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RESUMO 

 
O crescimento da população idosa no Brasil a partir do ano 2005 tem promovido 
uma série de discussões a respeito. A crescente procura desse público pelos 
aparatos tecnológicos desperta a atenção da publicidade que reconhece o seu 
potencial de consumo, mas ainda esbarra em algumas narrativas apoiadas em 
características estereotipadas representando o idoso em comportamento frágil ou o 
seu oposto em comportamento jovial. A busca de um discurso aderente e criativo 
parece ser o desafio enfrentado para retratar o idoso no contexto atual. A presente 
investigação aborda a representação publicitária dos idosos utilizando dispositivo 
móvel veiculadas pela televisão aberta no momento em que a questão da velhice se 
apresenta como importante campo de estudos e debates no aspecto social, ao 
mesmo tempo em que essa população se transforma em segmento de consumo 
com relevante importância para o mercado. A problemática trabalhada envolve 
investigar qual a imagem do idoso retratado em narrativas publicitárias ao utilizar 
dispositivos móveis e o quanto essas representações reforçam a manutenção de 
estereótipos associados ao envelhecimento. O corpus é formado por duas peças 
publicitárias que integram as campanhas das marcas OLX classificados online e Itaú 
Unibanco, sendo elas Vovô Radial – Headphone – OLX e Chá Digitau: App Itaú 
respectivamente, veiculadas na televisão aberta brasileira nos anos de 2015 e 2016. 
São objetivos do estudo analisar a relação entre a terceira idade utilizando 
dispositivos móveis e as práticas discursivas presentes em peças publicitárias, 
investigar o papel da publicidade na manutenção de estereótipos, bem como 
identificar a importância publicitária na construção de identidade do indivíduo idoso 
no cenário brasileiro contemporâneo. A pesquisa é de caráter descritivo quanto aos 
objetivos e empregará método de análise de discurso do material publicitário 
apoiada em conceitos de Dominique Maingueneau. Os dados obtidos são de 
natureza qualitativa. A revisão bibliográfica emprega reflexões de Stuart Hall, Serge 
Moscovici, Édison Gastaldo.  
 
 
 

Palavras-chave: Idosos; Publicidade; Dispositivos móveis; Inclusão Digital; Internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
The growth of elderly population in Brazil since 2005 has promoted a series of 
discussions about it. The growing demand of this public for technological devices 
awakens the attention of advertising that recognizes its consumption potential, but 
still bumps into some narratives based on stereotyped characteristics that represent 
the elderly as displaying either fragile or jovial behavior. The search for a cohesive 
and creative speech appears to be the challenge to represent the elderly in the actual 
context. The present investigation addresses the representation of elderly people in 
advertising utilizing mobile devices broadcasted  by open television, in the moment 
that the issue of the third age represents an important field of studies and debates in 
the social aspect, at the same time that this population becomes a relevant 
consumption segment for the market. The investigated issue involves exploring what 
is the image of the elderly portrayed in advertising narratives when utilizing mobile 
devices and how these representations reinforce the maintenance of stereotypes 
associated with aging. The corpus is composed by two advertising pieces that 
integrate the campaigns of the brands “OLX classificados online” and “Itaú 
Unibanco”, being them, respectively, “Vovô Radial – Headphone – OLX” and “Chá 
Digitau: App Itaú”, broadcasted on Brazilian open television in 2015 and 2016. The 
objectives of this study were to analyze the relation between third age utilizing mobile 
devices and the discursive practices present in advertising pieces, to investigate the 
role of advertisement in the maintenance of stereotypes, as well as to identify the 
advertising importance on the elderly individual’s identity development in the 
contemporary Brazilian scenario. The research is descriptive regarding its objectives 
and employed speech analysis of the advertising material, supported by the concepts 
of Dominique Maingueneau. The data collected is qualitative. The bibliographical  
review employs Stuart Hall’s, Serge Moscovici’s and Édison Gastaldo’s reflections.   

 

Keywords: Elderly; Advertising; Mobile Devices; Digital Inclusion; Internet. 
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INTRODUÇÃO 

  

A população do planeta está vivendo mais. Essa é a conclusão do Relatório 

Mundial sobre o Envelhecimento e Saúde, divulgado em 2015, pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), que aponta um crescimento acelerado da população mais 

velha e define como idoso o sujeito com 60 anos ou mais em países em 

desenvolvimento e com 65 anos ou mais em países desenvolvidos. A constatação 

desse envelhecimento promove uma série de articulações sociais em função do seu 

impacto, principalmente, nos sistemas previdenciários. Ana Amélia Camarano (2004, 

p. 26) aponta o aumento do número da população idosa como consequência “de 

dois processos: a alta fecundidade no passado, observada nos anos 1950 e 1960, 

comparada a fecundidade de hoje, e a redução da mortalidade da população idosa”, 

o que configura um cenário novo no que se refere a essa transformação 

populacional. 

Frente a essas constatações, é possível inferir que as mudanças geradas a 

partir do crescimento dessa população vão além das questões sociais, já que, na 

mesma esteira, circulam também as demandas mercadológicas advindas de um 

público com especificidades já identificadas pelos sujeitos da terceira idade, mas 

ainda à espera de maior reconhecimento quanto ao mercado. Trata-se de um 

consumidor mais velho, responsável por boa parte dos seus rendimentos e com 

autonomia de compra. A pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) Brasil e 

Meu Bolso Feliz (2014), realizada em residentes nas 27 capitais brasileiras com 

idade igual ou superior a 60 anos, ambos os sexos e todas as classes sociais1, traz 

em seu relatório que a “maioria [dos idosos] está disposta a pagar mais caro por 

produtos de melhor qualidade, é independente para fazer suas escolhas de 

consumo e investe mais em roupas e tratamentos estéticos” (SPC BRASIL, 2014, p. 

3). É um público com hábitos e comportamentos diferenciados a espera de uma 

leitura mercadológica adequada às suas necessidades.  

Como as práticas de compra e convívio social desse público estão mudando, 

compreender o cenário cultural contemporâneo implica adentrar em uma complexa 

relação estabelecida entre os indivíduos, especialmente, aos sujeitos da terceira 

                                                           
1 Faixas de salário mínimo do IBGE, correlacionada com a nova classificação ABEP válida para 2014. 
A/B= Acima de 5 salários mínimos. C= De 2 até 5 salários mínimos. D/E= Até 2 salários mínimos. 
(idem) 
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idade e o seu posicionamento frente a constante evolução das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC). 

Em uma sociedade informatizada parece significativo ressaltar a importância 

da interação desses atores sociais com as ferramentas tecnológicas, sobretudo com 

base da disseminação da internet em escala global, quando se evidenciam 

transformações que incidem de formas variadas na vida de todos e de forma singular 

no que tange aos idosos, principalmente a partir da mobilização desta geração para 

a inclusão digital. A psicóloga e pesquisadora Vitória Kachar (2009, p.18) tem dois 

livros publicados a respeito da terceira idade e inclusão digital além da autoria de 

vários capítulos e artigos científicos a respeito do tema, a autora ressalta que, a 

“socialização contemporânea incorpora as relações produzidas pela rede de 

interconexões de pessoas mediadas pelas tecnologias de comunicação e 

informação”. Nesse sentido, os sujeitos da terceira idade quando buscam inclusão 

digital, buscam ao mesmo tempo inclusão social. 

Apesar da velocidade com a qual as tecnologias computacionais avançam é 

possível identificar movimentos de atualização dos idosos em adquirir competências 

para os dispositivos móveis2. Se antes este público centrava seu aprendizado na 

capacitação da linguagem da informática e de domínios de recursos básicos 

(processador de textos, pesquisas na internet, e-mail, etc.), agora sua disposição se 

desdobra para utilização da virtualidade na palma das mãos ao aprimorar as 

habilidades necessárias para manejar os smartphones e tablets.  

A flexibilidade adquirida por intermédio de dispositivos móveis e com acesso à 

internet para esse público está relacionada à retomada de aspectos que variam do 

cognitivo (aumento do vocabulário), psicológico (sentimento de pertença) até as 

questões sociais (inclusão) e econômicas (autossuficiência). Assim, a potencialidade 

de interatividade e compartilhamento promove a autonomia em questões pessoais 

como, por exemplo, a reconquista e manutenção da independência financeira, além 

de facilitar a aproximação com familiares e amigos por intermédio de uma vertente 

importante, a comunicação, que se apresenta em suas diferentes formas tais como, 

fotografias, redes sociais, compras e aplicativos de mensagens.  

 

                                                           
2 Adotamos o termo dispositivo móvel para designar aparelhos computacionais portáteis, tais como o 
laptop, smartphones e tablets. 
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 [...] Munidos de novas extensões “inteligentes”, notavelmente os 
dispositivos móveis conectados à internet, os indivíduos têm 
estabelecido diferentes padrões de relações humanas, que vão desde 
suas formas de trabalho, entretenimento até educação e 
comportamentos sociais (ANGELUCI, 2016, p. 10). 

 
 

Temas como a Terceira Idade e as TICs por si só compõem um leque com 

variadas formas de abordagem e propostas científicas cuja contribuição promove 

reflexões pela relevância social. Dessa forma, no momento em que esses conteúdos 

se interligam e passam a ser representados pela mídia, convém analisar de que 

forma o idoso está sendo retratado quando se trata da utilização ou da necessidade 

de se utilizar aparatos digitais, tendo em vista a importância da prática publicitária 

enquanto geradora de sentidos e promotora de comportamentos.  

A presente dissertação se divide em três capítulos. No primeiro, discorremos 

sobre o envelhecimento da população mundial e como esse processo está 

ocorrendo no Brasil. Em seguida, abordamos por meio de breve trajetória histórica, 

pelas áreas da antropologia, sociologia, medicina geriátrica e psicologia, conceitos 

atribuídos à velhice contextualizando a população da terceira idade. No final do 

capítulo, tratamos a questão da aposentadoria como um marco existencial e 

promotor da busca de identidades a partir dos novos papéis a serem 

desempenhados pelo cidadão aposentado. 

No segundo capítulo, introduzimos o conceito de geração com a finalidade de 

analisar o percurso cultural do consumidor com 60 anos ou mais, que representa o 

que ficou conhecido como geração Baby Boomer, associando o perfil de juventude 

ao perfil contemporâneo de consumo. Em seguida, traçamos a trajetória do idoso em 

direção à inclusão digital com as dificuldades e facilidades desse processo, 

relacionando os benefícios atribuídos a esse desenvolvimento com as conquistas 

sociais, culturais e psicológicas advindas desse percurso. Ainda no capítulo dois, 

levantamos as características de acesso à internet da população idosa, a sua 

relação de compras a crédito no e-commerce e identificamos as principais falhas do 

mercado atual para atender as demandas desse público no que diz respeito à 

adequação de produtos e serviços. 

No terceiro capítulo, apresentamos a contribuição das ações publicitárias a 

partir da sua dimensão social ao representar a terceira idade em situações de 

utilização de dispositivos móveis, cujas narrativas apresentam-se distintas, por vezes 

antagônicas, principalmente ao retratar o idoso de forma estereotipada ou em 
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comportamento juvenilizado, ou ainda, em propostas que referem à 

fragilidade/inocência ao considerar as habilidades adquiridas frente aos aparatos 

digitais. Ao final do capítulo, propomos uma aproximação entre os aspectos 

relacionados à criatividade e o fazer publicitário, por entendermos que os 

argumentos criativos que transitam no imaginário coletivo a respeito da terceira 

idade são incorporados nas ações publicitárias através do repertório e conceitos dos 

profissionais da área de criação. 

No quarto capítulo apresentamos a etapa empírica da pesquisa em que 

abordamos a representação de idosos em utilização de dispositivos móveis em 

peças/campanhas publicitárias. A seleção sucedeu-se a partir de um recorte 

formado por uma lista de comerciais finalistas que foram veiculados no período de 

um ano e que, foram indicadas nas premiações Profissionais do Ano, da emissora 

Rede Globo de Televisão e Melhores do Ano, do Sistema Brasileiro de Televisão 

(SBT), nos anos de 2015 e 2016, seguindo o critério de observar as diversas formas 

de presenças e ausências de atores da terceira idade. A busca efetuou-se com o 

objetivo de evidenciar a pouca representação de idosos em peças publicitárias, e, a 

partir do resultado, identificar como estão representados os idosos em utilização de 

dispositivos móveis. 

