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RESUMO 

CHERNICHARO, Isis de Moraes. O idoso no mundo contemporâneo e as novas 

tecnologias. Rio de Janeiro, 2018. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Escola de 

Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2018. Orientadora: Prof.ª 

Dr.ª Márcia de Assunção Ferreira.  

 

As inovações tecnológicas que vêm ocorrendo na contemporaneidade mostram que as 

tecnologias em geral têm influenciado significativamente o estilo de vida e as atividades 

diárias da população. Um dos grupos sociais que surge como potencialmente excluído da era 

tecnológica é o dos idosos, uma vez que muitas tecnologias não faziam parte do seu cotidiano, 

levando-o a aprender ou reaprender a se comportar frente à nova realidade. Logo, acessar 

como os idosos representam as novas tecnologias presentes no cotidiano possibilita 

compreender como esses idosos entendem o universo tecnológico em que vivem e como eles 

agem frente a isso. Assim, objetivou-se identificar e analisar as Representações Sociais dos 

idosos sobre as novas tecnologias presentes no seu cotidiano; analisar as formas de lidar de 

idosos frente às novas tecnologias em face das Representações Sociais e os nexos com a 

saúde; e propor estratégias, a partir das Representações Sociais, aplicáveis pela enfermagem 

que contribuam para a promoção da qualidade de vida dos idosos em relação às tecnologias. 

Pesquisa qualitativa, tendo como referencial teórico a Teoria das Representações Sociais. O 

campo de estudo foi a Universidade Aberta da Terceira Idade (UnATI.UERJ). Participaram 

30 idosos. Os dados foram coletados através de entrevistas em profundidade, utilizando um 

instrumento semiestruturado. Os dados do perfil dos participantes foram distribuídos em 

tabelas e quadros e analisados por meio de estatística descritiva. Os dados qualitativos 

produzidos nas entrevistas foram analisados por meio do software Alceste. Imagens 

veiculadas em diversos meios de comunicação e redes sociais foram captadas para ilustrar os 

sentidos e as representações produzidos pelos participantes, comunicadas em seus 

discursos. Evidencia-se que o discurso dos idosos se constrói em um movimento 

dialético entre passado e presente, assentado nas mudanças nas formas de comunicação e nas 

relações/interações entre os indivíduos na modernidade. Isto faz com que os idosos se 

posicionem em relação à aprendizagem no manuseio das novas tecnologias a partir daquilo 

que se tem acesso e das dificuldades de manuseios enfrentadas. As aproximações e 

distanciamentos estão alinhados aos afetos que as tecnologias despertam, particularmente 

frente às questões econômicas. O telefone celular emergiu como elemento que solidifica e 

representa o conceito de novas tecnologias ao utilizar componentes que caracterizam as 



 

 

formas de comunicação na sociedade moderna, como a rapidez, dinamismo e flexibilidade. A 

inserção de novas tecnologias influencia nas formas de pensar e agir, e estabelece relações 

com as questões de saúde quando os idosos geram sentimentos e comportamentos que podem 

colocar em risco a sanidade física e mental. Daí o impacto na prática, pois sendo a 

enfermagem a ciência e a arte de cuidar do ser humano, precisa estar atenta às fontes de 

sofrimento e de baixa autoestima das pessoas a quem cuida, para que possa prestar um 

cuidado mais abrangente no atendimento de suas necessidades. A criação de um sistema de 

apoio profissional que auxilie os idosos na compreensão das diversas funcionalidades e 

usabilidade das tecnologias, identificando fatores que podem influenciar na saúde deste grupo 

populacional favorecerá a aproximação e aceitação das tecnologias por parte dos idosos. 

Palavras-chave: Idoso; Tecnologia; Psicologia Social; Enfermagem. 



 

 

ABSTRACT 

CHERNICHARO, Isis de Moraes. The elderly in the contemporary world and the new 

technologies. Rio de Janeiro, 2018. Thesys (Doctorate in Nursing) – Escola de Enfermagem 

Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2018. Advisor: Prof.ª Dr.ª Márcia de 

Assunção Ferreira. 

 

As technological innovations that have been occurring in the contemporary world show that as 

technologies in general have significantly influenced the lifestyle and the daily activities of 

the population. One of the social groups that emerges as potentially excluded from the 

technological age is the elderly, since many technologies weren´t part of their daily life, 

leading them to learn or relearn how to behave in the face of the new reality. Therefore, access 

as old people represent as new technologies present in their daily makes is possible to 

understand the technological universe in which they live and how they act in front of it. The 

aims was to identify and analyze the Social Representation of elderly about new technologies 

present in their daily life; to analyze the forms of dealing in the face of new technologies 

taking into account their Social Representations and the relationship with health; and propose 

strategies, from Social Representations, through nursing that contribute to a promotion of the 

quality of life of the elderly in relation to technologies. Qualitative research, with application 

of Theory of Social Representations. The field of study was the Open University of the Third 

Age (UnATI.UERJ). 30 elderly people participated. Data were collected through in-depth 

interviews using a semi-structured instrument. The data of the participants' profile were 

distributed in tables and frames and analyzed by means of descriptive statistics. The 

qualitative data produced in the interviews were analyzed using Alceste software. Images 

disseminated in several media and social networks were captured to illustrate the senses and 

the representations produced by the participants, communicated in their speeches. It is evident 

that the discourse of the elderly is built on a dialectical movement between past and present, 

based on changes in the forms of communication and on the relations / interactions between 

individuals in modernity. This causes the elderly to position themselves in relation to learning 

in the handling of new technologies from what they have access to and the difficulties of 

handling. Approaches and distances are aligned with the affects that technologies arouse, 

particularly in the face of economic issues. The cell phone emerged as a solidifying element 

and represents the concept of new technologies by using components that characterize the 

forms of communication in modern society, such as speed, dynamism and flexibility. The 

insertion of new technologies influences the ways of thinking and acting, and establishes 



 

 

relationships with health issues when the elderly generate feelings and behaviors that can 

endanger physical and mental health. So the impact in practice, because the nursing is the 

science and art of care for the human being, it needs to be attentive to the sources of suffering 

and low self-esteem of the people whom it takes care of, so that it can provide a more 

comprehensive care in attending to its needs. The creation of a professional support system 

that helps the elderly in the understanding of the various functionalities and usability of the 

technologies, identifying factors that can influence the health of this population group will 

favor the approach and acceptance of the technologies by the elderly. 

Keywords: Elderly; Technology; Social Psychology; Nursing. 



 

 

RESUMEN 

CHERNICHARO, Isis de Moraes. El anciano en el mundo contemporáneo y las nuevas 

tecnologías. Rio de Janeiro, 2018. Tesis (Doctorado en Enfermería) – Escola de Enfermagem 

Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2018. Orientadora: Prof.ª Dr.ª Márcia de 

Assunção Ferreira.  

 

Las innovaciones tecnológicas que vienen ocurriendo en la contemporaneidad muestran que 

las tecnologías en general han influenciado significativamente el estilo de vida y las 

actividades diarias de la población. Uno de los grupos sociales que surge como 

potencialmente excluido de la era tecnológica es los ancianos, ya que muchas tecnologías no 

formaban parte de su cotidiano, llevándolo a aprender o reaprender a comportarse frente a la 

nueva realidad. Luego, acceder como los ancianos representan las nuevas tecnologías 

presentes en el cotidiano posibilita comprender cómo los ancianos entienden el universo 

tecnológico en que viven y cómo ellos actúan frente a eso. Se objetivó identificar y analizar 

las Representaciones Sociales de los ancianos sobre las nuevas tecnologías presentes en su 

cotidiano; analizar las formas de lidiar de los ancianos con las nuevas tecnologías frente las 

Representaciones Sociales y los nexos con la salud; y proponer estrategias, a partir de las 

Representaciones Sociales, aplicables por la enfermería que contribuyan a la promoción de la 

calidad de vida de los ancianos en relación a las tecnologías. Investigación cualitativa, con 

aplicación de la Teoría de las Representaciones Sociales. El campo de estudio fue la 

Universidad Abierta de la Tercera Edad (UnATI.UERJ). Participaron 30 ancianos. Los datos 

fueron recolectados a través de entrevistas en profundidad, utilizando un instrumento 

semiestructurado. Los datos del perfil de los participantes fueron distribuidos en tablas y 

cuadros y analizados por medio de estadística descriptiva. Los datos cualitativos producidos 

en las entrevistas fueron analizados a través del software Alceste. Las imágenes transmitidas 

en diversos medios de comunicación y redes sociales fueron captadas para ilustrar los sentidos 

y las representaciones producidas por los participantes, comunicadas en sus discursos. Se 

evidencia que el discurso de los ancianos se construye en un movimiento dialéctico entre 

pasado y presente, asentado en los cambios en las formas de comunicación y en las relaciones 

/ interacciones entre los individuos en la modernidad. Esto hace que los ancianos se 

posicionen en relación al aprendizaje en el manejo de las nuevas tecnologías a partir de lo que 

se tiene acceso y de las dificultades de manejo enfrentadas. Las aproximaciones y 

distanciamientos están alineados a los afectos que las tecnologías despiertan, particularmente 

frente a las cuestiones económicas. El teléfono móvil emergió como elemento que solidifica y 



 

 

representa el concepto de nuevas tecnologías al utilizar componentes que caracterizan las 

formas de comunicación en la sociedad moderna, como la rapidez, el dinamismo y la 

flexibilidad. La inserción de nuevas tecnologías influye en las formas de pensar y actuar, y 

establece relaciones con las cuestiones de salud cuando los ancianos generan sentimientos y 

comportamientos que pueden poner en riesgo la sanidad física y mental. Ahí el impacto en la 

práctica, pues siendo la enfermería la ciencia y el arte de cuidar del ser humano, necesita estar 

atenta a las fuentes de sufrimiento y de baja autoestima de las personas a quienes cuida, para 

que pueda prestar un cuidado más amplio en la atención de sus necesidades. La creación de un 

sistema de apoyo profesional que ayude a los ancianos en la comprensión de las diversas 

funcionalidades y usabilidad de las tecnologías, identificando factores que pueden influir en la 

salud de este grupo poblacional favorecerá la aproximación y aceptación de las tecnologías 

por parte de los ancianos. 

Palabras clave: Ancianos; Tecnología; Psicología Social; Enfermería. 
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CAPÍTULO I 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O envelhecimento populacional é um fenômeno universal, característico tanto de 

países desenvolvidos quanto de países em desenvolvimento. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS, 2014) apresenta por meio de estatísticas sanitárias mundiais, os dez países com 

as maiores expectativas de vida ao nascer em homens e mulheres no ano de 2012. Para os 

homens, o país que apresenta a maior expectativa de vida é a Islândia com 81,2 anos, seguidos 

da Suíça com 80,7 anos; Austrália com 80,5 anos; Israel, Cingapura, Nova Zelândia e Itália 

com 80,2 anos cada; Japão e Suécia com 80 anos e Luxemburgo com 79,7 anos.  

Já em relação às mulheres, o país com maior expectativa de vida é o Japão com 87 

anos, seguido da Espanha, Suíça e Cingapura com 85,1 anos; Itália com 85 anos; França com 

84,9 anos; Austrália e República da Coreia com 84,6 anos, Luxemburgo com 84,1 anos e 

Portugal com 84 anos. O Brasil ocupa o 79º lugar, com expectativa de vida de 70 anos para os 

homens e 77 anos para as mulheres (OMS, 2014).  

Os países de baixa renda como a Etiópia, Camboja e Timor-Leste vêm apresentando 

um grande progresso em relação à expectativa de vida, que entre os anos de 1990 e 2012 

aumentou em nove anos: de 51,2 para 60,2 anos nos homens e de 54,0 a 63,1 anos nas 

mulheres (OMS, 2014). Entretanto, observa-se ainda uma diferença grande quando 

comparado aos países de renda alta que apresentaram em 2012 uma expectativa de vida de 

75,8 anos para os homens, ou seja, 15 anos a mais do que nos países de baixa renda. Para as 

mulheres a diferença é ainda maior, chegando a expectativa de vida a 82 anos, 18,9 anos a 

mais do que nos países de renda baixa (OMS, 2014).  

Esses dados apontam para a necessidade de investimento na área da saúde, 

principalmente, mas também na elevação da qualidade de vida dessa população, seja em 

relação à urbanização adequada, melhoria nutricional, melhoria nas condições básicas de 

higiene e saneamento e nas condições ambientais e de trabalho desta população. 

No Brasil, segundo a projeção mais recente realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2013) pode-se observar um crescimento progressivo da 

esperança de vida ao nascer, que em 2000 correspondia a 66,01 anos para os homens e 73,92 

anos para as mulheres. Já em 2014, a esperança de vida aumentou para 71,57 anos para os 

homens e 78,78 anos para as mulheres e a projeção é que em 2060 os homens terão uma 

esperança de vida de 78,03 anos e as mulheres 84,42 anos. 
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Neste mesmo documento, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

traz a projeção da taxa de fecundidade que sofreu uma queda de 2,39 em 2000 para 1,74 em 

2014 devido à propagação dos métodos contraceptivos, da inserção da mulher no mercado de 

trabalho e da mudança da sociedade no que diz respeito ao conceito de família (IBGE, 2013). 

O IBGE aponta para a queda da mortalidade, em geral, de 6,67 em 2000 para 6,06 em 2014 e 

o aumento do índice de envelhecimento que aumentou de 18,66% em 2000 para 32,28% em 

2014, como resultado de um conjunto de práticas sociais e políticas públicas de saúde 

implantadas que impactaram no padrão demográfico do país. 

O decréscimo da mortalidade e, como consequência, o aumento da expectativa de 

vida, associam-se à relativa melhoria no acesso da população aos serviços de saúde, às 

campanhas nacionais de vacinação, aos avanços tecnológicos da medicina, ao aumento do 

número de atendimentos pré-natais, bem como o acompanhamento clínico do recém-nascido e 

o incentivo ao aleitamento materno, ao aumento do nível de escolaridade da população, aos 

investimentos na infraestrutura de saneamento básico e à percepção dos indivíduos com 

relação às enfermidades. Além disso, os avanços tecnológicos na saúde permitem na 

atualidade a sobrevida de pacientes com possibilidades terapêuticas limitadas, resultando no 

aumento da população com idade mais avançada (IBGE, 2013).  

Nessa perspectiva, observa-se que o século XX marcou definitivamente a 

importância de se investir em estudos destinados ao processo de envelhecimento e à velhice, 

fruto da natural tendência ao crescimento dessa faixa etária. As pesquisas sobre 

envelhecimento são importantes, pois visam à construção de um saber que, apesar de 

multifacetado, tem como objetivo comum a construção de uma ciência dirigida ao ser idoso, 

visando à longevidade com qualidade de vida. 

O envelhecimento pode ser conceituado como um processo dinâmico e progressivo, no 

qual há modificações morfológicas, funcionais, fisiológicas e psicológicas, que determinam 

perda da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, ocasionando maior 

vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos que terminam por levá-lo a morte 

(PAPALÉO NETTO, 2006). Para tal, não há um marcador que identifique o início do 

envelhecimento, pois é um processo que ocorre desde o momento da concepção até a morte, 

e, portanto, pode ser diferente em cada indivíduo e também em cada sociedade. 

Já a velhice, última fase do ciclo da vida, pode ser caracterizada pela redução da 

capacidade funcional, da capacidade de trabalho e da resistência, associando-se às perdas nos 

papeis sociais, perdas psicológicas, motoras e afetivas. Entretanto, não se pode caracterizar 

uma pessoa como idosa simplesmente por meio de tais características, pois há indivíduos que 
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parecem idosos aos 45 anos e outros com 70 anos que não aparentam a idade que possuem.  

Além disso, há indivíduos que se assemelham cronologicamente, mas que se 

diferenciam por inúmeros motivos, como por exemplo, através do estrato social, da cultura e 

dos recursos econômicos que possui. Isso irá influenciar nas possibilidades de enfrentamento 

e acesso à saúde, alimentação, vestuário, lazer e também ao acesso às tecnologias. 

Dependendo do grupo a ser pesquisado, podem-se obter informações, conhecimentos, hábitos 

e atitudes que são instruídas por uma produção social. Desta maneira, a velhice deve ser 

compreendida também à luz dos seus determinantes sociais.  

A grande heterogeneidade entre os idosos em todos os seus aspectos, sejam 

morfológicos, funcionais, psicológicos e sociais, tem originado questionamentos sobre que 

caminho seguir para se obter um envelhecer com qualidade de vida.  

Uma possibilidade é compreender como o idoso envelhece no mundo moderno, 

contemporâneo, no sentido de identificar a inserção do idoso em face das novas tecnologias, 

as quais podem lhe trazer novas possibilidades de interação e conhecimento, foco desta 

pesquisa-tese. Mincache e outros (2011) apontam que a praticidade, rapidez, eficiência e 

outras visões de como ser/estar no mundo virtualizado proporcionado pelo acesso à internet 

contribui para a qualidade de vida desta população independente da classe social, idade, sexo 

ou nível cultural e econômico. 

As tecnologias trazem à vida cotidiana novos produtos e serviços, mas também: 

interação social no que se refere à ampliação da sociabilidade, do lazer, das relações 

familiares, afetivas e sociais e do mostrar-se ao outro; qualidade de vida no que se refere, 

principalmente, à capacidade de aprendizagem e a construção de novos projetos de vida; e 

cidadania no que se refere à inclusão tecnológica/digital desse idoso (PAPALÉO NETTO, 

2006).  

Em relação às tecnologias, os idosos possuem a consciência da importância da 

informática e da necessidade de ambientação com equipamentos computadorizados para a 

integração social, caracterizando o computador como um meio de comunicação e intercâmbio, 

entretanto, a sua aproximação com o mesmo não ocorre por vontade própria, pois ainda há 

uma barreira cultural quando se busca relacionar tecnologia e idoso (PIRES, 2013). 

A exclusão do idoso do mundo tecnológico pode ocorrer por várias razões, entre 

elas: a pouca paciência de pessoas para explicar-lhe sobre o funcionamento do aparato 

tecnológico, a concepção prévia de que o idoso não tem capacidade para lidar com a 

tecnologia e a própria funcionalidade da tecnologia que não corresponde às características 

específicas dessa população. 
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Além disso, o próprio declínio de ordem fisiológica, cognitiva e sensorial, tais como 

a redução da capacidade de memória de curto prazo, acuidade visual, audição, motricidade 

fina, locomoção, entre outras, pode apresentar-se como barreira de acesso dos idosos com as 

tecnologias (TAVARES; SOUZA, 2012). 

Se o idoso não acompanha os avanços da tecnologia, o mesmo pode ser visto como 

ultrapassado e descontextualizado do mundo atual, o que pode leva-lo à marginalização e à 

exclusão social (PEREIRA; NEVES, 2011). Neste processo, o idoso perde a oportunidade de 

participação do momento presente, da sua própria vida (TAVARES; SOUZA, 2012).  

Sentir-se incluído, envolvido no desenvolvimento da sociedade, inserido na dinâmica 

atual e conectado ao mundo moderno influencia diretamente na saúde das pessoas. Saúde aqui 

entendida no seu sentido mais amplo, de bem-estar físico, mental e social, de inclusão, como 

um conceito organizador de estilo e de qualidade de vida, de ambiente social e de viver de 

forma plena. Logo, se o indivíduo não está plenamente inserido na sociedade, podendo 

usufruir das oportunidades que a realidade atual lhe dá, isto pode gerar um 

sentimento/situação de alienação em relação ao que se passa no mundo em que ele vive, 

podendo gerar descontentamento e infelicidade, o que interfere na saúde. 

Muitas vezes, o idoso apresenta resistência no primeiro contato com as diversas 

tecnologias, pois nasceu numa geração em que esta tecnologia não lhe era familiar. A 

terminologia “novas tecnologias” utilizada neste estudo, refere-se justamente a essas 

tecnologias que não faziam parte da infância, juventude e fase adulta dos atuais idosos, que 

necessitam se adaptar a essa nova realidade para que participe de forma plena na sociedade, 

garantindo sua autonomia e interação social (PEIXOTO; CLAVAIROLLE, 2005). 

A novidade surge quando algo se apresenta pela primeira vez e pode causar espanto, 

surpresa. Portanto, considera-se como “novas tecnologias” aquilo que era desconhecido pelo 

sujeito, mas que se apresenta ou reaparece no seu cotidiano. São as inovações ou 

aperfeiçoamento tecnológico que estão presentes nas práticas diárias que podem levar a 

elaboração de imagens mentais e materiais, conteúdos e conceitos, bem como lhe causar 

sentimentos de afeição ou recusa, curiosidade ou medo, que implicarão nas formas de lidar 

frente a esta realidade.  

Estas tecnologias podem estar disponíveis no mercado ou não e já ser aceita e utilizada 

por outros grupos sociais, entretanto que não se configuram em conhecimento e habilidades 

desenvolvidas pelos idosos que as façam estar inseridas em suas atividades cotidianas. Ou 

seja, se o idoso não a conhece, ou não a domina, passa a ser considerada como uma novidade, 

ganhando o sentido de “novo”.  
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Esta proposta de conceito possibilita a construção de representações sociais acerca das 

tecnologias ao servir de objeto de interpretação, elaboração de elementos imagéticos e 

simbólicos, bem como comportamentos favoráveis ou contrários ao uso das tecnologias. 

A apresentação de algo novo faz com que os indivíduos conheçam, percebam, 

interajam e estabeleçam elementos cognitivos, afetivos, atitudinais e comportamentais, 

construindo saberes que orientem e justifiquem a ação (MOSCOVICI, 2003; JODELET, 

2001).   

Entender como as tecnologias funcionam e se aproximar cognitivamente delas, 

aprendendo a manusear e vencendo os medos significa não ser considerado mais como 

ultrapassado, que poderia levar à marginalização e/ou exclusão social.  

Outro fator de marginalização e afastamento social pode ocorrer, também, pela 

redução da capacidade fisiológica de trabalho do idoso, com a associação ou não de uma ou 

mais doenças crônicas, fazendo com que o idoso não tenha como enfrentar uma competição, 

que culmina desigual com a geração mais jovem (PAOLINI, 2016; ZANELLI, 2012). 

A Política Nacional do Idoso (1996) e o Estatuto do Idoso (2003) legitimam os 

direitos da pessoa idosa, reforçando a participação e o convívio do idoso na sociedade, 

inclusive, com outras gerações, por intermédio de meios simples e possíveis em diversas 

áreas, incluindo o trabalho, sem marginalização. 

O sistema capitalista aplica o conceito de corpo como força de trabalho e, nesse 

sentido, a saúde é antes de tudo uma condição para sua sustentabilidade. O declínio biológico 

consequente do envelhecimento e/ou estados frágeis de saúde faz com que o corpo diminua 

ou perca a sua função social útil, pois enfraquecido o ser humano não consegue acompanhar o 

ritmo de produção requerido pelo sistema. Daí a concepção de pessoa velha e/ou doente como 

inútil no contexto da produção capitalista (BARROS; MUNIZ, 2014). 

Na lógica do sistema capitalista de acúmulo de riquezas, as empresas estão exigindo 

uma força de trabalho mais intensa, com aumento da jornada de trabalho e aumento do ritmo 

de trabalho, bem como a polivalência na realização das atividades. Desta maneira, os idosos 

tendem a ter maiores dificuldades de inserção no mercado de trabalho, tornando mais 

proveitoso, para o capitalismo, a força de trabalho jovem (BARROS; MUNIZ, 2014; 

PAOLINI, 2016). 

A inserção dos idosos no mercado de trabalho, além de constituir uma fonte de 

renda, complementar ou não à aposentadoria, é uma forma do idoso se manter útil e ativo 

garantindo-lhe o bem-estar na velhice, além de poder contribuir positivamente para as 

organizações através do seu capital intelectual, pois possui um acúmulo de experiência 
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profissional que é importante para a realização de atividades com mais eficiência, menor 

desperdício ou com segurança para evitar erros na tomada de decisão (PAOLINI, 2016; 

VANZELLA; LIMA NETO; SILVA, 2011; ZANELLI, 2012).  

No que tange às tecnologias, observa-se a valorização excessiva de grupos etários 

mais jovens e a rejeição dos idosos aos novos tempos que tornam árdua a integração destes na 

sociedade, principalmente se levarmos em consideração as precárias condições 

socioeconômicas em que vive a população brasileira. 

“As novas tecnologias, ao mesmo tempo em que trazem benefícios às pesquisas 

científicas distanciam o contingente idoso de acesso a elas. É mais um desafio que 

os idosos têm a enfrentar: acompanhar o avanço tecnológico incorporado em seu 

cotidiano através de cartões digitais para receber seus benefícios, cartões eletrônicos 

para saldos, verificar preços nos supermercados em terminais eletrônicos, dentre 

outros” (GOLDMAN, 2001, p.17) 

 

A geração mais nova, diferentemente dos idosos, possui intimidade e atração por 

essas tecnologias, pois desde cedo as crianças convivem com tais aparatos tecnológicos, 

assimilando facilmente as mudanças ao explorar os brinquedos eletrônicos. Porém, a geração 

mais velha, de origem anterior à disseminação do universo digital e da internet, não consegue 

acolher e extrair tranquilamente os benefícios dessas evoluções na mesma rapidez de 

assimilação dos mais jovens (KACHAR, 2010). 

É importante evidenciar que o ritmo diferenciado de adesão às tecnologias pela 

população idosa não significa incapacidade de aprendizagem. Pires (2013) mostra que da sua 

amostra, 41% dos idosos possuíram dificuldades no uso das tecnologias, mas apenas 8% 

afirmaram não possuir domínio e dentre as dificuldades emergiram o sentimento de 

inabilidade, a falta de interesse em aprender a usar as novas tecnologias e o próprio 

comportamento de distanciamento do idoso frente às tecnologias. 

Além disso, as tecnologias estão cada vez mais presentes no cotidiano da população, 

como, por exemplo, nos atendimentos dos transportes públicos que estão sendo substituídos 

progressivamente pelos atendimentos eletrônicos, solicitações de aposentaria ou benefícios do 

INSS que somente são agendados através da internet, o check-in nos aeroportos que podem 

ser realizados através dos smarthphones com antecedência, entre outros. Portanto, cada vez 

mais as tecnologias estão presentes nas práticas sociais e que em determinadas situações 

acabam obrigando a população a utilizá-las como única possibilidade.  

Desta maneira, aproximar-se destas tecnologias implica em diferentes formas de 

compreender e lidar com elas, o que reforça o pressuposto de que as novas tecnologias podem 

ser utilizadas como objeto de elaboração de representações sociais. 
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Nesse sentido, entende-se que os recursos tecnológicos disponíveis devem/podem ser 

utilizados pelos idosos, de acordo com suas necessidades e desejos, fortalecendo a sua 

autoestima, cognição, memória, socialização e cidadania e, de acordo com o conceito que se 

está utilizando neste texto, isso tudo é saúde. 

Com base nestas afirmações o pressuposto deste estudo é que as novas tecnologias 

reconfiguram o cotidiano do idoso, trazendo-lhes oportunidades de ampliação de participação 

social, ao tempo em que também podem servir como fontes de desconforto, levando-os a 

desenvolver estratégias para lidar com elas no cotidiano para manter sua inserção social. 

Torna-se, portanto, relevante compreender as representações de novas tecnologias 

para a população idosa, a fim de entender como isso reflete no seu cotidiano e na sua saúde 

permitindo a articulação de estratégias que atendam às necessidades e anseios dessa 

população frente a um mundo cada vez mais tecnológico, pleno de novidades.  

