comprou os primeiros computadores para as 

repartições públicas, mas não tinha, ainda, a internet. Como fora professora do 

ensino superior por muito tempo, sentiu-se muito honrada em participar como 

sujeito da pesquisa e mostrou-se muito à vontade em suas respostas e em suas 

expressões. A duração da entrevista foi de quarenta minutos. 

 

8. Sra. Tulipa: 76 anos; estado civil: viúva; aposentada; escolaridade: ensino 

médio; reside sozinha. Não fez curso de informática. No início mostrou-se 

resistente em preencher o formulário do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, mesmo sendo passadas todas as informações quanto ao sigilo 

ético profissional. Foi necessário um esclarecimento sobre pesquisas 

científicas, pois ela queria participar, mas não queria assinar o termo. 

Expressou-se o intuito da entrevista, clarificando-a e aí a entrevistada ficou 

mais tranquila e foi uma das que mais se empolgaram em responder o 

questionamento e desenvolver sua fala. Ao término, relatou que gostou de 

participar, de falar tudo o que vivia relacionado às perguntas realizadas. A 

entrevista durou uma hora. 

 

9. Sra. Angélica: 64 anos; estado civil: divorciada; aposentada; escolaridade: 

ensino médio; reside sozinha. Não fez curso de informática.  Ficou muito 

contente em poder participar da entrevista, mostrou-se muito entusiasmada e 

fez questão de divulgar entre os colegas que iria contribuir com sua fala para 

uma pesquisa científica. Ficou tão ansiosa em participar, que solicitou a seu 
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professor que fosse liberada mais cedo, porque iria ser entrevistada. Sentiu 

que seu conhecimento sobre internet seria valorizado. A entrevista durou 

quarenta minutos. 

 

10. Sra. Hortênsia: 76 anos; estado civil: viúva; aposentada; escolaridade: ensino 

médio; reside com uma empregada doméstica. Relatou ter feito curso de 

informática. Mostrou boa relação com a internet o que motivou sua 

participação para a entrevista. Apresentou ter uma vida bem ativa e com 

muitas atividades. Foi muito atenciosa e respondeu com tranquilidade às 

perguntas, bem serena em suas respostas.  

 

 

Diante dessas informações, observa-se que tivemos noventa por cento dos 

participantes do sexo feminino e, apenas, dez por cento do sexo masculino. Obteve-se o índice 

maior para a faixa etária entre 60-65 anos. Mais da metade dos sujeitos tem escolaridade 

superior, puderam adentrar em uma Faculdade ou Universidade e possuir qualificações em um 

curso escolhido.  

Em relação à aposentadoria, oito dos participantes já são aposentados, mas 

continuam atualizando-se em cursos da Universidade Aberta à Maturidade e participando de 

sua sociedade com atividades. Quanto a residir com quem, obteve-se uma diversidade nas 

respostas, uma observação relevante é que os maiores percentuais foram para residir com o 

cônjuge e residir sozinho. Porém, mesmo nos outros casos, a residência foi para o convívio 

com apenas uma pessoa em casa, o que de fato é de se analisar que as relações interpessoais 

dentro do lar são poucas, mas com o uso da internet a pessoa idosa pode “levar para dentro de 

sua casa” amigos e manter relacionamentos sociais.  

A importância do uso da internet para idosos que vivem sozinhos ou que passam 

mais tempo sem o convívio com outras pessoas é muito útil para ocupar a mente e evitar a 

solidão. Um dado relevante é o que ocorre em Portugal, segundo publicação de Costa (2012), 

de acordo com o Census 2011 o número de pessoas acima de 65 anos passam de dois milhões, 

destes 60% vivem sozinhos, ou seja, são mais de quatrocentos mil pessoas idosas morando 

sozinhas.  
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Esta é a realidade de um país envelhecido e o Brasil, como um país em 

envelhecimento, precisa de uma atenção quanto a essa possível futura realidade. É 

fundamental um olhar para os nossos atuais e futuros idosos para a busca de uma vida com 

mais participação social, em que a participação social virtual possa ser uma boa alternativa de 

socialização. 

O site UOL, no segundo semestre de 2011, divulgou uma reportagem informando 

que no Japão os idosos, de ambos os sexos, estavam aprendendo o manuseio do computador e 

da internet a fim de evitarem o isolamento, em decorrência de muitos viverem sozinhos e 

buscam a web para evitar a solidão. Assim, a internet contribui para a integração social, com 

uma nova alternativa de interação para o idoso. 

Por fim, quanto ao participante ter feito ou não o curso de informática, a fim de 

dominar o computador e manusear a internet, o resultado foi equivalente, ou seja, cinco 

fizeram o curso e cindo não fizeram, aprendendo sozinho ou com ajuda de terceiros de 

maneira informal. Contudo, o mais relevante é que houve o aprendizado do manuseio da 

internet. 

 

 

3.5 Os resultados e sua análise 

 

O estudo após a coleta dos dados é um dos passos do trabalho que exige muita 

concentração para ouvir as gravações com bastante atenção, posteriormente transcreve-se as 

falas dos entrevistados e faz-se a apreciação das mesmas. É um processo que vem a ser 

cansativo, em virtude de o pesquisado ao transcrever o diálogo gravado ter que retornar várias 

vezes o que fora gravado, a fim de não perder nenhuma fala e até mesmo as pausas dos 

entrevistados, pois tudo pode vir a ser útil e importante para o procedimento da análise. 

O conteúdo das falas dos entrevistados é muito importante e rico em informações, 

mostrando um pouco da realidade da pessoa idosa diante do uso da internet em seu cotidiano, 

para assim fazermos uma reflexão a respeito do discurso exposto pelos participantes. O 
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material do estudo, além dos referenciais teóricos utilizados, é advindo do conteúdo do 

diálogo das entrevistas, logo, estas têm grande valor. 

Após os dados coletados, separaram-se os mesmos em categorias com base nos 

itens do roteiro de entrevista. Minayo et al (2010) relata que a categorização faz parte do 

processo metodológico da análise do conteúdo numa perspectiva qualitativa, com as 

categorias obtidas faz-se a apreciação dos resultados. 

Os itens selecionados envolviam as questões discutidas, dividiram em cinco 

categorias: opinião e estímulo para com a internet, atividades desenvolvidas na internet, 

mudanças pessoais observadas após o uso da internet, relações sociais virtuais e a tecnologia 

mais impactante para as relações sociais. 

 

 Opinião e estímulo para com a internet 

 

As tecnologias de comunicação e informação têm sido muito difundidas e 

ganharam destaque pelo mundo inteiro, em especial a internet. Neste contexto, a longevidade 

e a internet são questões relevantes para a nossa sociedade. Todos os participantes da pesquisa 

relataram que usam diariamente a internet. 

Questionou-se aos participantes a respeito de sua opinião e impressão sobre a 

internet e de onde partiu sua estimulação para o aprendizado e manuseio da mesma. A opinião 

sobre a internet revelou admiração e foi considerado um local de bastante utilidade 

informacional, contudo alguns manifestam preocupação por ser um espaço sem discriminação 

ao acesso, o que faz pessoas maldosas usarem-na. 

