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RESUMO

O crescimento da população idosa é fenômeno que vem ocorrendo desde a Revolução Industrial.  O avanço da ciência e a melhoria da qualidade 
de vida são conquistas da humanidade, mas é preciso refletir acerca do que fazer com o tempo que se ganha com a nova expectativa, pois o 
prolongamento da vida deve guardar relação direta com a sua qualidade. A preocupação com as políticas públicas e ações de proteção e cuidados 
específicos com a população idosa são crescentes, assim como o desenvolvimento tecnológico, que alterou substancialmente os meios de 
comunicação e os modos de obter informações. O celular, as redes sociais e a internet são inovações que não podiam ser imaginadas há 30 anos e 
modificaram completamente o modo com que nos relacionamos com o mundo. Foram responsáveis por significativas mudanças na qualidade de 
vida, mas também excluíram parte da população idosa, pois foram idealizados para atender a outro público consumidor. Questiona-se na 
presente pesquisa, se a inclusão digital é elemento indispensável à (re) construção da identidade dos idosos no Estado Democrático de Direito. 
Pretende-se com a discussão do tema contribuir para a efetivação de direitos fundamentais, sendo a dignidade da pessoa humana apreciada sob 
uma nova roupagem, a dos avanços tecnológicos. Analisa-se os meios de cronometrar a vida humana, oportunidade em que se revisa as 
nomenclaturas utilizadas para nomear esta população ao longo da história, inclusive, do surgimento da expressão ‘terceira idade’, advinda das 
sociedades de consumo capitalistas. Também se aprecia o direito fundamental à informação, a partir de seus novos contornos na era digital e, em 
seguida, a matéria é tratada sob a perspectiva da Teoria da Construção da Identidade do sujeito Constitucional, de Michel Rosenfeld, em que se 
examinam quando os institutos da negação, metáfora e metonímia. Por fim, analisa-se a importância da inclusão digital como fator (re) 
construtor da cidadania dos idosos, permitindo que se reconheçam como integrantes do meio em que vivem e dos processos de informação, 
oportunidade em que se aprecia a democracia, sob o enfoque multidisciplinar, refletindo sobre o envelhecimento como um processo complexo, 
permeado por limitações e dificuldades. A pesquisa é exploratória e foi escolhido o procedimento bibliográfico e documental. Concluiu-se que a 
velhice é uma etapa da vida, que precisa ser vivenciada com todas as suas limitações e fragilidades. Ocultá-las apenas reduz a possibilidade de 
percepção como um problema coletivo e de responsabilidade social. Ganhou-se em expectativa de vida o equivalente ao dobro dos nossos 
antepassados, sendo essencial refletir sobre o que será feito com esse tempo. A vida realiza-se constantemente pelo cumprimento de estágios, 
que se iniciam após o cumprimento do anterior. Os idosos muito têm a contribuir, sendo a inclusão digital elemento essencial para a reconstrução 
de suas identidades, na medida em que são determinantes para a retomada de suas condições de sujeitos constitucionais, em um Estado 
Democrático de Direito. Os modos de obtenção de informações de qualidade e os meios de interações sociais modificaram completamente a 
forma com que nos relacionamos como o mundo. A partir das três etapas reconhecidas por Michel Rosenfeld, a negação, a metáfora e a 
metonímia, novos sujeitos constitucionais podem ser reconhecidos, sendo a inclusão digital dos idosos elemento indispensável à (re)construção 
de sua identidade constitucional, não se ignorando que esse é um processo cheio de tensões.
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