Salienta-se que os estudos relacionados ao processo de envelhecimento, atualmente, 

não se limitam somente ao controle das doenças, mas, e principalmente, buscam trazer 

questões relacionadas ao bem-estar físico, psíquico e social, ou seja, em última análise, a 

melhoria da qualidade de vida. 

Muitos investigadores dedicam-se a estudar essa temática na perspectiva das 

tecnologias da informação, uso da internet e inserção social do idoso. Os autores evidenciam 

que o computador e mais precisamente o uso da internet por meio deste equipamento, 

apresenta-se como uma forma de reaproximar o idoso dos familiares e da sociedade, sendo, ao 

mesmo tempo, uma forma de lazer e de aprendizado (GOLDSTEIN, 2013a, 2013b; REIS; 

LOPES, 2012; MALACARNE et al., 2011). 

O que pouco se discute é o que representa para o idoso se ver imerso em um contexto 

totalmente diferente da sua juventude e ter que se adaptar (ou não) às novas tecnologias que 

fazem parte de sua rotina diária de atividades e como isso influencia no seu viver, no seu 

cotidiano, o que isso interfere no seu bem-estar, na sua saúde, na qualidade da sua vida. 

Para o campo da saúde importa conhecer como os idosos vêm enfrentando as 

transformações que ocorrem no seu dia a dia à luz das novas tecnologias presentes no 

cotidiano, pois assim será possível compreender tais questões a partir da ótica daqueles que 

vivenciam esse momento de familiarização de tecnologias, o que possibilita melhor cuidá-lo, 

promovendo saúde e bem-estar. 

As muitas mídias, a todo o momento, veiculam imagens e mensagens que promovem 

os benefícios das tecnologias, mas também apontam situações que necessitam de reflexão, 

incitando conversações, debates, emissão de opiniões e tomadas de posição que contribuem 
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para a formação de representações. Os idosos se veem nesse processo, muitas vezes, 

inclusive, como personagens de marketings, tanto para promover o consumo de insumos 

tecnológicos nesse grupo etário específico, como para agregar valor aos mesmos. 

A mídia contribui para a produção de saberes, sentidos e significados que visam à 

formação de um saber comum. Além disso, tem um importante papel como difusora de 

informações e conhecimentos, sendo assim, possui um papel social na construção e 

divulgação de representações (SIMONEAU; OLIVEIRA, 2014).  

Na Teoria das Representações Sociais, a relação entre os meios de comunicação e a 

construção de representações está relacionada à própria construção da realidade por aquilo 

que é veiculado no discurso midiático, além de instituir o que é ou não real. Além disso, a 

mídia dá uma conotação valorativa à realidade existente e coloca em pauta assuntos que serão 

discutidos na cotidianidade (SIMONEAU; OLIVEIRA, 2014; GUARESCHI, 2007). 

Assim, a mídia e os meios de comunicação são elementos centrais na compreensão 

dos processos de construção e difusão de representações sociais, devendo ser considerados no 

estudo de fenômenos de representação social (SIMONEAU; OLIVEIRA, 2014). 

 

1.1 OBJETO DE PESQUISA 

Frente a estas questões, o objeto desta pesquisa configura-se nas novas tecnologias 

presentes no cotidiano brasileiro que serão estudadas à luz das representações sociais 

construídas pelos idosos, de modo a entender como estas tecnologias se apresentam no dia a 

dia de idosos, como eles se portam frente a elas, como isso influencia na sua forma de viver, 

na saúde e principalmente na qualidade de vida dessa população. 

 

1.2 QUESTÕES NORTEADORAS 

Tal investigação será norteada pelas seguintes questões: 

De caráter geral: 

1. Quais são as representações sociais (RS) construídas pelos idosos sobre as 

novas tecnologias? 

 

De caráter específico: 

1. Que sentidos os idosos atribuem às novas tecnologias presentes no cotidiano? 

2. Que elementos constituem as representações sociais destes idosos sobre as 

novas tecnologias? 

3. Como lidam com as novas tecnologias no cotidiano e como isso influencia a 
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sua saúde? 

 

1.3 OBJETIVOS  

1. Identificar e analisar as Representações Sociais dos idosos sobre as novas 

tecnologias presentes no seu cotidiano 

2. Analisar as formas de lidar de idosos frente às novas tecnologias em face das 

Representações Sociais e os nexos com a saúde. 

3. Propor estratégias, a partir das Representações Sociais, aplicáveis pela 

enfermagem que contribuam para a promoção da qualidade de vida dos idosos em relação às 

novas tecnologias. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA, RELEVÂNCIA E POTENCIAIS CONTRIBUIÇÕES 

As inovações que vêm ocorrendo na contemporaneidade mostram que as tecnologias 

em geral têm influenciado significativamente o estilo de vida e as atividades diárias da 

população, promovendo, por exemplo, uma redução da distância entre os usuários e maior 

acessibilidade à informação que circula e ao conhecimento produzido.  

Um dos grupos sociais que surge como potencialmente excluído da era tecnológica é 

o dos idosos, uma vez que muitas tecnologias não faziam parte do seu cotidiano, levando-o a 

aprender ou reaprender a se comportar frente à nova realidade. Logo, acessar como os idosos 

representam as novas tecnologias presentes no cotidiano possibilita compreender como esses 

idosos entendem o universo tecnológico em que vivem e como eles agem frente a isso. 

A relevância deste estudo se situa na área da saúde da pessoa idosa, com ênfase no 

processo de envelhecimento, tecnologias, inclusão social e tecnológica. Espera-se ampliar a 

discussão no que tange à inclusão tecnológica/digital da população idosa a fim de subsidiar 

meios para a elaboração de estratégias individuais e coletivas que possam aprimorar as 

propostas de inclusão digital presente em programas e projetos voltados para os idosos e 

contribuir para a sua incorporação nas políticas públicas.  

Pensa-se ser de grande relevância para o ensino e a pesquisa, uma vez que o 

conhecimento produzido pode servir para discussões acadêmicas entre docentes e discentes 

em busca de uma prática profissional que leve em consideração a influência do contexto 

psicossociocultural dos que já envelheceram, bem como daqueles que envelhecem.  

Além disso, os resultados podem subsidiar a criação de estratégias, como por 

exemplo, de educação permanente, que possibilitem a inclusão deste idoso nos cenários 

tecnológicos, levando-se em consideração suas habilidades, limitações, necessidades e 
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demandas, contribuindo para a qualidade de vida dessa população. Nesse ínterim, considerar 

as tecnologias e sua incorporação ao cotidiano do idoso a partir de suas próprias percepções, 

contribuirá para conhecer suas estratégias de enfrentamento e os sistemas de apoio 

disponíveis.  

No âmbito acadêmico, a pesquisa visa contribuir para o debate sobre a saúde das 

pessoas idosas, somando-se aos investimentos feitos pelo Núcleo de Pesquisa de 

Fundamentos do Cuidado de Enfermagem, no que tange às concepções de cuidado, aos 

cuidados fundamentais e tecnologias de cuidar, pois ao acessar os conteúdos constitutivos das 

representações sociais sobre as tecnologias na vida do grupo etário que mais cresce no Brasil 

– os idosos -, tornar-se-á possível analisar o impacto que tais tecnologias têm sobre esta 

população, identificando as formas de lidar e as repercussões destas em suas vidas. Logo, os 

resultados desta pesquisa contribuirão para estimular e fortalecer discussões sobre a 

incorporação das tecnologias e suas implicações no estilo e na qualidade de vida desta 

população. 

Outro potencial de contribuição se situa no fato deste projeto atender os propósitos 

de um Programa de Pesquisa Intercultural sobre Representações Sociais sobre o 

Envelhecimento e a Velhice no Contexto da Saúde, da Rede Internacional de Pesquisa em 

Representações Sociais em Saúde (RIPRES
1
). Nesse sentido, espera-se contribuir para o 

debate internacional da área sobre envelhecimento humano, tecnologia, saúde e, em especial, 

com o debate sobre a importância de se considerar elementos psicossociais na promoção à 

saúde da pessoa idosa. 

Para a gerontologia, em particular, para a enfermagem gerontológica, que visa 

estimular as condutas saudáveis e minimizar as perdas e limitações inerentes do processo de 

envelhecer, espera-se contribuir a partir dos resultados obtidos para um cuidado de 

enfermagem que estimule tanto a independência e a autonomia, quanto a inclusão social e 

tecnológica do idoso, e assim ajudá-los a melhor se inserir nessa nova era tecnológica, 

buscando minimizar possíveis limitações no que se refere a sua relação em sociedade. 

Logo, este estudo visa contribuir com a realização de ações de promoção à saúde e 

ações educativas que visem à qualidade de vida dos idosos, bem como o preparo dos 

profissionais, familiares e comunidade para compreender as facilidades e limitações dos 

                                                 
1
A RIPRES tem como objetivo geral articular centros de pesquisa, grupos de programas de pós-graduação e 

laboratórios em torno da pesquisa científica sobre representações sociais em saúde e temas conexos. A 

coordenação da RIPRES é colegiada e internacional, tendo como coordenador geral Jorge Correia Jesuíno e dois 

coordenadores adjuntos: um representante de Portugal e membro do CICTS, Manuel José Lopes, e outro 

representante do Brasil e membro do LACCOS, Brígido Vizeu Camargo. Site: 

http://www.esesjd.uevora.pt/ripres 

http://www.esesjd.uevora.pt/ripres
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idosos frente a essa realidade. Servirá, assim, como um suporte teórico e prático para os 

profissionais de enfermagem, docentes e acadêmicos de enfermagem e da área da saúde no 

delineamento de estratégias que possibilitem uma intervenção de forma mais efetiva na 

promoção à saúde da pessoa idosa, indo ao encontro das necessidades e desejos do sujeito e 

garantindo a integralidade do cuidado, a independência, a autonomia do idoso e, por fim, um 

envelhecimento bem-sucedido.  
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CAPÍTULO II 

REFERENCIAL CONCEITUAL 

 

2.1 TECNOLOGIA: ORIGEM  

Para compreender o caminho e o futuro da tecnologia, é preciso compreender sua 

origem. Desde os primeiros registros históricos, identifica-se a presença de instrumentos 

utilizados pelo homem, como por exemplo, o fogo, as ferramentas de pedra, o arco e a roda 

que aos poucos foram se transformando em instrumentos diferenciados, evoluindo em 

complexidades (VERASZTO; SILVA; MIRANDA, 2008; DÍAZ, 2010; MAIZTEGUI et al., 

2002; VALDÉS et al., 2002). 

A história da tecnologia data de aproximadamente 2,5 milhões de anos, quando se 

começou a lascar raspas de pedra para dispor de garras, bem como apareceram as primeiras 

ferramentas de pedra elementares, caracterizando o que na época seriam raspadores e 

cortadores feito de pedra lascada (KELLY, 2012).  

Há cerca de 250.000 anos, foram criadas técnicas grosseiras de cozimento com fogo, 

bem como a caça auxiliada por tecnologias. Arqueólogos descobriram uma lança de madeira 

presa no esqueleto de um cervo de 100.000 anos de idade. Os primeiros seres humanos 

usavam pedregulhos simples e com pontas afiadas para cortar, furar, cavar e espetar (KELLY, 

2012).  

Há 50.000 anos os homo sapiens transformavam as presas e os chifres de animais em 

propulsores e facas, utilizando os próprios animais como futuras armas. Esculpiam bonecos e 

joias. O fogo já era utilizado nessa época, sendo inventadas as primeiras lareiras e estruturas 

de abrigo, os anzóis e as redes de pesca, as agulhas para transformar peles em roupas, bem 

como as armadilhas para animais (KELLY, 2012).  

A capacidade dos sapiens de aprimorar suas ferramentas com rapidez permitiu que 

eles se adaptassem a novos nichos ecológicos, pois a caça de mamíferos marinhos em clima 

ártico exigia equipamentos significativamente mais sofisticados do que a pesca de salmão nos 

rios, por exemplo. 

O que permitiu, em grande parte, o avanço tecnológico na época, foi o 

desenvolvimento da linguagem, viabilizando a formação das ideias e sua comunicação. Uma 

inovação podia ser criada e depois perpetuada ao longo das gerações pelos filhos. Os sapiens 

desenvolveram melhores ferramentas de caça (como lanças de arremesso, que permitiam que 

um humano leve matasse um animal grande e pesado a uma distância segura), melhores 

ferramentas de pesca (anzóis farpados e armadilhas) e melhores métodos de cozimento (o uso 
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de pedras quentes para extrair mais calorias de plantas silvestres e não apenas para cozinhar a 

carne) (KELLY, 2012).  

No final do século XVIII e o início do século XIX ocorreu a primeira revolução 

técnico-científica, transformando a forma de produção, substituindo a força física do homem 

pela energia das máquinas, primeiramente pelo vapor e, após, pela eletricidade (MAFTUM; 

MAZZA; CORREIA, 2004; ROCHA et al., 2008). 

No Brasil, a evolução tecnológica iniciou-se na década de 1930 em decorrência de 

pressões provenientes do processo de industrialização no qual a agricultura deu lugar às 

fábricas e ao desenvolvimento de novas tecnologias em praticamente todas as áreas do 

conhecimento (BARRA, 2006; TAVARES, 1972).  

A dinâmica da industrialização pode ser vista como contribuinte ao desenvolvimento 

econômico do país através dos investimentos, produções, crescimento industrial, progresso 

técnico e acúmulo de capital (TAVARES, 1972). As estradas de ferro e posteriormente 

automóveis e aviões reduziram drasticamente a distância, regiões outrora remotas tornaram-se 

de súbito, próximas, contribuindo para importação e exportação de mercadorias. As 

coordenadas espaciais, o que se entende por “longe” e “perto” ganharam novas conotações, 

completamente diferentes do que eram para indivíduos em períodos históricos diferentes 

(MARTINS; NASCIMENTO, 2016).  

Outro benefício proporcionado pelas tecnologias é a comunicação eletrônica que 

apresenta mudanças radicais à medida que um mundo multicultural ganha espaço em um 

mundo monocultural de antigamente. Pessoas comuns conseguem obter informações e 

conhecer outros países e culturas através de filmes, de encontros com imigrantes ou através de 

viagens (FEENBERG, 2015).  

Em contrapartida, é possível observar algumas desvantagens à inserção das 

tecnologias. A continuidade do trabalho, que antes era realizado apenas no escritório, por 

exemplo, passa a ser realizado também no domicílio devido a facilidade de se estar online 24 

horas do dia. Isto pode ter implicações no que tange à carga horária do trabalhador, pois as 

pessoas continuam trabalhando fora do seu horário de trabalho, bem como consequências à 

saúde do trabalhador como o stress, fadiga crônica, burnout, conflitos familiares, entre outros 

(LOPES et al., 2015; CAVAZOTTE; LEMOS; BROLLO, 2014). Além disso, os indivíduos 

podem permanecer conectados durante o horário de trabalho, o que pode interferir na sua 

produtividade, na qualidade do serviço e em outros prejuízos empresariais (GALLUCH; 

GROVER; THATCHER, 2015; LEMOS: SILVA; SILVA, 2016). 

A história da tecnologia é permeada por impactos positivos e negativos. Para muitos, a 
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tecnologia permitiu o progresso e desenvolvimento social, com soluções e compensações, 

estando presente em diversas instâncias, tais como monitoramento, legislação, trabalho, 

policiamento, tribunais, mídia cidadã e globalismo econômico (BAYLIS; WIRTZ; GRAY, 

2016). 

Para outros, as consequências negativas provenientes da inserção das tecnologias 

ganham maior destaque, como por exemplo, o uso de radiação não ionizante e radiações 

ionizantes, o uso de agrotóxicos, pesticidas e alimentos transgênicos e a poluição ambiental 

proveniente do uso de veículos motorizados que podem estar associados a agravos à saúde 

(CARNEIRO; ALVES; SANCHES, 2013; RIGOTTO; VASCONCELOS; ROCHA, 2014; 

TOLEDO; NARDOCCI, 2011).  

A guerra, outro exemplo, é uma consequência grave das grandes forças negativas 

criadas pela tecnologia. Nesse contexto, a inovação tecnológica levou a produção de armas de 

destruição, capazes de provocar atrocidades inéditas à sociedade (BAYLIS; WIRTZ; GRAY, 

2016; KELLY, 2012). Outros riscos relacionados às tecnologias podem ser citados, como por 

exemplo, a invenção de navios que deu origem aos naufrágios, a criação de locomotivas que 

possibilitou o descarrilamento e a construção de aviões que permitiu os desastres aéreos 

(AREOSA, 2016).  

Destaca-se que as fatalidades provenientes das tecnologias podem ocorrer 

independentes de sua criação, bem como ser consequência do seu mau uso. Para isto, é 

importante pensar em quais contextos estão sendo inseridas as tecnologias, qual público irá 

utilizá-la e principalmente na finalidade de sua criação, a fim de garantir que os benefícios se 

sobreponham aos malefícios.  

As tecnologias podem trazer – de forma inexorável – maior qualidade de vida através 

de dispositivos que facilitam a realização de determinada atividade, como as colheres com 

estabilizadores de movimento utilizado em pacientes com doença de Parkinson ou as que 

substituem totalmente uma função perdida, como no caso das próteses ortopédicas.  

Desta feita, compreender tecnologia inclui compreender sua funcionalidade e 

usabilidade, suas relações com o modelo de gestão do país, seus benefícios e suas 

consequências, mas principalmente compreender a população que a utiliza a fim de saber para 

onde a sociedade irá caminhar, o que lhe espera e o que ela espera do futuro.  

 

2.2 TECNOLOGIA: CONCEITOS  

A palavra tecnologia deriva da palavra técnica que provém do grego techné, que 

significa saber fazer e é uma junção do termo tecno e logia, que vem do grego logus e 
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significa razão. Portanto, tecnologia significa o conhecimento da técnica que, por 

consequência, significa a razão do saber fazer (RODRIGUES, 2001). 

Na Grécia antiga, o termo techné se referia a algo como arte, habilidade, perícia ou 

astúcia, indicando a capacidade de superar circunstância por meio da inteligência. A primeira 

menção da palavra technelogos data de 1961, pelo escrito “Retorica” de Aristóteles que 

combinou o termo “techne” com “logos” (erudição, fala), trazendo o sentido de uma 

habilidade das palavras (ARISTÓTELES, 1961).  

Nesta época, a habilidade na criação de novos objetos era considerada uma arte. À 

medida que ferramentas, máquinas e engenhocas começaram a se disseminar, o trabalho 

passava a ser considerado como uma “arte útil”, como, por exemplo, as minerações, 

tecelagem, metalurgia, costura, tendo seu conhecimento passado de geração a geração 

(VERASZTO; SILVA; MIRANDA, 2008).  

As artes técnicas possibilitavam novas ferramentas que levavam a novas artes, que 

geravam novas ferramentas, e assim por diante, ad infinitum. Os artefatos estavam se 

tornando tão complexos em operação e tão interconectados em suas origens que formavam 

um novo sistema: a tecnologia (KELLY, 2012). 

Tecnologia como sinônimo de técnica é definida como um conjunto de conhecimentos 

(habilidades e competências) eficazes que o homem desenvolveu ao longo dos tempos 

destinados a produzir certos resultados considerados úteis visando melhorar a sua maneira de 

viver, buscando inovações capazes de transformar seu cotidiano, uma melhor qualidade de 

vida e satisfação pessoal (DÍAZ, 2010; SIMON et al., 2004; VERASZTO; SILVA; 

MIRANDA, 2008). Desta maneira, as tecnologias podem ser reconhecidas como a existência 

de dispositivos que nos fornecem produtos para o lazer, facilidade de acesso a informações, 

mobilidade, entre outros (CUPANI, 2004). 

Assim, a tecnologia pode ser concebida como a organização sistemática de 

conhecimentos que serão utilizados na construção de dispositivos a serem utilizados para uma 

determinada funcionalidade, é, portanto, concebido a partir de uma perspectiva 

instrumentalista, a fim de aprimorar a existência humana (BUNGE, 1979). 

Rodrigues (2001) reforça tal ideia ao afirmar que a tecnologia é o resultado de 

aplicações de teorias, métodos, experiências e conclusões de saberes na criação de materiais 

provenientes de técnicas. Assim, para o autor, a tecnologia resulta do desempenho científico 

da técnica. Nessa lógica, a tecnologia passa a ser compreendida como o estudo ou atividade 

de utilização de teorias, métodos e processos científicos para originar instrumentos 

necessários à vida da população. 
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Portanto, para haver tecnologia, é necessário adquirir conhecimentos específicos que 

possibilite transformar coisas simples em objetos úteis à sociedade, com a finalidade de se 

obter coisas práticas que determinam o estilo de vida da população (CIPRIANI; 

BORTOLETO, 2015). Em outras palavras, as tecnologias podem ser caracterizadas por 

ferramentas, equipamentos, artefatos ou aparelhos tecnológicos construídos para uma 

diversidade de tarefas e que emergem no cotidiano da população, fazendo com que novos 

conceitos sejam incorporados e refletidos na forma de viver da população, assumindo um 

caráter de rapidez, agilidade e eficiência (SILVEIRA; VALMORBIDA, 2016). 

Nem todos os estudiosos concebem a tecnologia como ciência aplicada ou admitem 

uma continuidade entre técnica e tecnologia (CUPANI, 2004). Há autores que defendem uma 

abordagem fenomenológica, no qual a tecnologia é considerada um modo de vida próprio da 

modernidade (BORGMAN, 1984). Para Borgman (1984) a tecnologia é um reflexo dos 

fatores sociais, políticos e ecológicos. Os dispositivos são considerados meramente como um 

meio para o alcance de um objetivo, entretanto, diferentes dispositivos podem oferecer o 

mesmo produto. 

Nessa perspectiva, têm-se equipamentos cada vez mais descartáveis diminuindo a 

necessidade de manutenção e reparos. Isto implica no aumento do consumismo, característico 

das sociedades capitalistas (CUPANI, 2004), com comportamentos e atitudes que valorizam 

os dispositivos em vez das práticas relacionadas ao contexto em que as tecnologias estão 

inseridas. Por exemplo, antigamente as pessoas se reuniam ao redor da televisão para 

acompanhar o noticiário. Era um momento em que a televisão era utilizada como um 

instrumento que reunia as pessoas a fim de disseminar informações e conhecimentos. Hoje, é 

possível obter informações através da internet ou mídias sociais, bem como opiniões a ela 

veiculadas, não sendo mais utilizada como meio, mas como fim em si mesmo.  

Para Boorgman (1984), o paradigma da tecnologia influencia na perda de coisas e 

práticas focais e os seres humanos devem, portanto, repensar sobre as práticas que centram e 

orientam a vida humana, instigando-os a avaliar a necessidade e possibilidade de contrapor à 

tendência tecnológica. Contrapor não no sentido de rejeição às tecnologias, mas na redução 

dos dispositivos a sua condição tecnológica, que contribui e facilita a vida humana e não algo 

que a substitua. 

Por fim, Feenberg (2002) utiliza o conceito de tecnologia e propõe uma reconstrução 

da ideia de socialismo (no sentido de uma transição gradual, para outro tipo de civilização em 

que se desenvolvam determinadas potencialidades humanas negadas atualmente). A 

tecnologia é vista como um instrumento com valores antidemocráticos provenientes da sua 
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vinculação com o capitalismo (CUPANI, 2004). 

Nesta visão, as tecnologias são criadas a partir dos interesses humanos, ou seja, 

depende de para quem é o interesse da criação de novas tecnologias, pensando nos interesses 

de quem os controlam. Esse conceito é utilizado nas sociedades capitalistas na qual a 

produção e criação de novas tecnologias buscam atender a um determinado interesse político 

e social, que definirá se tal tecnologia será útil para determinado grupo social (FEENBERG, 

2002). 

A fim de garantir uma racionalidade política, Feenberg propõe que cabe ao ser 

humano agir em prol de uma modificação cultural daquilo que se espera das tecnologias e não 

ser absorvido por elas, ou seja, é preciso cultivar a percepção de limitações e deformações 

ocasionadas pelas tecnologias a fim de estimular movimentos políticos que podem 

transformar o rumo da sociedade.   

Apesar da heterogeneidade de conceitos, pode-se inferir que o ponto crucial ao se 

pensar em tecnologia relaciona-se às implicações que as mesmas têm nos aspectos ou 

dimensões da vida humana.  

A tecnologia pode ser compreendida, portanto, pela teoria da ambivalência na qual é 

possível identificar uma dialética entre a instrumentação primária que constitui basicamente 

uma atitude ou orientação frente à realidade e também em um modo de ação ou realização no 

mundo social (FEENBERG, 2002). Ou seja, no mesmo momento em que ela pode servir 

como um objeto funcional à sociedade, a tecnologia serve também como elemento de 

posicionamento do indivíduo, fazendo-o pensar e se posicionar frente as tecnologias. 

 

2.3 TECNOLOGIA E SUA RELAÇÃO COM A SAÚDE 

A inserção das tecnologias pode estar atrelada ao consumismo, à sexualidade, ao 

comportamento e estilo de vida, ao desenvolvimento infantil, aprendizado, bem como aos 

efeitos na saúde mental e os riscos psiquiátricos (FÉRNANDEZ, 2013; ABREU, 2013; 

COSTA; GOES; GAMA, 2013; SALAZAR; PINZÓN; MARTÍNEZ, 2014; LORENZETTI et 

al., 2012; KING; VALENÇA; NARDI, 2010). 

O que se tem atualmente, é que se vive em um período simbiótico com a tecnologia 

(NUNES; OLIVEIRA, 2016). É possível enxergar tecnologia em qualquer lugar, seja para 

comprar, utilizar um meio de transporte ou realizar uma atividade doméstica. A tecnologia por 

possuir a capacidade de satisfazer (e criar) desejos, bem como economizar trabalho e trazer 

novas oportunidades, atrai espectadores de todas as idades.  

A cada momento, criam-se novos supercomputadores, produtos farmacêuticos 
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genéticos, mecanismos de buscas, nanotecnologia, comunicação por fibra ótica ou por wifi 

que influenciam no cotidiano da população. Uma preocupação dos autores que se dedicam às 

influências da inserção de tecnologias no período moderno e pós-moderno são os limites, ou a 

falta deles, em adquirir vários equipamentos a fim de garantir a sua inserção na sociedade – 

aqueles que possuem os dispositivos mais novos e com mais interfaces, garante o seu status 

social, bem como se a não adesão às novas tecnologias pode causar desconforto, ansiedade, 

depressão, isolamento ou estresse (FEENBERG, 2015; LUCENA; MULLER; RIBEIRO, 

2008; CUNHA; SILVA; PRADO, 2014; GODOY; PELLEGRINI, 2016). 

O estresse pode ser visto como a reação de uma pessoa a qualquer mudança que exija 

um ajuste ou uma resposta, que pode ser física, mental ou emocional. O “evento” desencadeia 

respostas fisiológicas e psicológicas que levam a uma busca de adaptação frente ao evento 

estressor (FARO; PEREIRA, 2013). Um estressor é definido como um fator biológico, 

psicológico, social ou químico que provoca tensão física ou emocional e pode ser um fator na 

etiologia de certas doenças (NAHUM-SHANI; HEKLER; SPRUIJT-METZ, 2015). 

Um evento desencadeador é um estimulo que surge do meio interno ou externo e é 

percebido pela pessoa de uma maneira específica. Esse evento pode ser considerado 

desafiador quando a pessoa foca no potencial de ganho ou crescimento, e não nos riscos 

associados ao evento (TOWNSEND, 2014). Espera-se que os idosos compreendam as 

tecnologias como eventos desafiadores e não estressores. O desafio, entretanto, pode produzir 

estresse quando os mecanismos de enfrentamento não são suficientes.  