 

Eu acho que a internet é uma coisa necessária nos dias de hoje, a gente 

não consegue fazer mais nada sem a internet, no começo você fica mais 

relutante: ah! eu não vou aprender, que coisa chata! (...) É difícil viver 

sem internet hoje. (Acácia, 71 anos) 
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Ah, eu acho fantástico, né?! Fantástico. Na minha idade é bom. Antes, 

pra você conseguir uma informação tinha que ir a uma biblioteca ou 

com uma pessoa especializada, hoje você clica lá um link, na hora você 

tem tudo o que você precisa, então, pra mim, é fantástico. A minha 

primeira impressão é assim, bem.. bem.. ai como é que eu vou te dizer 

(pausa) a gente fica encantada de ver, surpresa até, e cada vez mais, né? 

(Magnólia, 65 anos). 

 

Eu acho que ela (internet) tem seus benefícios e seus malefícios. Os 

benefícios é que, embora eu não participe de redes sociais, mas eu tenho 

conhecimento de que muitas pessoas se cruzam e acabam se encontrando 

e eu acho isso muito bacana e outra coisa que eu acho sensacional é 

você imaginar uma coisa e você vai lá, entrar lá (na internet) e vai ter 

uma explicação pra aquilo ou uma informação que você precise ir em tal 

lugar. E tem benefícios incríveis e eu acho que não dá nem pra mensurar 

todos eles. Agora, os malefícios que eu vejo é (pausa) muitas pessoas 

utilizarem essas redes sociais pra prejudicar pessoas, pra aliciar 

crianças, enfim... Minha primeira impressão com o mundo virtual... eu 

tive resistência. (Perpétua, 66 anos) 

 

Acho-a muito útil, muito importante para o meu estado de vida, 

fundamental.  (Jacinto, 71 anos) 

 

Eu acho (a internet) bom, eu acho bom. Pra terceira idade, 

principalmente (...) Pra mim, é ótimo. Ah, eu fiquei com medo quando eu 

me deparei com a internet, a princípio, eu disse: nossa, como é que eu 

conseguir fazer isso?! Todas essas teclas? (Tulipa, 76 anos). 
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Eu acho (a internet) uma faca de dois gumes, né? Tem um lado que 

facilita muito e tudo, a gente pode se informar, por outro lado, eu acho 

que então... é perigoso, sabe? De criança ter acesso, essas redes sociais 

que eu acho que é até uma invasão permitida. (...) A minha primeira 

impressão (sobre a internet) foi de entretenimento, passatempo, né?  

(Angélica, 64 anos) 

 

Eu sou uma grande admiradora dessa internet, abençoo quem inventou 

essa internet e uso internet a toda hora, é a minha grande companheira e 

ela me, ah, me ajuda pra ficar junto com os jovens e mais velhos, pessoas 

da mesma idade, ficar sabendo das últimas notícias, como também para 

fazer piadas, mandar e-mails, fazer, escrever uns artigos, escrevo no 

jornal da maturidade, às vezes eu escrevo artigos e tudo, então... olha, a 

internet é uma grande amiga minha. Quando acessei a internet (pela 

primeira vez) eu me senti ligada com o mundo. (Hortênsia, 76 anos) 

 

Observa-se a fascinação pela internet, através desses depoimentos. Neste último, 

da Sra. Hortênsia, vê-se que ela considera a internet como sua amiga e companheira, uma 

relação que lhe proporciona satisfação e atualização. Vimos ainda que alguns entrevistados 

reconhecem a importância da internet em suas vidas, já na terceira idade, conforme o Sr. 

Jacinto e a Sra. Tulipa mencionaram.  

A internet passa a ter significado para vida dos idosos, contribui para novas 

formas de ações, de saberes, a pessoa vai ficando mais livre, transformando-se ao acompanhar 

essa tecnologia tão moderna. 

Um item a ser explorado é que em relação à primeira impressão da internet, as 

respostas foram variáveis. Contudo, as que mais prevaleceram, de um modo geral, foram o 

medo e o encantamento. O medo advindo de algo por ser novo, por ainda ter que descobrir e 

desvendar o seu manuseio com mais segurança, diante de uma tecnologia que traz um mundo 

de informações, acessado por pessoas de todo o planeta. E, o encantamento em virtude de 
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tantos atrativos, benefícios e possibilidades de saberes e comunicação que podem vir a ter 

com a internet. 

Alguns dos entrevistados relataram a resistência sobre a sua primeira impressão da 

internet. A resistência ao moderno, ao que é novo, é um dos traços que intervém no 

envelhecimento. Aranha (1997), diz que é comum ouvir de idosos que não há mais sonhos 

nem perspectivas futuras, no qual o tempo é visto como curto e as possibilidades de mudanças 

cada vez mais distantes, o que se reflete em traços de rigidez e inflexibilidade apresentados 

por alguns idosos frente a determinadas situações. 

Todavia, essa recusa ou resistência não é, para muitos idosos, uma constante, 

muitas vezes só a fase inicial desse novo é de oposição, como demonstra os participantes da 

pesquisa que tiveram esse tipo de comportamento, mas que depois se tornaram adeptos e 

usuários diários da internet. 

Quanto à estimulação a usar a internet tivemos como maioria das respostas a 

motivação extrínseca, advinda do estímulo de filhos e amigos, ou seja, os contatos sociais 

foram estimuladores. Conforme o Gráfico 1. Contudo o trabalho, o estudo e a motivação 

intrínseca também foram citados. 

 

 

Gráfico 1 – Percentual dos estímulos para acessar a internet 

 

Seguem abaixo os discursos: 
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Ah, o que me estimulou (pausa) é justamente isso: um tem, outro tem, um 

outro tem, você não conhece e não ficar sem saber como é que é? Isso 

que me estimulou, vamos ver como é que é isso, porque tão dizendo que é 

bom isso, eu já tive com o trabalho e agora vou ter pra informação, eu 

também posso ver o que acontece na França em um segundo, não é? 

(Prímula, 61 anos) 

 

A necessidade mesmo de se atualizar, de... (pausa) de ver, de... de se 

comunicar com outros, inclusive com a minha filha no Chile, a gente se 

fala pelo Skype, manda recado, entendeu? Então, eu aprendi com o meu 

marido e meus filhos, ah... eles foram me ensinando e... e no início eu 

tinha resistência. (Camélia, 65 anos) 

 

 Atividades desenvolvidas na internet 

 

Uma questão que foi levantada aos participantes diz respeito ao que ele 

costuma acessar na internet, a fim de obter conhecimento do que os idosos frequentam 

na web. 

 As atividades que os idosos mencionaram que mais desenvolvem na 

internet foram bem diversificadas em suas opiniões, na verdade eles costumam acessar 

vários sites, contudo algumas questões prevalecem mais em relação ao acesso, se 

repetindo nas falas.  

O Gráfico 2 apresenta o percentual das respostas dadas pelos entrevistados. 