A problemática do estudo está centrada em como está representada a 

terceira idade em narrativas publicitárias quando pessoas desta fase estão utilizando 

dispositivos móveis e o quanto essas representações reforçam a manutenção de 

estereótipos associados ao envelhecimento. 

Trabalhamos com a hipótese de que há pouca representação da terceira 

idade na publicidade se comparada a de jovens e – possivelmente – por isso, a 

produção publicitária relacionada a idosos ainda é apegada a padrões distanciados 

da contemporaneidade. Ao atribuir performance a esses atores, as representações 

tendem a estereotipar papéis e/ou juvenilizar ações que reforçam crenças 

antagônicas inibindo novas leituras quanto às capacidades e habilidades, adiando 

assim, percepções, valores e critérios relacionados ao envelhecimento 

contemporâneo e a sua respectiva representação. Consideramos também qual o 

papel da publicidade na construção de identidade dessa população, cujo perfil de 

visibilidade sinaliza mudança no contemporâneo.  

A reflexão se justifica pela observação de como os idosos, sujeitos desse 

estudo, estão inseridos nos discursos publicitários com os aspectos relacionados às 
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suas necessidades mais valorizados do que os aspectos de suas capacidades, ou 

em comportamentos característicos de jovens adolescentes, contribuindo assim com 

a manutenção de estereótipos atrelados à velhice. O objetivo geral é apresentar uma 

análise das práticas discursivas presentes em campanhas/peças publicitárias em 

que é possível identificar posicionamentos sobre esse ator social e a relação 

construída por meio das suas representações. 

Como objetivos específicos, pretende-se ampliar o entendimento sobre o 

papel da publicidade na (re) construção e manutenção da identidade do indivíduo 

idoso; analisar como a publicidade dirigida a este público estrutura e fundamenta 

seu discurso sobre o tema dos idosos em utilização de dispositivos móveis; e 

contribuir para que o tema da terceira idade se consolide como objeto de atenção, 

investigação e valorização publicitária. 

O corpus é formado por duas peças publicitárias que integram as campanhas 

das marcas OLX classificados online e Itaú Unibanco, sendo elas Vovô Radial – 

Headphone – OLX e Chá Digitau: App Itaú, respectivamente, veiculadas na televisão 

aberta brasileira nos anos de 2015 e 2016. Para efeito de estudos e com a finalidade 

de evidenciar a pouca representação da terceira idade em peças/campanhas 

publicitárias foi selecionado um recorte formado por peças finalistas veiculadas nos 

anos de 2015 e 2016, pelas emissoras Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) e 

Rede Globo de Televisão que promovem a cada ano uma premiação com os 

respectivos títulos – Melhores do Ano SBT e Profissionais do Ano. 

Este estudo é de caráter descritivo quanto aos seus objetivos e empregou o 

método da Análise do Discurso da linha francesa nos conceitos de ethos, cenografia, 

caráter e corporalidade da obra de Dominique Maingueneau (2005, p. 85): “um texto 

não é um conjunto de signos inertes, mas o rastro deixado por um discurso em que a 

fala é encenada”. Procuramos apontar e compreender as estratégias discursivas 

constituídas em peças/campanhas que retratam os idosos contemporâneos em 

situações que necessitam e utilizam de dispositivos móveis. Os dados obtidos serão 

de natureza qualitativa. 

Para efeitos dessa pesquisa, acreditamos ser necessário realizar algumas 

considerações sobre a terminologia utilizada para nomear os sujeitos que estão 

incluídos na categoria idosos. Empregam-se, com relativa frequência, nomenclaturas 

diversas, dentre elas: velhos, longevos, gerontolescentes, ageless, senis, mais 

velhos, entre outras. Quanto à fase de desenvolvimento, encontramos: terceira 
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idade, melhor idade e 60+. Neste projeto, optamos pelo uso das expressões “idoso”, 

para o sujeito, e “velhice” e “terceira idade” para a fase de desenvolvimento, pois são 

os termos utilizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).  

Adotaremos o conceito de publicidade descrito por Vander Casaqui (2009) no 

Dicionário da Comunicação, organizado por Marcondes Filho (2009). O autor 

entende que publicidade, 

 
[...] está vinculado às práticas de divulgação de produtos, serviços e 
empresas. Atividade publicitária, que engloba as agências, produtores, 
veículos de comunicação, refere-se à concepção, produção e transmissão 
das mensagens comerciais que atendem à necessidade de comunicação 
dos anunciantes (CASAQUI, in, MARCONDES FILHO, 2009, p. 295). 

  

E quando descreve propaganda defende que, 

 
[...] os termos publicidade e propaganda são utilizados indistintamente em 
nossa cultura, no sentido da publicidade como divulgação de produtos, 
marcas e instituições. Porém, o conceito de propaganda é mais amplo; 
abrange tanto a difusão de valores e ideias pela publicidade quanto a 
propaganda política, a religiosa, os sistemas ideológicos fundados em 
convicções filosóficas, em estruturas de poder, em práticas sociais 
comunitárias. Sendo assim, a publicidade é uma forma de propaganda, mas 
esta não se limita ao caráter comercial (CASAQUI, in, MARCONDES 
FILHO, 2009, p. 291). 

 

Utilizaremos o termo publicidade ao entendermos a equivalência dos seus 

objetivos e a considerarmos como sendo uma prática comunicacional, capaz de 

contribuir para a produção de sentido da identidade abordada, na qual linguagem e 

interpretação expressam contextos que atuam “como eixo fundamental que sustenta 

a narrativa do consumo, (a publicidade) torna-se um ponto de observação muito 

importante para que pesquisadores das Ciências Sociais possam decifrar o espírito 

do tempo da sociedade que vivemos” (ROCHA; BERALDO, 2017, p. 1745). Assim, 

pelo seu caráter simbólico e representativo, a publicidade constitui-se como meio de 

investigação para as reflexões a respeito da terceira idade, abordadas neste estudo.  

A presente dissertação aborda simultaneamente envelhecimento, 

comunicação mediada por dispositivos móveis e publicidade. Para esse fim, 

propomos pensar os idosos como uma minoria, apesar de não o ser em termos 

estatísticos, ainda se trata de uma minoria em termos discursivos. As análises se 

concentram em peças/campanhas publicitárias que representam idosos nesse 
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contexto, por entender que os modelos de representação que estão veiculados se 

tornam essenciais para avaliar o tema.  

Se por um lado, a imagem da velhice vulnerável e/ou debilitada 

costumeiramente está relacionada ao sujeito idoso na publicidade, por outro lado, a 

representação dessa fase do desenvolvimento humano tem sido apresentada e 

incentivada pela própria mídia como natural, ativa, saudável e gratificante em 

programas de terceira idade, produzindo dessa forma mensagens antagônicas de 

um mesmo contexto. 

 A representação de uma velhice positiva oferece um quadro de 

possibilidades para que essa etapa possa ser vivida de forma coletiva (no sentido de 

conhecimentos partilhados) e, assim, expressar-se em sua totalidade de acordo com 

as suas experiências e potencialidades. No entanto, os idosos que não estão 

disponíveis a essa experiência – ou que não estão ativos – passam a ser tratados 

como problema tanto pelo Estado como pela família. 

Guita Debert (1999, p. 72) aponta a importância de entender o que seria o 

processo de reprivatização da velhice como aquele “em que seus dramas se 

transformam em responsabilidades dos indivíduos que negligenciaram seus corpos e 

foram incapazes de se envolver em atividades motivadoras”. Ou seja, a 

responsabilidade de um idoso estar doente ou incapacitado é atribuída a ele mesmo, 

já que não se comprometeu em cuidar da saúde com exercícios físicos, alimentação 

etc. Contudo, é preciso salientar que o caráter mobilizador dos programas 

destinados à terceira idade permite que o idoso, com relativa mobilidade, desfrute do 

processo de envelhecimento de forma bem-sucedida e, por esse ângulo, a 

percepção de si enquanto saudável, promove a desmistificação de alguém que 

precisa de compaixão e contribui com uma imagem integrada e participativa. 

Ainda que no cenário atual a imagem ativa do idoso produza novas 

perspectivas a respeito do seu viver mais confiante, é possível considerar que as 

novas expressões utilizadas pela mídia, indicando formas de combater e/ou prevenir 

envelhecimento, encontram terreno fértil e notoriedade ao relacionar a velhice com a 

possibilidade de gerenciá-la ou ainda adiá-la, redefinindo um processo natural e 

valorizando a juventude como padrão estético, transformando, assim, o 

envelhecimento em um novo mercado de consumo. 

Assim, a sensação que se tem é a de que, para muitos indivíduos, o 

envelhecer na contemporaneidade é um problema a ser evitado (como se fosse 
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possível controlar o tempo), de qualquer forma disfarçado (como se fosse possível 

controlar o espelho), camuflado ao máximo. O corpo deixa de ser uma testemunha 

real com suas marcas naturais e passa a ser uma imagem retocada com a finalidade 

de obtenção de status.  

 
Quando a imagem do corpo é tomada como capital a ser investido na busca 
incessante do êxito social, os sinais de velhice são interpretados como 
sinais de deteriorização do patrimônio individual. Ao se envelhecer, é como 
se fosse ultrapassado o prazo aceitável de validade e, assim, a experiência 
vivida estaria desatualizada, obsoleta, incompatível. O corpo envelhecido 
passa a apontar uma pessoa esvaziada de atributos de qualidade 
(CASTRO, 2016, p.88-89). 

 

A temática da velhice remete a algumas reflexões a respeito do corpo e a sua 

configuração na contemporaneidade quando adquire um valor simbólico e atua 

como um identificador de classe social. Isso ocorre quando um corpo, “cultivado sob 

a moral da boa forma, surge como marca indicativa de certa virtude superior daquele 

que o possui” (GOLDENBERG, 2002, p. 10). Portanto, é preciso ser, parecer, pensar 

como jovem, ter um corpo jovem e ter uma mente jovem. Para os defensores desse 

conceito o envelhecimento aparece como uma entidade a ser vencida e não uma 

fase natural do desenvolvimento usufruída pelo direito de ser o que é.  

No artigo com viés psicológico, O dispositivo da idade, a produção da velhice 

e regimes de subjetivação: rastreamentos genealógicos, há menção da abordagem 

dos discursos que enunciam a velhice, produzindo regimes de subjetivação a partir 

de referências que normalizam e massificam os sujeitos.  

 
Os ideais contemporâneos que regulam os modos de ser na terceira idade, 
portanto, assenta-se sobre a maximização da potência do corpo, negando 
sua finitude e criando a ilusão de uma materialidade (bio) utópica, passível 
de ser alcançada a partir da sujeição às tecnologias médicas e 
farmacológicas (SANTOS; LAGO, 2016, p. 140). 

 

Dessa forma, a conquista da juventude passa a ser um bem que deve ser 

obtido por todos, mesmo que seja por intermédio de intervenções estéticas à custa 

de uma negação existencial da fase em que se encontra. O assunto também foi 

abordado no artigo Convenções corporais e o Medo de Envelhecer: Ideais de 

juventude e Beleza Midiáticos Versus Aceitação Pessoal da Imagem Real3. O texto 

                                                           
3 O artigo em questão, antes de ser publicado na Revista Observatório, foi apresentado no Congresso 
Internacional em Comunicação e Consumo (Comunicon) 2016, evento organizado anualmente pelo 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Escola Superior e Marketing (ESPM), promovido 
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aborda a valorização midiática dos padrões estéticos de juventude e magreza e a 

cobrança pela imagem de mulheres que foram belas na juventude e que, mais 

velhas, não apresentam a aparência esperada. “A ênfase da sociedade 

contemporânea para o ideal de beleza centrado em um corpo magro de aparência 

jovem fornece o ambiente sociocultural que justifica a perda de peso e a 

manutenção de características joviais a qualquer custo [...]” (FORT; SKURA; 

BRISOLARA, 2016, p. 9). É como se o corpo e a aparência física fossem a forma de 

legitimar uma identidade válida, é um corpo caracterizado pelo imediato, o corpo 

(idoso) contemporâneo, reconstruído, rejuvenescido, maquiado, quase sem o direito 

de ser flácido, acima do peso, enrugado, e por que não, mais frágil. Nesse cenário, é 

relevante pensar o quanto as representações se tornam importantes quando 

atribuem significados, pois, “[...] as representações sociais veiculadas nos anúncios 

publicitários desempenham uma parte importante, se não a mais importante, na 

relação entre publicidade e sociedade” (GASTALDO, 2013 p. 20).  