Quando algo novo surge, é possível que modifique o padrão de vida do indivíduo, 

exigindo ajuste significativo no estilo de vida e sobrecarga no manejo dos recursos pessoais 

disponíveis. A ênfase consiste em mudar de um estado constante existente no padrão de vida 

do indivíduo para um padrão totalmente novo. Se comparar aos dias atuais, principalmente 

para a população idosa, pode-se inferir que as tecnologias podem ser definidas como uma 

possível causa de estresse.  

O estresse é mais adequadamente expresso como uma negociação entre a pessoa e o 

meio, o qual é avaliado por essa pessoa como sobrecarregando ou excedendo seus recursos e 

ameaçando o seu bem-estar. Ainda não se sabe se uma sobrecarga de estresse predispõe uma 

pessoa à doença ou se de fato a desencadeia, mas realmente parece ter uma ligação causal 

(TOWNSEND, 2014; KONTUREK; BRZOZOWSKI; KONTUREK, 2011).  

Destaca-se que as limitações do conceito de estresse incluem não conseguir considerar 

a percepção que o indivíduo tem do evento, suas estratégias de enfrentamento e seus sistemas 

de apoio disponíveis naquele momento em que ocorre a alteração na vida. 
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As pessoas diferem em suas reações aos eventos da vida, e essas variações estão 

relacionadas com o grau em que a alteração é percebida como estressante. A maioria dos 

instrumentos não é capaz de considerar as estratégias individuais de lidar com a situação e os 

sistemas de apoio que estão disponíveis no momento em que ocorre a alteração na vida, 

questões estas que podem ser respondidas por meio de análise do enfrentamento do estresse 

(RAMOS; ENUMO; PAULA, 2015; PINTO; BARHAM, 2014).  

Mecanismos positivos de enfrentamento e forte apoio social ou familiar podem reduzir 

a intensidade do estresse da mudança da vida e promover uma resposta de adaptação maior 

(TOWNSEND, 2014). As estratégias de enfrentamento são adaptativas quando protegem a 

pessoa contra danos adicionais ou fortalece a habilidade individual e social de encarar 

situações ameaçadoras. O comportamento adaptativo é visto como um comportamento que 

mantém a integridade do indivíduo, com um retorno oportuno ao equilíbrio (TOWNSEND, 

2014, PINTO; BARHAM, 2014; ZANELATO; CALAIS, 2010). 

 

2.4 A ENFERMAGEM NO AUXÍLIO À POPULAÇÃO IDOSA NA ERA 

TECNOLÓGICA 

No decorrer da história da profissão, a enfermagem delineou-se como uma profissão 

de ajuda ao próximo. “A Enfermagem é uma das profissões de ajuda [...] dedicada ao bem-

estar do ser humano [...] É a ciência e a arte de ajudar pessoas, grupos e coletividades, quando 

não capacitados a autocuidar-se para alcançar um nível ótimo de saúde” (CARVALHO, 1980, 

p. 66). 

Florence Nightingale, em 1860, foi a primeira teórica a introduzir tais concepções ao 

propor na Teoria Ambiental que a enfermagem deve ajudar os indivíduos a se manterem em 

condições adequadas para que a natureza possa agir frente a eles. Em seguida, diversas 

teóricas reiteraram tal ideia, seja direta ou indiretamente, como, por exemplo: Faye Glenn 

Abdellah (1960) que ao propor a análise dos problemas e intervenções necessárias, busca 

ajudar os clientes a alcançarem suas metas; Dorothea Orem (1971) nas proposições da Teoria 

do Autocuidado busca auxiliar o cliente a aumentar sua capacidade de satisfazer suas 

necessidades de forma independente, alcançando o autocuidado; Imogene King (1971) na 

Teoria do Alcance dos Objetivos ao interagir mutuamente, visa ajudar o cliente a identificar 

os problemas e estabelecer e alcançar metas; Sister Callista Roy (1979) no Modelo de 

Adaptação que ao identificar os tipos de demandas do indivíduo, avaliando as formas de 

adaptação, busca ajudar o cliente a se adaptar às novas situações (GEORGE, 2000).  

Sendo assim, a enfermagem passa a ser reconhecida como uma resposta direta às 
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necessidades do indivíduo, que deve auxiliar as pessoas a enfrentar ou se adaptar às 

vicissitudes da vida, manipular o ambiente para reduzir os estressores e promover saúde 

(NASCIMENTO; TRENTINI, 2004). Para tal, a enfermagem “constitui-se em uma profissão 

que possui o compromisso de contribuir para o aprimoramento das condições de vida das 

pessoas, a fim de proporcionar um existir mais harmonioso para todos os seres” 

(NASCIMENTO; ERDMANN, 2006, p. 333). 

A ajuda, portanto, caracteriza-se no auxílio ao outro para encontrar a melhor solução, 

o melhor caminho, no sentido de ultrapassar as suas dificuldades ou problemas. A ideia de 

entender o outro no mundo, auxiliando-o a identificar potencialidades e recursos para superar 

as barreiras presentes, garante a confiança e a autonomia do indivíduo, bem como uma maior 

consciência de si como pessoa para se preparar para as situações novas e difíceis da vida.  

O indivíduo é aquele ser que luta para encontrar sua própria identidade, que está 

envolvido numa busca de sentido da vida e vivencia momentos de ansiedade, medo, alegria, 

raiva e amor. Por isso, o ser humano deve ser visto como um ser somativo (biopsicossocial, 

histórico e espiritual) que precisa se encontrar, se adaptar ao meio ambiente para atingir seus 

objetivos, bem como um ser que se transforma por meio de sua interação com esse meio 

(SILVA et al., 2009).  

A relação de ajuda estabelecida entre enfermeiro-usuário deve ser uma relação que 

privilegia o usuário como ser em sua dimensão biológica, psicológica, espiritual, histórica e 

sociocultural, que está em um processo contínuo de autoconhecimento e transformações, 

buscando se adaptar às situações do ambiente social e que causam repercussões nos 

envolvidos, seja de forma positiva ou causando algum tipo de estranhamento. Assim, os 

profissionais de enfermagem auxiliam na compreensão, na reorganização de pensamentos e 

comportamentos e em ações estratégicas de alívio de estados de ansiedade e tensão.  

O cuidado de enfermagem baseado na relação de ajuda contribui para um melhor 

planejamento das ações, adaptado à circunstância de cuidado, bem como o estabelecimento de 

interações que estimulam a expressão de sentimentos e emoções, contribuindo para o bem-

estar do indivíduo e para a sua qualidade de vida.  

A enfermagem no auxílio ao idoso na era tecnológica buscará, portanto, estabelecer 

estratégias que atendam as demandas e necessidades dos idosos a fim de que os mesmos 

possam compreender e aprender a lidar com esta nova realidade, garantindo a saúde, 

autonomia, qualidade de vida e um envelhecimento bem-sucedido. 
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2.5 QUALIDADE DE VIDA E A INSERÇÃO DAS TECNOLOGIAS NAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

O conceito de qualidade de vida perpassa duas principais vertentes. A primeira está 

relacionada às questões elementares das necessidades da vida humana como alimentação, 

acesso à água potável, habitação, trabalho, renda, educação, saúde e lazer. São indicadores 

que se relacionam à capacidade do cidadão em usufruir de seus direitos, de desenvolver 

capacidades e aproveitar as oportunidades que lhes são colocadas. 

A segunda vertente relaciona-se às questões subjetivas ou relativas de bem-estar e 

conforto, ou seja, apenas pode ser caracterizada por aqueles que a vivenciam. Nesta vertente, 

o conceito de qualidade de vida abrange os conhecimentos, experiências e valores de 

indivíduos e coletividades, dependentes diretamente do contexto cultural e social relativo à 

época em que ele é construído. Inclui os pensamentos e sentimentos dos indivíduos perante 

suas vidas, a forma como reconhecem e percebem os componentes objetivos como elementos 

caracterizadores de qualidade de vida. Portanto, qualidade de vida ganha sentido no processo 

de tornar-se a ser, na perspectiva da pessoa, na percepção do indivíduo na vida, no contexto 

da cultura, dos sistemas de valores em que vive, em relação aos seus objetivos e expectativas 

(NASCIMENTO; TRENTINI, 2004; SOUZA; ROSSETTO; SODRÉ, 2000). 

O conceito de saúde perpassa tais questões, quando este é compreendido não apenas 

como ausência de doença e sim como um produto social que está diretamente relacionado à 

concepção subjetiva de qualidade de vida. Estes conceitos aderem-se diretamente à teoria de 

bem-estar que explora as reações subjetivas do indivíduo nas experiências de vida, na busca 

de competências para minimizar o sofrimento e aumentar a satisfação pessoal e coletiva 

(MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000). Sendo assim, saúde passa a ser um resultado dos 

componentes de uma complexa junção entre o biológico, o social, o ambiente e as culturas. 

Com o aumento progressivo da população idosa, houve um incremento na proposição 

de políticas públicas de modo a atender esta parte da população e à sociedade para lidar com o 

envelhecimento. No entanto, faz-se necessário fomentar a inclusão dos idosos em tais 

políticas e efetivamente aplicá-las, fazendo valer os conceitos de saúde na perspectiva da 

subjetividade e da heterogeneidade do processo de envelhecer, bem como os conceitos de 

qualidade de vida, envelhecimento ativo e promoção da saúde, trazendo uma nova perspectiva 

da imagem social da velhice, compreendida não mais como sinônimo de perdas, 

incapacidades e exclusão e sim como cidadãos inseridos socialmente, garantindo seus direitos 

e autonomia.  

Parte-se da premissa que envelhecer com saúde envolve questões fundamentais como 
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oportunidade de participar efetivamente e integralmente na sociedade, conviver e interagir 

com seus pares, segurança, produtividade, consumo de bens e possibilidade de aprendizagem 

desenvolvendo novos conhecimentos e habilidades (KACHAR, 2010). 

Pensando no contexto atual, em que se convive diariamente com inovações 

tecnológicas, em um mundo em que a globalização se encontra cada vez mais presente, 

questiona-se sobre quais os efeitos da disseminação de novas tecnologias para a população 

idosa. Aqueles que nasceram ou cresceram nesse cenário encontram mais facilidades no 

manejo de tais equipamentos. Entretanto, aqueles que antecederam o surgimento destes 

podem apresentar certo desconforto ou estranhamento, o que pode levar a não 

aceitação/inserção destas tecnologias no seu cotidiano, correndo o risco de ficar à margem 

deste processo.  

De acordo com o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI, 2014), 49% dos 

domicílios possuem computador, 57% possuem laptops ou tablets, 43% possuem acesso à 

internet e 31% dos brasileiros com 10 anos ou mais acessam a internet pelo celular. 

Identificou-se também que as faixas etárias que mais utilizam a internet é a faixa etária dos 

jovens: de 10 a 15 anos (75%), de 16 a 24 (77%) e de 25 a 34 (66%). Entre as pessoas de 35 a 

44 anos de idade, 47% são usuárias de Internet, enquanto que apenas 33% das pessoas entre 

45 e 49 anos e 11% daquelas com mais de 60 anos acessam a internet. Em números absolutos, 

há mais de 45 milhões de pessoas de 45 anos ou mais que não usam Internet. 

A incorporação de novas tecnologias desencadeia modificações nas relações com o 

outro, com o mundo, incorpora novos conhecimentos e interfere na subjetividade do indivíduo 

(KACHAR, 2010). A oportunidade de dominar novos saberes dá ao indivíduo possibilidades 

de mudanças sociais e culturais (CRUZ; HAETINGER, 2012). 

Além disso, as tecnologias possibilitam o engajamento na sociedade. Sentir-se 

incluído pressupõe ter acesso às oportunidades que levam a igualdade social, transpassando as 

dificuldades e garantindo seus direitos. Incluir é inserir integralmente na sociedade, na era 

tecnológica, no mundo. É pertencer à sociedade contemporânea que implica em estar inserido 

no processo de tecnologização da mesma (VIEIRA; SANTAROSA, 2009). 

Pensar em inclusão digital vai muito mais além de saber utilizar as novas 

tecnologias. A inclusão passa pela capacitação dos atores sociais para o exercício 

ativo da cidadania, através do aprendizado tecnológico, do uso dos equipamentos, 

assim como pela produção de conteúdo e conhecimento gerados dentro da realidade 

de cada grupo envolvido para ser disponibilizados na rede. (BARBOSA FILHO; 

CASTRO, 2006, p. 142) 

 

No Estatuto do Idoso (2003), o direito à informação engloba o direito de ter acesso à 
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tecnologia, à informática, à senha bancária, aos eletroeletrônicos, as notícias, entre outras. A 

fim de atender tal direito e fortalecer a inclusão social do idosos, existem algumas iniciativas 

e programas direcionados à inclusão digital dos idosos, como as Universidades Abertas para a 

Terceira Idade e os Telecentros.  

O Estatuto do Idoso, no Art. 21, § 1° garante que os cursos especiais para idosos 

incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e demais avanços 

tecnológicos, para sua integração à vida moderna (BRASIL, 2003). 

Nas políticas públicas, a discussão volta-se aos direitos sociais e à inclusão em 

programas e serviços que garanta a qualidade de vida, entretanto, como o Brasil é um país que 

apresenta dificuldades em equacionar problemas de acesso à saúde, educação e seguridade 

social, por exemplo, observa-se que as condições de atenção voltadas à população idosa não 

condizem com o que preconiza a legislação vigente (TORRES; SÁ, 2008).  

Desta maneira, torna-se necessário endossar estratégias individuais e coletivas 

voltadas especificamente à inclusão digital que possam contribuir para a garantia de 

condições sociais favoráveis para que o idoso permaneça incluído e participativo da dinâmica 

da sociedade moderna.  

Em Portugal, existem algumas iniciativas relacionadas principalmente às tecnologias 

da informação e comunicação que envolve direta ou indiretamente a população idosa, como 

por exemplo: Iniciativa Nacional para os Cidadãos com Necessidades Especiais na Sociedade 

da Informação (1999); Resolução 110/2003: Programa Nacional para a participação de 

Cidadãos com Necessidades Educativas Especiais na Sociedade da Informação; Ligar 

Portugal – Plano de Ação Nacional para a Sociedade da Informação (2005-2010); Estratégia 

Nacional para um Desenvolvimento Sustentável (2006-2015); Plano de Ação Nacional para a 

Inclusão de Cidadãos com Necessidades Especiais (agosto de 2006); e o Plano de Ação 

Nacional para a Inclusão (2006-2008) (GIL, 2011).  

Já no Brasil, há alguns órgãos governamentais e não governamentais que desenvolvem 

ações que visam à inclusão digital, tais como: Prefeitura de São Paulo, com a criação de 

telecentros que possibilita o acesso a computadores e internet, bem como o aperfeiçoamento 

em informática em espaços públicos; Comitê de democratização da Informática, situado na 

cidade do Rio de Janeiro, que utiliza tecnologias da informação e comunicação como 

instrumento de construção e exercício da cidadania; Programa Digitando o Futuro e Inter 

Clique, da prefeitura de Curitiba destinado à população de baixa renda; o Instituto Porto 

Digital, na cidade do Recife que inclui digitalmente a população excluída socialmente e 

economicamente da região; e as Universidades Abertas da Terceira Idade que disponibilizam 
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cursos e oficinas voltados à população idosa (BOTTENTUIT-JUNIOR; FIRMO, 2004). 

Com a utilização de novas tecnologias, os idosos podem “ter acessos a novos 

conhecimentos, atualizar-se com facilidade, manter contato com as pessoas, melhorar seu 

lazer, criatividade e autoestima. Promove maior participação social, minimiza solidão e 

isolamento, além de estimular a memória e a concentração” (SILVA, 2007, p.144) 

No contexto das evoluções tecnológicas, espera-se que sejam respeitados os interesses, 

as limitações e diferenças entre os idosos com vistas a uma aproximação gradativa e 

progressiva com o universo digital, incluindo essa população na transformação tecnológica da 

sociedade, aumentando o grau de autonomia, garantindo sua cidadania e bem-estar 

(KACHAR, 2010). “A cidadania inclui não só o acesso à informação, mas a sua compreensão, 

assumindo também o protagonismo como agente nos processos de comunicação” (MELO; 

GOBBI; SATHLER, 2006, p. 243). 

Para tal, torna-se necessário compreender como essa população vive em um mundo 

rodeado de tecnologias, compreender suas imagens, seus sentidos, significados, os valores 

agregados a tais conceitos e como essas tecnologias influenciam na sua saúde, autonomia, 

cidadania e bem-estar, questões que serão abordadas na presente tese.  

O fato é reconhecer que as tecnologias podem contribuir para o aumento da qualidade 

de vida dos cidadãos como forma de aumentar a participação e o acesso à informação, no 

sentido de se eliminarem barreiras e todo tipo de discriminação, em especial, daqueles que se 

encontram excluídos digitalmente. A utilização de recursos tecnológicos pode ser um aliado 

no fortalecimento de autoestima, cognição, memória, socialização, bem-estar e cidadania. 

(SILVA, 2007). Para tal, torna-se necessário prover meios para que a população que se 

encontra a margem dessas tecnologias possa ser incluída digitalmente e socialmente.   

 

 

  



42 

 

CAPÍTULO III 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

A Teoria das Representações Sociais (TRS), fundada na Psicologia Social, vem 

sendo aplicada no Brasil, na área da Saúde, para responder a questões de variados temas, 

desvelando as crenças, valores e atitudes das pessoas, especialmente quanto às doenças e aos 

cuidados (MOSCOVICI, 2003, 2012; JODELET, 2001, 2005, 2009). 

As pesquisas que se utilizam deste referencial teórico devem possuir uma 

característica em comum que é buscar um conhecimento socialmente compartilhado de 

crenças, imagens, metáforas e símbolos num grupo, numa sociedade ou cultura (WAGNER, 

2000). As “representações sociais” são conteúdos mentais estruturados (no que se refere às 

questões cognitivas, avaliativas, afetivas e simbólicas) de um fenômeno social relevante, que 

se organiza em imagens e que é compartilhado com outros membros do grupo social. Assim, 

o emprego da TRS aborda a interface do que é peculiar ao indivíduo (plano psicológico) na 

sua constante inter-relação com o social (JODELET, 2005). 

Enquanto processo psicossocial, a TRS se articula tanto com a vida coletiva de uma 

sociedade, como com os processos de constituição simbólica nos quais sujeitos sociais lutam 

para dar sentido ao mundo, entendê-lo e nele encontrar o seu lugar, por meio de uma 

identidade social que se traduz como um modo de organizar significados e experiências que 

possibilitam à pessoa se posicionar como ator social, definindo o eu em um lugar no mundo 

(JOVCHELOVITCH, 2012; DUVEEN, 2012). 

Toda realidade é reapropriada pelo indivíduo ou grupo, é reconstruída no seu sistema 

cognitivo, integrado no seu sistema de valores, dependente da sua história e contexto social e, 

por isso, a forma como as pessoas pensam sobre questões que as cercam, sejam elas reais ou 

imaginárias, resulta de processos construídos individual e socialmente e são compartilhados 

nos discursos em sociedade. Por isso, Moscovici (2003, 2012) propõe que é por meio do 

processo de conversação e comunicação social que é possível elaborar objetos 

representacionais que permitem aos diversos atores sociais se identificarem e viver no mundo. 

Sendo assim, no sistema de representações, os membros de um grupo elaboram o 

objeto a ser representado, lhe dão sentido e passam a agir frente a tal representação, ou seja, 

as representações sociais não se limitam apenas ao que as pessoas pensam, mas também se 

interessam pelo modo como agem frente a tais conteúdos representacionais. Para tal, 

representação social é mais que uma imagem estática de um objeto construído na mente 
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humana, ela compreende seus comportamentos e a prática interativa de um grupo. 

Por esse motivo, Moscovici (2003, 2012) optou por utilizar o termo “representação 

social” ao invés de “representações coletivas”, apresentado inicialmente por Durkheim que se 

referia somente ao pensamento social, distinguindo-o do pensamento individual, marcas de 

uma sociedade menos complexas, de caráter mais cultural, estática e positivista. Em 

contrapartida, Moscovici propõe uma teoria que compreendesse as dimensões físicas, sociais 

e culturais e que fosse dinâmica e explicativa ao mesmo tempo (FARR, 2012).  

Nesse sentido, as representações sociais possuem quatro funções essenciais: a) a 

função do saber que permite compreender e explicar (construir) a realidade; b) a função 

identitária que define a identidade e a especificidade dos grupos; c) a função de orientação 

que guia os comportamentos e as práticas e; d) a função justificadora que possibilita justificar 

as tomadas de posição e comportamentos a partir dos conteúdos representacionais construídos 

(ABRIC, 2000). 

A TRS operacionaliza um conceito para trabalhar com o pensamento social em sua 

dinâmica e em sua diversidade. Ela define dois universos de pensamentos, ou seja, duas 

formas diferentes de se conhecer e se comunicar em nossa sociedade: o universo reificado, em 

que se produz e circulam as ciências e o pensamento científico, erudito, caracterizado pelo 

rigor lógico e metodológico, pela objetividade e especialização; e o consensual em que se 

produz e circulam as representações sociais. 

“O universo consensual seria aquele que se constitui principalmente na conversação 

informal, na vida cotidiana, enquanto o universo reificado se cristaliza no espaço 

científico, com seus cânones de linguagem e sua hierarquia interna” (ARRUDA, 

2002, p. 130). 

 

As Representações Sociais (RS) são saberes consensuais dos sujeitos, que expressam 

conhecimento, atitudes e práticas, orientando suas ações no mundo (JODELET, 2009) e 

podem estar presentes nas conversações cotidianas produzindo discussões e posicionamentos 

frente ao objeto de representação.  

As representações constituem o mundo como ele é conhecido e as identidades que 

elas sustentam garantem ao sujeito um lugar nesse mundo. Assim, ao serem internalizadas, as 

representações passam a expressar a relação do sujeito com o mundo que ele conhece e, ao 

mesmo tempo, elas o situam nesse mundo (DUVEEN, 2012). 

 Para que se identifique e se caracterize uma representação social, é preciso levar em 

consideração os seguintes critérios diagnósticos: a) consenso funcional que se caracteriza pela 

necessidade do grupo manter uma unidade social reflexiva e de uma maneira organizada, ou 
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seja, manter sistemas de ideias e categorias imagéticas e comportamentais ou interacionais em 

uma maioria qualificada de membros do grupo; b) critério de relevância que se refere à 

representação de objetos ou fenômenos socialmente relevantes; c) critério da prática – 

caracterizado pela coerência entre pensamento e comportamento de uma significativa maioria 

de membros do grupo; d) critério de holomorfose no qual um sujeito saberá qual 

representação se pode esperar que seja compartilhada por outras pessoas que fazem parte do 

mesmo grupo social e; e) critério de afiliação que delimita claramente o grupo social 

(WAGNER, 2000).   

Para atender a esses critérios, Wagner (2000, p.16) apresenta cinco atributos 

necessários: a) sua estrutura “teórica” de proposições organizadas hierarquicamente, que 

formam o núcleo central e um conjunto de elementos periféricos; b) sua forma metafórica, 

com um esquema figurativo; c) a triagem de elementos da realidade, da sua estruturação e da 

sua naturalização que caracterizam a objetivação; d) sua função de ancorar novas experiências 

e; d) a representação ser socialmente compartilhada.   

 Buscando atender aos critérios propostos por Wagner (2000), optou-se por utilizar 

nesta presente pesquisa a abordagem processual da TRS. 

A abordagem processual preocupa-se com a construção da representação, sua gênese, 

os processos de elaboração e os aspectos constituintes (JODELET, 2009). Sendo assim, 

buscou-se compreender como se processa a construção das representações sociais, a fim de 

apreender a interação entre o funcionamento individual e as condições sociais, os processos 

envolvidos na adaptação dos sujeitos à realidade cotidiana e às características do meio social, 

a atualização, transformação e/ou evolução da representação. 

Identificar a “visão de mundo” que os indivíduos ou grupos têm e a utilizam para agir 

frente às vicissitudes da vida, tomando posições favoráveis ou contrárias, é indispensável para 

compreender a dinâmica das interações sociais e clarificar as práticas sociais. 

Ainda mais, se considera que o pensamento humano se constitui, indubitavelmente, de 

imagens e palavras. “Há uma relação dinâmica entre os dois códigos de pensamento e de 

comunicação, o imagético e o verbal. São duas dimensões inseparáveis da vida, do 

pensamento e da comunicação” (MEDINA FILHO, 2013). 

Esta dimensão simbólica e imagética está presente no plano social, no que se entende 

por imaginário social, determinando o tempo e o espaço de uma cultura social. Este 

imaginário social representa como os conteúdos são compartilhados através da comunicação, 

permitindo a construção e transformação de representações sociais.  
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As imagens estão sempre vinculadas a uma referência mental e/ou visual que 

disponibilizam elementos de formação do objeto a ser visualizado, as imagens podem 

representar visivelmente um complexo de ideias, concretizando uma representação 

(MOSCOVICI, 2003).  

Desta maneira, entende-se que todos os indivíduos estabelecem imagens (mentais ou 

materiais) a respeito de um objeto, podendo ser real ou não. Imagens estas que combinam 

elementos simbólicos, cognitivos, emocionais e funcionais que possibilitam ao indivíduo 

aproximar-se do objeto, estabelecendo pensamentos e sentimentos frente ao mesmo. 

Em uma sociedade globalizada, no qual a imagem permeia as práticas cotidianas, 

torna-se importante considerar os aspectos imagéticos de uma situação social. Por meio das 

tecnologias de informação e comunicação é possível identificar espaços de criação, 

disseminação e transformação de imagens e sentidos que podem representar aquilo que está 

presente no discurso dos diversos grupos sociais. 

Através de imagens é possível se expressar e transmitir informações. Para Joly (2007), 

a imagem pode ter a função de comunicação (quando a imagem está destinada a transmitir 

algo para alguém), função de intercessão (quando a imagem faz uma interligação entre o 

homem e a sociedade), e a função informativa (quando é possível obter, através de uma 

imagem, informações acerca de um objeto). 

Através de uma imagem é possível identificar signos que se assemelham à realidade e 

que podem configurar-se em percepções e representações acerca de um objeto. A análise 

desses signos, correlacionado ao público ao qual a imagem é destinada, possibilita melhor 

interpretar o conteúdo desta imagem (SOUZA; SANTARELLI, 2008; SIQUEIRA, 2010). 

Portanto, articular os discursos e as imagens mentais que os produzem com as imagens 

materiais circulantes na sociedade sobre um dado objeto possibilita adensar as análises das 

representações captadas nos discursos, contribuindo para sua validação. 

Disso se depreende o investimento em pensar as representações sociais sobre a 

tecnologia na sociedade contemporânea, uma vez que, atualmente, a tecnologia não se limita 

mais ao ramo da indústria e dos transportes, estando presente em todos os âmbitos da vida 

social – na comunicação, nos serviços, na saúde e na educação (SILVA, 2008). A tecnologia 

já conquistou um lugar de destaque e de grande importância na vida das pessoas, não somente 

pela contribuição que ela proporciona à economia, mas também em relação à superação de 

dificuldades e as facilidades por ela proporcionada, além das formas de interação que 

mudaram o próprio estilo de vida da população.  
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A tecnologia pode influenciar e modificar o modo de vida, determinar o estilo de 

vida da sociedade e influenciar diversos campos tais como o social, o econômico e o 

ambiental, pois mobiliza nas pessoas sentimentos e comportamentos de adoração, 

curiosidades, fascínio, medo, aproximação e distanciamentos que levam a posicionamentos, 

conflitos de opiniões, contradições, mudanças de valores e costumes nos sujeitos que estão 

inseridos no sistema social (SILVA; FERREIRA, 2009a, 2011).  

