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A Organização mundial de saúde (OMS) estima que em 2050 haverá no Brasil uma 

grande proporção de idosos, com projeção de 22% da população, isso fará com que este 

seja considerado um país envelhecido e não mais jovens. A proporção de pessoas com 

60 anos ou mais está crescendo de maneira acelerada, fato este, derivado da redução 

acelerada das taxas de mortalidade e natalidade da população brasileira, que reflete na 

transição demográfica e no crescimento da população idosa de acordo com os últimos 

censos demográficos.  

Diante destas mudanças significativas que estão acontecendo na demografia 

brasileira, tais como: redução do número de nascimento; aumento da longevidade, 

somado ao fato de que a população brasileira está cada vez mais conectada a 

tecnologia, onde segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 

2013, divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 49,5% dos 

brasileiros têm computadores em suas residências, sendo que 43,1% tem acesso à 
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internet. Segundo a pesquisa ainda as regiões que mais tem acesso à internet são 

Sudeste, Sul e Centro-Oeste superaram a média nacional, com 57%, 53,5% e 54,3%. 

Sendo assim este estudo tem o objetivo de compreender a perspectiva do idoso em 

relação a aposentadoria e sua interface com o isolamento social, bem como entender o 

papel das redes sociais em desmistificar a ideia de que o idoso após aposentadoria se 

isola da sociedade, mais precisamente, na cidade de Viçosa-MG, fazendo com que esta 

população tenha acesso com eficiência ao bem-estar social e qualidade de vida 

vivenciando assim um envelhecimento ativo. Visto que o Brasil está caminhando para 

um país em sua maioria envelhecido, e o mesmo não está preparado para atender as 

demandas e necessidades deste perfil populacional, com isso acredita-se que a 

realização deste estudo contribuirá para uma maior valorização do idoso além de, 

melhorar a qualidade de vida do mesmo em relação às relações interpessoais 

assegurando-lhe um envelhecimento mais ativo e saudável.  

Uma vez que a tecnologia tem uma grande influência social, pode-se dizer que as 

pessoas tem uma grande dependência em relação a ela.  Portanto as relações sociais 

tomando-se como ponto de partida o universo do consumo pode ser um espaço de 

análise da influência tecnológica no cotidiano. E diante da mudança no perfil 

demográfico brasileiro é importante observar como é a relação dos idosos com as 

tecnologias, visto que os jovens são introduzidos no universo tecnológico a partir do 

momento em que se nasce. 

Este estudo justifica-se a ser realizado no Município de Viçosa- MG, devido o 

município contar com uma população de 11,4% de pessoas com 60 anos ou mais idade, 

percentual maior que a média nacional SILVA (2013). A problematização do mesmo 

consiste em analisar a interface aposentadoria e isolamento social de idosos e como as 

redes sociais contribuem para desmistificar a ideia de que o idoso após aposentadoria 

se isola da sociedade. Esta pesquisa tem por objetivo responder as seguintes questões: 

Qual a perspectiva do idoso com a aposentadoria? O idoso após a aposentadoria se 

isola da sociedade? Qual o papel das tecnologias no processo de isolamento social? 

Este projeto será de cunho qualitativo e a metodologia utilizada será o estudo de 

caso. Para a coleta de dados será empregada pesquisa bibliográfica e entrevista 

semiestruturada com os participantes do Programa Municipal da Terceira Idade (PMTI). 

A pesquisa será realizada em Viçosa, localizado na Zona da Mata Mineira. O local para 

coleta de dados será o PMTI, localizado no Campus da Universidade Federal de Viçosa. 
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A amostra será constituída por dez idosos de ambos os sexos e condições 

socioeconômicas diversificadas. 
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