A criação de arquétipos (BOURDIEU, 1988) e produtos é um meio pelo qual a 

sociedade capitalista e burguesa legitima seu poder econômico-social que contribui 

para que haja uma delimitação entre ricos e pobres. Assim, com a finalidade de 

rejuvenescer um corpo que envelhece, os investimentos financeiros necessários 

(plásticas, botox, silicone etc.) denotam um marcador de classes sociais.  

 
O corpo é a mais irrecusável objetivação do gosto de classe, que se 
manifesta de diversas maneiras. Em primeiro lugar, no que tem de mais 
natural em aparência, isto é, nas dimensões (volume, estatura, peso) e nas 
formas (redondas ou quadradas, rígidas e flexíveis, retas ou curvas, etc...) 
de sua conformação visível, mas que expressa de mil maneiras toda uma 
relação com o corpo, isto é, toda uma maneira de tratar o corpo, de cuidá-lo, 
de nutri-lo, de mantê-lo, que é reveladora das disposições mais profundas 
do habitus4 (BOURDIEU, 2001, p. 188). 

  

Na esfera do consumo, Mike Featherstone (1995) aponta que o ato de 

comprar é sinônimo de felicidade e satisfação. A compra adquire uma dimensão 

social, “há a questão dos prazeres emocionais do consumo, os sonhos e desejos 

                                                                                                                                                                                     
anualmente. Naquela ocasião, o tema abordado no evento foi “Comunicação, consumo e modos de 
envelhecimento no Contemporâneo”, reunindo pesquisadores nacionais e internacionais para discutir 
com base em diferentes fundamentos teórico-conceituais as diversas articulações entre mídia, 
consumo e envelhecimento.  
 

4 Habitus é um “sistema de disposições socialmente constituídas que, enquanto estruturas 
estruturadas e estruturantes, constituem o princípio gerador e unificador das práticas e das ideologias 
características de um grupo de agentes”. (BOURDIEU, 2007, p. 191). 
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celebrados no imaginário cultural consumista e em locais específicos de consumo 

que produzem diversos tipos de excitação física e prazeres estéticos” 

(FEATHERSTONE, 1995, p. 31). A explicação do autor é fundamental para que se 

compreenda a relação entre sociedade de consumo e a questão social.  

 
Usar a expressão cultura de consumo significa enfatizar que o mundo das 
mercadorias e seus princípios de estruturação são centrais para a 
compreensão da sociedade contemporânea. Isso envolve um foco duplo: 
em primeiro lugar, na dimensão cultural da economia, a simbolização e o 
uso de bens materiais como “comunicadores”, não apenas como utilidades; 
em segundo lugar, economia dos bens culturais, os princípios de mercado – 
oferta, demanda, acumulação de capital, competição e monopolização – 
que operam dentro da esfera dos estilos de vida, bens culturais e 
mercadorias (FEATHERSTONE, 1995, p. 121). 

 

Podemos dizer que existem mudanças, uma quebra de paradigma no que diz 

respeito aos papéis sociais exercidos pelos idosos. Muitas das referências que até 

pouco tempo atrás eram o centro que geravam as identidades foram desconstruídas. 

Por esse ângulo, teóricos culturais como Stuart Hall (2005), Tomaz Tadeu da Silva 

(2009) e Katryn Woodward (2009) ponderam que a sociedade moderna sofreu um 

processo de descentralização, dando lugar a uma pluralidade de centros, fazendo 

emergir várias identidades para os sujeitos, muitas vezes conflitantes, é possível 

inferir, que o idoso esteja experimentando o que o autor denomina de “uma crise de 

identidade”, 

 
[...] as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo 
social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando 
o indivíduo moderno, até aqui visto como sujeito unificado. [...] (a crise de 
identidade) é vista como parte de um processo mais amplo de mudança, 
que está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades 
modernas e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos 
uma ancoragem estável no mundo social (HALL, 2015, p. 9). 

 

A contemporaneidade produz assim um grande paradoxo, por um lado é 

exitosa nos esforços da ciência para aumentar a expectativa de vida, por outro lado, 

não está preparada para acolher e (re)definir o lugar e os (vários) papéis dos que 

envelhecem. A velhice pode estar prolongada, mas ainda encontra dificuldade para 

descobrir seu lugar no social. Nesse sentido parece relevante buscar compreender 

esse processo, já que, no cenário atual, a terceira idade acena com argumentos 

fortes, principalmente o econômico, que, tanto as suas necessidades precisam ser 
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entendidas quanto a sua forma de ser vista e representada também precisa de uma 

narrativa aderente quando retratados pela publicidade.  

 Debert (2003), na abertura de seu artigo O velho na propaganda, cita o 

comentário de um especialista em mídia publicitária sobre as imagens dos idosos na 

publicidade televisiva. Segundo ele, um estudo dessa natureza seria impossível pelo 

fato de não haver idosos na publicidade. A autora comenta a “surpreendente 

invisibilidade da velhice para um especialista em mídia” (DEBERT, 2003, p. 135). Na 

época do estudo, um dos motivos apontados pela falta de interesse nesse segmento 

era sob o ponto de vista do consumo. 

  Embora a terceira idade esteja mais atuante na mídia e, por esse ângulo, mais 

favorecida, a “invisibilidade” que antes se referia à quantidade de idosos na 

publicidade televisiva, pode ser entendida, no momento atual, como uma habilidade 

ainda em desenvolvimento no que diz respeito à sua representação publicitária, visto 

que, sob o aspecto do consumo, essa percepção sinaliza mudanças. Nesse sentido, 

é razoável depreender que o inicial e crescente interesse do mercado nesse 

consumidor resida justamente na leitura (enquanto percepção) de uma parcela da 

população que está interessada e se dedica para o tempo presente na medida em 

que procura rejuvenescer seu corpo, investe na sua aparência, nas relações 

familiares e sociais e conquistam no ambiente digital (internet, sites de compra, 

viagens, bancos, redes sociais, revistas etc.) uma fatia crescente de visibilidade 

sinalizando, assim, onde estão as suas preferências. 

Envelhecer, enquanto o cenário atual é marcado pela valorização à juventude, 

expõe certas dificuldades já observadas em algumas narrativas publicitárias que 

ainda utilizam imagens estereotipadas ao retratar o idoso ou o seu oposto em atitude 

juvenil. A narratividade do tempo em imagens e contextos se configura 

particularmente difícil frente às mudanças comportamentais e sociais dessa 

população e mais difícil ainda ao representá-los utilizando dispositivos que remetem 

ao ambiente digital.  
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1 O MUNDO ENVELHE “SENDO”  

 

Ao analisar as transições demográficas5 é possível constatar que o 

envelhecimento da população é um fenômeno mundial. Ao mesmo tempo em que se 

comemora esta conquista da humanidade, percebe-se também o desafio que isso 

constitui ao pensar nos recursos sociais e econômicos advindos dessa demanda. 

Até agora, o envelhecimento da população esteve muito associado às regiões mais 

desenvolvidas do mundo e em maior proporção na Europa, seguido pela Ásia e 

América do Norte. 

 Essa transformação vem acontecendo de forma heterogênea na população 

mundial e encontra-se em diferentes fases ao redor do mundo, dependendo do 

contexto histórico, socioeconômico e político. Nas regiões mais desenvolvidas este 

processo já se completou e, em alguns casos, as curvas até se inverteram. 

Originando-se na Europa, o primeiro fenômeno observado foi a diminuição da 

fecundidade na Revolução Industrial, fato este, anterior ao aparecimento da pílula 

anticoncepcional. “[...] O aumento na expectativa de vida ocorreu de modo insidioso 

e lento e foi possível graças às melhores condições sociais e de saneamento, além 

do uso de antibióticos e vacinas. [...]” (RAMOS, 1987, p. 211). 

A constatação foi ratificada pela Organização da Nações Unidas (ONU) no 

relatório World Ageing Report6, de 2013: “O envelhecimento humano é sem 

precedentes, sem um paralelo na história humana, [...] é generalizado, um fenômeno 

global, [...] é duradouro e tem profundas implicações para muitas facetas da vida 

humana”. Isso se deve principalmente pela queda nos índices de mortalidade e a 

diminuição nas taxas de natalidade, de acordo com os dados do mesmo relatório, 

significando que há maior expectativa de vida e que as famílias têm menos filhos, 

esta mudança promove alteração na proporção entre os diferentes grupos etários, 

ou seja, a população de idosos cresceu mais rapidamente do que a população total.  

O relatório da OMS publicado anualmente desde 2005 reúne informações e 

dados sobre a saúde das pessoas em 194 países através de “[...] uma série de 

indicadores de mortalidade, doenças e do sistema de saúde, incluindo expectativa 

de vida; morte por doenças-chave; serviços de saúde e tratamentos; investimentos 

                                                           
5 Transição demográfica caracteriza-se pela passagem de um regime com altas taxas de mortalidade 
e fecundidade/natalidade para outro regime em que ambas as taxas situam-se em níveis 
relativamente mais baixos. IBGE, 2015.  
6 Relatório de Envelhecimento Mundial. 
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financeiros em saúde e fatores e comportamentos que afetam a saúde” (WHO, 

2016, p. 1). No site oficial a OMS publicou, em maio de 2016, “que a expectativa de 

vida aumentou cinco anos entre 2000 e 2015, evolução mais rápida desde 1960, e 

declara que a expectativa (esperança de vida saudável) para quem nasceu em 2015 

é de 71,4 anos, em média; 73,8 anos para mulheres e 69,1 para homens”. (WHO, 

2016, p. 1). O relatório destaca as lacunas que precisarão ser preenchidas para 

rastrear os progressos relacionados à saúde e quais os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) frente às desigualdades entre os países no 

acesso aos serviços de saúde, como por exemplo, o registro de morte não 

informada que alcança o índice de 53%, embora vários países – incluindo o Brasil, 

China, República Islâmica do Irã, África do Sul e Turquia – tenham feito avanços 

nessa área. 

O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) é o organismo da ONU 

responsável por questões populacionais, uma agência de cooperação internacional 

para o desenvolvimento e promoção dos direitos humanos. Tem atuado no Brasil 

desde 1973, colaborando com o governo e diversas organizações da sociedade civil 

na formulação e monitoramento de políticas e programas sobre população e 

desenvolvimento. A cada ano é escrito um relatório que enfoca questões de 

interesses da atualidade, o relatório de 2012 foi elaborado sobre o envelhecimento, 

em colaboração com a HelpAge Internacional, uma rede global de organizações que 

promovem os direitos dos idosos em países de baixa e média renda com o título: 

Envelhecimento no Século XXI: Celebração e Desafio – entre os destaques da 

edição estão os dados da transformação do envelhecimento que compara a 

população com 60 anos ou mais no mundo. 

 A classificação é feita pelo seu nível de desenvolvimento, desde 1950, e uma 

projeção até 2050 delineando claramente as diferenças entre os países dessas 

categorias, bem como, o aumento da longevidade apresentado nos últimos anos 

(ver Gráfico 1). 
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Fonte: Relatório UNFPA – HelpAgeInternational, 2012. 

 

Dentre os fatos essenciais sobre o envelhecimento foram elencados alguns 

dados relacionados às mudanças demográficas que indicam a expectativa de vida 

com um aumento para 78 anos nos países desenvolvidos e 68 anos nas regiões em 

desenvolvimento em 2010-2015 e que, de 2045-2050, os recém-nascidos terão a 

expectativa de viver até os 83 anos nas regiões desenvolvidas e 74 anos naquelas 

em desenvolvimento.  

Segundo o mesmo relatório, globalmente as mulheres formam a maioria das 

pessoas idosas, ou seja, para cada 100 mulheres com 60 anos ou mais em todo o 

mundo, há apenas 84 homens. E para cada grupo de 100 mulheres com 80 anos ou 

mais, existem apenas 61 homens. O envelhecimento, apesar de ser um processo 

natural do desenvolvimento humano, atinge homens e mulheres de formas 

diferentes. Se, por um lado as mulheres idosas são mais vulneráveis a 

discriminação, com menor acesso ao trabalho e ao atendimento de saúde, os 

homens idosos também podem tornar-se vulneráveis, principalmente após a 

aposentadoria, pela diminuição da sua rede de suporte social e, particularmente, 

pelo abuso financeiro, comum em casos onde a única renda depende do idoso 

aposentado. 