Por mobilizar afetos, pensamentos, imagens, símbolos, construir ideias e opiniões 

que se refletem nas formas de agir do indivíduo, a tecnologia influencia a forma de ver e agir 

no mundo, incitando pensamentos e discussões daqueles que vivem direta ou indiretamente 

com as tecnologias. 

Nesse novo universo tecnológico, em que a incorporação das tecnologias no 

cotidiano altera as relações interpessoais assim como o ritmo de vida e de trabalho das 

pessoas, invadindo as casas, empresas e instituições, o ser humano tornou-se dependente de 

tais tecnologias que passaram a coexistir no dia a dia da população, sendo disseminado nas 

conversas, nos meios de comunicação em massa, na cultura, nos valores e nos padrões de 

comportamento da população (SILVA; FERREIRA, 2009a). 

Sendo assim, a tecnologia produz discursos que trazem as marcas das experiências 

individuais das pessoas, assim como de suas experiências sociais que podem ser identificadas 

nas rodas e redes de conversas onde circulam elementos construídos no viver em sociedade, 

guardando relações entre a subjetividade e o universo social dos sujeitos, devido à 

importância que tais representações adquirem no cotidiano dessas pessoas.   

Nesse processo, a elaboração das representações sobre um determinado objeto sofre 

influências das experiências prévias do sujeito, de seus valores, crenças, dos sistemas de 

referências, assim como implica na mobilização de afetos que contribuem para a formação e 

transformação de representações (SILVA; FERREIRA, 2009b).  

Portanto, o fenômeno tecnologia, por fazer parte dos conteúdos dos debates 

cotidianos dentro dos quais se elaboram os saberes populares e o senso comum, ganha 

espessura social e pode então ser identificado e trabalhado como um fenômeno de 

representação social (SILVA; FERREIRA, 2009a, 2011). 

Nesse ínterim, a tecnologia e as inovações tecnológicas passam a ter um impacto 

importante no curso de vida da população. As novidades circulam nas informações 

disseminadas entre as pessoas e nos meios de comunicação em massa. A questão de ter acesso 

ou não e a utilização desses aparatos pode levar a grupos sociais a elaborarem ideias, imagens, 

sentidos e significados sobre o que para eles representa a tecnologia, refletindo no seu modo 
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de agir, nas mudanças de padrão de comportamento de indivíduos ou grupos diante da sua 

presença, caracterizando o seu estilo de vida.   

 Com base em tais considerações, a tecnologia conforma-se como objeto de 

conhecimento psicossociológico, passível, portanto, de ser estudada à luz da TRS por portar 

uma novidade que penetra na vida cotidiana, mobiliza afetos, reações, exige tomada de 

posição, suscita debates e conversações sobre sua utilidade e aplicação. Enfim, altera 

sobremaneira as formas de viver e de relacionamento entre as pessoas. Seja com maior ou 

menor intensidade, escala ou sofisticação, a tecnologia se faz presente e cada vez mais dita as 

normas de organização da vida cotidiana, reconfigurando modos de agir e de pensar dos 

grupos sociais. 

Assim, o desenvolvimento tecnológico tem um impacto social que pode alterar os 

padrões de vida e convivência podendo gerar outros totalmente distintos. Silva (2008) aponta 

que a tecnologia traz consigo novos estilos de vida, de família, de trabalhar e de se relacionar. 

Portanto, é preciso que se compreenda como as tecnologias presentes no dia a dia vêm 

construindo e reconstruindo as formas de se viver na sociedade contemporânea. 

Logo, identificar as representações sociais dos idosos sobre as novas tecnologias 

presentes no cotidiano possibilita compreender como o idoso se vê neste mundo moderno 

caracterizado pelas constantes inovações tecnológicas, assim como compreender como esse 

idoso é visto, que imagens são construídas sobre ele, qual é o seu lugar neste mundo, como 

isso influencia nas suas relações em sociedade e, consequentemente, como isso influencia na 

sua forma de viver na contemporaneidade. 
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CAPÍTULO IV 

MÉTODO 

 

No que tange ao aspecto epistemológico da pesquisa e seu alcance, a pesquisa se 

caracteriza pela abordagem qualitativa, cuja investidura foi feita no universo de significados, 

valores, crenças, imagens e atitudes de um determinado conjunto de pessoas, no intuito de 

explorar o objeto pesquisado e analisá-lo de forma aprofundada nos termos de suas 

representações sociais, por meio de triangulação de técnicas.  

Para subsidiar as discussões dos resultados, as condições de produção das 

representações sociais são tratadas no perfil dos participantes expresso em dados 

quantitativos. O tratamento analítico dos dados com a utilização de um software de análise 

lexical também aplica recursos matemáticos e estatísticos nos textos produzidos pelos 

participantes. Esta congregação de quantidade com qualidade em pesquisa tem o intuito de 

zelar pela consistência dos achados. 

 

4.1 CAMPO 

 A pesquisa foi realizada na Universidade Aberta da Terceira Idade (UnATI.UERJ) que 

disponibiliza gratuitamente cursos e oficinas destinados à população com idade mínima de 60 

anos. 

A UnATI.UERJ visa contribuir para a melhoria dos níveis de saúde físico-mental e 

social das pessoas idosas, oferecendo em média 700 vagas distribuídas entre os diversos 

cursos. O programa conta com uma Coordenação de Projetos de Ensino estruturada em um 

Centro de Convivência para idosos que oferece cerca de 100 Cursos/Oficinas livres por ano 

administrados por uma Coordenação Pedagógica, além de inúmeras atividades abertas como 

conferências, seminários, fóruns, workshops, palestras, encontros, grupos de estudos, aulas 

abertas, exposições, comemorações, festas temáticas, entre outros. 

Dentre os cursos e oficinas, a UnATI.UERJ disponibiliza cursos sobre informática, 

alimentação, dança, orientação postural, prevenção de quedas, línguas (francês, inglês, alemão 

e espanhol), ações de participação social, apresentação e produção para a TV, dinâmica 

motivacional, entre outros. 

A escolha deste campo se deu por ser um ambiente de convivência e 

compartilhamento de saberes, bem como por possuir um curso de informática que aproxima 

os idosos do objeto da presente pesquisa, apesar de não ser critério exclusivo para 

participação na pesquisa, o indivíduo estar inscrito ou já ter realizado o curso de informática 
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na instituição.  

 

4.2 PARTICIPANTES 

Os participantes deste estudo foram idosos (pessoas com 60 anos ou mais), que 

atenderam aos seguintes critérios de inclusão: brasileiros natos ou naturalizados; residentes 

em qualquer município do estado do Rio de Janeiro; de ambos os sexos; e que estejam 

participando de qualquer curso/oficina oferecido pela UnATI.UERJ, sem limite de tempo. 

O recorte da faixa de idade (60 anos ou mais) refere-se à classificação da 

Organização Mundial da Saúde (OMS, 2005) e do Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) que 

caracterizam cronologicamente como idosos, em países em desenvolvimento, as pessoas com 

60 anos ou mais. 

Como critérios de exclusão aplicaram-se os seguintes: indivíduos com 

comprometimentos cognitivos e de linguagem e aqueles com necessidades especiais que 

pudessem interferir na produção de dados, a exemplo dos deficientes visuais ou auditivos. 

Para a detecção dos critérios de exclusão foi realizado um levantamento junto aos 

coordenadores dos cursos. 

No período de coleta de dados estavam disponíveis 52 cursos, como oficina de 

informática, dança, línguas estrangeiras, entre outros. Cada curso ofertava aproximadamente 

10 vagas. Destaca-se que um mesmo indivíduo poderia se inscrever em mais de um curso o 

que ocasionou uma baixa variabilidade de idosos que pudessem ser convidados a participar da 

pesquisa.  

Os convites para integrar a pesquisa foram feitos diretamente a cada idoso que 

chegava à UnATI.UERJ para participar das atividades e, na medida da adesão, agendava-se o 

encontro para a produção de dados. A amostra qualitativa foi por conveniência, convidando-

se todos os que atendiam aos critérios de inclusão, participando aqueles que estavam 

prontamente disponíveis, configurando-se no final um total de 30 idosos, quantitativo este 

definido com a análise preliminar paulatina dos dados, para o atendimento dos objetivos da 

pesquisa, por meio de critérios de saturação teórica e empírica (FONTANELLA; RICAS; 

TURATO, 2008; MINAYO, 2017).  

Na medida em que as entrevistas ocorriam, a pesquisadora procedia com as 

transcrições e a pré-análise dos conteúdos produzidos, baseados no que recomendam 

Fontanella, Ricas e Turato (2008) para o alcance da saturação em pesquisas qualitativas, com 

o mapeamento dos temas identificados nos conteúdos manifestos dos participantes. Assim, foi 

possível fazer as aproximações dos dados brutos com o referencial teórico, e de maneira 
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exploratória perceber se os dados produzidos respondiam às questões de pesquisa e atendiam 

aos objetivos propostos. Ao se identificar o delineamento empírico e teórico dos dados, 

cessaram-se os convites para a participação na pesquisa.  

 Buscou-se a aproximação e busca de elementos que caracterizassem o fenômeno de 

representação social elaborado pelos idosos, em sua intensidade e profundidade, captando 

elementos da dimensão psicossociocultural que se expressa por meio de crenças, valores, 

formas de relação, simbologia, imagens, usos, costumes, comportamentos e práticas 

(MINAYO, 2017) 

 

4.3 TÉCNICAS DE PRODUÇÃO E DE ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados foram produzidos no período de maio a setembro de 2016, nas 

dependências da própria UnATI, em espaços reservados a este fim. Aplicou-se a técnica de 

entrevista em profundidade, mediante instrumento semiestruturado composto de duas partes 

(Apêndice A): a primeira constando de perguntas sobre o perfil sociodemográfico dos 

participantes, que se impõe à pesquisa de RS, pois se faz necessário traçar as condições de 

produção destas representações que, à luz da TRS, se assentam nas marcas de pertença dos 

participantes e suas identidades socioculturais (SILVA; FERREIRA, 2012); e a segunda, com 

questões abertas para exploração do objeto da pesquisa. Os registros foram feitos por 

equipamento eletrônico, sendo fidedignamente transcritos ao término de cada entrevista. A 

duração das entrevistas foi de, em média, 60 minutos.  

Em relação à primeira parte do instrumento da entrevista semiestruturada, para 

tratamento dos dados, foram aplicados recursos de estatística descritiva; e aos da segunda 

parte, que trata dos depoimentos, as transcrições foram submetidas à análise lexicográfica, por 

meio do software Alceste 2012. Os textos foram processados com cálculos de frequência de 

coocorrências de palavras, resultando em uma organização estatística, com distribuição das 

palavras em classes lexicais, que estabelecem relações pelos contextos semânticos existentes 

entre elas. O texto de cada entrevista denomina-se unidade de contexto inicial (uci) que, após 

processado, sofre segmentação em unidades de contexto elementar (uce), que se resume em 

fragmentos das entrevistas que caracterizam as classes. 

O software Alceste aplica uma quantidade significativa de testes estatísticos, 

organizados para realizar análise quanti-qualitativa de dados textuais. Seu objetivo é 

distinguir classes de palavras que representam diferentes formas de discurso a respeito de um 

tópico de interesse (KRONBERGER; WAGNER, 2015). Assim, o software possibilita a 

segmentação do texto, estabelecimento de semelhança entre segmentos e hierarquia de classes 
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de palavras, estabelecendo pressupostos ou trajetórias de interpretações para as pesquisas em 

representações sociais. 

A decisão de se utilizar o software Alceste partiu da premissa que ele permite 

detectar, pela via das classes, os lugares do discurso no qual um grupo se manifesta, ou seja, 

permite compreender quem fala e de onde se fala, viabilizando a análise da diversidade do 

saber tanto no campo da cultura, das artes, dos saberes, política e da vida cotidiana. “O 

objetivo do programa Alceste é de estabelecer uma cartografia dos principais lugares comuns, 

sobre os quais se arquitetam, simultaneamente, o mundo do discurso e mundo dos 

enunciadores” (LIMA, 2008, p. 245). 

Por isso a utilização desse software torna-se relevante no estudo das RS, pois permite 

ao pesquisador compreender o caminho percorrido por diferentes populações, em uma relação 

dialógica, intergrupos, relativas a um objeto social, as quais permitem a construção de 

representações diversas.  

Para submeter o corpus à análise do programa foram tomados alguns cuidados, a 

saber: 

a) Transcrição fidedigna das entrevistas, respeitando-se o movimento dos diálogos 

com a manutenção das expressões empregadas, ou seja, do mesmo modo como 

elas se expressaram;  

b) Correção da grafia de todas as entrevistas, sendo excluídos tanto os vícios de 

linguagem (tá, né, prá) como também os erros ortográficos e alguns sinais como 

aspas, apóstrofe, hífen, cifrão, parênteses, símbolo de porcentagem. Os sentidos 

das mensagens não foram alterados;  

c) As 30 entrevistas foram inseridas em um único arquivo-texto (corpus de análise), 

digitado no programa Word, com espaço simples, fonte Courier, tamanho 10; 

d) Cada entrevista corresponde a uma unidade de contexto inicial (uci), sendo 

separada uma da outra por uma linha de comando, também denominada de “linhas 

com asterisco”, que informa o número de identificação do entrevistado e variáveis 

importantes para análise das informações (condições de produção dos discursos) e 

o delineamento da pesquisa. 

 

Com base no objeto da pesquisa, definiram-se cinco variáveis para comporem o 

corpus de análise, as quais são descritas e codificadas no quadro 1. 
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Quadro 1. Classificação e codificação das variáveis do corpus submetido ao Programa 

ALCESTE, Rio de Janeiro, RJ, 2018. 

Variáveis Código Identificação 

Entrevista (ent) Conforme realização das 

entrevistas 

Sexo (sex) Feminino 

Masculino 

Idade (id) Conforme participante 

Bairro (bairro) Conforme participante 

Realização de curso de 

informática 

(curso) Sim 

Não 

Fonte: Produção da Pesquisadora 

 

O software tomou como base um único arquivo composto pelas 30 entrevistas (uci). A 

partir de então, o programa dividiu o texto em unidades de contexto elementar (uce), 

realizando uma diferenciação das palavras principais (que são analisadas) e suplementares. 

Logo em seguida, o programa realiza a redução às raízes das palavras principais e calcula a 

tabela com os léxicos e a sua associação em função da similaridade ou diferenciação à classe.  

Posteriormente, o software apresenta a seleção do vocabulário específico de cada 

classe, a seleção das unidades de contexto elementar representativas de cada classe, análise 

fatorial de correspondência e classificação hierárquica ascendente de cada classe.  

Assim, os resultados oriundos do software informam as palavras com maior 

associação estatística à classe (maior “Phi”), as uce que tiveram maior impacto para a 

formação das mesmas, a frequência de cada classe em relação ao corpus submetido à análise e 

a frequência de ligação de cada léxico à classe e ao conjunto do corpus.  

Optou-se no decorrer do estudo por explorar a análise através da Classificação 

Hierárquica Descendente (CHD) e da Classificação Hierárquica Ascendente (CHA), e as 

unidades de contexto elementar que formam cada classe lexical e permitem contextualizar os 

léxicos/palavras na interpretação dos sentidos atribuídos pelos participantes ao objeto 

pesquisado. A CHD permite apreender as relações entre as classes, de oposição e 

similaridade, a partir da distribuição do seu vocabulário. E a CHA possibilita compreender as 

relações das formas lexicais no interior de cada classe. Assim, ambas concorrem para a 

identificação dos mundos lexicais implicados na organização das representações sociais do 
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objeto em tela, justificando sua utilização na análise. Para análise foi utilizado o corte de 

palavras gerado pelo próprio programa. 

 

4.4 TÉCNICA DE VALIDAÇÃO DA ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

A imagem é uma forma de comunicação, que envolve diversos signos e significados a 

serem decifrados. Tanto o texto quanto a imagem exercem papel na leitura de mensagens 

transmitidas na sociedade que afetam diferentes grupos sociais, principalmente àquelas 

vinculadas através da internet, possibilitando o alcance de diversas pessoas ao redor do 

mundo. 

A dimensão simbólica e imagética presente no plano social serve de referência 

mental/visual na formação de objetos e de representações e, portanto, no período de outubro 

de 2016 a outubro de 2017 foram captadas imagens veiculadas em diversos meios de 

comunicação e redes sociais (Portal G1; Estadão; Folha de Londrina; Universidade de São 

Paulo (USP); Portal do Envelhecimento; Diário Gaúcho; Twitter, Blogs; Facebook; 

Wordpress; Buzzfeed; Portal Amigo do Idoso; Portal TIC), cujo tema central fosse as 

tecnologias de comunicação. 

Posteriormente, fez-se uma seleção por aquelas que estabelecessem nexos entre as 

tecnologias e idosos, e também as que retratassem, na análise da pesquisadora, os sentidos 

produzidos pelos participantes desta pesquisa e que poderia servir para ilustrar as 

representações por eles comunicadas em seus discursos. Isto justifica o porquê de a captação 

das imagens nas grandes mídias terem sido feitas após a produção e análise dos dados, 

justamente para dar mais concretude às interpretações e sentidos produzidos pelos 

participantes da pesquisa e servirem de exemplo para ilustrar os resultados e sua discussão. 

Como foi dito no capítulo do referencial teórico, a articulação de imagens mentais que 

se refletem nos discursos dos participantes permitiram a captação das representações sociais 

das tecnologias, objeto desta pesquisa, e as imagens circulantes nas mídias que articulam o 

idoso com as tecnologias referendaram os resultados e reforçaram as representações, 

alimentando-as e sendo alimentadas por elas. Por isso, a captação de imagens materiais 

circulantes serviu como técnica complementar no intuito de validar a análise e interpretação 

dos dados produzidos na pesquisa. A interpretação de uma imagem é polissêmica (JOLY, 

2007) e o processo de análise não deve ser considerado como finalizado por completo, mas a 

sua finalização ser devido ao alcance do objetivo proposto. 
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4.5 CUIDADOS ÉTICOS  

Esta pesquisa foi submetida ao comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem Anna Nery (EEAN)/ Instituto de Saúde São Francisco de Assis (HESFA) e da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) através da Plataforma Brasil, aprovada pelo 

parecer de número: 1.293.817.  

Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido em 

atendimento das exigências constantes na Resolução nº466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde.  

Consonante às normas ético-legais, foram mantidas a integridade, dignidade e a 

confidencialidade dos dados, tendo em vista o anonimato dos participantes por meio de 

identificação com códigos alfa-numéricos: sexo (Feminino ou Masculino), número sequencial 

da entrevista e idade. 
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CAPÍTULO V 

CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

 Em virtude da necessidade de caracterização dos participantes nas pesquisas de 

Representações Sociais apresentam-se neste capítulo os dados relativos ao perfil 

sociodemográfico dos idosos. As variáveis sociais e demográficas influenciam na produção e 

organização dos conteúdos de representação social por representar o lugar social que a pessoa 

ocupa ou as funções que exercem. Assim, tais variáveis são relevantes à discussão que junto à 

narrativa em torno do objeto permitem compreender as representações sociais a partir do 

contexto que as pessoas estão inseridas. 

 

Gráfico 1. Distribuição dos idosos segundo o sexo, Rio de Janeiro, RJ, 2018.  

 

Fonte: Produção da Pesquisadora. 

Gráfico 2. Distribuição dos idosos segundo a faixa etária, Rio de Janeiro, RJ, 2018. 

 

Fonte: Produção da Pesquisadora. 
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Gráfico 3. Distribuição dos idosos segundo a renda familiar, Rio de Janeiro, RJ, 2018. 

 

Fonte: Produção da Pesquisadora. 

 

Gráfico 4. Distribuição dos idosos segundo a ocupação, Rio de Janeiro, RJ, 2018. 

 

Fonte: Produção da Pesquisadora. 

 

 

 

 

 

18 6 

3 

3 

Renda Familiar 

1-2 Salários

2-3 Salários

4-5 Salários

Mais de 5 salários

16 

5 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

Aposentado

Doméstica

Autônomo

Administrador

Professor

Comerciante

Recepcionista

Assistente Social

Segurança

Ocupação 

Ocupação



57 

 

Gráfico 5. Distribuição dos idosos de acordo com a pessoa com quem se reside, Rio de 

Janeiro, RJ, 2018. 

 

Fonte: Produção da Pesquisadora. 

 

Gráfico 6. Distribuição dos idosos segundo a realização de curso de informática, Rio de 

Janeiro, RJ, 2018. 

 

Fonte: Produção da Pesquisadora. 
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Gráfico 7. Distribuição dos idosos que não realizaram curso de informática, segundo o 

seu interesse em realizar, Rio de Janeiro, RJ, 2018. 

 

Fonte: Produção da Pesquisadora. 

 

Gráfico 8. Distribuição dos idosos segundo a pose de aparelhos eletrônicos, Rio de 

Janeiro, RJ, 2018. 

 

Fonte: Produção da Pesquisadora. 

 

 Conforme se pode observar, 80% (n=24) dos participantes desta pesquisa são do sexo 

feminino, faixa etária variando de 60 a 91 anos, renda familiar de um até mais de cinco 

salários mínimos, com prevalência da faixa entre um a dois salários mínimos. Observa-se a 

prevalência de idosos aposentados, morando sozinhos (57%) e que nunca realizaram curso de 

informática (60%) e que não têm interesse em realizá-lo (61%). Entretanto, 73% do total de 

participantes possuem algum tipo de aparelho eletrônico, utilizando-o no seu dia a dia.  
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O quadro 2 apresenta o resumo dos achados entrelaçando as variáveis segundo a faixa 

etária. 

 

Quadro 2. Resumo dos achados segundo a faixa-etária, Rio de Janeiro, RJ, 2018, Rio de 

Janeiro, RJ, 2018. 

Faixa etária Quantitativo Variáveis 

60 anos 16  08 possuem curso de informática 

 Dos que não possuem o curso, 05 tem interesse em fazê-

lo 

 Apenas 01 não possui aparelhos eletrônicos 

 08 residem sozinho 

 05 residem com cônjuge 

 03 residem com filhos 

70 anos 09  03 possuem curso de informática 

 Dos que não possuem o curso, 02 tem interesse em fazer 

 04 não possuem aparelhos eletrônicos 

 05 residem sozinho 

 02 residem com cônjuge 

 03 residem com filhos 

80 anos 03  01 possui curso de informática 

 Os que não possuem, não tem interesse em fazê-lo 

 02 não possuem aparelhos eletrônicos 

 03 residem sozinho 

90 anos 01  Não possui curso de informática e não tem interesse 

 Não possui aparelhos eletrônicos 

 Reside sozinha 

Fonte: Produção da Pesquisadora 
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CAPÍTULO VI 

APRESENTAÇÃO GLOBAL DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo congrega os resultados da análise dos dados processados pelo programa 

Alceste, no sentido de atender ao objetivo de descrever os conteúdos das Representações 

Sociais dos idosos sobre as novas tecnologias presentes no seu cotidiano.  

O corpus de dados submetido à análise do software Alceste foi constituído por 30 

unidades de contexto inicial (uci). O programa repartiu o corpus em 1.191 unidades de 

contexto elementar (uce), formadas por 4.805 palavras ou formas de vocábulos distintos. 

Posteriormente, o programa reduziu os vocábulos às suas raízes, originando 824 palavras 

analisáveis (substantivo, adjetivos, verbos) e 243 palavras suplementares (conjunções, artigos, 

preposição). 

De um total de 1.303 uce, o programa selecionou 1.191 delas, o que perfaz 92% do 

corpus. A figura 1 representa a distribuição das classes e o percentual relativo à presença de 

uce nas classes, assim como o quantitativo de palavras analisadas em cada classe. A figura 2 

representa a classificação hierárquica descendente e a figura 3 o dendograma que representa a 

organização das classes geradas pelo programa com os léxicos mais característicos de cada 

uma. 

 

Figura 1. Representação gráfica dos resultados do processamento do texto pelo 

Programa ALCESTE – número de u.c.e. e número de palavras analisáveis por classe 

 

Fonte: Relatório resumido de resultados do Alceste. 
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Figura 2. Divisão das classes – Classificação Hierárquica Descendente 

 

Fonte: Relatório resumido de resultados do Alceste. 
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Figura 3. Dendograma: Organização das classes a partir da análise lexical das 

entrevistas pelo Programa ALCESTE 

 

Fonte: Relatório resumido de resultados do Alceste. 

 

 

O dendograma mostra que o software ALCESTE dividiu o material discursivo em dois 

grupos. Primeiro surgiu a classe 1 e posteriormente as classes 2 e 3.  

A classe 1 expressa afetos, característica do gênero feminino, e se constrói pautada em 

um discurso que evidencia a temporalidade do passado e do presente, bem como a mudança 

nas relações/interações entre os indivíduos na contemporaneidade. A classe 3 apresenta 

atitudes, tomadas de posição em relação à aprendizagem no manuseio das novas tecnologias a 

partir daquilo que se tem acesso e das dificuldades de manuseios enfrentadas. Nessa classe é 

possível observar a tomada de posição frente ao interesse em aprender ou não a manusear as 
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novas tecnologias. E na classe 2 tem-se as práticas no uso das novas tecnologias permeadas 

por ações que revelam atitudes de aproximação e afastamento alinhados aos afetos que as 

tecnologias despertam, particularmente frente às questões econômicas. 

A classe 1 possui significados diferentes da classe 2 e 3, que agregam significados 

comuns, mas diferentes entre si. Ou seja, apesar de haver uma aproximação entre os 

significados das duas classes, elas possuem sentidos e ideias distintas entre si que justificam a 

divisão feita pelo programa. 

O quadro 3 apresenta a organização das classes, com suas nomenclaturas e conteúdos 

abordados. 

 

Quadro 3. Organização dos resultados segundo as classes, Rio de Janeiro, RJ, 2018. 

Classe Título da classe 

1 

 

Dialética entre presente e passado: o impacto das novas tecnologias nas 

relações sociais, no comportamento e principalmente nas formas de 

comunicação. 

3 

 

Tecnologia e idoso: atitudes em relação à aprendizagem no manuseio 

das novas tecnologias e as dificuldades enfrentadas. 

2 

 

Era tecnológica e as estratégias aplicadas para lidar com elas 

Fonte: Produção da Pesquisadora 

 

Na análise das UCEs das três classes e de suas variáveis correlacionadas se identificou 

as seguintes categorias como exclusivas de idosos que residem sozinhos: os riscos das 

relações virtuais, o uso indiscriminado da tecnologia e sua relação com a saúde, o mito da 

desumanização, as práticas cotidianas que envolvem o manuseio das tecnologias e as 

estratégias utilizadas para se adaptar a esta nova realidade.  

 Já as categorias que abordam a tecnologia como veículo de facilitação de acesso à 

informação e à comunicação, a influência no padrão comportamental e na construção de 

imagem, os fatores que influenciam no interesse dos idosos para as tecnologias, as 

dificuldades inerentes à idade e as habilidades provenientes da prática diária são comuns aos 

idosos que residem com alguém (seja com cônjuge ou com filhos ou netos).  

