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RESUMO
A internet cada vez mais se encontra presente na vida das pessoas e contribui de
forma positiva, inclusive para a pessoa idosa. O objetivo deste trabalho foi levantar a
forma que os idosos têm vivenciado o uso da internet e como têm sido a utilização para
meios de socialização e aprendizagem. Metodologicamente, foi uma pesquisa exploratória e
qualitativa, desenvolvida com idosos da Associação Beneficente Idosos de Cacoal-ABIC e
do Projeto de Extensão Feliz Idade da Instituição FACIMED de Cacoal-RO, sendo 03
idosos do sexo feminino e 02 do sexo masculino que utilizam a internet. Com a
autorização do Comitê de Ética em Pesquisa sob n° 2.018.638, o projeto foi realizado
em uma sala com ambiente climatizado cedido pela faculdade, pela ABIC e na casa de
alguns participantes, após assinaram duas vias do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, foi utilizado entrevista semiestruturada previamente elaborada com 07
questões abertas que foram gravadas a fim de transcrição e Análise de Conteúdo. Em
relação aos resultados, quanto ao Perfil dos Sujeitos, foram idosos de 60 a 75 anos, com
diferentes níveis de escolaridade, de ambos os sexos, aposentados ou em vias de
aposentar, exercendo atividade remunerada. Quanto à frequência de uso, utilizam em
media de 2 a 3 horas de uso da internet por dia. Utilizam de dispositivos como WhatsApp,
facebook, chamadas de vídeos, para a comunicação com parentes, amigos e realizar novas
amizades, além de realizarem compras, buscarem receitas, aprenderem alguma atividade
por meio do youtube, para pesquisas, notícias e aperfeiçoarem a leitura. Apresentam
impacto e mudanças psicossociais associadas ao uso da internet, os mesmos apontam para
o desenvolvimento pessoal e sem isolamento social. Conclui-se que diante das opiniões
frente ao uso da internet, acrescentam que o uso facilita a vida do idoso, no sentido de
amizade, família e suporte social.
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