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RESUMO

A sociedade está em constante transformação. Atualmente, a longevidade
populacional é um fenômeno mundial e o ciclo da vida está cada vez mais
prolongado, com a expectativa de vida das pessoas chegando a 76,6
anos, sendo que ao alcançarem a idade de 65 anos existe uma
perspectiva real de viverem por mais 18,8 anos, conforme dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Simultaneamente, vive-se
uma revolução tecnológica, com a conectividade propiciada pela internet
e pelas tecnologias de informação e comunicação. Nesse contexto,
objetivou-se analisar a efetiva inclusão digital dos idosos no âmbito virtual
da sociedade da informação, mormente com a situação imediatamente
presente de pandemia global em razão da COVID-19 e dada a condição de
vulnerabilidade humana que é amplificada na velhice. Assim, seguindo
um método de abordagem dedutivo e por meio de revisão da literatura,
restou perceptível que as ferramentas tecnológicas podem melhorar a
autonomia e qualidade de vida das pessoas com 60 anos ou mais, desde
que possuam um design amigável aos idosos, ou seja, que os softwares
sejam adaptados ao processo natural de senescência que cada pessoa
desenvolve na tessitura de sua vida. Inegável que a adaptação digital é
sim um importante direito humano em qualquer etapa da vida, mas deve
ser reforçado para aqueles que não “nasceram” no mundo virtual, tudo
isso para que um detalhe como a idade avançada não impeça que cada
pessoa continue sendo um agente de transformação social, contribuindo
para uma sociedade mais justa e fraterna.
PALAVRAS-CHAVE: Conectividade, Idosos, Inclusão, Vulnerabilidade

1 2
3

 Universidade Federal de Sergipe, larisimeao@gmail.com
 Universidade Federal de Sergipe, claragdias@gmail.com
 Universidade Federal de Sergipe, wolney87@gmail.com

1
2
3