Este achado torna-se relevante à medida que representa que os idosos que residem 

sozinhos criam imagens negativas das tecnologias na sua prática cotidiana, permeada por 

dúvidas e receios, e consequentemente possuem um comportamento contrário ao uso das 
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tecnologias, sendo instigados a estabelecer estratégias para conviver (ou sobreviver) com as 

mesmas. Para tal, torna-se necessário estabelecer meios que atendam às demandas e 

necessidades desta população, bem como os aproxime desta realidade, garantindo a sua 

autonomia, cidadania e independência. 
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CAPÍTULO VII 

RESULTADOS 

 

7.1 - CLASSE 1 - DIALÉTICA ENTRE PRESENTE E PASSADO: O IMPACTO DAS 

NOVAS TECNOLOGIAS NAS RELAÇÕES SOCIAIS, NO COMPORTAMENTO E 

PRINCIPALMENTE NAS FORMAS DE COMUNICAÇÃO. 

A classe 1 foi formada por 705 uce e 102 palavras analisáveis. Trata-se da classe de 

maior significância estatística em termos de agregação de uce, perfazendo 60% do total.  

Para analisar esta classe considerou-se o seguinte: a lista de formas reduzidas mais 

características e relevantes, em função do valor do (Phi); as formas completas de maior 

significado à classe, bem como da lista de uce específicas à classe, que contextualizam as 

palavras dando-lhes sentido e significados; e a relação intraclasse, a partir da classificação 

hierárquica ascendente. O sexo feminino apresenta-se como principal variável associada a 

esta classe que possui cunho afetivo, característica predominantemente deste gênero. 

Verifica-se nesta classe uma dialética entre o passado e o presente, num movimento de 

resgate da memória (verbos conjugados no tempo passado), quando os idosos fazem 

correlações das vivências prévias, apontando as diferenças que se lhe apresentam no mundo 

contemporâneo em relação à sua infância, ao estilo de vida, às relações interpessoais e à 

comunicação.  

A identificação de mudanças nos padrões e estilo de vida, na forma de interpretar as 

situações cotidianas e se comportar frente a elas, nos leva a inferir que as tecnologias 

apresentam-se como um elemento que pode desencadear ansiedade e estresse, principalmente 

no período de transição e de adaptação às práticas que não exigiam ou envolviam o uso das 

tecnologias, por situações nas quais elas estão presentes. 

O Quadro 4 apresenta os léxicos associados à classe 1 que, juntamente com a análise 

da Classificação Hierárquica Ascendente (figura 4), evidencia esse movimento dialético 

presente nos discursos dos idosos. 
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Quadro 4. Palavras significativas da classe 1, Rio de Janeiro, RJ, 2018. 

Radical PALAVRAS Phi 

Convers Conversando/Conversar 19 

Crianc Crianças 17 

Gente Gente 16 

Pesso Pessoas 16 

Brinc Brincava 15 

Hoje Hoje 15 

Ve Ve 14 

Rua Rua 13 

Familia Família 12 

Fic Fica/ Ficar/Ficam 12 

Mud Mudar/Mudando 12 

Pai Pais 12 

Dorm Dormir 10 

Falt Falta 10 

Atencao Atenção 10 

Epoc Época 9 

Respeit Respeitam/Respeitavam 9 

Almoc Almoçar/Almoçavam 8 

Conhec Conhece/Conheceu 8 

Afast Afasta 8 

Relac Relações 8 

Antiga Antigamente 7 

Dialog Diálogo/Dialogávamos 7 

Comunic Comunicação/Comunicava 7 

Reun Reunir/Reuniam 6 

Distante Distante 5 

Fonte: Relatório resumido de resultados do Alceste. 
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Figura 4. Classificação hierárquica ascendente da classe 1 

 

Fonte: Relatório resumido de resultados do Alceste. 

 

O discurso sobre as tecnologias na modernidade, para a população idosa, ancora-se em 

vivências e experiências do passado em uma dialética temporal no qual o idoso ao rememorar 

situações vivenciadas na sua infância e juventude busca elementos de comparação com a vida 

moderna que lhes despertam sentimentos e afetos frente às mudanças ocasionadas pelas 

tecnologias. 

 
Está tudo mais agitado. Não tem mais aquelas brincadeiras que tinham antigamente. Eu me lembro que a gente 

brincava de pular corda, de roda. Menino brincava de bola de gude, pipa. Agora está tudo digitalizado. Se 

bobear tem esses jogos no computador. Eles acabam ficando dentro de casa. (F24, 79 anos, reside sozinho) 

 

O relato de F24 está retratado na imagem 1, que exemplifica o resgate de brincadeiras 

realizadas na infância, estabelecendo um elo entre um passado saudoso com um presente que 

lhe é surpreendente.    
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Imagem 1. Resgate das brincadeiras da infância. 

 

Fonte: Twitter, 2015. 

 

Este resgate da memória serve para desencadear um discurso sobre as mudanças nas 

atitudes e comportamentos nas formas de comunicação, que é uma característica do mundo 

tecnológico:  

 
A vida de hoje em dia está muito corrida. Antigamente as pessoas paravam. O pessoal era mais unido. Hoje em 

dia não tem união. Não física. Na minha rua, antigamente, a vizinhança toda ficava conversando, já que não 

tinha muro nem nada. Acho que era mais fácil. (F24, 79 anos, reside sozinho) 

  

 O cunho avaliativo expresso quando o participante diz que antigamente as coisas eram 

mais fáceis, hoje são mais difíceis, dá indícios das atitudes dos idosos frente às principais 

mudanças quanto à inserção das tecnologias no cotidiano da população: aceitar o uso das 

tecnologias no cotidiano ou afastar-se delas.  

 Estas mudanças, que incluem comportamentos, hábitos e estilos de vida, alteraram 

sobremaneira a realização de atividades que agora se dá através do uso de algum 

equipamento eletrônico. 

As crianças de antigamente eram muito diferentes. Antigamente a gente brincava na rua. As crianças de hoje em 

dia não brincam. Não querem brincar, mas já pegam no celular, no tablet e ficam jogando. Ficam o dia todo ali. 

De certa forma, eu acho que é até bom porque hoje em dia o mundo está muito perigoso e a internet é um meio 

de segurar mais as crianças. (F6, 62 anos, reside sozinho) 

  

 Evidencia-se na uce extraída do discurso da participante F6 uma situação típica da 

sociedade urbana atual: a violência, que ressignifica a tecnologia como meio favorecedor da 

segurança e desperta afetos como o sentimento e/ou sensação de proteção, emergindo como 
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ponto positivo frente à inserção das tecnologias na sociedade.  

 O enfrentamento das mudanças provocadas pela era tecnológica ocorre a partir da 

seleção de elementos favoráveis e benéficos à sociedade: a segurança, como citada, e a 

facilitação da comunicação com o uso de equipamentos eletrônicos e da internet, agilizando o 

contato humano e dando-lhe continuidade.  

Eu acho que as relações mudaram muito também. Hoje eu consigo falar com a minha família toda aqui pelo 

celular. Toda hora o celular toca. Eu vejo a mensagem, como está, como foi (M7, 61 anos, reside com cônjuge). 

 

 Um dos efeitos positivos que desperta o interesse e a simpatia da população idosa em 

utilizar a tecnologia é o contato com os familiares, pois as tecnologias de comunicação são 

veículos que transformaram as maneiras deles se comunicarem e de se relacionarem, 

aproximando quem está física e/ou geograficamente distante, facilitando o acesso às 

informações. 

 

Imagem 2. O uso de equipamentos tecnológicos como veículo de comunicação. 

 

Fonte: Blog do Chaguinhas, 2014 

 

 A imagem 2 materializa a ideia veiculada no discurso dos idosos no que se refere ao 

uso das tecnologias como veículo de comunicação. Neste caso um idoso que aprendeu a 

utilizar o Skype, Facebook e WhatsApp para se comunicar com o filho que mora na 

Alemanha.  
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Esta imagem retrata como a internet mudou a forma dos idosos se comunicarem. As 

chamadas de vídeos e as mensagens de textos são novidades que entraram na rotina das 

pessoas idosas, fazendo com que os que utilizam a tecnologia para se comunicar se sintam 

mais enriquecidos, informados, jovens e em maior contato com a sociedade. 

Não obstante, em relação à comunicabilidade, o uso descontrolado das tecnologias não 

foge às suas críticas sobre a produção de isolamento social, pois o indivíduo pode encontrar 

prazer e satisfação apenas pelo uso do dispositivo eletrônico, fugindo da sua própria realidade. 

Há aqueles que preferem relacionar-se através de redes sociais ou comunicar-se através de 

dispositivos móveis, ao invés do contato direto pessoa-pessoa.  

 

Essa forma das pessoas se separarem, se afastarem. Às vezes tem dez pessoas dentro de casa e as dez pessoas 

estão no celular e não se comunicam mais (M8, 66 anos, reside sozinho). 

 
 

Imagem 3. Idosa em reunião familiar nos dias atuais. 

 

Fonte: Facebook, 2017. 

 

A imagem 3 está disseminada na mídia vinculada à mensagem: “Família foi visitar a 

avó que estava se sentindo muito sozinha”. A imagem mostra a presença física dos familiares, 

mas sem interações e comunicabilidade direta com ela, pois todos estão voltados para seus 

equipamentos celulares, enquanto a idosa os observa. É através do celular que se pode estar 
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em contato com o próximo e com o mundo, mas é através dele também que o isolamento pode 

se assentar, como bem evidencia esta imagem. 

Esta imagem exemplifica o discurso dos participantes da pesquisa, bem como 

inúmeras publicações divulgadas nas mídias que reforçam as mudanças comportamentais dos 

mais jovens nos dias atuais, principalmente no que tange à comunicação interpessoal no 

convívio social e familiar.      

 
Ninguém mais fala com ninguém. O que eu reclamo sempre é a comunicação. Você mora em um edifício com 

cem pessoas, mas você não conhece ninguém. Você dá bom dia e ninguém responde. Dá até logo, ninguém 

responde. Quando eu era criança, a gente brincava na rua e os vizinhos colocavam as cadeiras e ficavam 

conversando com o quarteirão todo (F13, 69 anos, reside com filhos/netos). 

 

O uso indiscriminado das tecnologias surge como um problema que pode interferir na 

saúde física e mental da população, modificando hábitos e interferindo no desenvolvimento de 

atividades. 

 

Nós dois conversamos, mas ele não larga o celular, fica direto e ri quando eu falo isso. Ele ouve esses 

barulhinhos de recado e vai logo lá para ver. (F16, 68 anos, reside sozinho) 

 

Apesar dos benefícios proporcionados pelas tecnologias, para a população idosa o uso 

indiscriminado da tecnologia pode afetar diretamente sua saúde, causando-lhe transtornos e 

alterações psicossociais, como ilustra a imagem 4.   

 

Imagem 4. Relação entre uso indiscriminado do celular e a saúde física 

 

 

Fonte: Zéducando.wordpress, 2016. 
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A imagem 4 faz alusão a um comportamento típico de um deficiente visual, mas que 

neste caso está metaforicamente representando a mudança de comportamentos ocasionados 

pelo uso excessivo do celular nos dias atuais.  

O prejuízo causado pelo uso excessivo desses aparelhos é ressaltado por F11 e 

representado em seres que se assemelham a zumbis, na imagem 5.  

 
Ficava o dia inteiro naquilo e eu numa agonia. Eu falava para ela, pelo amor de deus vai dormir. E ela dizendo 

que não estava com sono, que não queria dormir. (F11, 66 anos, reside sozinho) 

 

Imagem 5. Influência do uso exacerbado das tecnologias na saúde da população. 

 

Fonte: Zéducando.wordpress, 2016. 

 
Eu acho que aquilo vai te dando uma ansiedade e isso te atrapalha às vezes. Minha esposa diz que perde o sono 

às vezes e vai dormir duas ou três horas da manhã. Ela ficou internada uma vez e não levou o celular. Ela ficou 

doidinha. Sente falta, é impressionante. Ela dá aula particular e não leva o celular, mas quando ela chega em 

casa, ela fala comigo e fica horas no celular (M14, 67 anos, reside sozinho). 

 

Eu acho até que é muito bom para mim ficar sem celular. Porque assim, eu tenho mais contato com as pessoas, 

o dia rende mais. Às vezes você fica no celular rapidinho e quando você vai ver já passou uma hora, uma hora e 

meia, ou mais. O celular para mim é mais um passatempo para quando eu estiver em casa sozinha, eu possa 

ficar conversando com alguém. (F6, 62 anos, reside sozinho). 

 

As tecnologias podem ser utilizadas de forma benéfica e prazerosa (para se comunicar 

e para o lazer), em contrapartida podem consumir um tempo maior do que o planejado 

inicialmente porque ampliam as possibilidades de busca de informações, bem como 

propiciam novos interesses ao levar a redes de conexões por diversos sites e links.  Observa-

se que a aliança das tecnologias com valores que os idosos consideram essenciais à condição 

humana se configura no equilíbrio ideal para se viver na modernidade.  
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Você não vai criar [o filho] com um lampião. Você vai criar na sua época. Mas dentro de um princípio de uma 

educação. Isso não é ser arcaico, é ter educação. (F26, 60 anos, reside com cônjuge). 

 
Eu acho que se tivessem as tecnologias, mas mantivessem o diálogo, o amor, a comunhão, seria perfeito. (F30, 

61 anos, reside com filhos/netos)  

 

Os idosos manifestam preocupações com as gerações mais novas, refletindo sobre a 

necessidade da participação dos pais no desenvolvimento infantil a fim de garantir que a 

criança não tenha dificuldades, durante o seu desenvolvimento, em viver situações sem 

tecnologias.  

 
Tem a estação [referindo-se ao brinquedo] e ele vai conversando com o trenzinho, ou seja, cria uma fantasia. É 

muito bom. Os pais têm que ver isso. Pior é quando ficam sozinhos em casa, quando os pais não podem. Meus 

netos são controlados pelos pais em relação ao uso dessas tecnologias. (F1, 71 anos, reside sozinho). 

 

Desta maneira, os idosos destacam que é papel dos pais e/ou responsáveis o controle 

dessas tecnologias usadas pelos mais jovens.  

 
É muito difícil [a comunicação a partir da inserção das tecnologias]. Isso não é bom. Para esse tipo de coisa, a 

tecnologia não foi boa. Afastou as pessoas. Cada família tem que ter seu estilo para manter a comunicação, seja 

o pai ou a mãe, tem que organizar e colocar ordem na casa porque se não ninguém fala com ninguém. (M8, 66 

anos, reside sozinho). 

 

Os valores mencionados pelos idosos são aqueles que mobilizam afetos e sentimentos na 

relação humana, tais como carinho, atenção, amor e aqueles que se constroem na relação com 

o outro: 

Eu considero valores importantes: o diálogo, o carinho, a atenção, o olhar nos olhos, o perguntar como foi 

botar sentado no colo e ler uma história em quadrinhos, cantar uma música, tomar banho de chuva, sentar no 

quintal para conversar. (F27, 60 anos, reside sozinho). 

 

Os idosos associam tais valores ao mito da desumanização que fragiliza as relações 

humanas presenciais, que são afetadas devido ao uso exacerbado das tecnologias, tais como o 

diálogo, carinho e atenção:  

 
Esses valores eu sinto falta. Do diálogo, do carinho, da atenção, do se importar de fato com o outro. A gente vai 

se desumanizando com a tecnologia em excesso, apesar de que se usada com moderação, ela vai ser sempre um 

facilitador (M27, 60 anos, reside sozinho). 
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Imagem 6. Idosa desfruta de momento enquanto todos buscam gravar a situação através 

de seus celulares. 

 

Fonte: Portal G1, 2015 

 

 A imagem 6 refere-se a um lançamento de um filme no qual é possível visualizar 

claramente que todos, a exceção da senhora, está com o celular nas mãos a fim de registrar a 

imagem do ator principal enquanto a senhora aproveita o momento registrando-o na memória 

por meio do olhar diretamente dirigido à cena e não por intermédio da câmera do aparelho. 

Isso mostra a diferença na forma de apreciar os momentos entre as gerações. Para os idosos 

isto seria um exemplo significativo de perda daquilo que é intrínseco ao ser humano e, quando 

não ocorre, remete-se ao conceito de desumanização.  

O relacionamento presencial é um valor para os idosos e a eles tornam-se grandes 

alvos da realidade vivida no mundo virtual, pois ao vivenciar perdas físicas e sociais, o 

mesmo pode apresentar-se mais frágil emocionalmente, passando a confiar e criar vínculo 

com mais facilidade.  

 
As pessoas estão se conhecendo pela internet. Quando vai ver, o cara não presta, o cara se aproveita daquela 

fragilidade. Até mesmo da minha época, com sessenta anos. Tem muita gente que está sozinha e de repente 

conhece alguém, que conta uma história, vê que a pessoa está fragilizada por estar sozinha e acaba cedendo 

(M14, 67 anos, reside sozinho). 
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Imagem 7. Relacionamentos virtuais. 

 

Fonte: Conexaoarabe.blogspot, 2012. 

 

 A imagem 7 enfatiza o discurso vinculado a esta temática, mostrando que a fala dos 

personagens através da internet não condiz com a realidade proposta. Desta maneira, é 

necessário tomar ciência dos possíveis riscos inerentes ao relacionamento por meio das redes 

sociais e sites de relacionamento, bem como estabelecer estratégias para se proteger das 

armadilhas do mundo virtual.  

O receio na veracidade das informações veiculadas nas grandes mídias, bem como o 

enaltecimento apenas dos pontos favoráveis faz com que os idosos fiquem incrédulos e os 

afastam do seu uso. Essa estratégia de fuga ou esquiva apresenta-se como estratégia de 

enfrentamento do estresse que pode ser ocasionado por este tipo de situação. 

 
As pessoas mentem muito. Ninguém posta nada de tristeza. É tudo muito lindo no meu relacionamento. Eu estou 

bonita, feliz, com um cabelo bonito. Sempre coisas boas. Ninguém passa coisas ruins. Eles nunca querem dizer 

que não estão bem. Eles passam uma imagem que na realidade não é aquilo que eles convivem. (F30, 61 anos, 

reside com filhos/netos). 

 

O enaltecimento de coisas belas, felizes, de realidades invejáveis e sonhadas pela 

grande maioria da população é uma constante quando se liga a televisão ou acessa as redes 

sociais e está presente nos discursos dos idosos. 

 
Sempre tem que ganhar na loteria, ganhar uma herança ou casar bem. Eu acho que nem todo mundo está 

preparado para entender isso. Essa influência da mídia. Ela influencia muito. A maioria não tem recurso. (F10, 

61 anos, reside com filhos/netos). 
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Além disso, tem-se que a mídia dissemina padrões de beleza e estética corporal que 

pode levar a formação de estereótipos ideais e distorcer a autoimagem, afetando a saúde física 

e mental.  

 

Imagem 8. Influência da mídia na autoimagem.  

 

Fonte: Theodysseyonline, 2016. 

 

 A imagem 8 faz referência à boneca Barbie como um padrão de beleza difundido nas 

grandes mídias. A mensagem manifesta ao redor desta imagem relaciona-se à busca, 

principalmente por mulheres, de recursos invasivos e não invasivos que as possibilitem 

alcançar a perfeição. 

 
Você vê pessoas querendo ficar magras, mas a própria genética não deixa. Mas todo mundo quer ficar igual à 

televisão. Isso vai partir da pessoa. Eu acho que você tem que se valorizar, ser feliz com o corpo que você tem. 

Às vezes você é gorda não porque você quer, mas às vezes você tem um distúrbio (M14, 67 anos, reside 

sozinho). 

 

O gênero feminino é a variável predominante desta classe, pode-se então inferir que a 

mídia possui maior influência neste grupo, pois levando-se em consideração o discurso do 

participante M14 que apesar de utilizar a frase “todo mundo quer ficar igual à televisão”, o 

mesmo não parece ser afetado por esta influência. Isto indica a possibilidade de que os 

homens aceitam melhor as modificações inerentes da idade ou às mudanças corporais 

diferentes dos padrões imposto pela sociedade e propagado nas grandes mídias.  
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Entretanto, pressupõe-se que, de uma forma geral, a mídia possa influenciar na 

construção de imagens utópicas relacionadas a padrões de beleza intangíveis, levando a 

sentimentos de frustrações, desânimos, desconfortos e estresse quando o mesmo não se torna 

possível.  

 
Na realidade às vezes não está bem e passa para o outro que você também tem que ter aquela vida, aquela 

situação, repetir aquelas imagens. E isso cria no ser humano uma frustação muito grande. Você posta selfies na 

festa, você posta que você está em um churrasco. (F30, 61 anos, reside com filhos/netos). 

 

7.2 - CLASSE 3 - TECNOLOGIA E IDOSO: ATITUDES EM RELAÇÃO À 

APRENDIZAGEM NO MANUSEIO DAS NOVAS TECNOLOGIAS E AS 

DIFICULDADES ENFRENTADAS. 

A classe 3 foi formada por 327 uce e 115 palavras analisáveis, obtendo 

representatividade de 27% do material que foi classificado para análise.  

As variáveis associadas a esta classe são: sexo masculino e não ter realizado curso de 

informática. 

O Quadro 5 mostra as palavras mais significativas da classe 3 e a figura 5 a 

classificação hierárquica ascendente. 

 

Quadro 5. Palavras significativas da classe 3, Rio de Janeiro, RJ, 2018. 

Radical PALAVRAS Phi 

Mex Mexer 42 

Aprend Aprender 30 

Curso Curso 29 

Tenh Tenho 24 

Computador Computador 24 

Dificuldade Dificuldades 22 

Informatica Informática 20 

Interess Interesse 18 

Dvd DVD 17 

Ensin Ensinaram/Ensina 17 

Ajud Ajuda 16 

Sei Sei 15 

Mand Mandar 15 
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Email E-mail 14 

Microondas Microondas 14 

Explic Explica 14 

Aprendi Aprendi 14 

Aparelho Aparelho 13 

Tecl Tecla 13 

Consigo Consigo 13 

Paciencia Paciência 13 

Empresa Empresa 12 

Curiosidade Curiosidade 11 

Pratic Pratico/praticar 10 

Necessidade Necessidade 9 

Fonte: Relatório resumido de resultados do Alceste. 

 

 

Figura 5. Classificação hierárquica ascendente da classe 3 

 

Fonte: Relatório resumido de resultados do Alceste. 
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A partir da análise da CHA e das uces foram identificados atitudes em relação à 

aprendizagem do manuseio das tecnologias a partir daquilo que se tem acesso, bem como 

correlacionado a interesses próprios e profissionais, fatores estes que aproximam os idosos 

das tecnologias; as dificuldades de manuseio enfrentadas e os sentimentos envolvidos quando 

não se domina totalmente a tecnologia; e as relações de ajuda.  

Desta maneira, tem-se que o interesse e a curiosidade em manusear e/ou aprofundar o 

conhecimento sobre as novas tecnologias está diretamente relacionado às necessidades do seu 

uso nas práticas cotidianas e na possibilidade de crescimento profissional.  

 
A gente vai mexendo e vai achando o caminho, vai aprendendo. Não tenho interesse em fazer o curso não, só se 

precisasse trabalhar nessa área. Na minha área tem monitoramento de câmera, tem muita informação, mas são 

uns programas muito fáceis de mexer e que não precisa fazer um curso especifico para aprender a mexer. (M7, 

61 anos, reside com cônjuge). 

 
Eu fiz o curso e imediatamente eu consegui uma coisa melhor na empresa. Na empresa isso foi muito bom. 

Melhorou. No meu dia-a-dia já é diferente. Por exemplo, eu ensinei minha esposa a mexer e ela não fez curso, 

mas mexe muito melhor no computador do que eu porque ela continua mexendo e eu não. (M28, 65 anos, reside 

com cônjuge) 

 

Imagem 9. Interesse dos idosos frente às tecnologias. 

 

Fonte: blog.souevolus, 2017. 

 

Apesar de a maioria dos idosos desta pesquisa estar aposentado, observa-se um grande 

aumento de pessoas idosas que permanecem inseridas no mercado de trabalho, formal ou 

informalmente. Desta maneira, os conhecimentos que envolvem o uso das tecnologias 

aumentam as possibilidades de inserção no mercado e poder de competição com outras 

gerações. 
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Algumas empresas pedem um curso de circuito interno. Nessas empresas, você só é contratado se tiver o curso. 

Eu tenho interesse em fazer esse curso. A gente sempre tem interesse em aprender. Aprender é sempre bom. 

Aprender cada vez mais, porque é muita mudança. Eu achei que foi mais fácil aprender a usar o computador. 

(M7, 61 anos, reside com cônjuge). 

 

Percebe-se que é no manuseio diário das tecnologias que os idosos passam a conhecer 

e incluir as tecnologias em sua rotina, mesmo que isto não signifique o domínio completo de 

todas as ferramentas disponíveis.  

 
Eu tive dificuldades em mexer no início, mas no dia-a-dia a gente vai aprendendo. Meus filhos me ajudaram 

bastante. Eu fiz o curso, mas o curso é básico. (M20, 79 anos, reside com filhos/netos). 

 

Em algumas situações, a recusa para o uso das tecnologias pode vir associado, por 

exemplo, às modificações inerentes à idade:  

 
Não quero aprender. Eu não tenho paciência. Quando eu tenho dificuldades, eu peço ajuda a minhas sobrinhas, 

meus filhos, meus netos, que fazem isso por mim. Eles compraram aqueles aparelhos mais modernos, mas eu não 

sei mexer. Eu tenho dificuldade. Depois de uma certa idade, como no meu caso, eu acho que fica mais difícil 

assimilar algumas coisas, entendeu? (F10, 61 anos, reside com filhos/netos). 

 

Diante das dificuldades no manejo das tecnologias, alguns idosos optam pelo 

afastamento enquanto outros utilizam como estratégia de enfrentamento o suporte social, 

principalmente dos familiares, em resposta às barreiras impostas pelas tecnologias.  

Além disso, o distanciamento pode estar relacionado também às dificuldades no 

manuseio das múltiplas funções e pelo design das tecnologias principalmente para aqueles 

idosos com problemas de cognição e diminuição da acuidade visual, por exemplo. 

A velocidade de criação e de incorporação de novas tecnologias no cotidiano imprime 

um ritmo acelerado que os idosos, muitas das vezes, não conseguem acompanhar a contento, 

demandando um constante movimento de adaptação e readaptação.  

 
Agora até esses que não tem muita coisa são pequenos e eu tenho que colocar os óculos para enxergar. Eu achei 

ruim. Nesses aparelhos novos, você tem que saber ligar, mandar mensagem, fazer vídeo, essas coisas que eu não 

sei fazer. (F6, 62 anos, reside sozinho). 
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Imagem 10. Dificuldades inerentes à idade. 

 

Fonte: brasil.uxdesign.cc, 2015. 

  

A diversidade de design, tamanho e funcionalidades podem dificultar o entendimento 

e a aceitação das tecnologias para a população idosa e causar-lhe desconforto e ansiedade. 

Nesse ínterim, as dificuldades inerentes à idade como diminuição da acuidade visual, 

declínio cognitivo e modificações físicas devem ser contempladas na discussão entre idoso 

e inclusão tecnológica. 

É possível identificar investimentos em aparelhos eletrônicos destinados 

especificamente para a população idosa (design e funções específicos) a fim de atender às 

suas necessidades, conforme imagem 11. 

 

Imagem 11. Tecnologia voltada para a população idosa. 