Quanto aos itens sobre renda e saúde foi identificado que, globalmente, 47% 

dos homens idosos e 23% das mulheres idosas participam da força de trabalho 

remunerado a fim de complementar a aposentadoria e assim proporcionar melhora 

na qualidade de vida. Em muitos países em desenvolvimento como o Brasil, os 

idosos precisam ajudar suas famílias com aporte financeiro provenientes da 

GRAFICO 01 – NÚMERO DE PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS: MUNDO, PAÍSES 

DESENVOLVIDOS E EM DESENVOLVIMENTO, 1950-2050. 
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aposentadoria e também de outras fontes de renda associadas.  Outro dado é que 

apenas 28% da população global, conta com proteção social abrangente, algo que 

requer o desenvolvimento emergente de uma nova cultura do envelhecimento 

baseada em atitudes sociais relacionadas aos idosos. 

O Brasil acompanha a tendência mundial relacionada à transição demográfica 

e apresenta um dos mais agudos processos de envelhecimento populacional. Nesse 

sentido, o país enfrenta uma realidade que começa a ganhar força social: os últimos 

trinta anos foram marcados por mudanças no padrão demográfico brasileiro, 

transformações sociais, políticas econômicas que resultaram em diminuição das 

taxas natalidade e de mortalidade infantil, permitindo o aumento da longevidade da 

população brasileira (até então majoritariamente jovem). 

O Governo do Brasil divulgou dados provenientes de pesquisas do Censo 

Demográfico e Contagem da População do ano de 2010, realizado pelo IBGE, que 

apontam o crescimento da população com 65 anos ou mais, que era de 4,85% em 

1991, passando a 5,9% em 2000 e chegando a 7,4% em 2010 – no Brasil, assim 

como nas estatísticas mundiais, há predomínio do sexo feminino entre os idosos. 

Segundo os dados, em 2010, o país contava com 20.590.599 pessoas com mais de 

60 anos. Destes 9.156.112 são homens e 11.434.487 mulheres. 

Com a finalidade de suprir com informações sobre a população brasileira 

durante o período intercensitário, foi desenvolvido em 1967 o Programa Nacional de 

Pesquisas por Amostras de Domicílios (Pnad) da Fundação IBGE. As pesquisas 

investigam de forma contínua temas definidos e abrangem todo o Território 

Nacional. Na Pnad 20167, observa-se que o expressivo aumento do envelhecimento 

da população brasileira está associado à tendência de queda da fecundidade. O 

país está deixando de ter uma pirâmide típica de países menos desenvolvidos com 

alta taxa de natalidade – base larga – e passando para uma pirâmide com base 

estreita pela expansão no grupo dos adultos e pelo aumento da expectativa de vida. 

A expectativa de vida do brasileiro em 1940 era de 45,5 anos, vivendo em 

média 69,1 anos. Os nascidos em 2015 passaram a ter uma esperança de vida de 

75,5 anos, um salto de 30 anos. Em 2050, a perspectiva é que o Brasil tenha mais 

que o dobro de idosos (60 anos ou mais) atingindo 29% da população do país em 

relação a 2013 e ainda que os idosos com 80 anos ou mais poderão vir a ser mais 

                                                           
7  Investiga anualmente, de forma permanente, características gerais da população, educação, 
trabalho, rendimento e habitação, entre outras.  
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de 13 milhões de pessoas, um aumento de 5,3% da população total em relação a 

2013. O gráfico 2 demonstra a mudança significativa da pirâmide etária de 2017 e 

estabelece uma projeção do IBGE esperada para o ano de 2050 (Gráfico 2).  

 

 
 
 

 
Fonte: IBGE 

 

 

Uma pirâmide etária estrutura-se por agrupamentos em barras horizontais de 

grupos de idades separados por sexo. As partes inferiores da pirâmide representam 

os grupos mais jovens, ao passo que as partes superiores representam a população 

idosa, assim sendo, percebe-se que o Brasil se encontra em plena fase de transição, 

num processo de envelhecimento populacional. Para a OMS, até 2025, o Brasil será 

o sexto país do mundo em número de idosos. A médio e longo prazo poderá vir a 

contribuir para uma redução proporcional da população economicamente ativa ao 

mesmo tempo em que aumentam os gastos com Previdência Social, semelhante ao 

que é vivido atualmente em alguns países do norte europeu, como Suécia e 

Dinamarca. 

No contexto social, o rápido envelhecimento da população mundial promoveu, 

e ainda promove, uma série de ações em prol de uma mudança de paradigmas. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) elaborou um documento, Envelhecimento 

ativo: uma política de saúde a partir de grupos de discussão, inclusive no Brasil, a 

fim de promover o que é definido como: “o processo de otimizar oportunidades de 

saúde, participação e segurança com o objetivo de alavancar a qualidade de vida de 

como as pessoas envelhecem” (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005, p. 13). O 

GRÁFICO 02 – PIRÂMIDE POPULACIONAL BRASILEIRA EM 2017 E 2050. 
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projeto busca informar sobre a saúde do idoso, bem como, as suas particularidades 

e desafios em nossa conjuntura social. A meta desse programa é desenvolver 

políticas públicas que assegurem a obtenção de melhor qualidade de vida possível 

com o desenvolvimento de estratégias locais, nacionais e globais sobre a população 

que está envelhecendo. 

 

1.1 A IDADE DA TERCEIRA IDADE 

 

O estudo da velhice inclui necessariamente uma análise sob diferentes 

ângulos; a dimensão biológica, com ênfase no modelo de desenvolvimento, 

enfatizando as características que compartilhamos com outras espécies de 

nascimento, amadurecimento, reprodução, declínio e morte, é apenas uma das 

várias formas de compreender o processo humano. Tal conceito deve ser 

considerado, no entanto, ele não representa as interações e as experiências 

adquiridas durante este processo, que serão entendidas na intersecção dos 

contextos psicológicos, culturais e sociais. 

Historicamente o homem manifesta a relação com o tempo e o corpo das 

mais variadas formas – com relação ao envelhecimento, objeto desse estudo, a 

preocupação com a velhice produziu (e ainda produz) numerosos e destacados 

escritos que possibilitam subsidiar reflexões acerca desta relação. Na filosofia de 

Platão8 (427-347 a.C), ao ser humano que envelhece concebe-se imensa paz e 

libertação. Por outro lado, Aristóteles9 (384 a.C-322 a.C) imprime um outro tom em 

seus escritos ao retratar os desconfortos com os quais os velhos são obrigados a 

conviver. Cícero10 (103-43 a.C), em sua obra “De senectude: saber envelhecer” 

(sobre a senilidade), esclarece que é possível envelhecer com saúde, se cuidarmos 

do corpo e da mente. De acordo com o autor, com a perda dos desejos corporais, o 

ancião (Cícero quando escreveu esta obra estava com 62 anos) deve buscar o 

conhecimento, a fim de expandir capacidades inusitadas e prazerosas. Apesar de 

outros grandes filósofos terem produzido obras de significativa importância em 

épocas posteriores, fica aqui o registro da antiguidade a fim de ilustrar o quanto a 

                                                           
8 Platão em: A República aborda tais referências. 
9 Aristóteles, principalmente em: “Sobre a juventude e a velhice, sobre a vida, a morte e a respiração”, 
opúsculo inserido no conjunto de seus trabalhos psicológicos. 
10 Cícero, nesta obra descreve a conversa do velho Catão (80 anos) com os jovens Cipião e Gaio 
Lélio sobre a senectude. Já àquela época, Catão criticava os preconceitos contra os idosos.  
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temática do envelhecer suscita, através dos séculos, o pensamento sobre a vida e 

finitude humana. 

 Em diferentes épocas, cada pensador com seus olhares iluminam ângulos 

diferentes a temática do envelhecer, de acordo com o seu tempo histórico, cultura e 

sociedade o tema produz reflexões sobre o envelhecimento. Num salto temporal, 

entre os teóricos e filósofos recentes, cita-se Simone de Beauvoir (1908-1986), na 

França, que traz questionamentos acerca de discursos políticos e sociais sobre o 

significado do ato de envelhecer.  

A vida pode ser entendida por um estado de (re)começos, esta é uma 

percepção adquirida pela maturidade, interpretar estes movimentos requer certo 

nível de compreensão existencial pautado em aspectos físicos, psicológicos e 

sociais. Portanto, se ao observar uma pessoa grisalha e com rugas, ainda, 

permanece a ideia que pressupõe apenas velhice, pode ser um sinal de que alguns 

conceitos precisam ser revistos. Pela definição da OMS a terceira idade tem data 

certa para chegar e mesmo sendo um marcador cronológico essa definição é 

necessária, pois: 

 
Apesar de ser dos menos preciso, o critério cronológico é um dos mais 
utilizados para estabelecer o ser idoso, até para delimitar a população de 
um determinado estudo, ou para análise epidemiológica, ou com propósitos 
administrativos e legais voltados para desenho de políticas públicas e para 
o planejamento ou oferta de serviços (SANTOS, 2004, p. 29). 

 

 No entanto, tais convenções não representam um diagnóstico, visto que o 

fato de atingir esta marcação por idade já não reflete o novo perfil desse sujeito, que 

em meio ao crescimento demográfico está cada vez mais participante e ativo em 

diferentes nichos sociais. A pesquisadora Vitoria Kachar diz que “o envelhecimento 

não é algo que se dá a partir dos 60 anos, apesar de ser uma idade demarcada para 

a categoria de idosos, é um processo contínuo, tanto nos aspectos biológicos como 

sociais” (KACHAR, 2003, p. 38). Ainda por essa linha de pensamento, Margaret 

Chan, Diretora-Geral da OMS, comenta: 

 
Não existe um idoso “típico”. A diversidade das capacidades e 
necessidades de saúde dos adultos não é aleatória, e sim advinda de 
eventos que ocorrem ao longo de todo o curso da vida e frequentemente 
são modificáveis, ressaltando a importância do enfoque de ciclo de vida 
para se entender o processo de envelhecimento (CHAN, in OMS, 2015, p. 
3). 
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Foi através da transformação nos perfis demográficos que diversos países, 

inclusive o Brasil, lançaram um novo olhar sobre a terceira idade. A maneira de se 

abordar o assunto está sendo discutida em diferentes campos da cultura com o 

intuito de analisar, problematizar e propor novas formas de compreensão a respeito 

do desenvolvimento humano. A Psicologia do Envelhecimento, a Biologia, a 

Medicina na área de Geriatria, Sociologia e a Gerontologia são âmbitos do saber 

que buscam constituir uma área de convergência aos processos relacionados com a 

velhice, caracterizando-se como um campo de estudos multidisciplinar. 

De antemão, cabe destacar que a compreensão do estudo sobre o 

envelhecimento humano não renuncia o conhecimento das diferentes esferas que 

estão relacionadas neste processo, uma vez que estabelecem entre si uma estreita 

relação. Mesmo nos momentos em que se dirige mais atenção a determinada 

concepção sobre a abrangência do fenômeno estudado, permanece o empenho de 

alcançar o estudo do envelhecimento através da multiplicidade de influências que o 

determina.  

Sobre a terceira idade, a obra de Simone de Beauvoir (1990), A velhice, aponta 

um cenário sobre condição dos idosos ao longo dos séculos. A autora é citada 

constantemente nos trabalhos acerca do envelhecimento humano sendo 

considerada uma das pioneiras nos estudos sobre o tema. 

 
Não basta, portanto, descrever de maneira analítica os diversos aspectos 
da velhice: cada um deles reage sobre todos os outros e é afetado por eles; 
é no movimento indefinido dessa circularidade que é preciso apreendê-la 
(BEAUVOIR, 1990, p. 16). 

 

A origem das noções de velhice e terceira idade estão numa combinação 

complexa de fatores que incluem saberes médicos, psicológicos, sociais, culturais e 

políticos. No entanto, é importante considerar e compreender o envelhecimento 

contemporâneo a partir do conhecimento histórico passado, não só pelas relações 

intrínsecas, mas pela relevância e riqueza dos processos já vividos. 

