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Título: A Tecnologia da Informação e a Qualidade de Vida na Terceira Idade. 

 

Resumo: A Tecnologia da Informação está evoluindo rapidamente abrangendo 

todas as áreas de atuação humana. Com isso, as pessoas que já se encontram na 

terceira idade não estão conseguindo acompanhar a evolução da informática, devido 

a vários fatores: o volume e fluxo de informações, a rapidez com que estão sendo 

apresentadas e também por falta de orientação adequada por parte dos que estão 

mais próximos ou de programas sociais de inclusão digital.  

Com a necessidade de utilizar o computador, a importância do uso da internet, 

torna-se imprescindível estar atualizado no seu acesso (MACIEL, 2012), ou seja, as 

pessoas que estão na terceira idade devem estar atentas às constantes 

transformações e mudanças culturais, sociais e econômicas. Este trabalho tem por 

objetivo averiguar junto às pessoas que estão na terceira idade se a tecnologia da 

informação está contribuindo para melhoria da sua qualidade de vida. 

Será empregada como metodologia uma pesquisa de campo, utilizando-se de um 

questionário, para realizar a coleta e tratamentos dos dados, que identificará se 

houve melhora na qualidade de vida com uso da tecnologia da informação. 

Almeja-se, através dos resultados obtidos, mostrar a importância da tecnologia da 

informação como forma de melhoria da qualidade de vida nas pessoas que estão na 

terceira idade. 

 

Introdução: Devido à evolução tecnológica que estamos vivendo atualmente, faz-se 

necessário realizar uma pesquisa para identificar quais os obstáculos e os aspectos 

facilitadores que possam contribuir para melhoria da qualidade de vida das pessoas 

que se encontram na terceira idade que fazem uso da tecnologia. De acordo com a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) (2001), nos países em desenvolvimento, 

caso do Brasil, são considerados idosos pessoas com idade igual ou superior a 60 

anos (LOJUDICE, 2009). Qualidade de vida de acordo com a OMS foi definida como 

“a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto de cultura e sistemas 

de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões 

e preocupações” (Flock et al., 2002, p.179 apud Carneiro, 2007, p. 229). Para a 

terceira idade os relacionamentos sociais são importantes para o bem estar físico e 

mental. Neste sentido, a tecnologia da informação traz mudanças importantes nas 

interações sociais. No entanto, a interação só acontece na medida em que a própria 



sociedade passa a entender a necessidade de oferecer igual oportunidade de 

acesso a serviços, educação, trabalho, lazer e cultura a todos os cidadãos. Através 

da tecnologia da informação, as mais diversas dificuldades podem ser amenizadas, 

uma vez que o uso da tecnologia tem-se tornado imprescindível na vida das pessoas 

e na sobrevivência das organizações. Assim, os recursos tecnológicos apresentam-

se como os grandes propulsores da inovação, da geração de conhecimento e 

aprendizagem, passando a ser fator determinante na busca da independência e 

melhor qualidade de vida. 

  

Objetivo: Este projeto tem por objetivo verificar se as pessoas idosas (acima de 60 

anos) têm acesso à tecnologia da informação e se esse acesso contribui de forma 

positiva para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. 

 

Metodologia: Para mensurar o acesso à tecnologia da informação e a consequente 

melhoria da qualidade de vida, será realizada uma pesquisa de campo, com a 

aplicação de um questionário.  

 

Desenvolvimento:  

 

O projeto encontra-se em andamento. 

 

Resultados: Os dados a serem coletados serão analisados e poderão ser utilizados 

na elaboração de futuros projetos de extensão universitários voltados à comunidade 

visando à inclusão digital. 

 

Palavras-chave: Tecnologia da Informação. Qualidade de Vida. Terceira idade. 

 

Bibliografia 

 

CARNEIRO, R. S.; FALCONE, E.; CLARK, C.; PRETTE, Z. T.; & PRETTE, A. D. 

Qualidade de Vida, Apoio Social e Depressão em Idosos: Relação com Habilidades 

Sociais.  Psicologia Reflexão e Crítica, 2007. Disponível em: www.scielo.br/prc 

 

http://www.scielo.br/prc


LOJUDICE, Daniela Cristina. Qualidade de Vida Relacionada à Saúde de idosos de 

pequena comunidade do interior de São Paulo. Ribeirão Preto, 2009. 

 

MACIEL, P. C. S; PESSIN, G. & TENÓRIO, L. C. Terceira idade e novas tecnologias: 

uma relação de possibilidades e desafios. Congresso Internacional Interdisciplinar 

em Sociais e Humanidades. Niterói, Set. 2012. 

 

NERI, Anita Liberalesso. Qualidade de vida e idade madura. 3. ed. Campinas: 

Papirus, p. 285, 2000.  

 

 