 

Fonte: Diário Gaúcho, 2017. 
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 Entretanto, tal imagem pode refletir um estereótipo de idoso limitado. Sendo assim, é 

importante ressaltar que as pessoas não devem ser categorizadas à priori com limitações 

relacionadas à idade e sim como indivíduos únicos, com conhecimentos, habilidades, 

necessidades e histórias diferentes que, sim, podem precisar de atenção e produtos 

diferenciados para atender às suas necessidades e desejos de inclusão. 

 
Eu estou digitando um texto e eu escrevo algo que eu não queria. Tem aparelhos que são de teclas que são mais 

fáceis para mim. Tem que saber onde clicar. É complicado. É difícil. A minha cabeça não funciona tão rápido. 

Não é impossível aprender. (F30, 61 anos, reside com filhos/netos). 

  

No discurso da participante F30, observa-se o posicionamento favorável ao aprendizado 

das tecnologias, apesar das dificuldades enfrentadas. Entretanto, observa-se que há aqueles 

que se recusam a aprender novos processos e aqueles que, apesar das dificuldades, as 

enfrentam e se dispõem ao aprendizado, abrindo possibilidades para o manejo das tecnologias 

que se lhes apresentam. 

Outro fator de distanciamento, presente no discurso dos participantes, é falta de 

familiaridade e do uso destas tecnologias no dia a dia, fazendo com que o idoso desconheça 

e/ou não a manuseie, excluindo esses equipamentos da sua rotina de atividades. 

 
Não tenho computador, nem tablet. Tenho televisão, DVD, microondas. Tenho um celular simples, mas tenho. Eu 

acho que vou ter dificuldades em usar o computador. Telefone, um celular mais complexo, eu acho que vou ter 

dificuldades, porque eu nunca lidei. A impressão é que eu vou ter dificuldades. (F3, 74 anos, reside com 

filhos/netos). 

 
Até mesmo com esse telefone convencional. Esse celular que eu tenho eu só uso para ligar e mandar mensagem, 

nada mais. Agora eu sei mexer, mas quando eu não me sabia me sentia incomodada. (F9, 73 anos, reside com 

cônjuge). 

 

Estas uces evidenciam o processo de esquiva ou fuga que se aplica ao que é 

desconhecido e causa desconforto, inquietando os idosos e fazendo com que busquem suporte 

e ajuda para enfrentar as dificuldades.  

 
A Microsoft me sinalizou que apenas quatro escolas não tinham recebido o e-mail porque eu tinha digitado 

errado [Referindo-se a uma resposta de e-mail enviado pela empresa Microsoft]. Claro que não ia. Ele [o 

técnico de informática] consertou e enviou e eu me acalmei. Em menos de dez minutos ele conseguiu resolver. 

Quando a Microsoft me apresentou aquela resposta, aquilo foi para mim o fim. (F26, 60 anos, reside com 

cônjuge). 

 

A falta de habilidade cognitiva e técnica, comparada com gerações mais novas, bem 

como com o avanço tecnológico, faz com que o idoso consolide a ideia de que ele não é capaz 

de apreender o que lhe é ensinado.  
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Se para você é fácil, para gente é muito difícil. Eu já tenho dificuldade em mexer naqueles aparelhos 

antigos, que eram manuais. Imagina os de hoje. Eu não gosto muito de receber ajuda para mexer nesses 

aparelhos, não. Porque, assim, eles me explicam, eu tento mexer e não consigo. (F6, 62 anos, reside 

sozinho). 

 

Esta ideia precisa ser trabalhada com este tipo de população a fim de garantir que o 

processo ensino-aprendizagem continue na fase da velhice, contribuindo com a ampliação de 

seus conhecimentos, fortalecendo e/ou criando novos planos para um projeto de vida bem-

sucedido. As gerações mais jovens podem contribuir neste processo de ensino-aprendizagem 

das tecnologias, entretanto, torna-se necessário o despertar por parte do idoso sobre a 

funcionalidade e os benefícios que as tecnologias podem oferecer, pois somente assim estas 

serão aceitas e utilizadas por esta população.  

Este despertar, muitas das vezes, dá-se através dos afetos estabelecidos quando se 

aproxima e domina as tecnologias, levando a tomada de posição favorável frente ao processo 

de aprendizagem. 

 
Isso porque alguma coisa despertou a curiosidade dela. Ela não sabe mexer muito, mas sabe mais do que eu. 

Para mim, não adianta tentar me ensinar. Eu prefiro que alguém venha e faça por mim. Às vezes os mais jovens 

tentam me ajudar, mas eu não tenho interesse. Eu preferia aquele celular tijolão que só ligava e desligava. (F6, 

62 anos, reside sozinho). 

 

Imagem 12. Jovens ajudam idosos a manusear tecnologia. 

 

Fonte: USP, 2016. 

 

 Logo, os idosos acreditam que o desenvolvimento das habilidades para o uso das 

novas tecnologias se dá nas práticas diárias que envolvem o manuseio das tecnologias, 

incitando a busca ou não de cursos específicos nesta área.  

Portanto, a disponibilidade de cursos que atendam às necessidades dos idosos e que 

contribuam para a resolução das dificuldades frente às novas tecnologias conduz a uma maior 
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procura e aceitação por este tipo de população. 

Eu não refiz o curso de informática porque justamente eu não tenho computador em casa e não adianta nada 

fazer o curso se eu não posso praticar. (F22, 86 anos, reside sozinho). 

 

Imagem 13. Curso de como manusear celular e tablet voltado à população idosa.  

 

Fonte: Ogirassol, 2016  

 

Atualmente, existem universidades e escolas que disponibilizam cursos específicos 

para esta população no intuito de que eles possam se familiarizar com seus próprios 

dispositivos apresentando desde conceitos básicos até aplicativos que podem ser úteis no dia a 

dia, proporcionando segurança e bem-estar aos mais velhos. 

 

7.3 - CLASSE 2 - ERA TECNOLÓGICA E AS ESTRATÉGIAS APLICADAS PARA 

LIDAR COM ELAS 

A classe 2 foi formada por 159 uce e 94 palavras analisáveis, representando 13% do 

corpus de análise. A variável “já ter realizado curso de informática” está associada a esta 

classe. 

O Quadro 6 mostra as palavras mais significativas da classe 2 e a figura 6 a 

classificação hierárquica ascendente. 

 

Quadro 6. Palavras significativas da classe 2, Rio de Janeiro, RJ, 2018. 

Radical PALAVRAS Phi 

Banco Banco 48 
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Dinheir Dinheiro 44 

Cart Cartão 33 

Pag Pagamento 33 

Caixa_eletronic Caixa_eletrônico 20 

Mercado Mercado 20 

Compr Comprar 20 

Receb Receber 20 

Rece Receio 19 

Caix Caixa 19 

Vista Vista 18 

Transfer Transferência/Transfere 18 

Med Medo 16 

Senh Senha 16 

Pan Panela 16 

Tir Tirar 16 

Precis Preciso 15 

Remedio Remédio 15 

Fila Fila 14 

Salario Salário 14 

Fonte: Relatório resumido de resultados do Alceste. 
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Figura 6. Classificação hierárquica ascendente da classe 2 

 

Fonte: Relatório resumido de resultados do Alceste. 

 

Esta classe aborda as práticas cotidianas que revelam atitudes de aproximação e 

distanciamento com as tecnologias alinhado aos afetos que as tecnologias despertam, 

particularmente frente às questões econômicas.  

A facilitação das atividades do dia a dia é um aspecto positivo da tecnologia, fazendo 

com que os idosos produzam sentidos que traduzam as tecnologias como colaborativas e 

reajam com certo encantamento frente à novidade. A descoberta e experimentação das suas 

facilidades, praticidade e resolubilidade despertam os afetos favoráveis às tecnologias e 

viabilizam o acolhimento da novidade:  

 
Então para lavar roupa na mão ficava bem mais difícil, por isso comprei a máquina de lavar. (F4, 85 anos, 

reside sozinho) 

 
Arrumei uma viagem de repente e esse negócio de pagar três vezes, pagar depois de um mês, essas tecnologias, 

é uma maravilha! (F15, 79 anos, reside sozinho) 
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Imagem 14. Idosa utilizando o cartão para compras. 

 

Fonte: pt.dreamstime.com, 2017 

 

Além disso, para os idosos, a internet possibilita experiências que não seriam 

possíveis sem o uso das tecnologias, tais como visitar lugares geograficamente distantes o 

mais rápido possível ou consultar e obter informações diversas, facilitando sua vida e 

aumentando o interesse em utilizá-las:  

 
Qualquer um pode mexer. Quando eu tiver o meu, eu vou viajar para-onde eu sempre quis ir. Ser livre para 

poder conhecer vários lugares. Ir para qualquer lugar, o mais rápido possível. Coloco na página os lugares que 

eu já visitei. Já fui. No computador eu preciso só pegar prática nas letrinhas que vão aparecendo muito rápido. 

(F17, 64 anos, reside sozinho). 

 
Era uma dificuldade ler os livros, com o professor do lado. Em uma vídeo-aula o professor explica tudo em 

quarenta minutos. É incrível. Coisas que você leva anos para aprender. Isso facilita muito. (F29, 63 anos, reside 

com cônjuge). 

 

Imagem 15. O uso das tecnologias pela população idosa. 

 

Fonte: Diário Gaúcho, 2016. 

 Na imagem 15, é possível ver o idoso acessando o maior site de busca da internet, o 
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que lhe abre diversas oportunidades de aprendizado e interação com o mundo virtual. 

Entretanto, o lidar com as tecnologias, particularmente para o manejo das finanças emerge 

como um problema a ser enfrentado, por vezes superado e por vezes burlado.  

 Os idosos, portanto, ao confrontar-se com as tecnologias, apresentam dois tipos de 

comportamento: aceitá-la e incluí-las nas suas práticas diárias, valorizando os pontos 

positivos em detrimento dos negativos e estabelecendo habilidades para manuseá-las; ou se 

distanciando deste processo.  

Para lidar com a novidade dos caixas eletrônicos e dos cartões, por exemplo, os idosos 

apresentam dois tipos de ações: enfrentamento por meio da ajuda alheia e/ou do uso de senhas 

iguais.  

 
Eu chamo mesmo. Eu não tenho vergonha disso não. Mas até que eu manejo bem. Pagamento online que eu 

tenho medo. Isso eu já não faço. Tenho medo. Em casa, no final de semana, para tirar dinheiro em banco eu não 

vou sozinha porque eu tenho medo de ser assaltada (F16, 68 anos, reside sozinho). 

 

Mas foi a primeira vez. Eu tenho um cartão que é crédito e débito, um cartão só. Eu coloco a mesma senha para 

todos os cartões. Se precisar de outro cartão, eu vou colocar a mesma senha. É muito número para lembrar. Eu 

não gosto do “banco do Brasil” que quer complicar colocando aquelas letras (F11, 66 anos, reside sozinho). 

 

Imagem 16. Uso de caixa eletrônico por um idoso. 

 

Fonte: Folha de Londrina, 2017. 

 

Devido à amostra de este estudo incluir idosos de baixa renda (1 a 2 salários mínimos), 

qualquer situação que envolva a possibilidade de perdas financeiras que impactariam 

diretamente em atividades essenciais para este idoso, pode apresentar-se como um fator 

importante para o estresse e consequentemente para a esquiva ou distanciamento das 

tecnologias:  

 
Uma vez eu fui ao banco, estava com meu marido para receber e o dinheiro não saiu [do caixa eletrônico]. 

Fomos lá na caixa [atendente] e logo comuniquei e depois eu consegui o dinheiro, mas me assustei com aquilo. 
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(F15, 79 anos, reside sozinho). 

 

A resistência, então, se configura na negação da novidade e em permanecer com os 

mesmos hábitos, aprendidos e internalizados, mas que expõe a vulnerabilidade do idoso, cujos 

riscos são assumidos e geram, também, estratégias de enfrentamento, tais como o confronto, o 

autocontrole, a aceitação da responsabilidade e a resolução de problemas. 

 
Eu pago tudo em dinheiro. Pego o dinheiro e levo para casa. Não acho perigoso porque eu vou com uma bolsa 

pequena. Eu levo pouco, dois salários. Quando eu vou no banco eu vou mal arrumada, nunca fico na fila. Tem 

gente que já marca a pessoa. Por exemplo, quando entra no banco tem pessoas com o telefone, ali podem falar o 

que você está fazendo (F15, 79 anos, reside sozinho). 

 
Ela vai sempre na boca do caixa e recebe o dinheiro. Ela não quer nem saber de caixa eletrônico. Nunca usou o 

cartão de crédito, nem sabe usar. Ela recebe mais de dez anos o pagamento na boca do caixa. Não tem nada 

que a faça ir no caixa eletrônico. Às vezes ela tem que ficar três horas na fila esperando, mas ela vai lá (M8, 66 

anos, reside sozinho). 

 

Imagem 17. Idosos em atendimento bancário. 

 

Fonte: noticias.bol.uol, 2015 

 

Os idosos resistem ao uso de caixas eletrônicos, por receio e/ou dificuldades no 

manuseio destes equipamentos, preferindo os caixas físicos e assumem os riscos inerentes a 

este processo e/ou criam estratégias para lidar com esta opção:  

 
Mas medo mesmo sempre teve. Desde que surgiu o banco eu tiro o dinheiro na semana que tem movimento. Eu 

até faço com tranquilidade, mas no final de semana não. (F16, 68 anos, reside sozinho). 

 
Eu acho perigoso ela ir ao banco e retirar o dinheiro todo. Eu já falei para ela, mas ela quer esconder o 

dinheiro embaixo do colchão. Quando precisar ela vai lá e pega e vai para onde quiser. Hoje ninguém mais 

anda com dinheiro. Eu mesmo só uso o cartão de débito. (M8, 66 anos, reside sozinho). 
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As representações sociais dos idosos frente às tecnologias se constroem a partir de 

vivências e experiências prévias que lhes despertam sentimentos e afetos ocasionados pela 

inserção de novas tecnologias e o cunho avaliativo destas mudanças leva a atitudes e 

comportamentos favoráveis ou contrários ao uso das tecnologias no cotidiano. 

Os afetos estão relacionados à ideia de facilidade e dificuldade presente nas relações e 

nas comunicações sociais (que aproxima ou distancia), na vida prática do cotidiano 

(encantamento pelas tecnologias e dificuldades no manuseio) e na inserção social dos idosos 

(lazer e participação social).  

As atitudes e comportamentos indicam a formação de dois grupos: o primeiro que se 

posiciona como ser ativo que enfrenta as dificuldades e limitações, superando medos e se 

aproximando das tecnologias e o segundo com uma postura mais passiva que paralisa frente 

ao novo, aceita suas limitações e opta por delegar ao outro, principalmente de gerações mais 

jovens, o uso das novas tecnologias.  

Sendo assim, as estratégias de enfrentamento estabelecidas por cada grupo condizem 

com os elementos inerentes à construção simbólica, afetiva e comportamental frente ao objeto 

de representação. A compreensão dessa construção permite a elaboração de estratégias e 

intervenções a fim de contribuir para a aproximação, apropriação, adaptação ou acomodação 

dos idosos em relação às novas tecnologias. 

A figura 7 representa de forma esquemática o campo das representações sociais no que 

tange aos afetos, atitudes e comportamento dos idosos frente às novas tecnologias. 
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Figura 7. Campo das Representações Sociais sobre as novas tecnologias para os idosos. 

 

 
 Fonte: Produção da pesquisadora 

 

  

  

 



92 

 

CAPÍTULO VIII 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Ao tratar de temas contemporâneos, quase sempre o idoso elabora os pensamentos 

tendo como referente a temporalidade para iniciar uma aproximação com a realidade, o 

passado é muito vivo em suas memórias e relatado de forma glorificada (BEZERRA; 

BALDIN; JUSTO, 2015). 

Tendo em vista que o presente está muito mais ágil na apresentação de novidades e 

inovações tecnológicas, como também na sua difusão, ao se referirem às tecnologias atuais, os 

idosos buscam elementos do passado para estabelecer nexos e dar sentido à novidade que lhe 

é apresentada. A lógica de organizar o pensamento na dialética do passado com o presente é a 

da busca da reapresentação de elementos, transformando aquilo que não lhe é familiar em 

algo familiar (MOSCOVICI, 2012; JODELET, 2001).  

Nesta dialética, suas memórias constatam as mudanças ocorridas ao longo do tempo 

vivido, que podem levar o idoso a vivenciar situações de conflito com a sua própria 

existência, bem como com o enfrentamento da sociedade a qual está inserido, podendo 

desenvolver sentimentos de oposição e repulsa das mudanças inerentes à inserção das novas 

tecnologias. Considerar que a vida era “mais fácil” devido às relações interpessoais estarem 

mais fortalecidas pode significar que a partir da inserção das tecnologias, os relacionamentos 

ficaram frágeis e a vida “mais difícil” e para tal, torna-se uma ameaça à humanidade, 

apresentando-se, portanto, como um desafio à era tecnológica.     

A partir da globalização, a maciça inserção de tecnologias no cotidiano da vida das 

pessoas acarretou mudanças na sociedade, trazendo grandes benefícios e facilidades, 

principalmente no que tange à comunicação e ao acesso a informações (MICHEL; MICHEL; 

PORCIÚNCULA, 2013).  

A percepção positiva da era tecnológica pode variar de grupos populacionais, 

dependendo das possibilidades de acesso, da sua utilização e alcance de objetivos no seu 

projeto de vida, indicando comportamentos favoráveis ou contrários ao uso das tecnologias e 

refletindo no seu interesse ou recusa na aceitação e inclusão das tecnologias nas práticas 

diárias (MITZNER et al., 2010). A vontade e o interesse sobre o manuseio das tecnologias 

estão diretamente relacionados às necessidades do seu uso nas práticas cotidianas e na 

possibilidade de crescimento profissional, possibilitando a continuidade da prática laboral, 

seja formal ou informal. 
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Permanecer produtivo na sociedade capitalista implica em se manter ativo no mercado 

de trabalho e capaz de competir com outras gerações. Ao atingir a aposentadoria, a pessoa na 

fase da velhice ganha uma conotação de inutilidade e incapacidade de contribuição para a 

sociedade (ARAÚJO; BELO; RESENDE, 2016). Em contrapartida, há tecnologias que 

possibilitam ao idoso permanecer contribuindo para o desenvolvimento do país, atuando 

como força de trabalho, se mantendo ativo e participativo na sociedade.     

Estudos comprovam que a vontade/interesse em utilizar algum aparato tecnológico, 

bem como a influência social e a experiência anterior com a tecnologia tem contribuído para a 

adesão e a utilização das tecnologias pela população idosa (PEEK; WOUTERS; VAN-HOOF, 

2014; FISCHER et al., 2014). 

Para os idosos, a atitude favorável ou contrária frente à aprendizagem das novas 

tecnologias está diretamente relacionada ao seu interesse e vontade em utilizar as tecnologias 

no cotidiano. Heinz (2013) mostra que a percepção de utilidade de novas tecnologias (da 

Internet ao GPS) e as atitudes perante a tecnologia estão positivamente associadas à adoção de 

novas tecnologias, ou seja, a relação entre adoção de novas tecnologias é diretamente 

proporcional à percepção de que a mesma será útil para os idosos e assim aceita e incluída nas 

práticas cotidianas. A cada ano aumenta o volume de idosos que se utilizam de computadores 

e internet, por exemplo, e ferramentas do mundo virtual com plataformas interativas já vêm 

sendo aplicadas na melhoria do autocuidado de pessoas idosas (SGOBBI; NUNES; 

TAROUCO, 2014).  

As facilidades, praticidade e resolubilidade proporcionadas a partir da descoberta e 

experimentação das tecnologias despertam afetos favoráveis, viabilizando o acolhimento da 

novidade. Especialmente, quando aprendem a lidar sentem-se mais úteis e ativos socialmente, 

com perspectivas de futuro, possibilidade de maior interatividade social e familiar 

(GOULART et al., 2015). A comunicação, permeada por meios tecnológicos pode ser 

utilizada como meio de se alcançar a inclusão social, pois ao mesmo tempo em que ela 

contribui para a aproximação e inclusão das tecnologias nas práticas cotidianas do idoso, 

otimiza o contato entre os idosos contribuindo para a sua participação social (BEER; 

TAKAYAMA, 2011). 

Entretanto, a rapidez e a facilidade proporcionadas pelos meios de comunicação 

podem levar a modificações psíquicas (e físicas) no indivíduo, pois se o mesmo não consegue 

manter um contato no momento desejado (pela indisponibilidade da rede móvel ou Wi-Fi, por 

exemplo), pode ocorrer ansiedade, frustação, nervosismo e estresse (REINECKE et al., 2016). 

Ainda se destaca a influência do uso excessivo das tecnologias que pode desencadear tanto 
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para aqueles que estão utilizando o dispositivo quanto para os que estão ao redor, sentimentos 

como irritabilidade, ansiedade, depressão, conflitos internos e externos e dificuldade em se 

relacionar e se comunicar (ELHAI et al., 2017).  

 No que se refere ao uso de celulares, já se evidencia que vícios relacionados ao uso 

de smartphones causam problemas físicos e psicossociais, bem como a dependência da 

Internet (KWON et al., 2013). O uso excessivo pode prejudicar o desenvolvimento de 

atividades diárias e até mesmo o período de sono e vigília. Há indivíduos que renunciam a 

algumas horas do seu período de descanso para permanecer utilizando o celular, ou até 

mesmo adormece com o mesmo ao lado da cabeceira, como evidenciou uma pesquisa em que 

75% dos participantes admitiram dormir ao lado de seu iPhone (KWON et al., 2013), e a cada 

toque ou vibração é despertado. Com o sono prejudicado, o indivíduo começa a apresentar um 

cansaço físico, fadiga muscular e redução da imunidade, afetando a sua saúde física e mental. 

Portanto, o uso excessivo das novas tecnologias, bem como sua influência no 

comportamento e atitudes dos indivíduos, deve ser considerado como fatores impactantes na 

saúde das pessoas em geral, haja vista que esses fatores podem acarretar diversas 

consequências à saúde como estresse, ansiedade, irritabilidade, isolamento, auto percepção e 

imagem distorcida, alterações no sono, além de problemas alimentares, agressividade, 

comportamentos sexuais e uso de substâncias (STRASBURGER; JORDAN; 

DONNERSTEIN, 2010). 

Por isso e mais, as mudanças ocasionadas pela inserção das tecnologias apresenta-se 

como fator limitante na aceitação e/ou afastamento do uso das tecnologias pela população 

idosa. A discussão entre aceitar ou não o uso das tecnologias da comunicação, principalmente, 

esbarra-se entre dois polos: um positivo no que tange à comunicação e ao lazer proporcionado 

por essas tecnologias e um negativo no que se refere ao tempo destinado ao manuseio destes 

equipamentos quando o mesmo se torna incontrolável. 

Os idosos participantes desta pesquisa-tese dão sentido às novas tecnologias por meio 

da comunicação, que se objetiva no uso do celular, ancorando nas experiências de 

comunicabilidade do passado, com as cartas ou telefones fixos, por meio dos quais a 

informação demorava a chegar ou era necessário um período específico para conseguir 

localizar a pessoa e se comunicar (quando estivesse em casa, por exemplo). Hoje, os 

dispositivos móveis viabilizam a comunicação imediata, rápida e contínua, sendo possível 

localizar um indivíduo em qualquer lugar e a qualquer momento, enviar mensagens e 

documentos de forma instantânea através dos e-mails. Isso ocorre porque as comunicações em 
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massa e virtuais tendem a interligar as pessoas, produzindo novos formatos de comunicação e 

interação (CARDOSO; LAMY, 2011). 

Não surpreende o fato de os telefones celulares estarem tão presentes no pensamento 

dos idosos, pois este equipamento vem sendo concebido como ferramentas promissoras para 

melhorar a qualidade de vida desse grupo populacional (PLAZA et al., 2011). 

Toda a revolução trazida pelos telefones celulares mostra que sua compreensão vai 

além de um dispositivo de comunicação, mas também envolve uma complexidade de funções 

e inter-relações com mudanças de comportamento, sendo, portanto, um elemento chave para 

se compreender a sociedade moderna. O dispositivo móvel reflete a imagem da sociedade 

contemporânea: dinâmica e complexa (SILVA, 2017). 

Ao mesmo tempo em que as tecnologias se modificam em relação a complexidade, a 

sociedade acompanha esta evolução, modificando os diálogos e as formas de interação. Na 

sociedade atual, o ser humano não é somente o proprietário de um celular, mas se faz e se 

transforma por meio dele, expressa uma forma de ser e de se apresentar para a sociedade, pois 

o aparelho contribui para o seu status social (CERETTA; FROEMMING, 2011). O que não se 

pode perder de vista é que as tecnologias não devem substituir o próprio ser na sua condição 

humana e que podem contribuir para a qualidade de vida e desenvolvimento do país, 

dependendo do uso que se faz dela. Desta maneira, torna-se imprescindível o uso crítico do 

recurso, consciente, a fim de garantir os seus benefícios.  

Para os idosos, é a própria condição humana como ser pensante, crítico, criativo e 

reflexivo que garante o domínio desses equipamentos para fins úteis e benéficos para a 

população. O uso indiscriminado das tecnologias nas sociedades fez surgir a ideia de 

desumanização relacionada à substituição de pessoas por máquinas ocasionadas pelo 

progresso tecnológico e a constante automatização dos serviços (SCHROEDER, 2017). Tal 

ideia relaciona-se a perda do caráter humano no desenvolvimento das práticas diárias. 

Nesse contexto, para a população idosa é imprescindível que haja um equilíbrio entre 

o que é necessário, útil e benéfico no que tange ao uso das tecnologias e aquilo que passa a ser 

excessivo, impossível de controlar e que pode prejudicar as relações humanas. Na sociedade 

atual as formas clássicas de se relacionar foi desconfigurada e a interação/relação através do 

mundo virtual vigora.   

Fazer amizades e iniciar namoros pela internet já é realidade nos dias atuais. 

Entretanto, ainda não há uma garantia da veracidade das informações oferecidas através dos 

sites de relacionamento, haja vista que nestes sites é possível criar personagens (conhecido 

como avatar) que podem ou não condizer com as características reais do indivíduo.  
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O risco da inexatidão de informações publicadas através das mídias, bem como 

diversas situações do cotidiano que envolvem farsas, golpes, sequestros e homicídios gera 

dúvidas e receio por parte dos idosos em utilizar estas tecnologias para se relacionar. Estes 

elementos também podem ser considerados como eventos potencialmente desencadeadores de 

estresse na população como um todo, e principalmente, nos idosos que não dominam 

plenamente as tecnologias e seus recursos. 

A ausência de equipamentos eletrônicos no cotidiano, bem como a inabilidade no seu 

manuseio pode contribuir para o desinteresse dos idosos, principalmente quando envolve 

questões financeiras (FISCHER et al., 2014). Dispositivos eletrônicos que seguem um padrão 

pré-definido podem levar o idoso a ter dificuldades na sua utilização. Por exemplo, quando 

uma pessoa utiliza um caixa eletrônico, as opções são pré-determinadas e se não é possível 

identificar entre as opções aquilo que se almeja, o indivíduo pode ter dificuldades no seu 

manuseio e não conseguir concluir a tarefa. 