O envelhecimento, enquanto estudo científico, evoluiu a partir do estudo do 

desenvolvimento infantil. As investigações iniciais tratavam apenas em relacionar as 

modificações fisiológicas e as perdas dos sistemas vitais advindas com o tempo, 

associando a velhice com limitações. 
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O campo do desenvolvimento humano concentra-se no estudo científico dos 
processos sistemáticos de mudança e estabilidade que ocorrem nas 
pessoas. Os cientistas do desenvolvimento (ou desenvolvimentalistas) – 
indivíduos empenhados no estudo profissional do desenvolvimento humano 
– observam os aspectos em que as pessoas se transformam desde a 
concepção até a maturidade, bem como as características que permanecem 
razoavelmente estáveis (PAPALIA e FELDMAN, 2013, p. 36). 
 
 

Philippe Ariès (1981) foi um precursor acerca da construção social da 

concepção de “infância”. No seu livro L’enfant et La vie familiale sous L’Ancien 

Régime, o historiador se volta para a ideia de infância como período distinto da 

idade adulta, com suas particularidades e comportamentos no meio social que 

resulta em transformações na esfera familiar. Ele analisou as formas de 

representações das crianças (livros, registros religiosos) ao longo dos séculos e 

concluiu que na Idade Média não existia um sentimento social da infância, ou seja, 

sugere que, assim que o indivíduo fosse capaz de viver sem a presença constante 

de um cuidador, ingressava na vida adulta, o que ocorria por volta dos sete anos. Foi 

a partir dessa obra, sobre a história da infância, que os estudos a respeito da 

mesma ganharam relevância, pois é considerada pioneira sobre como a 

modernidade do ocidente percebe suas crianças historicamente.  

Pelo olhar da antropóloga e pesquisadora Guita Debert (1999), esta 

perspectiva que atrela o surgimento da categoria infância ao da família moderna 

inspira o estudo da construção social das categorias de idade e justifica: 

 
Na explicitação das razões que levaram à cronologização da vida, pesos 
distintos podem ser atribuídos a dimensões diversas. A padronização da 
infância, a adolescência, idade adulta e velhice pode ser pensada como 
resposta às mudanças econômicas, devidas sobretudo à transição de uma 
economia que tinha como base a unidade doméstica para outra baseada no 
mercado de trabalho (DEBERT, 1999, p. 73). 

 

Mas a ideia de contar o tempo e conferir significado à idade cronológica como 

se conhece atualmente não fazia parte do cotidiano para o homem do século XVI ou 

XVII. 

 
A vida era a continuidade inevitável, cíclica, às vezes humorística ou 
melancólica das idades, uma continuidade inscrita na ordem geral e 
abstrata das coisas, mais do que na experiência real, pois poucos homens 
tinham o privilégio de percorrer todas essas idades naquelas épocas de 
grande mortalidade (ARIÈS, 1981, p.8-9). 
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A importância do registro de idade foi se transformando em algo concreto à 

medida que “[...] os reformadores religiosos e civis a impuseram nos documentos, 

começando pelas camadas mais instruídas da sociedade, ou seja, no século XVI, 

aquelas camadas que passavam pelos colégios [...]” (ARIÈS, 1981, p. 2). Desta 

forma, as famílias datavam, então, móveis, retratos e diários de família a partir de 

sua cronologia. 

É importante observar que as categorias de idade, mesmo sendo uma 

construção social, possuem legitimidade. As singularidades na velhice ocorrem com 

a mesma regularidade que na infância, no entanto as suas peculiaridades 

reconhecidas no contemporâneo promovem, não apenas a legalização dos direitos e 

deveres estabelecidos e direcionados para cada fase do desenvolvimento humano, 

mas o aprofundamento no estudo de metodologias capazes de investigar e alinhar 

diretrizes no que diz respeito aos estudos sobre a terceira idade. 

 

1.2 AS CONSTRUÇÕES DA IDADE 

 

A estabilização das categorias etárias foi progressiva no século XIX e 

consolidou-se no século XX. Essa transição entre as diferentes idades foi 

institucionalizada por meio dos protocolos de passagem tais como: ingresso na 

escola, universidade, trabalho e aposentadoria.  

 
O interesse no significado do envelhecimento no começo do século vinte 
não derivou da mera curiosidade. Estava relacionado a questões sobre os 
limites da utilidade e eficiência no trabalho que acompanhavam a 
industrialização e o movimento por proteção social para idosos [...] 
(HAREVEN, 1999, p. 14).  
 
 

Tratar a velhice como etapa diferenciada da vida desenvolveu-se pouco a 

pouco. Alguns fatores se destacam como fundamentais, entre eles a formação de 

novos saberes médicos e a institucionalização das aposentadorias:  

 
 [...] a partir de 1860, as revistas populares mudaram sua ênfase da 
conquista da longevidade para a discussão dos sintomas médicos da 
senescência. No começo do século vinte a geriatria surge como ramo da 
medicina. Em 1910, I. L. Nascher, médico de New York, foi o primeiro a 
formular as características biológicas e necessidades médicas da 
senscência como processo do ciclo vital [...] (HAREVEN, 1999, p. 15).  
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Os estudos relacionados com a velhice, para Debert (1999), esbarram numa 

problemática marcada por três características: é uma categoria que foi culturalmente 

produzida e tem como referências supostos processos biológicos e universais; é 

uma questão que na sociedade ocidental contemporânea se constitui como 

problema social; e é um tempo em torno do qual um discurso científico é 

institucionalizado.  

 
Pensar nas mudanças no curso da vida nas sociedades ocidentais 
contemporâneas tem levado autores a considerarem que a história desta 
civilização estaria marcada por três etapas sucessivas, em que a 
sensibilidade investida na idade cronológica é radicalmente distinta: a pré-
modernidade, em que a idade cronológica seria menos relevante do que o 
status da família na determinação do grau de maturidade e do controle de 
recursos de poder; a modernidade, que teria correspondido a uma 
cronologização da vida; e a pós-modernidade, que operaria uma 
desconstrução do curso da vida em nome de um estilo unietário (DEBERT, 
1999, p. 73).  
 

 
As representações já estabelecidas do objeto de estudo podem, 

ocasionalmente, induzir na maneira de apreendê-lo, defini-lo e concebê-lo, 

posicionando como a primeira dificuldade encontrada entre os pesquisadores ao 

estar diante de representações (LENOIR, 1996). Seguindo a linha de pensamento a 

respeito da velhice ser uma construção social, na qual a classificação dos sujeitos 

atende aos princípios que parecem naturais como idade ou sexo,  Rémi Lenoir 

(1996, p. 64) afirma: “Esses princípios de classificação não têm sua origem na 

‘natureza’, mas em um trabalho social de produção das populações elaborado, 

segundo critérios juridicamente constituídos, por diferentes instituições”. O autor se 

refere às instituições mais conhecidas como a escola, médico, mercado de trabalho 

e proteção social. 

Aos olhos da antropologia, sociologia e do conceito de desenvolvimento 

humano há concordância quanto à divisão do ciclo de vida ser uma construção 

social e uma invenção de determinada cultura e sociedade, já que não há nenhum 

momento em que se possa objetivar e definir como e quando uma criança se torna 

adulta ou um jovem se torna idoso. Indo além, sob o ponto de vista dos cientistas do 

desenvolvimento humano há o reconhecimento de que este é um processo que dura 

uma vida toda. Ao analisar crianças no contexto americano, Papalia (2013) 

identificou que em algumas sociedades pré-industriais, como a dos índios chippewa, 
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o conceito de adolescência nem existe, tendo apenas dois períodos na infância que 

são do nascimento até a criança começar a andar e depois até a puberdade. 

 
o próprio conceito de infância pode ser visto como uma construção social. 
Ao contrário da relativa liberdade que têm as crianças hoje nos Estados 
Unidos, as crianças pequenas no período colonial eram tratadas até certo 
ponto como pequenos adultos. [...] Pais da etnia inuit no Àrtico canadense 
acreditam que as crianças pequenas não são capazes de pensar e 
raciocinar e, portanto, são lenientes quando os filhos choram ou ficam 
bravos (PAPALIA, 2013, p. 38).  

 

O que se chama adolescência nas sociedades industriais é um conceito bem 

recente, a fase da adolescência tornou-se um período distinto do desenvolvimento 

por volta de 1920, com a criação de escolas de ensino médio para satisfazer às 

necessidades de uma economia em crescimento, e com as famílias capacitadas 

para sustentar uma educação formal e ampliada para seus filhos (KELLER, 1999, 

apud PAPALIA, 2013).  

Se entendermos que as escolhas dos indivíduos são feitas condicionadas 

pelos processos de construção sócio-histórico, quando se fala em curso de vida – 

infância, adolescência, maturidade e envelhecimento – entende-se que esses 

estágios podem ser vistos como representações sociais que dependem do contexto 

no qual estão inseridos. Por isso, cientistas do desenvolvimento estudam  

 
os três principais domínios, ou aspectos do eu: físico, cognitivo e 
psicossocial. O crescimento do corpo e do cérebro, as capacidades 
sensoriais, as habilidades motoras e a saúde fazem parte do 
desenvolvimento físico. Aprendizagem, atenção, memória, linguagem, 
pensamento, raciocínio e criatividade compõe o desenvolvimento cognitivo. 
Emoções, personalidade e relações sociais são aspectos do 
desenvolvimento psicossocial (PAPALIA, 2013, p. 37). 

 

Embora, para efeitos de estudo esses assuntos sejam tratados 

separadamente, convém salientar que estão inter-relacionados e afetam 

simultaneamente uns aos outros. Desta forma, abordar o tema velhice como parte 

do ciclo de vida através do processo de desenvolvimento humano exige a 

compreensão de uma perspectiva interdisciplinar que contempla a interface de 

diversos saberes. 

Ao perceber as conexões que se apresentam nos contatos e influências 

recíprocas, parece importante considerar a centralidade das expressões midiáticas 

na sociedade contemporânea, e assim, ressaltar o papel social da publicidade. “As 
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palavras e os conteúdos midiáticos penetram e circulam nas relações sociais, nos 

encontros fortuitos da vida cotidiana, na interação mais imediata” (STACHESKI, 

2012, p. 257). As representações sociais dos idosos estão inseridas num contexto 

cultural em que a leitura transcende os aspectos físicos e ancoram em novas 

modalidades comportamentais. 

Se, por um lado, há concordância entre a antropologia, sociologia e psicologia 

do desenvolvimento quanto à construção social da velhice pautada pelos fatos 

históricos deste processo, há também que se pensar na evolução dos estudos 

científicos que surgem ao final do século XX, imprimindo uma marca importante na 

compreensão das principais questões relativas ao campo do desenvolvimento.  

 
[...] os métodos que utilizam e as explicações que propõe são mais 
sofisticados e mais diversificados do que eram há dez anos. Essas 
mudanças refletem o progresso no entendimento á medida que novas 
investigações questionam ou se apoiam naquelas que as antecederam. 
Também refletem avanços na tecnologia. Instrumentos sensíveis que 
medem os movimentos dos olhos, ritmo cardíaco, tensão muscular e coisas 
do gênero estão revelando interessantes conexões entre funções biológicas 
e inteligência infantil. [...] Avanços nas técnicas de imageamento 
possibilitam sondar os mistérios do temperamento ou comparar o cérebro 
de um idoso com o cérebro de uma pessoa com demência (PAPALIA, 2013, 
p. 37). 

 

Desse modo, este estudo contempla a compreensão da velhice pelo aspecto 

do ciclo de vida através do seu desenvolvimento natural, como o nascimento, 

crescimento e amadurecimento que traz consigo algumas alterações sofridas pelo 

organismo, consideradas normais para essa fase.  

A expressão ciclo de vida é usada em cinco sentidos:  

 
1) Pode significar sucessão de estágios ou idades, ou a repetição das 

experiências de desenvolvimento geração após geração. 
2) Outra possibilidade é entendê-la como a coordenação entre o 

desenvolvimento individual e a história das instituições sociais. 
3) Pensamos também em ciclo ou ciclos de vida quando vemos que as 

experiências de vida tendem ao fechamento e à coerência. 
4) Historiadores, sociólogos e demógrafos falam em ciclos de vida quando 

se referem a histórias de vida, padrões de mudança e estudos 
populacionais. 