Nelas aparecem as informações adquiridas pelo uso da internet, disponibilizada por uma 

variedade de sites de noticiários, blogs informativos, e-mails e até pelas redes sociais, 

utilizam-se também da internet para resolver questões profissionais, utilidades sociais 

disponibilizadas pelas prefeituras, comércio e pelo governo, usam ainda para 

comunicação, compartilhamento de mensagens (e-mail), além de sites de 
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entretenimentos e sites de pesquisas dos mais variados assuntos. O item comunicar-se 

engloba os bate-papos virtuais (salas de bate-papo, skype, MSN, redes sociais, etc.) 

 

  

Gráfico 2 – Percentual das atividades desenvolvidas na rede pelos idosos 

 

Alguns dos depoimentos: 

 

Todo dia eu abro, pelo menos pra ver e-mails ou falar com a filha por 

Skype, é raro um dia que eu não abro. (Camélia, 65 anos) 

 

O que eu mais acesso na internet? Olha, na minha casa a gente acessa 

muito o diário oficial, ver algumas coisas do diário oficial... gente, o que 

mais que eu vejo lá... de mais interessante? Eu gosto de... sigo esse 

negócio da nota fiscal paulista, vejo lá se no site tá direitinho, se eu 

ganhei alguma coisa. (Prímula, 61 anos) 

 

Acesso diariamente (...) pra ver se tem algum e-mail importante, e, hoje, 

também, que eu acho um benefício muito grande, a comunicação entre as 
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pessoas, principalmente de assuntos importantes, acontecem pela 

internet, então, eu sou síndica de um prédio lá no Guarujá, então eu me 

comunico com o zelador, com os condôminos, né? Então, não é só a 

necessidade de você ver se tem alguma mensagem legal de algum colega, 

né? É uma necessidade de você se comunicar com as pessoas também, eu 

achei isso muito bacana. Tem mais, agora eu tenho um skype, tá? (risos) 

Eu acho bárbaro falar, ainda ontem eu fiquei meia hora conversando 

com meu filho e a filhinha dele, sabe? Pelo skype. (Perpétua, 66 anos) 

 

Todos os dias eu tomo o meu café, levanto, vou lá ver se tem algum e-

mail novo que chegou ou alguma comunicação, mesmo pra lojas que a 

gente compra é muito bom, você recebe informando quando vai ter uma 

liquidação, apesar de que bombardeiam a gente pela televisão também, 

mas é gostoso também você lembrar, vê seu nome, também, sabe, dentro 

de uma coisa moderna, muito bom, eu achei ótimo. (Tulipa, 76 anos) 

 

Eu tô usando um pouco mais (a internet) a trabalho, não como lazer 

como eu fazia. (...) no lazer é receber os e-mails, mandar os e-mails, 

essas coisas bobas, porque agora virou bobagem, mas agora, pra mim, 

tá sendo mais recebimento, por exemplo, de currículos que eu tô 

recebendo, tá sendo uma coisa mais profissional. (Angélica, 64 anos) 

 

Para ler as notícias, segundo, para responder minhas correspondências 

e terceiro para fazer pesquisas e escrever uns artigos. (Hortênsia, 76 

anos)  

 

Pra ver os meus e-mails, eu faço um curso de italiano, então eu tenho 

gravado lá dentro, pra ver as minhas lições, pra escutar as pronúncias 

daquela lição que eu estou fazendo, às vezes pra... eu tenho, por 
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exemplo, que renovar o seguro do meu carro, tenho que fazer alguma 

coisa na internet, eu tenho que procurar um endereço, saber como é que 

tiro uma segunda via de RG, então eu vou lá no Google (risos) como é 

que é... na Secretaria de Segurança, no Detran, quando você, de repente, 

pega uma multa, como vai recorrer dessa multa, tudo, tudo o que você 

quiser, que possa imaginar você vai na internet, é uma receita de bolo, 

um negócio assim, super simples, o que eu não sei ainda, que eu tô 

querendo saber, são todas as informações, (...) Faz a pesquisa (na 

internet), de tudo, tudo, tudo. (Acácia, 71 anos) 

 

Diante dessas declarações, percebe-se o quanto de utilidade o acesso à internet 

possibilita ao seu usuário. Mostrando-os bem atualizados, participando dos comunicadores 

instantâneos como alternativa de comunicação para manter seus contatos interpessoais. 

Sentem-se, com esse novo comportamento, atuantes. Além de, no caso dos que desenvolvem 

alguma atividade profissional, usá-la a trabalho, como uma nova alternativa de exercer 

funções laborais.  

Além disto, têm-se ainda as questões de serviços que as instituições públicas e 

privadas disponibilizam para a população ter acessos considerados como utilidades sociais. 

Hoje, algumas questões são feita exclusivamente através da internet e esses idosos sabem e 

fazem, mostrando independência, conhecimento e autonomia em suas resoluções de seus 

assuntos, seja pessoal ou profissional.  

 

 Mudanças pessoais observadas após o uso da internet 

 

Ao começar a fazer uso da internet em seu cotidiano, a pessoa idosa passa a 

desenvolver novas formas de atuação, o que leva a mudanças em sua rotina, há o 

enriquecimento pessoal. Observar-se a praticidade que a internet traz à vida das pessoas. 

Fizemos o questionamento aos entrevistados de quais mudanças positivas são visualizadas por 

eles após o uso da internet em suas vidas, levando em consideração o contexto sociocultural 

em que vivem. Alguns depoimentos relatam que: 
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Eu vejo de positivo as informações. As informações são mais rápidas. 

Você resolve uma porção de problemas, sem ter que ir lá, principalmente 

bancos, só de você não ficar em fila de banco, poder acessar e pagar sua 

conta, ver seu saldo bancário, isso aí é... muito bom. (Com relação aos 

contatos sociais) essa rede social, que seria mais agora o facebook, eu 

não acesso muito, na verdade, eu não acho muito bom, porque você põe 

muitas informações lá sobre a sua vida pessoal, entendeu? Então, eu, 

mas eu tenho muito parentes, amigos, sobrinhas que fazem aí elas 

mandam pra mim, mas aí eu fico só na curiosidade. Eu tenho facebook, 

mas dificilmente eu uso. (Magnólia, 65 anos)  

 

De mudanças positivas, por exemplo, em questão de facilitação da minha vida, 

em todos os aspectos. Como eu já te falei, banco, ah... todas essas coisas que 

fazem parte do dia-a-dia da gente, coisas triviais mesmo e outra coisa, 

também, como por exemplo, tem amigos que você não ver, então, que estão em 

outro país, aí você tá sempre com contato com essa pessoa. (Acácia, 71 anos)  

 

Ah, (com a internet) melhorou muito, melhorias, melhorias, eu adquiri muito 

mais conhecimento, melhor do que você ficar pesquisando em livros, a 

facilidade é outra, pra mim, é outra coisa, eu acho que, por exemplo, eu 

sempre gostei de estudar, eu acho que a internet atualiza muito mais 

rapidamente, eu quero alguma coisa eu vou lá no Google ou então pego, às 

vezes, eu to assistindo um programa, vejo uma coisa interessante, eu pego o 

site, vou procurar, vou na internet, vejo onde fica, então isso, isso, ela me deu. 