A comunicação se dá através da transmissão e compreensão efetiva daquilo que se 

fala, ou seja, é necessário compreender aquilo que se diz e na interação humano-máquina a 

comunicação pode ficar comprometida, bem como as dúvidas podem não ser solucionadas 

(ROJAHN et al., 2014). Por isso os idosos optam, muitas vezes, pelo contato direto (pessoa-

pessoa) a fim de garantir a satisfação e resolubilidade na realização de atividades, 

principalmente aquelas que envolvem suas economias.  

Para os idosos, portanto, o distanciamento das tecnologias, particularmente àquelas 

que envolvem questões econômicas, é permeado pela inabilidade e insegurança, que faz com 

que eles desenvolvam estratégias de enfrentamento às situações que podem gerar estresse 

(AKBAS; BATURAY; SÖKER, 2016; FISCHER et al., 2014). Para lidar com a novidade dos 

caixas eletrônicos e dos cartões de crédito ou débito, por exemplo, alguns idosos apresentam 

atitudes de confronto e aceitação, enquanto outros se distanciam das tecnologias. A resistência 

indica uma negação das novidades, fazendo com que o idoso permaneça com os mesmos 

hábitos, com dificuldades em adaptar-se à realidade imposta. Já a aproximação ocorre, 

principalmente, pelo afeto gerado que abre possibilidades para o acolhimento tecnológico 

quando o idoso passa a dominá-la no seu dia a dia. 

Salienta-se que a utilização de aparelhos eletrônicos ou digitais pode ser mais difícil 

para a geração dos idosos que não cresceram com essas tecnologias (FOZARD; WAHL, 

2012; KACHAR, 2010; LIM, 2010). Para os idosos com algum tipo de limitação física ou 

cognitiva, o aprendizado e o uso das tecnologias podem ser fatores desencadeadores de 

estresse, de sensação de impotência, bem como fuga, oposição ou isolamento de atividades 
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que envolvem o uso de tecnologias (DENG; MO; LIU, 2014). Isto pode contribuir para o 

processo de exclusão digital e social deste indivíduo, devendo ser considerados na busca de 

mecanismos de suporte.  

Dificuldades também podem estar relacionadas aos fatores fisiopatológicos como a 

redução da capacidade cognitiva, a dificuldade de ouvir ou ver, problemas de percepção e ao 

declínio físico que podem se apresentar como fatores que dificultam a aproximação do idoso 

frente às novas tecnologias (CHEN; CHAN, 2011).  

A falta de familiaridade, a dificuldade na retenção de informação e o manejo 

instrumental dos aparelhos apresentam-se, portanto, como barreiras à aceitação das 

tecnologias, assim como o desconforto por ter que solicitar auxílio e as preocupações 

relacionadas à privacidade e à veracidade dos dados fornecidos através do uso das tecnologias 

(FISCHER et al., 2014; BERNER et al., 2013).  

Observa-se, assim, que ainda existem barreiras entre a disseminação e a utilização das 

tecnologias no cotidiano da população idosa (FISCHER et al., 2014). Pesquisa aponta que o 

índice de adesão da população idosa ao uso dessas tecnologias ainda permanece reduzido, 

identificando que apenas 24,3% das pessoas com 50 anos ou mais utilizam a internet em 

contraponto com a população mais jovem (entre 15 e 17 anos) que representa 81,8% dessas 

pessoas (IBGE, 2015). 

Os idosos não dominam totalmente todas as tecnologias, o que acarreta receios e 

dificuldades no seu manejo. Gonçalves (2012) sinaliza que 60% dos idosos entre 65 e 91 anos 

se queixaram de problemas na utilização do aparelho celular. Destes, 30% possuíam o 

aparelho e não utilizavam pelas dificuldades no manuseio e 40% possuíam receio de utilizar e 

causar algum tipo de complicação. 

Essas dificuldades podem estar relacionadas diretamente a forma com que a 

comunicação entre homem-máquina se dá, pois, as dúvidas que emergem desta relação podem 

não ser sanadas através dos dispositivos, gerando nervosismo, ansiedade e estresse. 

Muitas centrais de atendimento telefônico são eletrônicas e comumente o usuário não 

compreende corretamente o que se solicita, investe muito tempo na consulta e não alcança a 

solução para o problema, o que gera frustração. Desta maneira, os idosos, em especial, 

preferem o contato humano-humano na resolução de problemas, principalmente financeiros. 

Para os idosos, o período de transição entre o aparecimento das tecnologias e a sua 

inclusão no cotidiano pode ser visto como um evento estressor, principalmente para aqueles 

que não possuem habilidades para manuseá-las ou não tem acesso a estas tecnologias 
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(NIMROD, 2017). Para isso, algumas estratégias precisam ser selecionadas a fim de enfrentar 

e ultrapassar essas barreiras. 

O manuseio constante dos equipamentos apresenta-se como estratégia de aceitação e 

utilização destes equipamentos, bem como a busca por suportes sociais, principalmente dos 

familiares. Entretanto, este pedido de auxílio pode não ser atendido a contento devido as 

dificuldades de assimilação do conteúdo que lhe é apresentado, podendo ser causa de mal-

estar, desconfortos e ansiedade. Esta concepção está atrelada à falta de habilidade cognitiva e 

técnica, que comparada com gerações mais novas, bem como as inúmeras novidades 

tecnológicas, faz com que o idoso se sinta incapaz de apreender o novo (NASSAR et al, 

2016). Sendo assim, em muitos casos, os idosos optam pelo isolamento, esquiva ou recusa das 

tecnologias como principal forma de enfrentar às novidades tecnológicas. 

Pesquisadores apontam que para desenvolver habilidades para utilização das 

tecnologias da informação e comunicação, os idosos precisam possuir habilidades cognitivas, 

como boa memória e habilidades práticas para a utilização dos equipamentos. Além do mais, 

as habilidades sensoriais para enxergar o tamanho das teclas do teclado ou do layout do 

computador e do celular também são importantes para que os idosos possam manusear os 

equipamentos eletrônicos (CARLETO; SANTANA, 2017), questões estas apontadas pelos 

idosos como elementos que dificultam e distanciam o uso das tecnologias. 

Para isso, pesquisadores recomendam melhorias na concepção e design das 

tecnologias a fim de atender a população idosa, tais como: reduzir a complexidade das 

interfaces e da função executiva dos aparelhos; remover janelas em camadas que desafiam a 

função de memória ou a função motora; design de sites que minimizem a confusão cognitiva; 

usar displays que atendam a pessoas com degenerações macular; ou disponibilizar controles 

de mouse com estabilizadores de tremores, por exemplo (FISCHER et al., 2014).  

A diversidade nas funcionalidades, bem como no design das tecnologias, pode 

dificultar seu entendimento e aceitação pela população idosa e causar-lhe desconforto e 

ansiedade. Além disso, os altos custos, a baixa facilidade de uso, a falta de praticidade e 

estigmatização podem dificultar a aceitação das tecnologias e até conduzir ao isolamento 

social dos idosos (PEEK; WOUTERS; VAN-HOOF, 2014; FISCHER et al., 2014). 

Toda esta discussão indica que se torna necessário identificar o que impede a 

aproximação e/ou utilização das tecnologias pela população idosa, bem como se os elementos 

intrínsecos a este processo geram sentimentos de exclusão e, principalmente, eventos 

desencadeadores de estresse. Esta identificação possibilita a geração de estratégias que 
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atendam às suas necessidades e contribuam para o envelhecimento bem-sucedido, para a sua 

qualidade de vida e bem-estar físico e psíquico.   

Há que se estabelecer prioridades e relevância nos conteúdos abordados sobre as 

tecnologias para a população idosa, a fim de responder aos seus anseios, demandas e 

necessidades, indo ao encontro dos seus próprios interesses frente às tecnologias, seja por 

curiosidade, necessidade ou utilidade. Assim como, garantir a continuidade da aprendizagem, 

ampliando os conhecimentos e garantindo novos (ou reconstruindo os antigos) projetos de 

vida para um envelhecimento bem-sucedido. 

O confronto com as novas tecnologias gera, portanto, afetos positivos e negativos. 

Negativos quando se depara com as dificuldades fazendo com que o idoso estabeleça 

estratégias de esquiva e/ou recusa do uso das tecnologias, bem como os receios na veracidade 

das informações e as implicações das tecnologias para a saúde. E positivo quando estas 

barreiras são transpostas e o idoso consegue compreender e aceitar os benefícios 

proporcionados pelas tecnologias. O afeto é gerado quando o idoso desenvolve habilidades e 

passa a dominar as tecnologias.  

Assim, torna-se fundamental conhecer o contexto no qual o idoso está inserido, 

estabelecendo meios plausíveis de inserção e/ou adaptação do uso das tecnologias nas práticas 

diárias, facilitando a vida e contribuindo para o bem-estar desta população. Compreender 

onde estão as limitações no próprio cotidiano do idoso frente às tecnologias facilita o processo 

de adesão, aceitação e incorporação destas tecnologias no dia a dia desta população. 

A aceitação e utilização dessas tecnologias podem ser facilitadas através da 

capacitação dos idosos para enfrentar as dificuldades impostas pelas novas tecnologias, 

garantindo que corresponda ao nível de funcionamento, objetivos, preferências e necessidades 

dessa população (FISCHER et al., 2014). 

A tendência às inovações tecnológicas na sociedade moderna faz com que a população 

idosa seja considerada e inserida no letramento digital em contexto formal e informal de 

educação, possibilitando atuação mais ativa e participativa nas relações sociais cotidianas 

(TSAI; SHILLAIR; COTTEN, 2015). 

Por conseguinte, promover o aprendizado, potencializando as suas capacidades 

cognitivas e a adaptação do design dos equipamentos às necessidades do indivíduo, resultará 

em vivências e experiências que contribuam para a utilização e aceitação das tecnologias pela 

população idosa. 

Desta maneira, tem-se que os idosos se deparam com inúmeras novidades as quais, 

para serem compreendidas, precisam de elementos prévios que consolidem essas 
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modificações ocasionadas pela inserção das tecnologias. Desta maneira, quando a pessoa se 

depara com algo novo que lhe é estranho e desconhecido, necessita buscar conteúdos que lhe 

dê sentido e que possibilite compreender, torná-lo familiar para lidar com esta novidade 

(JODELET, 2001). Esses elementos consolidam a construção de representações sociais das 

novas tecnologias pela população idosa.  

Na percepção dos idosos, as novas tecnologias modificaram comportamentos, hábitos 

e estilos de vida, dando à sociedade um caráter mais dinâmico e possivelmente mais 

superficial no que tange às relações humanas. Em alguns relacionamentos, os diálogos 

ocorrem, principalmente, por meio de dispositivos eletrônicos de comunicação em detrimento 

do contato físico/presencial entre os seres humanos. Esta percepção é construída 

principalmente a partir de observação de gerações mais jovens que utilizam as tecnologias em 

praticamente todas as atividades diárias, com facilidade, possuindo habilidades que ainda não 

estão desenvolvidas por toda a população idosa.  

Mesmo com as dificuldades, os idosos identificam os benefícios proporcionados pelas 

tecnologias, como a facilidade de comunicação, principalmente com os familiares, o acesso a 

informações, o aumento da segurança e o sentido de proteção em alguns casos. 

Facilitar a comunicação implica diretamente na continuidade de participação social do 

idoso. Estudos apontam que a internet oferece possibilidades de interação social, 

demonstrando sua efetividade como ferramenta de comunicação social para os idosos, 

contribuindo para a sua autonomia, independência e conectividade social (DELELLO; 

MCWHORTER, 2015). 

As tecnologias da comunicação e informação (internet, celulares / smartphones, iPads, 

redes sociais e aplicativos de conversa online) atuam no alívio do isolamento social dos 

idosos por meio de quatro mecanismos: “conectar-se ao mundo exterior, ganhar apoio social, 

engajar-se em atividades de interesse e aumentar a autoconfiança” (CHEN; SCHULZ, 2016, 

p. 2). 

Para a população idosa, o isolamento social pode ser um resultado das interações 

sociais reduzidas - particularmente com a família, os amigos e as redes comunitárias (CHEN; 

SCHULZ, 2016). Em resposta a isto, as tecnologias da informação e da comunicação podem 

ser utilizadas para superar as barreiras sociais e espaciais da interação social, permitindo uma 

comunicação fácil e acessível de diversas formas (seja textual, áudio e/ou visual) em qualquer 

hora e em qualquer lugar. Muitos pesquisadores têm, portanto, investigado seu potencial para 

aliviar o isolamento social dos idosos (DELELLO; MCWHORTER, 2015). 
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Assim, o emprego das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) por parte dos 

idosos pode contribuir para a redução do isolamento social, ultrapassando fronteiras temporais 

e geográficas conectando-o ao mundo exterior, mantendo o contato com amigos e familiares e 

fomentando o apoio social (CHEN; SCHULZ, 2016). 

Por outro lado, o uso indiscriminado dos dispositivos pode, também, levar ao 

isolamento social, pois o indivíduo passa a obter prazer e satisfação apenas através do uso das 

tecnologias, dedicando grande parte do seu dia para este fim, abrindo mão, muitas das vezes, 

do próprio convívio social. 

 Assim, pesquisadores alertam para o risco psicológico dessa relação, no qual não estar 

conectado à rede significa não estar conectados a si mesmo, perdendo uma parte de si 

(VIDAL; DANTAS, 2016). Esta situação torna-se preocupante quando o ser não mais 

consegue desvencilhar e/ou ter consciência da divisão entre o que é o mundo virtual e o 

mundo real, optando por viver apenas no mundo virtual, pelas facilidades e por não haver a 

necessidade de se expor totalmente, que poderia trazer-lhe sensações desconfortáveis.  

A utilização em larga escala do uso do celular libera substâncias como a dopamina, 

dando uma sensação de prazer no indivíduo, contribuindo para despertar seu interesse (KING; 

VALENÇA; NARDI, 2010). Entretanto, o uso exacerbado das tecnologias pode tornar-se um 

vício, gerando comportamentos que podem vir a prejudicar a vida do indivíduo, 

comprometendo as relações na vida real, a educação, o desempenho profissional e social. 

Ansiedade, tremor, sofrimento, desconforto, alívio quando o aparelho está próximo, 

preocupação com a quantidade de “like”, insônia e até depressão podem ser sentidos por 

indivíduos dependentes dos aparelhos (TAPSCOTT, 2010; YONG; ABREU, 2011; 

LOURENCO; JUNIOR). 

Pesquisadores alertam para as interferências tecnológicas no comportamento humano, 

devendo haver um acompanhamento constante dessas modificações, bem como suas possíveis 

consequências (BORGES; PIGNATARO, 2016). 

Os idosos manifestam preocupações com a inserção precoce das novas tecnologias na 

vida das crianças, considerando que possa haver comprometimento no desenvolvimento 

infantil, por isso consideram que deva haver controle por parte dos pais, com limites ao uso 

das tecnologias. As atividades desempenhadas pelas crianças na maturação psicomotora, 

como aprender a escrever com lápis e papel, misturar as cores da aquarela ou utilizar uma 

caneta para contornar um desenho pontilhado, bem como exercícios ativos como jogar bola, 

ler um livro ou contar histórias são importantes para o desenvolvimento e aprendizado social 

(EISENSTEIN, 2013; RICH, 2013). 
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Atualmente, a utilização de controles remotos ou mouses estão se tornando extensões 

dos dedos. Esses padrões comportamentais característicos de gerações digitais representam 

um reflexo da internalização de valores tecnológicos, que se não controlados podem levar a 

dissociações entre o mundo real e o virtual (PAIVA; COSTA, 2015; EISENSTEIN, 2013).  

A ansiedade e a agressividade são as principais consequências, para as crianças, da 

abstinência e da utilização excessiva das tecnologias que substituem gradativamente as 

atividades lúdicas tradicionais. A falta de limites compromete o desempenho escolar, 

desestrutura os relacionamentos interpessoais e debilita a saúde física e mental das crianças 

(EISENSTEIN, 2013). Autores corroboram com os resultados desta pesquisa ao ressaltar a 

importância da família na manutenção do diálogo, com regras claras e concordantes sobre o 

uso dos computadores, internet, videogames e celulares (PAIVA; COSTA, 2015; 

EISENSTEIN, 2013; SPIZZIRRI et al., 2012; ZANETTI; GOMES, 2011).  Deve-se buscar o 

equilíbrio entre o que é necessário, útil e benéfico à sociedade e evitar os excessos 

provenientes do uso das tecnologias que podem prejudicar as relações humanas. 

Destarte, as tecnologias podem oferecer ao indivíduo sensações controversas. Em um 

momento pode ofertar conveniência, conforto, segurança e bem-estar, mas em outro momento 

pode levar a dependência patológica, medo, angústia, impaciência, ansiedade, nervosismo e, 

principalmente, estresse que podem ser causados pela impossibilidade do uso do dispositivo, 

causando-lhe tensão física e psicológica (KING; VALENÇA; NARDI, 2010). 

Pesquisadores que se dedicam a esta temática sinalizam que o problema não está no 

uso frequente das tecnologias, mas sim, na perda do controle da utilização destes aparelhos 

(KING; VALENÇA; NARDI, 2010). A dependência ao uso das tecnologias pode ser 

identificada na tentativa do indivíduo em esquecer os problemas pessoais ao estar conectado 

ou na necessidade incontrolável de se conectar e/ou usar o dispositivo, fazendo com que a 

pessoa não consiga parar de pensar nesta circunstância. 

Outra forma de identificar uma possível dependência é o tempo destinado ao uso do 

dispositivo, que passa a ser incontrolado pelo próprio usuário. Neste caso, há necessidade de 

permanecer cada vez mais tempo conectado a fim de alcançar a sensação de plenitude e 

saciedade, substituindo, muitas das vezes, programas reais. Outro sintoma é quando a 

impossibilidade de usar o aparelho causa-lhe sintomas físicos de irritabilidade, ansiedade e 

medo, podendo gerar alterações no padrão do sono ou alimentação, bem como sinais de 

depressão (KING; VALENÇA; NARDI, 2010). 

O uso exacerbado das tecnologias faz com que sejam vistas como parte do próprio 

corpo, em uma relação de dependência total, desencadeando reações psicossomáticas quando 
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o mesmo não pode utilizar-se das tecnologias. Na literatura há indícios de síndromes 

relacionadas ao uso indiscriminado dos aparelhos, tais como a síndrome da vibração fantasma 

ou síndrome do toque fantasma, no qual o indivíduo sente o celular vibrando ou tocando, 

mesmo quando não há esta evidência (QURESHI et al., 2014; OZDEMIR et al., 2013; 

ADACHI-MEJIA; EDARDS; GILBERT-DIAMOND, 2014). Além disso, identificam-se 

distúrbios do sono e a distração causada pelo celular no trânsito, aumentando os riscos 

relacionados à segurança do indivíduo (LLERENA et al., 2015). 

A influência emocional das tecnologias pode envolver não apenas aqueles que a 

utilizam, mas também àqueles que estão ao redor, pois se em uma reunião familiar há 

prevalência do uso do celular, por exemplo, aquele que não consegue utilizar-se deste 

dispositivo pode se sentir excluído, desamparado e com sentimentos depressivos. O processo 

adaptativo pode ocorrer nesse contexto, ou não. É neste período de adaptação que as 

estratégias de ajuda devem estar inseridas, a fim de garantir que a novidade seja considerada 

como um desafio e não como um evento estressor. 

A grande preocupação dos idosos no que tange ao avanço tecnológico é a perda de 

valores humanos, principalmente nas relações interpessoais. Assim, as mudanças nos padrões 

comportamentais como consequência da inserção tecnológica podem se associar à ideia de 

desumanização. A tecnologia, em geral, e os computadores, em particular, são tema comum 

no trabalho sobre a desumanização. A desumanização associada à tecnologia ou a ideia de 

redução do ser humano na condição de máquinas são consideradas condições culturais da 

sociedade pós-moderna (HASLAM, 2006). 

As crenças sobre os efeitos desumanizantes dos computadores se associam às 

preocupações de que as tecnologias reduzirão o relacionamento social e aumentarão a 

padronização, em detrimento da individualidade do ser (HASLAM, 2006). Entretanto, o que 

determina se uma tecnologia desumaniza não é a tecnologia em si, mas, principalmente, sua 

forma de influenciar os indivíduos e os significados atribuídos às definições do que é humano, 

em cada cultura (SCHWONKE et al., 2011). 

Salienta-se que o que determina se uma tecnologia é boa ou ruim, se ela desumaniza, 

despersonaliza ou objetifica o indivíduo, e/ou a relação, é a maneira pela qual a tecnologia é 

utilizada. No caso dos idosos, ao tempo em que ela estressa e os leva a se sentirem fora do 

lugar e impotentes, também são positivas. No mais, o que se conclui é que as tecnologias não 

são boas ou ruins, sua avaliação depende do uso que se faz dela. Por isso, torna-se necessário 

o aperfeiçoamento e a atualização daqueles que a utilizam (SÁ NETO; RODRIGUES, 2010). 
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Sendo assim, a ideia de “desumanizar-se” deverá ser mais bem analisada, problematizada, a 

fim de não se correr o risco de despersonalizar a própria condição humana. 

As capacidades humanas envolvem a capacidade de fazer, contemplar a realidade 

(literal ou mentalmente), agir (no sentido de tomar decisões frente a algo), experimentar 

sentimentos e expressar-se, principalmente através de uma linguagem articulada (CUPANI, 

2004). 

Desta maneira, as tecnologias não diminuem a capacidade de pensar, muito pelo 

contrário, elas libertam o pensamento ao disponibilizar equipamentos que amplificam as 

possibilidades de construção de ideias e conceitos. O problema centra-se na automatização a 

partir do seu uso excessivo. Além disso, o posicionamento dos indivíduos frente ao rumo 

dado pelas tecnologias garante o domínio da população sobre elas.  

O posicionamento, favorável ou contrário, deve partir dos indivíduos, com vistas a 

utilizar as tecnologias apenas como meio para se atingir o fim, e não como fins em si mesmo. 

O carro, por exemplo, deve ser utilizado como uma forma de facilitar o transporte, um meio 

de locomoção imprescindível em uma cidade grande na qual os meios de transportes coletivos 

são precários, não oferecem conforto, nem rapidez para deslocar-se pela cidade. Entretanto, 

utilizar o carro para dirigir-se a locais muito próximos de casa, cujas distâncias podem ser 

percorridas caminhando, por exemplo, pode significar uma má utilização ou uma dependência 

do seu uso, com implicações para a saúde do indivíduo e também para a natureza. 

A prática focal constitui não na rejeição das tecnologias, mas na sua utilização de 

forma inteligente e seletiva no cotidiano. A utilização das tecnologias como práticas focais 

implica no resgate de valores, considerados pelos idosos, como importantes para a 

manutenção da condição humana, tais como a cultura de reuniões familiares, o diálogo, bem 

como caminhar, ouvir música, ir às festas e vivenciar o que a natureza disponibiliza 

(CUPANI, 2004). 

Feenberg (2002) resgata a “tradição humanista” em que a sociedade progride na 

medida em que aumenta a capacidade de pensar, refletir e assumir responsabilidades políticas, 

respeitando a liberdade de pensamento, criatividade e individualidade. A condição humana 

como ser pensante que se utiliza de técnicas para a elaboração de elementos novos, 

inexistentes na natureza define o homem como um ser criativo, criador, que pensa, analisa, 

organiza e seleciona conhecimentos a fim de construir algo útil para a sociedade. 

A utilização das tecnologias para melhorar a sociedade atual, seja na educação, na 

medicina, na economia contribui para a adoção de medidas que podem servir para o avanço 

social. Como, por exemplo, os manequins de alta fidelidade utilizados em treinamentos de 
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capacitação de profissionais que contribuem para o conhecimento, aprimoramento e 

desenvolvimento de novas habilidades, facilitando o processo de ensino-aprendizagem 

(PRESADO et al., 2018). É justamente nessa perspectiva que as tecnologias podem ser 

utilizadas como algo que complemente a vida humana e não a substitua (FEENBERG, 2002). 

Por isso, os idosos posicionam-se a favor dos valores humanos mesmo com as 

inovações tecnológicas. Este posicionamento é observado na dialética entre fascínio e 

desconfiança, em uma ambivalência de sentimentos e atitudes frente às tecnologias.  A 

desconfiança se assenta, principalmente, na dúvida quanto à veracidade da informação, 

apresentado como um desafio para a adoção de tecnologias, como também nas relações 

interpessoais mediadas por elas (MCGRATH; ASTELL, 2016). 

Em um estudo recente, os idosos classificaram as fontes de informação de acordo com 

seu nível de confiança e a internet foi classificada como a terceira menos confiável, por trás 

de uma variedade de fontes de informação e jornais clínicos e não clínicos, e à frente apenas 

de televisão e rádio (FISCHER et al., 2014). Esta avaliação muito se deve ao fato de a internet 

possibilitar a ocultação de identidades e características físicas, construindo-se, o indivíduo, 

virtualmente. Nas redes sociais cada um pode criar um perfil que represente sua identidade, 

refletindo a sua vida em totalidade, ou não. Pode-se escolher o que se quer mostrar e sob que 

ângulo, ou o que se quer omitir. Pode-se criar um perfil com o seu melhor ou personificar o 

que gostaria de ser. 

Estudos realizados nos perfis sociais a partir da auto apresentação mostram que os 

usuários estrategicamente manipulam seus perfis de acordo com ideias que consideram 

atrativas para a sociedade, com o intuito de influenciar diretamente na sua popularidade 

(HAFERKAMP et al., 2012; HAFERKAMP; KRAMER, 2011; RODGERS et al., 2013). 

Também por isso, idosos não confiam plenamente nas informações transmitidas por meio das 

tecnologias, preferindo realizar atividades que possuem o contato humano, valorizando o 

suporte humano em detrimento da tecnologia (BEACH et al., 2014). 

Em se tratando de representações sociais, a mídia exerce alguns poderes: na produção 

de mensagens que serão acessados pelos mais diversos grupos sociais além de direcionar 

informações, legitimar e manter normas e práticas sociais; nesse sentido, orienta 

comportamentos, pensamentos e formas de viver em sociedade. Outro poder reside na 

manipulação ao divulgar conteúdos intencionalmente, disseminando interpretações de mundo 

e promovendo visões, que podem ser estigmatizadas ou estereotipadas dos fenômenos sociais. 

Isto acontece por estratégias utilizadas a fim de atingir e manipular mensagens destinada à 

públicos específicos. Apesar disto, a população tem a capacidade de aceitar ou rejeitar essas 
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mensagens, bem como produzir debates que contribuirão para a formação do saber comum 

(SIMONEAU, OLIVEIRA, 2014). A mídia, portanto, atua tanto na construção quanto na 

divulgação de representações sociais. 

Com todo esse poder de manipulação, as grandes mídias podem influenciar na 

construção de imagem corporal, status social, autoapresentação e identidade (KIM; CHOCK, 

2015; FLOR, 2009; DOOLY, 2017). Pesquisadores analisaram 415 posts publicados na 

internet e identificaram que 74,5% relacionava-se a exercícios físicos e 19,6% a alimentação 

saudável, cultuando aparências de mulheres jovens e magras e homens musculosos. 

(BARROSO; ALMEIDA; KULNIG, 2012). Estes elementos podem interferir na construção 

da autoimagem, apresentando-se como uma ameaça ao self, no qual o indivíduo pode buscar 

soluções, negociações ou acomodações, ou pode sentir-se desamparado, fugir ou isolar-se 

dificultando o processo de aceitação e/ou adaptação das tecnologias. 