5) Psicólogos e sociólogos da família falam em ciclo ou ciclos com os 
sentidos de sucessão, repetição e tendência ao fechamento. (NERI, 
2007, p. 12). 
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O termo ciclo de vida foi consagrado por Erik Erikson11 (1972) quando em 

meados do século XX começa a construir sua teoria psicossocial considerando o ser 

humano como um ser social, antes de tudo, um ser que vive em grupo e sofre a 

pressão e a influência dele. A sua teoria do desenvolvimento se dá por meio de 

etapas e crises, que podem surgir nos momentos de mudança ou passagens de 

fase, caracterizadas como adaptações ou ajustamentos.  

  Embora tenha sido influenciado pelo trabalho de Sigmund Freud que centra 

o desenvolvimento no contexto psicossexual, Erikson (1972) propõe o 

desenvolvimento centrado no psicossocial e o descreve em oito etapas que se 

distribuem do nascimento a idade do adulto maduro. As etapas descritas e os 

conflitos identificados são:  

 
1) Primeira Idade – zero a um ano e meio: Confiança básica versus 

Desconfiança; 
2) Segunda Idade – um ano e meio a três anos: Autonomia versus 

Vergonha e Dúvida; 
3) Terceira Idade – três a seis anos: Iniciativa versus Culpa; 
4) Quarta idade – sete a doze anos: Produtividade versus Inferioridade – 

Competência; 
5) Quinta idade – doze a dezoito anos: Identidade versus Confusão de 

Papéis; 
6) Sexta idade – dezoito aos trinta anos: Intimidade versus Isolamento – 

Amor; 
7) Sétima idade – trinta aos sessenta anos: Generatividade versus 

Estagnação – Cuidado; 
8) Oitava idade – após os sessenta anos: Integridade versus 

Desesperança (ERIKSON, 1972, p. 98 - 140). 

 

A elaboração de cada etapa do desenvolvimento, proposta por Erikson 

(1972), interessa neste estudo, particularmente, na última etapa que corresponde à 

velhice, em que o indivíduo tendo articulado angústias, alegrias, vitórias, medos e 

derrotas nas etapas anteriores de forma satisfatória, tende a chegar a essa idade 

com tranquilidade e segurança, ou ainda, pode ter a sensação de dever cumprido e 

de integridade transmitindo o conhecimento adquirido ao longo da vida. A falta ou 

perda dessa integração resulta no que o autor denomina de “desesperança” que se 

configura em um sentimento de que o tempo é curto para recomeçar e obter, assim, 

a integridade.  

                                                           
11 Psicanalista alemão que desenvolveu a Teoria do Desenvolvimento Psicossocial na Psicologia e 
um dos teóricos da Psicologia do Desenvolvimento. Criador do conceito “Crise de identidade”. 
Kaplan, Harold I. Compêndio de Psiquiatria: Ciências Comportamentais – Psiquiatria Clínica – Harold 
I. Kaplan e Benjamin J. Sadock; Trad. Dayse Batista – Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1993. Pag. 
16. 
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O ciclo vital, proposto por Erikson (1987), considera o contexto histórico e 

cultural por acreditar que essas informações atuam como instrumentos de análise, 

fornecendo indicativos da formação de uma identidade, que é construída e mantida 

pela sociedade, o que o autor chama de “ego12 grupal” (1987, p. 69), que, aliás, é 

uma crítica constantemente pontuada em seus trabalhos: a falta de integração entre 

o social e o individual ao estudar assuntos referentes à subjetividade humana: 

 
Naturalmente a negligência geral desses fatores na psicanálise não 
favoreceu uma aproximação com as Ciências Sociais. Os estudiosos da 
sociedade e da história, por outro lado, continuam ignorando alegremente o 
simples fato de que todos os indivíduos nasceram de mães; de que todos 
nós já fomos crianças; de que as pessoas e os povos começaram em seus 
berçários; e de que a sociedade consiste em gerações no processo de 
desenvolvimento de filhos em pais, destinados a absorver mudanças 
históricas durante suas vidas e a continuar fazendo história para seus 
descendentes. Somente a Psicanálise e as Ciências Sociais unidas poderão 
finalmente proceder ao levantamento do curso de vida individual no 
contexto de uma comunidade em permanente mudança (ERIKSON, 1987, 
p. 44). 

   

Ao escrever sobre velhice parece pertinente ressaltar que comumente só se 

considera o envelhecer das pessoas de idade avançada, dessa forma, convém 

enunciar que envelhecer é um processo que começa no momento da concepção 

atribuindo ao envelhecimento a característica de ser processual, independente da 

idade cronológica. Os termos envelhecimento e velhice são frequentemente 

confundidos, quando empregados como se fossem equivalentes, esta confusão de 

termos “[...] fortalece uma ilusão de salvação em que, pretensamente, só os velhos 

envelhecem [...]” (MESSY, 1999, p. 17), atribuindo ao envelhecer uma negação da 

angústia diante da finitude. 

 A terceira idade traz consigo as demandas de cuidados com a saúde de uma 

forma mais ampla, mas também se caracteriza por um envelhecimento ativo e 

independente, voltado para a integração e autogestão: 

 
[...] a terceira idade é um termo que vem para fazer um corte na velhice, 
separando os jovens velhos dos mais velhos, ou seja, aquele recém 
aposentado, que continua em atividade é considerado pertencente à 
terceira idade e aqueles que já avançam um pouco mais na idade, estes 
são considerados idosos (PEIXOTO, 1998. p. 69). 

 

                                                           
12 Ego é a parte do aparelho psíquico que está em contato com a realidade externa. [...] Tem a tarefa 
de garantir saúde, segurança e sanidade da personalidade (FADIMAN, JAMES, 1986, p. 11). 
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Dentro do universo geracional há uma outra configuração, “[...] parece agora 

importante distinguir os jovens idosos dos idosos velhos. [...], ou seja, [...] “surge 

uma nova expressão na nomenclatura francesa para classificar as pessoas de mais 

de 75 anos: é a quarta idade” (PEIXOTO, 2007, p. 79), essa sim identificada com a 

imagem tradicional da velhice, quando há uma ou duas patologias associadas 

decorrentes de doenças degenerativas da velhice e/ou em condições de fragilidade, 

invalidez e dependência. 

 Contextualizando o envelhecimento no campo das especializações, a geriatria 

e a gerontologia se constituem como disciplinas no campo acadêmico a partir dos 

anos 1970, sendo a gerontologia o estudo multidisciplinar do envelhecimento – nos 

aspectos biológicos, psicológicos, sociais e outros – e a geriatria, a especialidade 

médica que lida com o envelhecimento. A Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia (SBGG) define geriatra e gerontólogo como:  

 
[...] geriatra é o médico que se especializou no cuidado de pessoas idosas. 
[...] utiliza uma abordagem ampla para avaliação clínica, incluindo aspectos 
psicossociais, escalas e testes. [...] Frequentemente atua em conjunto com 
equipe multidisciplinar, como na avaliação de tratamentos adequados e 
daqueles que trazem riscos e/ou interações indesejadas.  [...] gerontólogo é 
o profissional com formação de nível superior nas diversas áreas do 
conhecimento (Psicologia, Serviço Social, Nutrição, Terapia Ocupacional, 
Direito, etc.) titulado pela SBGG, apto para lidar com questões do 
envelhecimento e da velhice, com um olhar interdisciplinar a partir da sua 
área original de conhecimento (SBGG, 2017, p. 1).  

 

As pesquisas contínuas a respeito da velhice têm promovido engajamento 

multidisciplinar favorecendo iniciativas e práticas que possibilitam ações concretas a 

respeito. “[...] Esse interesse leva à criação da Gerontologia, como um campo 

interdisciplinar de estudos e de pesquisas, cuja legitimidade dá um novo interesse à 

geriatria” (DEBERT, 2012, p. 196). Para que o envelhecimento seja uma experiência 

positiva são necessários acompanhamentos e incentivos nos quesitos alimentação 

saudável, manutenção corporal, bem como a prevenção de doenças e terapias que 

ajudem a promover o bem-estar (SBGG, 2017). 

 

 

 

 

 



38 

 

1.3 TRABALHO / APOSENTADORIA – IDENTIDADE PERDIDA / IDENTIDADE A 

(RE) CONQUISTAR 

 

 O país constata as transformações em sua pirâmide demográfica que passa a 

apresentar paulatinamente elevação no número de pessoas adultas e idosas, e 

precisa estar preparado para atender às necessidades e especificidades dos 

indivíduos nessas faixas etárias. Destaca-se a implantação do Estatuto do Idoso sob 

a lei nº. 10.741, de 1º de outubro de 2003, que diz no Art. 1.º (2003, p. 7): “É 

instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às 

pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos”. O objetivo é regular os 

direitos desses cidadãos e o documento prevê por meio de leis regulamentadas a 

garantia de cidadania nos campos da saúde, transporte coletivo, entidades de 

atendimento ao idoso, lazer, cultura e esporte, trabalho, habitação, núcleo cuidado e 

proteção (Defensoria Pública). Nesse caso, o idoso pode contar com assessoria 

jurídica quando necessitar. É instituída também a aplicação de leis severas para 

quem desrespeitar, abandonar ou infligir violência ao idoso. 

 Entre os principais direitos assegurados estão a garantia de prioridade que 

compreende o atendimento preferencial, imediato e individualizado junto aos órgãos 

públicos e privados, preferência na formulação e na execução de políticas públicas 

específicas, viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio 

do idoso com as demais gerações, entre outros. Apesar das vigentes garantias 

asseguradas pelo Estatuto do Idoso, as várias formas de vivenciar a velhice ainda 

esbarram em ressonâncias complexas. Se, por um lado, as políticas públicas e 

sociais buscam atender esta população através dos aparatos legais, de outro modo 

o cenário de transformação ainda parece distante. Embora a OMS defina o critério 

cronológico e as convenções sociais definam o período da aposentadoria como 

parâmetro para definir a velhice, por meio da perspectiva antropológica, há ainda 

dificuldades em estudar o envelhecimento.  

 

Da perspectiva antropológica, e também da perspectiva histórica, trata-se 
de ressaltar, em primeiro lugar, que as representações sobre a velhice, a 
posição social dos velhos e o tratamento que lhes é dado pelos mais jovens 
ganham significados particulares em contextos históricos, sociais e culturais 
distintos. A mesma perspectiva orienta a análise das outras etapas da vida: 
como a infância, adolescência e juventude (DEBERT, 2013, p. 50). 
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A percepção da velhice na sociedade contemporânea induz uma associação 

entre velhice e aposentadoria, em que o sujeito é percebido como improdutivo e, 

portanto, marginalizado nos contextos sociais. A partir dos anos 1960 a instituição 

da previdência social e da regulamentação da aposentadoria, “[...] acentuaram a 

representação social do aposentado, que passa a ser fortemente associado à 

velhice, e as pessoas aposentadas – ou seja, não produtivas -, independentemente 

da idade são designadas de velhas[...]” (PEIXOTO, 2013, p. 80). 

Nessa perspectiva parece relevante abordar a articulação entre o 

envelhecimento e a aposentadoria através da importância que o indivíduo dá ao 

trabalho e a sua consequente representação na sociedade contemporânea.  

 
A transformação moderna do significado da palavra trabalho, em sua nova 
positividade, expressa a sua ascensão como a mais valorizada das 
atividades humanas, que encontra seu suporte definitivo na consolidação do 
modelo capitalista de produção e que vai se manifestar na produção teórica 
dos séculos XVIII e XIX (CARLOS et.al, 1999, p. 80). 

 

As questões acerca da aposentadoria vêm aumentando de forma 

exponencial, já que é a população idosa a que mais cresce atualmente. Se antes o 

trabalho era um norteador relacionado às atividades do homem, em que o sujeito 

exigido econômica e socialmente deveria cumprir o papel de trabalhador ativo, o 

afastamento faz com que o tempo, antes associado à produtividade seja associado 

agora a inutilidade e/ou ao ócio, ou ainda ao sentimento de inutilidade. 

 A “aposentadoria simboliza a perda de um papel social fundamental – o de 

indivíduo produtivo –, passando a ser sintoma social de envelhecimento [...]” 

(PEIXOTO 2007, p. 74). Os idosos manifestam reação por meio dos processos 

sociais e culturais já observados, no entanto, a busca pela condição de cidadão 

ainda é uma realidade em construção. “O próprio processo de identificação, através 

do qual nos projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais provisório, 

variável e problemático” (HALL, 2014, p. 11). A citação de Stuart Hall é feita em 

alusão à fragmentação das identidades frente a um colapso, resultado de mudanças 

estruturais e institucionais. 