(Azaléa, 70 anos)  

 

Me atualizar com a internet, porque até pros meus filhos eu mando (email), 

vejo mais respeito, eles me enxergam diferente, não sou aquela velha, sabe? 

Ultrapassada, que é retrógrada, que fica só no crochê, né? Que eu odeio por 
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sinal, não... (risos) porque era a visão da minha mãe, foi da minha mãe assim, 

então é aquela velhinha que fica lá na televisão, fazendo crochezinho, tal, 

então eu senti uma valorização. Os meus filhos me enxergam diferente. 

(Camélia, 65 anos) 

 

Pra mim, (a mudança foi) a facilidade de comunicação, a rapidez, né? 

(Angélica, 64 anos)  

 

Positiva, eu vejo esse tipo de comunicação (com amigos, família), essa 

realidade, não tem volta, isso aí acho que é positivo, a globalização, acabou, 

não tem volta, entendeu? (...) Ela (a internet) veio pra ficar em nossas vidas e 

não tem retorno. (Tulipa, 76 anos) 

 

Imediatismo das coisas. Tudo é muito imediato. Então, você não precisa mais 

pegar o telefone e ligar pro SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), 

você entra no... na internet e pega, manda o e-mail e você já reclamou, você já 

apresentou o problema, daqui a pouco vão te dar a resposta, eu acho que é o 

imediatismo das coisas, você não precisa mais se deslocar. (...) acho que 

poupa tempo. (Prímula, 61 anos) 

 

    Me sinto incluída. Me sinto viva. (Hortênsia, 76 anos) 

 

Nesta última resposta, observa-se que a idosa sente-se incluída socialmente, ou 

seja, sente-se participante ativa social e chega, até mesmo, a considerar-se viva pelo fato de 

fazer uso da internet, assim como os mais jovens, acompanhando a modernidade e fazendo-se 

parte da mesma. Ela enxerga-se viva, porque está atuando com seu meio, acessando a internet. 

Muitos indicam a comunicação como o fator positivo mais marcante, isto implica 

que eles estão fazendo uso da internet para manter contatos e comunicar-se com seus colegas 

e familiares, além de receberem e mandarem e-mail que os serviços do comércio, centros 
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educacionais, serviços de lazer, etc. encaminham a fim de divulgar ou requerer a opinião 

sobre algo por meio dos e-mails. Eles fazem transações bancárias sem precisarem dirigir-se a 

bancos, como tantas outras atividades que podem ser procedidas pela internet. Alterando 

rotinas. 

Outro ponto positivo visualizado pelos participantes foi a facilidade de encontrar 

informações e de uma maneira mais rápida. E, com isso atualizam-se com o que há de mais 

atual, além de poder rever assuntos ou notícias passadas, podendo ter um amplo campo de 

conhecimentos, pois como as informações ficam armazenadas, o internauta pode retornar à 

ela e reler quando quiser. 

Segundo a concepção de Teixeira (2002): 

A possibilidade de armazenamento de dados disponíveis na internet, 

ampliada pelos avanços da informática, significou não somente um aumento 

quantitativo, mas uma mudança qualitativa na informação disponível. 

Agrega-se a isso a possibilidade de rompimento das barreiras geográficas, 

culturais, ideológicas, etc., fatos que tornam possível a realização de 

atividades de colaboração e interação, antes improváveis na mesma escala. 

(...) a internet possibilitou a comunicação ampla entre os computadores no 

mundo inteiro, unindo indivíduos, grupos, corporações, organizações, etc., 

interligados para a troca de informações, cooperados para uma possível 

construção de novos conhecimentos. (p. 66) 

 

Isto disponível a todas as idades e, sem dúvidas, promovendo o enriquecimento 

pessoal para o internauta. O idoso internauta só tem a ganhar com mais saberes, novos 

aprendizados e mais contatos interpessoais. 

 

 Relações Sociais Virtuais 

 

As relações sociais são fundamentais para uma boa qualidade de vida do 

indivíduo. Com a internet, a possibilidade de manter amizades virtuais com parentes, amigos 

ou novos colegas é uma nova oportunidade de relações que contribuem para a psiquê do 

idoso, pois a comunicação e as interações sociais colaboram para a capacidade de falar de si e 

oferece suporte emocional para o indivíduo. Teixeira (2006) diz que o apoio psicossocial tem 

efeitos decisivos para a saúde mental.  
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As relações sociais virtuais oportunizam ao internauta o contato com amigos e a 

manutenção de uma boa convivência entre os mesmos, despertando melhorias para a vida 

social e psicológica do internauta. Em decorrência disto, perguntou-se aos participantes o que 

aconteceu com suas relações sociais após o uso da internet, se houve intensificação ou 

ampliação de sua rede social. Todos, sem exceção, responderam que sua rede social obtive 

mudanças, conforme pode ser visualizado no Gráfico 3, indica o percentual de ampliação e de 

intensificação das relações sociais com o uso da internet. 

 

 

Gráfico 3 – Percentual das mudanças na rede social após o uso da internet 

 

Essa intensificação dos relacionamentos interpessoais é um ponto muito positivo 

para os idosos, como também a ampliação da rede. A internet tem contribuído para que as 

pessoas idosas mudem a concepção que não tem espaços para novas amizades ou 

impossibilidade de contatos em virtude da distância ou da dificuldade de deslocamento, 

especificamente para aqueles que têm alguma dificuldade de locomoção. A internet 

proporciona essa nova possibilidade de não só extinguir a rede social na velhice, como 

também ampliá-la. 

Diante dessa intensificação e ampliação, perguntou-se com quem isso ocorria, ou 

seja, com quem mais o idoso estava relacionando-se por intermédio da internet e obtivemos o 

seguinte resultado, apresentado pelo Gráfico 4, em que mais de cinquenta por cento dos 

entrevistados responderam que são com os amigos que mantém mais contatos virtuais, 

entretanto um bom percentual, também, pode ser observado para as relações com filhos, 

netos, bisnetos e demais parentes.  
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Gráfico 4 – Percentual dos relacionamentos através da internet 

 

Com os depoimentos abaixo podemos visualizar com mais detalhes as opiniões e 

obtermos uma compreensão mais detalhada dessa ampliação e intensificação da rede social 

virtual: 

 

A internet contribui para os vínculos de amizades, mas, por exemplo, 

como eu falei, não para coisas íntimas, se eu tiver coisas íntimas pra eu 

discutir, eu não discuto pela internet, a internet é pra manter um contato 

social, um contato mais social entre os amigos. Se não tivesse a internet 

o contato social seria menor. (Acácia, 71 anos) 

 

Então, você amplia a rede (com o uso da internet) de amigos, você 

começa a se corresponder (...) cada um tá ficando muito individual, só 

no e-mail, você cria uma rede grande de amigos (...) Com quem mais eu 

me relaciono na internet são com meus amigos, que me manda, amigos e 

até parentes, então tem uma troca de e-mails. (Magnólia, 65 anos) 

 

Eu acho que com a internet se intensificaram sim as relações, sim, sim. 