Estudos mostram que a disseminação de uma imagem perfeita pode ocasionar efeitos 

contrários para aqueles que não conseguem atingir ao objetivo proposto, causando-lhe 

sintomas de insatisfação corporal, irritabilidade e até mesmo depressão (TIGGEMANN; 

ZACCARDO, 2015; CARROTTE; PRICHARD; LIM, 2017). Na velhice, a imagem criada de 

si mesma pode ser distorcida pela influência midiática, principalmente frente às alterações 

inevitáveis do envelhecimento físico. Isto pode causar ao idoso alguns transtornos que afetam 

a autoestima e o bem-estar, podendo contribuir para o isolamento social e depressão. Nesse 

contexto, a idosa, principalmente, pode iniciar uma busca constante e incansável de manter a 

juventude, mesmo que isto signifique correr riscos relacionados à sua saúde.  

A insatisfação com a imagem corporal aumenta à medida que a mídia expõe 

aparências estéticas consideradas perfeitas por uma grande parcela da população. Conti, 

Bertolio e Peres (2010) afirmam que fatores sociais como a mídia são os principais 

influenciadores da percepção corporal.  

Além disso, a mídia corrobora com a aversão ao corpo velho, e concebe o uso de 

tecnologias de rejuvenescimento como sendo um grande aliado, devido ao medo que pessoas 

têm de se tornarem velhas na sociedade atual (DEBERT, 2011). Para tal, a sociedade idealiza 

modelos de beleza juvenis, nos quais o processo de envelhecimento e/ou ser velho não faz 

parte, motivando os indivíduos a evitar a velhice (GOLDENBERG, 2011a).  É neste cenário, 

por exemplo, que as cirurgias plásticas, ou a promoção de produtos diversos, tornam-se 

instrumentos que reforçam tentativas de fugir das marcas do tempo. As práticas de 

rejuvenescimento têm como finalidade modificar o natural e delongar o curso da vida 

(DEBERT, 2011). 
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Pesquisadores discutem a disseminação dos modelos e ideais midiáticos apresentados 

como símbolo de felicidade, contribuindo para indivíduos permanentemente intranquilos e 

insatisfeitos, que, prontos a consumir tudo o que aparece, passam permanentemente a desejar 

a garantia de felicidade e o pertencimento social através do consumo de bens materiais e seus 

respectivos valores simbólicos (GOLDENBERG, 2011b; SILVA; CACHIONI; LOPES, 

2012). 

O impacto causado nos idosos diante dessas imagens associadas ao corpo jovem 

idealmente perfeito relaciona-se entre a discrepância da realidade objetiva e os sentimentos 

subjetivos, no qual a velhice acaba sendo vivenciada como um momento de grandes perdas e 

frustrações (GOLDENBERG, 2011b).  

O belo, característica pertencente ao universo da juventude, passa a ser um passaporte 

intergeracional em termos de engajamento social e percepção de si, estabelecida muitas das 

vezes como uma estratégia de sobrevivência social na velhice. Esta questão precisa estar 

presente nas discussões que envolvem a pessoa idosa a fim de garantir autoestima, confiança e 

evitar problemas como o isolamento social, bem como a depressão. 

Desta maneira, como já foi dito na página 105, reitera-se que a mídia tem um 

importante papel na construção e disseminação de representações sociais, ao formar e orientar 

pensamentos e atitudes, produzindo e reproduzindo representações (SIMONEAU, 

OLIVEIRA, 2014).  

É necessário analisar esta problemática com mais profundidade para se desvelar as 

nuances que envolvem tal vertente, a fim de garantir que a influência das grandes mídias não 

comprometa as mudanças – inevitáveis – do decorrer da idade. O corpo é capital físico, mas 

também simbólico, econômico e social: deve ser magro, jovem, em boa forma, sexy 

(GOLDENBERG, 2011b). Para atender a estes requisitos, o corpo consome e muito, 

especialmente recursos financeiros para se manter com toda esta potência. Daí se entende boa 

parte da problemática vivenciada no envelhecimento no contexto de uma sociedade que tem 

esta imagem como valor.  

No que tange ao universo do consumo, a todo o momento as pessoas são estimuladas a 

adquirirem bens e serviços, influenciadas por facilidades e fascinadas pelas inovações 

expostas em equipamentos que aliviam tarefas penosas, contribuem para que tenham uma 

relação mais rica com o mundo, respondem à impaciência com as coisas que exigem cuidado 

no seu manuseio, consertos e reparação e na afirmação da existência ao adquirir bens que 

inspiram respeito (CUPANI, 2004). Entretanto, as implicações para quem não possui 

condições de consumo podem ser devastadoras. A pessoa não é somente o que você faz, mas 
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é o que usa, construindo novas identidades provenientes da era digital e garantindo o 

sentimento de pertença na sociedade contemporânea. 

As representações sociais dos idosos sobre as tecnologias do mundo contemporâneo se 

assentam nas possibilidades de ampliação da comunicação, na conservação das relações 

humanas, no distanciamento que elas provocam, ao seu uso excessivo e indiscriminado das 

tecnologias; a sensação de segurança e proteção proporcionada por algumas tecnologias e a 

insegurança de outras; as mudanças de comportamento que levam por um lado a sensações de 

pertença na sociedade e de outro as implicações negativas à saúde, em fim, à dialética que há 

entre um mundo vivido no passado e a sua (re)construção no presente, aos benefícios e 

malefícios que toda novidade traz para o cotidiano das pessoas. A figura 8 sintetiza alguns 

desses elementos. 

 

Figura 8. Atitudes dos idosos frente às tecnologias. 

 

 

Fonte: Produção da Pesquisadora 

 

 

COMPORTAMENTO FAVORÁVEL: 

- Facilidade de acesso à informação e 
comunicação 

- Interesse relacionado à curiosidade  ou 
necessidade da utilização da tecnologia 

- Adaptação à nova realidade  

- Habilidades construídas diariamente. 

COMPORTAMENTO CONTRÁRIO: 

- Veracidade da informação; 

- Riscos nas relações virtuais; 

- Mito da desumanização; 

- Mudanças nos comportamentos (diferente do 
contexto da infância e/ou juventude); 

- Uso indiscriminado das tecnologias; 

- Influência na imagem corporal; 

- Dificuldades inerentes à idade. 
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CAPÍTULO IX 

PROPOSTA DE CUIDADO DO IDOSO DIANTE DAS NOVAS TECNOLOGIAS  

 

Os resultados apontam para uma dualidade entre os benefícios e malefícios da inserção 

tecnológica nas práticas cotidianas, levando-os a estabelecer estratégias de enfrentamento às 

novidades que se apresentam como eventos que podem causar alterações físicas, 

psicoemocionais e sociais.  

A figura 9 mostra as relações estabelecidas pelos idosos frente ao objeto de 

representação, elencando os aspectos que mobilizam seus afetos e os movem a um 

comportamento favorável ou contrário às tecnologias. 

 

Figura 9. Relações estabelecidas pelos idosos sobre as novas tecnologias. 

 

Fonte: Produção da Pesquisadora 

  

Assim, a elaboração de sentidos e comportamentos diante das novidades tecnológicas 

indicam relações com a saúde no que compete à aproximação com o novo que poderá 

ocasionar-lhe sentimentos e sensações controversos, bem como incitar comportamentos de 

aceitação, adaptação ou oposição que podem levar a alterações físicas, mentais e sociais que 

interferem na qualidade de vida e no envelhecimento saudável. 

1. Facilidade nas formas de comunicação 

2. Aproximação geográfica e temporal dos 
indivíduos 

3. Segurança e sentimento de proteção em 
alguns casos 

 

4. Construção de imagens que contribuem 
para a sensação de pertença do indivíduo 

 

5. Interesse relacionado à curiosidade, 
necessidade e utilidade das tecnologia que 
levam a busca de conhecimentos 

6. Habilidades construídas diariamente. 
Controle no seu uso 

 

1. Quando em excesso, podem dificultar 
ou anular a comunicação  

2. Quando em excesso, podem levar ao 
distanciamento das relações humanas 

3. Desconfiança e receio na veracidade 
das informações, relações virtuais e  
quando envolvem questões financeiras 

4. Construção de imagens que podem ter 
consequencias negativas à saúde 

 

5. Desinteresse e distanciamento devido a 
falta de familiaridade, inabilidade técnica 
e cognitiva  

6. Dependência tecnológica 
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 O quadro 7 mostra as relações dos sentidos elaborados pelos idosos no que tange às 

novas tecnologias e o seu posicionamento favorável com a saúde. Já o quadro 8 apresenta as 

influências negativas das tecnologias para a saúde.  

 

Quadro 7. Relação dos sentidos elaborados pelos idosos sobre as tecnologias e sua 

relação positiva com a saúde, Rio de Janeiro, RJ, 2018. 

Resultados Relação com a saúde 

Facilidade nas 

formas de 

comunicação  

A possibilidade de manter contato direto e contínuo, principalmente 

com os familiares propicia sentimentos de bem-estar, inclusão e 

participação social. Sendo fator importante na prevenção do 

isolamento social. 

 

Facilidade na 

realização de 

atividades do 

cotidiano 

Quando o idoso passa a compreender a tecnologia em sua 

funcionalidade e utilidade no desenvolvimento de atividades do 

cotidiano, as tecnologias desencadeiam afetos favoráveis, 

permitindo o seu acolhimento o que contribui para a diminuição de 

tarefas penosas e sobrecargas físicas e mentais.  

 

Sentimento de 

segurança e proteção 

em algumas situações 

A possibilidade de obter segurança e proteção através das 

tecnologias contribui para a saúde mental. 

 

 

Sentimento de 

pertença  

Permanecer incluído na dinâmica da sociedade influencia 

diretamente na concepção de ser ativo, participativo, que contribui 

para o desenvolvimento da sociedade, bem como oferece 

sentimentos de felicidade e completude. 

 

Possibilidade de 

ampliação de 

conhecimentos 

Ao ampliar as possibilidades de crescimento pessoal e profissional, 

as tecnologias favorecem a elaboração ou continuidade de projetos 

de vida, garantindo ao idoso a construção de concepções favoráveis 

durante a velhice. 

  

Fonte: Produção da Pesquisadora 
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Quadro 8. Relação dos sentidos elaborados pelos idosos sobre as tecnologias e sua 

influência negativa para a saúde, Rio de Janeiro, RJ, 2018. 

Resultados Relação com a saúde 

Influência na 

autoimagem 

A mídia pode disseminar imagens de belezas ideais, bem como 

contrárias ao processo de envelhecimento, o que pode levar o idoso 

a sentimentos de frustrações, desânimos, desconfortos e estresse 

quando o mesmo não se torna possível, levando-o a buscar meios 

que podem prejudicar sua saúde física e mental. 

 

Construção de 

identidades virtuais 

A criação de identidades virtuais pode distorcer a própria imagem, 

apresentando-se como uma ameaça ao self.  

Relacionamentos 

virtuais  

A fragilidade emocional proveniente das perdas inerentes à velhice 

aliada ao desconhecimento de todas as funcionalidades das 

tecnologias pode gerar riscos nas relações virtuais podendo levar a 

consequências físicas e psicológicas. 

 

Inabilidade técnica e 

cognitiva 

Pode gerar sentimentos de incompetência, alienação e incapacidade 

de utilizar as tecnologias, influenciando na saúde mental do idoso.  

 

Mudança de 

comportamento, 

hábitos e estilo de 

vida 

 

Pode gerar conflito com a própria existência, interferindo na 

organização e desenvolvimento de atividades individuais e sociais. 

 

Uso excessivo de 

equipamentos 

O uso excessivo dos equipamentos pode gerar alterações físicas, 

mentais e sociais, podendo ser relacionada como uma ameaça à 

própria condição humana. 

Fonte: Produção da Pesquisadora 

 

 A fim de contribuir para a aproximação, apropriação, adaptação ou acomodação dos 

idosos em relação às tecnologias, algumas estratégias podem ser utilizadas, tais como:  
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 Orientar os idosos quanto à busca de informações através da internet que deve ser 

realizada em sites com certificados de segurança, muitas das vezes localizado no final 

da página. 

 No que tange aos relacionamentos virtuais, é necessário capacitar os idosos para 

identificar fatores de riscos neste tipo de relação. É necessário trabalhar o conceito de 

segurança com essa população, que apesar de ter muitas experiências e vivências, 

podem não estar isentos dos riscos tecnológicos. A coleta de informações diversas 

com perguntas realizadas em diferentes momentos, bem como a busca oficial de 

informações sobre o outro, possibilita maior proteção para aqueles que optam pelos 

relacionamentos virtuais. Como, por exemplo, buscar informações sobre ruas e 

localidades próximas, informações sobre profissão, familiares e amigos. 

 Orientar quanto à disponibilização de dados bancários ou informações que possam 

identificar o indivíduo. A privacidade deve ser mantida, mesmo quando se acredita 

confiar no próximo. 

 Orientações destinadas ao idoso quanto à exposição da sua vulnerabilidade, bem como 

os riscos inerentes a este processo proporcionará melhores condutas, principalmente 

quando envolve questões financeiras. 

 Orientar pais, cuidadores, responsáveis e também os idosos no controle do uso 

excessivo das tecnologias. Os idosos, atualmente já estão apresentando uma 

aproximação maior com as tecnologias, então eles também precisam ter noção deste 

controle para não prejudicar as suas atividades diárias quando a tecnologia passa a 

fazer parte do seu cotidiano. Há indícios de esquecimento, por exemplo, do alimento 

no fogo pela utilização de aparelhos telefônicos.  

 As mudanças comportamentais devem ser vistas como consequências da transição 

para a era digital. O estabelecimento de períodos lúdicos que envolvam os familiares 

em experiências sem o uso das tecnologias, demonstrando que as tecnologias 

complementam as atividades, favorecendo-as e não as substituindo pode contribuir 

para o sentido dado às tecnologias. 

 Realizar grupos de discussão no que se refere à imagem corporal da velhice, propondo 

dinâmicas que busquem explicar e valorizar as modificações inerentes ao corpo velho, 

bem como avaliar as possibilidades para aqueles que desejam alterar alguma coisa no 

corpo (o desejo do indivíduo deve ser respeitado), com orientações seguras que não 

comprometam a saúde dos idosos. 
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 Discutir com a população idosa as implicações da formação de novas identidades 

provenientes da era digital através de ações que identifiquem a imagem real e a criada, 

dando-lhe suporte caso isto se apresente como um fator que possa gerar conflito 

consigo.  

 O desenvolvimento de habilidades pode dar-se através do estímulo, principalmente 

dos familiares, na aproximação e manuseio de tecnologias ainda desconhecidas pelos 

idosos. Caso os familiares estejam indisponíveis, pensa-se na possibilidade de criação 

de um centro de apoio que oriente e direcione o idoso no manuseio das tecnologias 

que ele utiliza. Este centro de apoio deve incluir profissionais de diversas áreas a fim 

de contemplar todas as instâncias que envolvem o idoso e as tecnologias. 

 As estratégias de ensino-aprendizagem devem envolver design e interfaces 

tecnológicas que facilitem a aproximação dos idosos, permitindo soluções imediatas, 

simples e práticas. 

 A enfermagem pode auxiliar no processo de adaptação das mudanças de 

comportamento, hábitos e estilo de vida ao propor experiências/vivências que 

demonstre os benefícios das tecnologias, respeitando-se os limites de compreensão e 

desenvolvimento de habilidades. 

 As resoluções de problemas emergentes das atividades de vida diária podem contribuir 

para a aproximação e aceitação das tecnologias pela população idosa. Assim, a 

enfermagem no atendimento domiciliar, por exemplo, pode identificar e intervir 

imediatamente naquilo que causa desconforto ou estresse ao idoso, configurando-se 

em uma forma de cuidado.  

 Quando o idoso estiver hospitalizado ou impossibilitado de visitar amigos e familiares, 

as tecnologias da comunicação podem aproximá-los, entretanto, a enfermagem deve 

orientar que a tecnologia não substitui o contato humano e que este deve ser mantido a 

fim de garantir o bem-estar e a autoestima do indivíduo. 

 A fuga  e o processo de recusa das tecnologias devem ser identificados e sanados. A 

formação de grupos exclusivamente de idosos pode fomentar a discussão sobre os 

motivos que levam a esta oposição, fazendo com que o profissional estabeleça 

possibilidades de resolução, individual ou coletiva e reavalie o comportamento após a 

intervenção. 
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CAPÍTULO X 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ser humano busca elementos de aproximação com nova realidade, não 

necessariamente adaptando-se a ela, mas sim, agindo sobre ela, transformando-a e 

transformando-se de acordo com as suas necessidades. 

Apesar de não ser possível fazer generalizações, a presente pesquisa buscou 

aproximar-se da realidade dos idosos, compreendendo como os mesmos representam as novas 

tecnologias presentes em seu cotidiano. Desta maneira, foi possível identificar, mesmo que 

provisoriamente, a lógica interna de elaboração de imagens e atitudes ao redor das novas 

tecnologias e suas conexões e interconexões na sociedade moderna. 

Os resultados mostram que diante das mudanças na sociedade ocasionadas pela 

incorporação de tecnologias, os idosos resgatam elementos do passado a fim de aproximar-se 

e compreender a novidade, ancorando os elementos de representação social, bem como 

estabelecendo estratégias para lidar com ela. 

O telefone celular emergiu como elemento que solidifica e representa o conceito de 

novas tecnologias ao utilizar componentes que caracterizam as formas de comunicação na 

sociedade moderna, como a rapidez, dinamismo e flexibilidade. 

As mudanças nas formas de comunicação trazem benefícios ou malefícios a depender 

da forma como é utilizada. Neste ínterim, torna-se imprescindível analisar para quais 

caminhos as tecnologias estão direcionando as pessoas ou se são as pessoas que estão no 

controle dessa trajetória. Resgatar a ideia de que as tecnologias foram criadas e disseminadas 

a fim de facilitar a vida da população e não com vistas a substituí-la garante a condição de 

seres pensantes e donos de seus projetos e objetivos de vida que passa a utilizar as tecnologias 

como um complemento e não como única possibilidade. 

Quando os idosos mencionam o resgate de valores humanos é possível que através das 

experiências e vivências, eles consigam enxergar melhor o rumo que a sociedade está 

seguindo e tendo essa percepção um pouco mais desenvolvida, compreenda que a base do 

desenvolvimento humano está nas próprias relações humanas e não há tecnologia, ainda, que 

a sobreponha.  

As novas tecnologias apresentam-se como um evento que gera respostas imediatas 

devido à rapidez de propagação tecnológica, fazendo com que o idoso se posicione de forma 

favorável em determinadas situações, e contrárias em outras, o que pode dificultar a aceitação 

e utilização das tecnologias. 
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A ambivalência presente no discurso dos sujeitos aponta que ainda há um 

distanciamento do seu uso devido, principalmente, à inabilidade e falta de familiaridade 

diante das inúmeras tecnologias. 

As dificuldades de sua manipulação, o receio de informações veiculadas pelas mídias 

geram sentimentos de desconforto, ansiedade e desconfiança que podem ter consequências à 

saúde se não identificados e controlados a tempo.  

Em contrapartida, as tecnologias facilitam a comunicação, aproximam as pessoas, 

mobilizam afetos, contribui para o crescimento profissional e possibilitam a participação 

social, ao mesmo tempo que influencia na imagem corporal, nos comportamentos e nos 

relacionamentos interpessoais, reconfigurando o cotidiano da população idosa em um 

constante movimento de adaptação e readaptação.  

Afirma-se que as novas tecnologias reconfiguram o cotidiano do idoso, influenciando 

nas formas de pensar e agir e estão relacionadas às questões de saúde quando as mesmas 

geram sentimentos e comportamentos que podem colocar em risco a sanidade física e mental. 

As novas tecnologias ao mesmo tempo em que trazem oportunidades de ampliação de 

participação social, também podem servir como fontes de desconforto, levando os idosos a 

desenvolverem estratégias para lidar com elas no cotidiano. 

Daí a importância da enfermagem no entendimento desse processo, pois sendo a 

ciência e a arte de cuidar do ser humano, precisa estar atenta às fontes de sofrimento e de 

baixa autoestima das pessoas a quem cuida, para que possa prestar um cuidado mais 

abrangente no atendimento de suas necessidades.  

Viver em uma sociedade tecnológica implica em estar atento às demandas da 

população que mais cresce no país e no mundo. As responsabilidades sociais da enfermagem 

se expandem para além das necessidades psicofisiológicas das pessoas, ganhando as esferas 

psicossociais, e aí estão as implicações para as práticas de cuidado, aos cidadãos e à sociedade 

como um todo. 

A criação de um sistema de apoio profissional que auxilie os idosos na compreensão 

das diversas funcionalidades e usabilidade das tecnologias, identificando fatores que podem 

influenciar na saúde deste grupo populacional favorecerá a aproximação e aceitação das 

tecnologias por parte dos idosos. 

Faz-se necessário ampliar a discussão no que tange às diferentes gerações, gêneros e 

estratos sociais a fim de compreender a complexidade de fatores que estão envolvidos no 

processo de aceitação e utilização das tecnologias na sociedade atual, bem como estabelecer 
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benefícios concretos do uso das tecnologias para a população idosa, diminuindo as 

preocupações e limitações impostas pelas tecnologias.  

A opção metodológica desta pesquisa foi por realizá-la em um campo específico: a 

UnATI de uma Universidade Estadual, de uma grande capital da Região Sudeste, esta opção 

pode ser um limitante para afirmações mais abrangentes. Outra limitação importante que 

emergiu dos resultados diz respeito ao quantitativo de participantes que não permitiu tecer 

considerações no que tange a uma faixa etária específica na construção das classes analisadas, 

tampouco fazer um corte de gênero e classe social. A análise, portanto, foi circunscrita nas 

condições de produção das representações sociais, à luz desse grupo de pertença. 

Ampliar a pesquisa com idosos de outros campos e estabelecer um recorte de 

variáveis, por sexo, faixa etária e classe social no desenho do método, certamente contribuirá 

para que se tenha uma visão mais abrangente dos significados construídos. 

Além disso, torna-se necessário ampliar a análise do cotidiano desta população a fim 

de identificar em que momento as dificuldades se fazem presentes no intuito de se estabelecer 

estratégias eficazes no atendimento às suas necessidades, facilitando o processo de adaptação 

à nova realidade. 
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APÊNDICES 

Apêndice A 

Roteiro de entrevista semiestruturado  

1º Parte –Dados Gerais 

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino  

Idade: _________anos 

Local onde reside (cidade e bairro): ______________ 

Renda familiar: _______________ 

Profissão/ocupação: ______________ 

Já participou de algum curso de informática? ( ) Sim ( ) Não  

Tem computador, tablet ou outro tipo de equipamento de informática: ______________ 

Tem alguma outra tecnologia que o(a) senhor(a) queira destacar? __________________ 

 

2ª parte - Questões abertas: 

1. Como você vê o mundo hoje? 

2. O que tem diferente nos dias atuais que não tinha quando você era mais jovem? 

3. O que você achou/pensou sobre essas mudanças? 

4. A vida de hoje é mais fácil ou mais difícil? Por quê? 

5. Trouxe algum tipo de benefício? 

6. Acha que isso influencia no estilo de viver das pessoas na atualidade? 

7. O que passa na sua cabeça quando eu falo em tecnologia. 

8. Quais tecnologias fazem parte do seu cotidiano? 

9. Como elas estão presentes no seu dia a dia? 

10. Em quais situações o(a) senhor(a) precisa mais lidar com elas? 

11. Como você faz nestas situações? 

12. Existem equipamentos que são importantes no seu dia a dia e que você não sabe lidar? 

Se sim, isso te causa desconforto? Por quê? 

13. Caso tenha alguma dificuldade, o que você faz diante desta situação? Alguém te ajuda 

nestes momentos? 

14. Você é a favor ou contra o uso de equipamentos no seu dia a dia? Como por exemplo, 

nos supermercados, bancos... 

15. É preciso ter alguma característica específica para lidar com as tecnologias? 
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Apêndice B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 
Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada “Como o 

idoso se vê no mundo contemporâneo: Representações Sociais de idosos sobre as novas tecnologias”, 

conduzida por Isis de Moraes Chernicharo. Este estudo tem por objetivos: descrever a estrutura e os conteúdos 

das Representações Sociais dos idosos sobre as novas tecnologias; analisar as formas de lidar de idosos frente 

às novas tecnologias e os nexos com a saúde; e discutir estratégias aplicáveis pela enfermagem que contribuam 

para a promoção da qualidade de vida dos idosos em relação às tecnologias.  

Você foi selecionado(a) por participar de um (ou mais) curso/oficina oferecido pela UNATI/UERJ. 

Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento, você poderá desistir de participar e retirar seu 

consentimento. Sua recusa, desistência ou retirada de consentimento não acarretará prejuízo. 

A pesquisa não ocasionará risco físico, psíquico, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do 

ser humano. Em virtude da natureza do objeto e da metodologia da pesquisa, os potenciais riscos se associam 

às questões emocionais que podem emergir em face da conversação sobre o tema mobilizar os afetos dos 

participantes. O que poderá advir como fruto da interação e da aplicação de técnicas verbais aos participantes, 

os membros da equipe de pesquisa estarão aptos a atender, haja vista o seu preparo profissional para execução 

de ações de cuidar. A participação não é remunerada nem implicará em gastos para os participantes. O 

benefício relacionado à sua participação será o de aumentar o conhecimento científico para a área de 

enfermagem no que tange à saúde do idoso. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a serem realizadas pela 

pesquisadora responsável, sob a forma de entrevistas individuais com duração, em média, de 60 minutos, 

sendo realizadas nas dependências da UnATI.UERJ. A entrevista será gravada em mp3 para posterior 

transcrição – que será guardada por cinco (05) anos e incinerada após esse período. 

Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão divulgados em nível 

individual, visando assegurar o sigilo de sua participação. Suas respostas serão tratadas de forma anônima e 

confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Quando 

for necessário exemplificar determinada situação, sua privacidade será assegurada uma vez que seu nome 

será substituído de forma aleatória. Os dados coletados serão utilizados apenas NESTA pesquisa e os 

resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas. 

O  pesquisador responsável se comprometeu a tornar públicos nos meios acadêmicos e científicos os 

resultados obtidos de forma consolidada sem qualquer identificação de indivíduos ou instituições 

participantes. 

Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, que possui duas 

vias, sendo uma delas sua, e a outra, do pesquisador responsável/coordenador da pesquisa. Seguem os 

telefones e o endereço institucional do pesquisador responsável do Comitê de Ética em Pesquisa–CEP, onde 

você poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação nele, agora ou a qualquer momento. 

Contatos do pesquisador responsável: Enfª. Ms. Isis de Moraes Chernicharo, EEAN/UFRJ, e-mail: 

zizimoraes@hotmail.com, Telefone: (21) 2293-8999; (21) 98339-4810 

Caso você tenha dificuldade em entrar em contato com o pesquisador responsável, comunique o fato à 

Comissão de Ética em Pesquisa da UERJ: Rua São Francisco Xavier, 524, sala 3018, bloco E, 3º andar, - 

Maracanã - Rio de Janeiro, RJ, e-mail: etica@uerj.br- Telefone: (021) 2334-2180. Ou o Comitê de Ética e 

Pesquisa da EEAN/HESFA/UFRJ – Tel: (21) 2293-8148 – Ramal: 228E-mail: cepeeanhesfa@gmail.com 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa, e que 

concordo em participar. 

Rio de Janeiro,  de                de__________. 

Assinatura do(a) participante:   

 

Assinatura da pesquisadora:  

 

 

Rubrica do participante                                    Rubrica do pesquisador 
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