Se por um lado a política social mobiliza esforços por cidadania, por outro, 

pela perspectiva econômica, os idosos estão situados em um ponto de ruptura com 

o mundo produtivo do mercado de trabalho. Em um contexto social contemporâneo, 

que é pautado pelo valor produzido, estar aposentado remete e ao mesmo tempo 
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reforça o estereótipo de inutilidade ou de uma vida de sonhos realizados (ou a 

realizar). O indivíduo passa da categoria de trabalhador para ex-trabalhador, de 

cidadão ativo para cidadão inativo – a velhice passa a ser vista não mais pelo 

contexto biológico atribuído ao avanço da idade, mas a uma forma de estrutura 

social. 

 A aposentadoria, “[...] traça contornos homogêneos neste novo recorte das 

idades, criando assim uma identidade comum do universo da velhice, uma vez que 

classifica as pessoas não-produtivas segundo a idade cronológica [...]” (PEIXOTO, 

2007, p. 74). Os dados de realidade relacionados às mudanças da rotina, da 

economia familiar e do contexto social se posicionam frontalmente com um indivíduo 

que muitas vezes possui plena capacidade de permanência no mercado de trabalho. 

Considerando a centralidade que o trabalho ocupa durante a vida de um indivíduo, 

parece relevante considerar as representações que advêm desta nova etapa de vida 

em que, além do contexto social, modifica-se também o vocábulo que designa mais 

respeitosamente a representação dos jovens aposentados – surge a terceira idade, 

simbolizando assim o envelhecimento ativo e independente (PEIXOTO, 2007). 

Apesar da aposentadoria não configurar necessariamente o afastamento do 

mundo profissional, em algum momento o rompimento é inevitável, principalmente 

se houver o fator doença associado. No entanto, a partir do sentido conferido ao 

trabalho na contemporaneidade, persiste o vínculo simbólico e a referência 

identitária atrelando o trabalho à produtividade, podendo ser reconhecido na cultura 

ocidental como um dos pilares da autoestima, identidade e senso de utilidade.  

A busca de novos papéis frente ao recente contexto – estar aposentado – 

constitui uma também nova fase de percepção e interiorização. “[...] A aposentadoria 

é o momento de reestruturação da identidade pessoal e o estabelecimento de novos 

pontos de referência. [...]” (RODRIGUES, 2008, p. 9). De modo geral, as pessoas se 

organizam para uma vida ativa e produtiva na juventude e idade madura, habilitam-

se para produzir, conquistar, ascender financeiramente e adquirir status social, a 

relação com o tempo (cronológico) se dá através dos projetos, reuniões, horários de 

chegada e de saída, planejamentos orçamentários, férias de final de ano etc., “[...] à 

medida que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, 

somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de 

identidades possíveis, [...]” (HALL, 2014, p. 12). A mudança de rotina – cidadão 

ativo/cidadão aposentado – e de contexto – trabalho/casa – impulsionam reflexões 
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pessoais relacionadas à sua posição familiar e social, abrindo possibilidade de 

reestruturação de identidade quando elaboradas emocionalmente. 

 No entanto, em alguns casos, apesar de almejada, a aposentadoria acaba 

gerando sentimentos contraditórios, às vezes com a nítida sensação de “livramento” 

do estresse acumulado por tanto tempo de trabalho e às vezes com o sentimento de 

insegurança e ansiedade pelo desconhecido, ou ainda, com uma mescla de ambos 

os sentimentos.  

 
A aposentadoria não pode ser considerada um simples término de carreira. 
Embora varie de pessoa para pessoa, a interrupção de atividades 
praticadas durante muitos anos em um determinado contexto, o rompimento 
dos vínculos e a troca dos hábitos cotidianos representam imposições de 
mudança no mundo pessoal e social (ZANELLI, 2000, p. 159). 

 

Uma das formas encontradas para contornar um momento de crise neste 

processo é o sujeito aposentar-se e continuar trabalhando – ou partir para a 

realização de algum projeto acalentado e que finalmente pode ser realizado. O 

trabalho na pós-aposentadoria é visto como a busca da continuidade do indivíduo no 

campo do trabalho, seja ele formal ou individual, ou ainda, desligar-se do trabalho 

formal, aquele que proporcionou o “sustento” e vincular-se a outro trabalho, agora, 

com o prazer associado.  

Ao longo da existência do indivíduo é possível observar transições, bem como 

as suas permanências e continuidades relacionadas ao viver. Esse processo pode 

ser analisado de forma individual, referente a um momento de vida e/ou pode ser 

analisado frente às mudanças que ocorrem na sociedade na qual está inserido,  

  
O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 
identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de 
nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de 
tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas 
(HALL, 2014, p. 12). 

 

Assim, as constantes interações sociais e culturais promovem contínuas 

formas de (re) organizar vínculos e diálogos, isso propicia meios de reestruturar as 

relações com o mundo. Desse modo, cabe ao sujeito analisar o período de 

aposentadoria no qual se encontra e buscar compreender onde será colocada a sua 

ênfase existencial a partir desse evento, se na vida que segue, enquanto processo 

contínuo de aprendizados ou na aceitação do papel de “aposentado” com estigma 

improdutivo legitimado no imaginário social.  
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[...] a história moderna do sujeito individual reúne dois significados distintos: 
por um lado, o sujeito é “indivisível” – uma entidade que é unificada no seu 
próprio interior e não pode ser dividida além disso; por outro lado, é também 
uma entidade que é “singular, distintiva, única” (WILLIAMS, 1976, p. 133-
135, apud HALL, 2014, p. 18). 

 

 Parece ser uma escolha simples entre “isso ou aquilo” – entretanto, essa 

assimilação só é elaborada e compreendida na totalidade a partir de uma reflexão 

do trajeto percorrido após a demanda de algum tempo. É possível inferir que a 

compreensão do processo da aposentadoria, a partir do ponto de vista do idoso, 

seja o momento de buscar novas habilidades ou retomar os projetos, isso inclui, por 

exemplo, aumentar o investimento do seu tempo no campo das técnicas 

comunicacionais quando se habilita a mediar sua comunicação através da internet e 

dispositivos móveis. Seja qual for a perspectiva em que se discuta ou escreva 

acerca da velhice a formação de novos discursos se faz emergente a fim de 

ressignificar os papeis escritos por essa população.  

A reflexão acerca da aposentadoria adensa a proposta de compreender um 

percurso existencial cujo formato, até então centrado na questão produtiva e de 

trabalho, acena com representatividade no que diz respeito aos idosos e a sua 

relação com as novas tecnologias, especificamente em utilização de dispositivos 

móveis, foco desse estudo. A parcela de participação dos idosos no meio ambiente 

digital, possivelmente sinalize alteração em pontos sensíveis a respeito dos motivos 

pela busca de aprendizagem nesta área, além do óbvio compartilhamento de 

informações, mas também uma identidade redefinida a partir do contexto no qual 

está inserido, ou seja, é fundamental que o idoso produza o que para ele faz sentido 

e a partir disso redefina (ou reconquiste) sua identidade enquanto cidadão. 

Momentos de transições, como a maioridade, a graduação e a aposentadoria, 

promovem vivências que, quando elaboradas com sucesso, se traduzem em 

experiências positivas. Nesse sentido, é possível inferir que uma “nova velhice” – se 

observada pelo olhar do aposentado – esteja emergindo a partir de uma percepção 

de si mesmo como mobilizador de seus processos. “[...] A internet e o consumo 

digital faz parte deste conjunto de elementos que potencializa experiências felizes” 

(STACHESKI, 2011, p. 6), não apenas pela emoção compensadora, mas pelas 

conquistas rotineiras agregadas ao seu cotidiano por intermédio das facilidades 

obtidas com as tecnologias digitais. 
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 O envolvimento dos idosos com as TICs não só promove arranjos 

ocupacionais na aposentadoria, mas também supre demandas de afetividade, 

sociabilidade, interação, práticas de rotina como a leitura de jornais e revistas, além 

de revelar um potencial de consumo em crescimento.  

Pensar no posicionamento da terceira idade frente às inovações tecnológicas 

pode parecer um tema isolado ou distinto do contexto cultural contemporâneo, ou 

ainda, relativo apenas a uma fase do desenvolvimento humano, no entanto, esse 

recorte geracional atende ao necessário estabelecimento de um cenário com a 

finalidade de observar um público que gera significados a partir do ambiente no qual 

está inserido e a leitura que a publicidade faz quando o representa. Nesse sentido, 

observamos como as marcas analisadas nesse estudo vêm se direcionando a esses 

consumidores por meio de peças/campanhas que protagonizam os idosos. 
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2 “ID”OSOS? GERAÇÃO QUE SE (RE) CONECTA, CONSOME E COMPARTILHA 

 

A perspectiva sociológica abrange o significado de geração que nas Ciências 

Sociais é habitualmente utilizado para categorizar grupos de indivíduos com visão de 

mundo semelhante. Desse modo, a definição do tema se faz necessária para a 

compreensão do percurso e de algumas mudanças reconhecidas a partir do 

momento social e cultural no qual estão inseridas, bem como as características 

advindas dessa experiência. Ao analisar as nuances da relação dos idosos e a 

internet parece relevante considerar os novos sentidos e significados que envolvem 

o comportamento desta população frente ao consumo, tanto pela visão capitalista 

(comprar, adquirir, gastar) quanto pela visão de utilização (conhecer, utilizar) que se 

produz na contemporaneidade. 

O termo geração é habitualmente utilizado nas Ciências Sociais para 

categorizar grupos de indivíduos com visão de mundo semelhante. Para Wivian 

Weller (2010, p. 205), “o termo geração vem sendo retomado nas análises 

sociológicas que apontam não somente para as diferenças de classe, mas também 

para as desigualdades de gênero, étnico-raciais, culturais e geracionais”.  

Entendendo que as gerações não existem isoladamente e que esse movimento 

decorre segundo as condições culturais vigentes em cada momento histórico e 

social, Alda Britto Motta (2010, p. 234) ressalta que “[...] no interior de cada grupo 

geracional ou de idade, constroem-se representações, identidades e situações 

sociais que se confrontam com as de outros grupos ou categorias sociais”. 

Apesar das composições convergirem em boa parte das questões, é possível 

observar diferenças que existem nas percepções relacionadas às gerações, “[...] 

cada momento histórico se realiza com a presença simultânea de várias gerações 

que, mesmo contemporâneas, não tem as mesmas trajetórias de vida [...]” (MOTTA, 

2010, p. 230). 

O conceito de geração utilizado no sentido social e humano atribui 

características comuns a indivíduos que compartilham elementos culturais, éticas e 

crenças de uma mesma época. Nessa perspectiva, no contexto da terceira idade, a 

incorporação de novas práticas estabelece diferenças nas formas de compreensão 

frente às interações tecnológicas. Para uma parcela de idosos o aprendizado 

ocorreu de forma tranquila dando segmento às extensões pedagógicas necessárias 

para a capacitação das habilidades e utilização, para outros houve inicial resistência 
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e dificuldade, e é necessário elencar aqueles cuja inclusão digital ainda é um 

desafio, de toda forma, é possível que, vencidas as contrariedades, essas diferenças 

já estejam sendo superadas.   

Karl Mannheim (1928) representa, segundo Weller (2010) e Motta (2010), a 

mais completa tentativa de explicação para o conceito de geração por se tratar de 

um “clássico”. Nesse trabalho assumimos previamente que as citações não serão do 

autor de forma direta pela identificação de problemas de tradução, de acordo com 

Weller (2010, p. 206), “[...] são resultantes da falta de rigor e de cuidado por parte 

dos tradutores da versão inglesa [...]”. A obra do autor não chegou a ser 

integralmente traduzida do alemão para publicação no Brasil, desse modo, as 

referências que seguem, pela relevância e expressão do objeto, se constroem a 

partir da tradução das referências de Weller (2010). 