Ah, sem dúvidas, houve uma ampliação da minha rede social também, 

sem dúvidas. A gente acaba se conectando com mais pessoas. (...) 
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acontece que já me localizaram, olha fiquei sabendo através de uma 

pessoa e... gente que trabalhou comigo, que fazia muito tempo que não 

via, então ampliou e muito. Eu me relaciono mais com família e com 

amigos, também. Uso mais o e-mail e skype. (Perpétua, 66 anos) 

 

As minhas relações sem dúvidas se intensificaram e se ampliaram (com o 

uso da internet). Foi uma expansão na minha comunicação, não só como 

para os meus parentes como para os meus amigos, de um modo geral. 

(...) Eu só uso facebook, meus amigos têm, então, uso demasiadamente 

também. (Jacinto, 71 anos) 

 

Eu acho que aumentou, aumentou (a relação social), pra mim, 

aumentou. Eu recebo muito mais convites, entendeu? Mesmo que seja 

uma forma assim, de eu vou ser fria, não é, às vezes eu preciso de um 

telefone que ouve a voz, né? E mesmo com o skype, você pode, mas 

nunca é igual, mas de toda forma o relacionamento aumentou, 

aumentou. A única coisa que eu não entro é no facebook. (...) Vou 

acabar aderindo não tem como. Uso mesmo mais o e-mail, o facebook 

mesmo, não. O MSN sim, ah eu converso quando preciso, com família, 

né? Mas não sou a que fico lá...  porque eu tenho um colega, que é da 

época da faculdade, que levanta e já é, vão (pro MSN) e não sai até a 

hora do almoço, almoçam e voltam lá, o tempo todo. (...) Ah, assim, 

aproximou aquelas pessoas, tem pessoas que você pensou que nunca 

mais estivesse, entendeu? E, através do e-mail que um passa pro outro, 

um passa pro outro, você recebe de pessoas que fazem vinte anos que 

não via. Teve um resgate (dos relacionamentos), né? Agora eu acredito 

que no facebook é muito maior ainda, muito maior. (Tulipa, 76 anos) 

 

Uma intensificada sim (nas relações sociais), uma ampliação, uma 

ampliação, porque pessoas com quem eu não teria o tempo, o tempo de 
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pegar ao telefone e falar comigo, põe, deposita seu recado lá e eu, 

também, deposito o meu recado lá e quando dá tempo a gente já ler, a 

gente já responde alguma coisa, eu consigo me corresponder com os 

meus netos, sobrinhos-netos, sobrinhos-bisnetos e amigos que viajaram, 

que foram morar fora, descobri parentes que eu tinha perdido de vista, 

então é uma grande coisa, eu não saberia ficar sem a internet hoje em 

dia. Eu tenho facebook, MSN, skype, tudo. (Hotênsia, 76 anos) 

 

Diante dessas falas, podemos observar o quanto de positivo são as relações sociais 

dos idosos internautas, eles sentem-se mais próximo do outro, com um contato maior de seu 

colega ou familiar. Há uma maior socialização proporcionada pela internet para essas pessoas, 

indicando ampliação e intensificação dos contatos sociais. 

Uma questão que se faz presente em alguns dos depoimentos acima é quanto ao 

resgate dos relacionamentos sociais dos idosos, eles manifestam que houve um reencontro 

virtual do contato com amigos antigos, uma espécie de recuperação de uma amizade que com 

o tempo perdeu-se ou afastou-se e com a internet houve a reaproximação, trazendo 

lembranças e satisfação em poder manter o vínculo com a pessoa querida através da internet. 

Como já dizia o poeta Vinícius de Moraes: “A vida é a arte do encontro, embora haja tanto 

desencontro pela vida. É preciso encontrar as coisas certas da vida, para que ela tenha o 

sentido que se deseja.”  

As redes sociais como o facebook, por exemplo, são formas de manter o contato e 

fazer novas amizades, além de ter informações sobre diversos assuntos que seus amigos 

compartilham e, também, empresas e instituições de diversas áreas compartilham seus 

serviços para os usuários das redes sociais. 

Na fala do Sr. Jacinto ele mostra-se assíduo ao uso do facebook, relatando que usa 

demasiadamente. Outros participam do facebook e vimos que quem não está nessa rede social 

aprecia-a e até teve uma fala, da Sra. Tulipa, que mesmo não usando diz que vai acabar 

aderindo. Isto revela que as redes sociais têm atrativos e utilidades para os idosos e que apesar 

de resistirem a participar, podem usufruir e gostar dessa nova maneira de relacionar-se com 

amigos, filhos, netos e demais pessoas que porventura possa encontrar pela rede social e 

tornar-se amigos. 
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Mesmo aderindo às redes sociais pela internet, fez-se um levantamento das 

respostas dadas e a maneira mais utilizada para a comunicação virtual, ainda, é por meio do e-

mail. (Gráfico 5). O e-mail ou correio eletrônico, segundo Teixeira (2002) gera praticidade, 

não existe taxas para envio, é possível criar e mandar mensagem a qualquer momento, sendo 

que o destinatário não precisa estar em frente ao computador enquanto é feito o envio, assim, 

a comunicação em diferentes fusos horários torna-se mais prática.  

Teixeira (2002) diz ainda que o rompimento das distâncias entre os indivíduos, 

possibilitados por meio do uso da internet, fez com que alguns mitos caíssem por terra, como 

o de que a tecnologia levaria ao isolamento por parte das pessoas, ocorrendo a diminuição do 

grau de sociabilidade. 

 

 

Gráfico 5 – Percentual do meio mais utilizado para comunicar-se pela internet 

 

Mesmo o e-mail sendo o mais usado, os comunicadores instantâneos, que são os 

diálogos realizados on-line por pessoas em qualquer região do mundo, são muitos utilizados, 

além da possibilidade de videoconferências, no qual tem-se a oportunidade de conversar e ver, 

em tempo real, a pessoa do outro lado do computador, desencadeando uma comunicação ao 

tempo que virtual, quase como presencial. Teixeira (2002) acrescenta que a videoconferência 

promove ganhos para a comunicação em relação aos meios que não permite a realização de 

atividades face a face, essa nova forma de comunicação é só viabilizada por intermédio da 

internet. 
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 Tecnologia mais impactante para as relações sociais 

 

Ao longo do Século XX e Século XXI muitas tecnologias foram-nos apresentados 

e têm muita serventia para toda a sociedade. Os idosos participantes da pesquisa puderam 

conviver com as mudanças que foram ocorrendo e a repercussão sociocultural que todos eles 

representaram para a população e, especificamente, para si mesmo. 

Todos os 10 participantes nasceram no Século XX, dois nasceram na Década de 

20, um na Década de 50 e sete na Década de 40. Então, esses idosos durante o seu 

desenvolvimento puderam acompanhar mudanças de rotinas que as tecnologias 

proporcionaram ao mundo, em especial as tecnologias de informação e comunicação, até a 

mais atual e muito impactante para a comunicação e relações sociais que é a internet. 

Tivemos o rádio que chegou ao Brasil na Década de 20, mas teve sua 

popularização posteriormente, marcando vidas. A televisão no Brasil também foi muito 

relevante para a vida e para a cultura da nação, a primeira televisão no Brasil foi na Década de 

50 e em 70 teve-se a TV colorida, a maioria dos participantes desta pesquisa neste período 

estavam com seus vinte e poucos anos, já jovens-adultos puderam desfrutar dessa TIC muito 

relevante socialmente. 

O primeiro computador no Brasil foi na Década de 70, período em que os 

participantes estavam em média com seus vinte e poucos anos e na Década de 80 tem-se  o 

desenvolvimento da internet, contudo foi na Década de 90 que a mesma propagou-se, neste 

período os nossos participantes estavam, em média, com seus mais de cinquenta anos, alguns 

mais de sessenta, ou seja, já entrando na terceira idade ou já estando na mesma é que foram 

aprender o seu manuseio, alguns aprenderam mais tardiamente, ou seja, já na fase considerada 

da velhice mesmo, sendo assim, obtiveram esse conhecimento em um período de suas vidas 

tardio, mas que contribui para atualizar-se, compartilhar momentos, encontrar amigos, 

participar ativamente da sociedade com o uso dessa nova tecnologia. O uso do telefone celular 

também foi na Década de 90, foi uma mudança muito expressiva para a comunicação 

mundial. 

Diante desse contexto, pergunto-se aos entrevistados, diante do seu tempo de vida, 

qual das tecnologias foi mais impactante para suas relações sociais, contribuindo para as 
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mesmas, deixando-os livre para dizerem qual foi realmente mais marcante, segundo sua 

experiência pessoal de vida. O percentual das respostas está apresentado pelo Gráfico 6. 

 

 

Gráfico 6 – Percentual das tecnologias mais impactantes para as relações sociais  

 

Em seus depoimentos os idosos apresentaram seus argumentos, as dificuldades 

iniciais e emoções sobre o impacto das tecnologias ao longo dos anos de sua trajetória de 

vida, expressando que fazem uso de muitas das novas tecnologias em suas vidas. 

 

Hoje eu utilizo o computador, internet, o celular, ainda uso fax, apesar 

de já ter o scanner, mas eu não tenho, então nós temos em casa isso, 

temos a secretária eletrônica (...) Na década de 50 a televisão só quem 

tinha era o vizinho, eu era criança, não era todo mundo que tinha verba 

pra comprar né? (...) e era, assim, fantástico, você ver aquilo, como é 

que conseguem, conseguiam por as pessoinhas dentro daquele, da 

televisão, mas depois, como tudo, de repente, vai tudo comum. (...) E, 

antes de ter a internet, as redes e tudo mais, a gente trocava ideias sobre 

os programas que você assistia (...) Na década de 60 eu tenho muitas 

recordações, porque foi uma época que eu vivi bastante, de festivais, foi 

a época que eu estava perto de casar, que foi quando o homem foi a Lua 

em 1969, foi o ano que eu casei, então a gente tem lembranças desses 

fatos que a gente achava interessante. Na década de 70 a massa 
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começou a ter telefones e eu lembro que o meu primeiro telefone, depois 

que eu casei, eu casei em 1969, eu fiz o pedido, levou 02 anos pra 

chegar, pra você ter uma ideia do que era a coisa naquela época, então 

você ver, o telefone, já naquele tempo, era complicado, você ia pagando 

(...) E, então quando chegou foi muito bom. Você podia falar com o pai, 

com a mãe e tal, mas não era todo mundo que tinha, às vezes, o vizinho 

vinha pedir pra usar, por causa dessa dificuldade de fios. O que me 

lembro do meu primeiro celular que foi a mesma coisa, as pessoas 

tinham que ficar em fila pra comprar o primeiro celular (...) era muito 

fantástico, aí começou a mudar, por ai você começou a se comunicar 

mais facilmente, e hoje em dia, ainda penso assim, às vezes, eu não tenho 

o hábito de usar o celular assim pra qualquer coisa, a maioria das 

pessoas são dependentes do celular (...) você perdeu um pouco  também 

sua privacidade, porque todo mundo te acha (...) Agora, você ver a 

internet no celular. Eu não sei o que vai ser daqui a dois, três anos. 

(risos) Vamos aguardar! (risos) (Magnólia, 65 anos) 

 

Na minha casa, nós vimos ter televisão, acho que eu tinha uns treze anos. 

E, eu vou dizer uma coisa pra você, eu fui falar ao telefone, eu sabia que 

existia, que tinha, mas eu nunca tinha falado, aí eu estava na casa da 

minha tia, que era longe, e eu precisa avisar a minha mãe que eu não 

iria dormir em casa aquela noite, que eu ia ficar na casa da tia e eu não 

tinha telefone, eu tive que ligar pra um irmão meu (...) era um estresse 

tão grande, que eu suava, pingava, só de imaginar que eu ia falar ao 

telefone (risos) foi um impacto muito grande para todos nas relações e, 

agora, com a internet, eu mantenho relações com os amigos, amigos 

mais próximos e com a família, agora, depois que eu comecei a acessar a 

internet, então reencontrei através de e-mails de outras pessoas. 

(Perpétua, 66 anos) 
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Eu utilizo todas elas (as tecnologias): celular, WiFi (...) Não recordo de 

quando começaram a ser usados os telefones, no início foi estranho, mas 

depois eu me habituei, naturalmente, quer dizer, entendi que era um 

avanço tecnológico, então me adaptei naturalmente, quer dizer (pausa) 

nunca me achei um cara retrógrado, então... e atualizei naturalmente. 

Essas tecnologias (todas as tecnologias) eu fui adquirindo, né, 

naturalmente, em função da própria necessidade, eu converso com 

minhas filhas pela internet, naturalmente. (Jacinto, 71 anos) 

 

As tecnologias que eu mais utilizo (para me relacionar) é o celular, o 

computador. (...) eu acho que o uso do telefone foi normal, porque eu sou 

do interior de São Paulo e eu tive o telefone, o que foi de interessante 

que eu pude viver foi a mudança, por exemplo, na minha casa era 

aquele, de manivela, você chamava a telefonista, então foi mudando, 

então isso que eu senti a mesma mudança no caso do celular (...) você ter 

um celular mais moderno, isso também me fascina muito, esses celulares 

mais modernos, não sou apaixonada, mas é isso a evolução vai causando 

esses impactos nas relações, principalmente o telefone. Pra humanidade 

(pausa), eu acho que eu não separaria nenhuma (das tecnologias ao 

longo dos anos), tanto a televisão, celular, internet foram importantes, 

cada um em sua época, eu acho que tanto o telefone é importantíssimo 

(para as relações) até hoje, você vê, o celular até hoje, você vê, além de 

tudo ele ajuda muito, tem um papel, eu acho que a televisão, também, 

muito importante, porque ela veio trazendo as mudanças (...) ela era de 

um jeito hoje ela já é diferente, é mais fininha, cada dia vai mudando e a 

internet, tá aí, cada dia você acessa, tem uma coisa diferente. (Azaléa, 

70 anos) 

 

Foi aos poucos que todas essas coisas (tecnologias modernas) fui tendo, 

depois da Guerra, da II Guerra, que o mundo deu um ‘boom’, 

começaram a aparecer as coisas, né? Mais modernas, com zoom, nossa, 
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vê a pessoa chegar perto de você, que maravilha (...) a televisão quando 

veio, ave Maria! A gente ficava, não era nessa idade, era 1950, ficava 

assistindo televisão, que era muito caro, mas meus parentes tinham e a 

gente ia lá assistir, era preto e branco, aí a gente punha um papel 

vermelho pra ver se coloria a televisão. Mas o melhor invento que eu 

achei até hoje foi, tirando a internet, é a televisão. A internet foi assim 

uma coisa que modificou, o computador já tinha, desde a Guerra, mas 

era enorme assim, só usavam as grandes indústrias, mas assim, o 

primeiro telefone celular, aquele tijolão, a bateria era maior que isso 

(referindo-se ao gravador), era um tijolo, você carregava um quilo e 

pouco na bolsa, mas aí tudo foi muito bom. Eu comprava e ganhava 

(essas tecnologias). Nunca fiquei sem. Depois que eu me casei e no 

tempo que era solteira, tanto é que o rádio mesmo, quando papai 

comprou, era um Philips, tinha um olho mágico que ficava verde, 

verdinho, eu ficava olhando aquele olho mágico, como se fosse uma 

coisa espetacular. Eu tô falando isso, antes de guerra. Tô falando do ano 

de 1940, 39... é isso. (Tulipa, 76 anos) 

 

Eu peguei desde o começo o uso do telefone, quando a gente tinha que 

ligar pra uma outra pessoa, tinha que ligar pra uma operadora, marcava 

uma hora, um horário e aí falava pra você: tal hora vou conseguir a 

ligação pra você. Então, depois foi passando, você podia fazer a ligação 

direto e eu tinha os meus avós que moravam longe e eu podia me 

comunicar com eles e foi fácil (...) então facilitou muito a minha vida, 

também, nossas relações. A televisão, também, é uma maravilha, fico 

muitas horas da minha vida na TV, eu vejo, eu vejo, também, a TV um 

instrumento para te colocar dentro do mundo, te mostrar todas as coisas 

que existem e fazem viajar sem você se levantar do seu sofá. A internet é 

mais interessante (de todas as tecnologias) pra se comunicar com 

pessoas, o que, para mim, é muito importante, (...) Eu, hoje, uso tudo 

(que há de tecnologia). Todo mundo sabe do meu interesse por essas 

coisas, então ganho muito. (Hortênsia, 76 anos)  
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O relato dos participantes revela que participaram da evolução das tecnologias e 

não somente como observadores, mas como usuários delas, independente da época em que 

fora apresentado à sociedade, isto é, mesmo na velhice desfrutaram e desfruta do que há de 

novo, moderno para a sociedade, especificamente, em relação às contribuições para as 

relações sociais. Mais de cinquenta por cento acredita que a internet é a tecnologia que mais 

impactou nos relacionamentos. 

Pode-se observar a ansiedade em manusear esse moderno, como as falas que 

retratam o uso do telefone e do celular em que tiveram uma sensação estranha, até mesmo o 

estresse em conseguir fazer ligações. Todos demonstram ficar impressionados com tamanhas 

mudanças que aconteceram, contudo consideram, hoje, habitual, comum, natural para a 

sociedade e para si mesmo. 

Houve uma observação sobre as tecnologias que vão aprimorando-se, como por 

exemplo o celular, que antes era maior e hoje mais leve e menor, a televisão também hoje tem 

sua espessura bem fina. Considerando a internet uma modificação muito grande para todos, 

sendo avaliado como muito importante para as pessoas. Um detalhe é que todos fazem uso 

das novas tecnologias, tendo o interesse em utilizá-las e usufruir dos atrativos modernos 

socioculturais que o nosso mundo oferece. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

As tecnologias, de um modo geral, desencadeiam melhorias para a sociedade 

como um todo, proporcionam o progresso sociocultural e passam, desta maneira, a fazerem 

parte do cotidiano das pessoas, algumas de uma maneira mais expressiva e com mais 

significados do que outras. 

 As tecnologias de comunicação e informação, por exemplo, foram capazes de 

promoverem contribuições de suma relevância para a comunicação entre as pessoas do mundo 

inteiro. As TICs conquistaram a população, em especial a internet, por sua praticidade, 

facilidade de diálogo e de informações de todas as esferas, agradando pessoas de todas as 

faixas etárias, mesmo as que já estão na velhice. 

Ao pensar neste assunto e transformá-lo em um projeto de dissertação de 

mestrado foi muito gratificante por poder ouvir dos idosos o impacto da internet em suas 

vidas e poder ouvir o quanto de utilidades a mesma lhes oferecem, com a possibilidade de 

mais aprendizados, novas descobertas e maior participação social. 

No início uma diversidade de ideias emergiu para serem trabalhadas, mas o que 

prevaleceu neste trabalho foi à ação que a internet desperta para a vida cotidiana das pessoas 

idosas que fazem uso dela. O empenho em aprender, seja em cursos específicos ou, 

simplesmente, aprender por ajuda de outros, sejam amigos ou familiares, são importantes para 

a participação no meio virtual e essencial para navegar pela internet desfrutando de todos os 

atrativos oferecidos pela mesma. 

Os referencias teóricos utilizados para esse tema são de extrema relevância, 

puderam contribuir para articular o assunto: velhice e internet, de uma maneira que 

pudéssemos ter uma melhor compreensão e envolvimento com os itens explorados no 

trabalho de campo com as pessoas idosas.  

O local escolhido para a realização desta pesquisa, que fora a Universidade Aberta 

à Maturidade da PUC/SP foi, sem dúvidas, uma excelente escolha em virtude de ser um local 
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em que as pessoas idosas vão buscar novos aprendizados, novas relações sociais, estando 

abertas ao novo, ao moderno e buscam participar ativamente da sua sociedade, não 

permanecendo isolados ou parados em relação ao que ocorre em sua volta, em seu meio 

social. Portanto, o uso da internet, para muitos, é algo muito corriqueiro o que contribuiu para 

explorar os pontos da pesquisa. 

Os idosos que participaram desta pesquisa foram muito receptivos e relataram 

suas experiências pessoais com o universo da internet com muito entusiasmo, capazes de, com 

suas falas, deixar-me mais envolvida ainda com tantas experiências construtivas advindas 

pelo manuseio da internet, apresentando as emoções iniciais que a internet desencadeou em 

suas vidas até a maneira de usufruírem com mais autonomia, compreendendo o seu todo. 

Contudo, sabem que a cada momento pode aparecer algo novo nesse meio virtual, até porque 

o conhecimento não para, vive em constate atualização. 

Observa-se que ao longo da trajetória de vida das pessoas idosas muitas 

tecnologias foram surgindo e adentrando nos lares, no trabalho e na sociedade, em especial o 

uso da internet. Pudemos visualizar, com este estudo, a influência da internet na vida 

cotidiana do idoso.  

A internet trouxe aos idosos além das informações de uma imensidão de fontes, 

em diversos idiomas, trouxe praticidade às suas vidas e uma nova forma de comunicação, 

com possibilidade de visualização em tempo real do outro, sem barreiras geográficas, 

bastando ambos terem o acesso à internet. Como também, a ampliação e intensificação dos 

relacionamentos sociais sejam pelas redes sociais, comunicadores instantâneos ou por e-mail. 

 A socialização que a internet proporciona aos seus navegadores merece realmente 

um destaque, especialmente para as pessoas já na terceira idade, já que possibilita uma 

alternativa de diálogo, de interação com mais pessoas através do espaço virtual, mantém uma 

comunicação com pessoas queridas que morem distantes, diminuindo um pouco a saudade, 

resgatando amizades de outras épocas de sua vida, que puderam reencontrar-se por intermédio 

da internet. 

Esta nova possibilidade de atuação social e comunicação entre as pessoas são 

gratificantes, tanto para os próprios idosos como para a sociedade como um todo, já que há o 

envolvimento dos mais velhos com as modernas tecnologias, há uma nova visualização do 

universo da velhice, com novas possibilidades de atuação, deixando de lado um pouco do 
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estereótipo de que o velho não é participante ativo social, pelo contrário, com o uso da 

internet a pessoa idosa tem uma nova maneira de mostrar que não está inerte e sim se mostra 

atuante dos serviços oferecidos pela internet.  

Portanto, obteve-se um resultado muito positivo, exemplo para outros idosos que 

ainda não fazem o uso da internet e exemplo para mostrar aos jovens que estar na terceira 

idade é época, também, de vivenciar o moderno, desfrutando das novas tecnologias de 

informação e comunicação, especificamente da internet, pois esta tem muito a oferecer aos 

idosos. 

Com interesse e motivação, as pessoas idosas, são capazes de dominarem o uso da 

internet, até porque com a prática fica fácil o manuseio, há o domínio das teclas e funções dos 

ícones e links que a internet apresenta aos seus internautas. Como, hoje, a internet é algo 

inserido em nosso meio, temos que desfrutá-la e tornarmos participantes ativos, independente 

da idade e é isso que os idosos apontaram e mostraram que estão fazendo.  

A internet influencia o andamento da sociedade a partir do momento que esse 

meio a aprova, e já que isto acontece, a internet vai implicar na identidade do indivíduo que 

faz uso da mesma. A identidade é influenciada pelo meio a qual está inserida, podendo ser 

elaborada e reelaborada socialmente conforme vimos com os referenciais teóricos utilizados, 

como por exemplo: Mercadante, Hall e Ciampa. 

Ao pensar em internet e velhice, temos uma variedade de questões que podem ser 

exploradas e delimitar uma dessas questões é, sem dúvidas, abrir novos espaços para outros 

pontos que poderão desenvolver uma nova pesquisa. Muitos questionamentos podem ainda 

serem feitos em estudos futuros, afinal o mundo vai mudando, as tecnologias vão sendo 

aperfeiçoadas e a vida sociocultural das pessoas certamente sofrerão alterações e observar e 

explorar tais pontos é relevante para a sociedade compreender o que se passa com o idoso 

diante dos novos atrativos tecnológicos. 
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ANEXOS 

 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

(Roteiro de entrevista semi-estruturado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Nome do Entrevistado: _____________________     RG: ______________ 

 Data da entrevista: _______________ 

 Sexo : Fem. (  ) Masc. ( )   Idade: _________    Data de nascimento : _________ 

 Estado civil: Casado ( ) Divorciado ( ) Solteiro ( ) Viúvo ( )   - não tem filhos 

Escolaridade: _________________  

 Ocupação:  Aposentado (  )sim ( ) não  Trabalha ( ) não ( ) sim  

Reside com quem? ( ) pais e irmão(s)   ( ) cônjuge e filho(s)  ( ) cônjuge, filho(s) e neto(s)     

                               ( ) cônjuge  ( ) filho(s)  

                              ( ) filho(s) e neto(s)   ( ) amigos   ( ) sozinho   

                              (  )Outro ____________ 

Fez curso de informática e internet? _____________________________ 

 

 

1. Qual sua opinião e impressão sobre a internet? O que o estimulou a aprender o manuseio 

da mesma? 

   

2. Você acessa com que frequência a internet? Para fazer o quê? Desde quando? 

 

3. Percepção do(a) entrevistado(a) em relação às mudanças positivas que o acesso à 

internet produziu em sua vida. Exemplo com parentes, amigos, etc. 

 

4. Você observou intensificação e/ou ampliação nas suas relações sociais com o uso da 

internet? Com quem você mais se relaciona? Você usa facebook, MSN, orkut? 

 

5. O uso da tecnologia no tempo e qual impacto antes e agora com a internet nas relações 

sociais. Quais tecnologias você utiliza? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

(Protocolo de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética da PUC/SP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

(Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de Identificação 

Título do Projeto: O impacto social do uso da internet em um grupo de pessoas idosas 

Pesquisador Responsável: Adriana Araújo Reis 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC/SP) 

Telefone para contato: (11) 8517-9344     E-mail: adrianareispsi@gmail.com 

 

 O(a) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa intitulado: 

“O impacto social do uso da internet em um grupo de pessoas idosas”, de responsabilidade da 

pesquisadora Adriana Araújo Reis. Esta pesquisa está sendo orientada pela Profª Drª Elisabeth 

Mercadante. A pesquisa é justificada devido aos avanços tecnológicos, em especial a internet, 

ocasionarem mudanças na rede social dos indivíduos, em especial dos idosos, a fim de 

permanecerem inseridos no contexto ativo social. O objetivo desta pesquisa é investigar o 

impacto social do uso da internet em um grupo de pessoas idosas. A sua colaboração se fará 

por sua própria vontade, de forma anônima, por meio de uma entrevista semi-estruturada, a 

qual será gravada a partir da assinatura desta autorização, o(a) senhor(a) contribuirá 

respondendo às perguntas formuladas. O acesso e a análise da entrevista se farão apenas pela 

pesquisadora e sua orientadora, estando submetida às normas éticas destinadas à pesquisa 

envolvendo seres humanos do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC/SP. Os participantes da 

pesquisa não serão identificados em nenhum momento, mesmo quando os resultados desta 

pesquisa forem divulgados em qualquer forma. A sua participação não representará qualquer 

risco de ordem física ou psicológica. Espera-se com o resultado da pesquisa ter benefícios 

para o conhecimento sobre o tema: idoso e a internet. Não há benefício direto para o(a) 

senhor(a). O(a) senhor(a) pode recusar-se ou retirar-se dessa pesquisa a qualquer momento, 

sem sofrer quaisquer desaprovações ou constrangimentos. Não haverá recebimento de 

incentivo financeiro ou qualquer ônus. O(a) senhor(a) vai receber uma cópia assinada deste 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme recomendações do Comitê de Ética 

em Pesquisa da PUC/SP. 

 

Eu,________________________________________________________________,RG nº 

___________________, declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

São Paulo-SP, _____ de ____________ de _______ 

 

 

Assinatura do(a) participante: ___________________________________________  

Assinatura do(a) pesquisador(a): _________________________________________ 

Assinatura do(a) testemunha(a): _________________________________________ 
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