O conceito de gerações de Mannheim (1928) se baseia numa noção de 

vínculo geracional, em que os indivíduos que crescem como contemporâneos 

experimentam na fase adulta as mesmas influências culturais, intelectuais, políticas 

e sociais, no entanto, considera que a situação de classe ou estrutura biológica, que 

se refere apenas à data cronológica, não vai gerar o fato de pertencer a uma 

situação geracional. O tempo pautado por um princípio de linearidade do fluxo 

temporal da história, não está associado às gerações, nesse sentido, o autor se 

esforça em investigar a questão geracional em outro contexto, que é por meio da 

subjetividade. Assim, ao incorporar o aspecto da contemporaneidade o autor pontua 

que os indivíduos ao se desenvolverem como contemporâneos recebem também, 

mesmo que posteriormente, influências tanto da cultura intelectual quanto de uma 

situação político – social,  

 
Eles constituem uma geração, uma contemporaneidade, porque essas 
influências são homogêneas. Justamente por essa mudança – de que 
contemporaneidade não significa uma data cronológica no histórico da 
humanidade, mas uma similaridade de influências existentes [...] 
(MANNHEIM, 1928, apud WELLER, 2010, p. 208-209). 

 

Alguns dos fatores culturais que caracterizam o período contemporâneo 

podem ser exemplificados enfatizando a terceira idade, a tecnologia e a 

globalização. Nessa perspectiva, os encadeamentos de ideias entre geração e 

contemporaneidade se articulam ao considerar cultura pelas palavras de Raymond 

Williams (1958). Em um ensaio intitulado A Cultura é de Todos, o autor argumenta 
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que a cultura está na vida cotidiana, é ordinária e é, portanto, de todos e produzida 

por todos.  

 
Uma cultura tem dois aspectos: os significados e direções conhecidos, em 
que seus integrantes são treinados; e as novas observações e os 
significados que são apresentados e testados. Esses processos são 
ordinários das sociedades humanas e das mentes humanas, e observamos 
através deles a natureza e uma cultura: que é sempre tradicional quanto 
criativa; que é tanto os mais ordinários significados comuns quanto os mais 
refinados significados individuais (WILLIAMS, 2015, p. 5). 

 
 

A longevidade é uma marca eloquente da contemporaneidade, não apenas 

pelo crescimento pontuado pelas estatísticas, mas também pelas mudanças de 

comportamento desse grupo de indivíduos que acompanha a aceleração tecnológica 

e que, de forma simultânea, transforma a sua visão de mundo e o modo como vive o 

seu entorno. “[...] a cultura depende de que seus participantes interpretem o que 

acontece ao seu redor e ‘deem sentido’ às coisas de forma semelhante” (HALL, 

2016, p. 21). Além do sentido atribuído, a relação do sujeito com, no e para o mundo 

recebe aportes no âmbito comunicacional que se reconfigura para além da escrita 

propriamente dita, elaborando significados relacionados a “[...] sentimentos, a 

emoções, a um senso de pertencimento, bem como a conceitos e a ideias” (HALL, 

2016, p. 20).  

Partindo do pressuposto de que a cultura está em processo, ou ainda, que ela 

é um processo, os significados atribuídos às TIC, as suas implicações e 

desdobramentos cotidianos no contexto da terceira idade podem ser considerados 

como “[...] todo um modo de vida que não é apenas maneira de encarar a totalidade, 

mas ainda maneira de interpretar toda a experiência comum e, à luz dessa 

interpretação, mudá-la [...]” (WILLIAMS, 1969, p. 20), entendendo o conceito de 

cultura enquanto visão macro, a compreensão sobre o tema quando relacionado aos 

idosos, adquire especial contorno ao observar os valores e significados que recebem 

nova configuração, sem, contudo, invalidar as representações anteriores, tais como: 

encontro, presença (on/offline), tempo (timeline), compartilhar, navegar, curtir - 

alusão a alguns termos utilizados em redes sociais - e o quanto essas expressões 

foram assimiladas e integradas ao seu contexto. Dessa forma, é possível inferir que, 

nesse sentido, uma das singularidades de ser idoso na contemporaneidade é dar 

sentido ao tempo antes e depois do virtual e dessa forma, interpretando suas 



47 

 

particularidades, agregar valor às experiências vividas e agora potencialmente 

(mais) compartilhadas. 

O antropólogo digital Daniel Miller (2015) entende que as sociedades podem 

ser melhor compreendidas ao considerar seus aspectos materiais e suas 

materialidades – incluindo recentemente em suas pesquisas, relacionadas aos 

grupos sociais, as práticas digitais e as conexões destas com suas vidas cotidianas. 

O autor introduz o conceito de que a Antropologia Digital “[...] ocupa-se da 

materialidade de ambientes digitais. Insistindo que o digital é material e não 

imaterial” (MILLER, 2015, p. 1). E ainda, que existem diferenças relacionadas aos 

usos dos meios de comunicação digitais e seus significados culturais em vários 

países do mundo.  No artigo intitulado O digital e o humano: prospecto para uma 

Antropologia Digital o autor destaca a importância da materialidade – internet e seus 

usos para navegar - relacionada à cultura digital e salienta, 

 
Nosso princípio final reconhece a materialidade de mundos digitais que não 
são nem mais nem menos materiais do que aqueles que o precederam. [...] 
Isso diz respeito à capacidade incrível da humanidade de restabelecer-se 
normativamente tão rápido quanto as tecnologias digitais criam condições 
de mudanças. [...] O digital, assim como toda cultura material, é mais do que 
um substrato; está constituindo-se como parte do que nos faz humanos. 
Este é o primeiro ponto do emergir de uma Antropologia Digital (MILLER, 
2015, p. 92). 

 

O caráter multifacetado do campo de análises, das diferentes maneiras que 

as pessoas utilizam as tecnologias digitais, favorece um olhar plural para essa 

conjuntura disponibilizando elementos para investigação e consecutiva pesquisa. No 

entanto, há necessidade de contextualizar o momento cultural com o público 

estudado – no caso, a representação publicitária de idosos em utilização de 

dispositivos móveis, já que, dessa forma, é possível compreender os significados 

culturais observados nessa população. 

Nesse sentido, a escolha da grafia da palavra “IDOSOS” no título com o “ID” 

em itálico é uma alusão à sigla para a palavra em inglês identity, que em tradução 

literal significa “identidade”.  No contexto da internet o ID13 refere-se à identidade 

que cada usuário cria nos aparelhos e dispositivos como um cadastro no provedor 

para que seja conferida uma identidade de acesso. Tendo em vista a dinâmica 

                                                           
13 O ID da rede é parte de um endereço IP (Protocolo de Internet). Cada computador do mundo 
conectado à internet tem de ter um endereço IP exclusivo, que é definido pelo Protocolo de Internet.  
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interativa que, tanto a palavra quanto os sujeitos relacionados a ela se encontram, 

essa foi uma forma de ilustrar, por associação de ideias, o vínculo entre ambos. 

A relação da terceira idade com as novas tecnologias e o consumo está 

sendo observada com atenção. O sociólogo Francesco Morace (2012), no seu livro 

Consumo Autoral – As gerações como empresas criativas, apresenta a visão de que 

o protagonista do mercado é o consumidor autor, isto é, o indivíduo assume a 

capacidade de não ser apenas “quem recebe” as ofertas de mercado e da mídia. O  

autor pontua que, na contemporaneidade, os avanços tecnológicos estão 

diretamente ligados às crescentes formas de construção de “si”, “[...] As novas 

tecnologias, de fato, permitem uma explosão espontânea das unidades criativas” 

(2012, p. 13), esses indivíduos quando estão em rede aprendem a produzir com 

seus recursos conteúdos “biográficos” para depois transferi-los para o seu cotidiano.  

Morace (2012) é fundador do laboratório de tendências Future Concept Lab, 

um centro de pesquisas e estudos do comportamento e valores de consumo que 

interpreta mudanças comportamentais como fenômeno sociológico e mercadológico. 

O laboratório mapeou doze grupos geracionais e apresenta as gerações que 

compõe o núcleo principal de consumidores autores por faixa etária, São eles: 1) 

Lively Kids: 4-8 anos, masculino e feminino; 2) Posh Tweens: 8 – 12 anos, 

masculino e feminino; 3) Expo Teens: 13 – 18 anos, masculino e feminino; 4) Linker 

People: 18 – 30 anos, masculino e feminino; 5) Unique Sons: 20 – 35 anos, 

masculino e feminino; 6) Sense Girls: 25 – 40 anos, feminino; 7) Mind Builders: 35 a 

50 anos, masculino; 8) Singular Women: 35 – 50 anos, feminino; 9) Premium 

Seekers: 45 – 60 anos, masculino; 10) Normal Breakers: 45 – 60 anos, masculino e 

feminino.  Os dois últimos grupos fazem parte do perfil estudado, são eles: 

 
11) Family Activists: Com mais de 60 anos, masculino e feminino – São 

uma parcela crescente da população sênior que, sobretudo depois da 
crise mundial de 2008, está readquirindo sua centralidade na vida 
familiar e social inclusive nos países onde essa importância havia sido 
perdida [...]; 
 

12) Pleasure Growers – Acima de 60 anos, masculino e feminino – 
Procuram e vivem experiências alinhadas aos valores contemporâneos, 
[...] estão em constante procura de projetos de “consumo feliz”. [...] A 
afirmação deste grupo implica a definição de uma “estética” 
completamente nova e regenerada: informal, juvenil, energética 
(MORACE, 2012, p. 26 -27). 
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 A descrição dos consumidores Family Activists e Pleasure Growers (acima 

de sessenta anos masculino e feminino) apresenta características dos consumidores 

brasileiros na mesma faixa etária descrita nas pesquisas SPC e Meu Bolso Feliz, 

citadas na introdução desse estudo. Trata-se de “[...] um grupo de “maturidade vital” 

que não aceita os valores e comportamentos típicos da terceira idade, [...] sujeitos 

estabilizados economicamente, realizados e com saúde [...]” (MORACE, 2012, p. 

27). 

 As observações relacionadas ao protagonismo do consumidor dessa faixa 

etária estão associadas a uma ética de consumo pautada em comportamentos 

observados que vão desde as perspectivas financeiras relacionadas uma nova 

ordem nas questões econômicas – transações bancárias e compras, por exemplo – 

até a demanda de atualizações, por solicitação das novas tecnologias com a 

finalidade de manter a sintonia com familiares e amigos. 

Os traços relativos a essa geração de idosos, estudada por Morace (2012), se 

observada pelo ponto de vista psicossocial, preserva sinais de uma vivência juvenil 

com forte tendência em transformar. A perspectiva sociológica deste estudo visa 

elaborar uma linha de conexão entre a geração nascida no pós-guerra, conhecida 

popularmente através das manifestações culturais e/ou políticas, que atualmente 

correspondem em idade ao público estudado. Os comportamentos e características 

frente às mudanças, a relação com o consumo e as mídias desta população 

estabelecem pontos de intersecção importantes para as análises propostas. 

A classificação das gerações não é consenso entre os autores, portanto, 

qualquer tentativa de apontar o período referente a uma geração é sempre uma 

aproximação, a mais comum e amplamente adotada pela literatura divide os 

indivíduos nascidos após a Segunda Guerra Mundial em quatro grupos: Baby 

Boomers, Geração X, Geração Y e Geração Z.  

 Don Tapscott (2010) defende uma divisão geracional levando em conta a 

sociedade dos Estados Unidos durante o século XX, muito focada no consumo de 

mídia – aspecto que interessa para esse estudo – e afirma que o primeiro recorte 

geracional, com importância na sociedade atual são os da Geração Baby Boom, ou 

Geração Pós-Guerra (1946-1964), momento em que a televisão está surgindo e em 

fase de fixação, promovendo mudanças nas práticas comunicacionais e de 

consumo, modificando as relações com os meios e criando novos hábitos 

comportamentais. “Foi o impacto da revolução nas comunicações – liderada pela 
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ascensão da televisão – que moldou essa geração mais do que qualquer coisa” 

(TAPSCOTT, 2010, p. 23). A mocidade desta época vivenciou e protagonizou 

mudanças que repercutem até os dias atuais, 

  
[...] Quando os boomers marcharam nas ruas para protestar contra a guerra 
do Vietnã a televisão noticiou e ampliou sua presença. Assim como a 
televisão redefiniu o processo político americano, também transformou o 
marketing, o comércio, o lazer e a cultura. (TAPSCOTT, 1999, p. 3) 

 

“Embora o exemplo relate a sociedade americana, aqui na América Latina o 

cenário não foi diferente [...]” (GOBBI; KERBAUY, 2010, p. 26), essa divisão 

geracional permite a observação de aspectos muito semelhantes em nosso país.  

Nesse sentido, atualmente, essa geração vivencia pela segunda vez (além da 

mudança de século) mudanças nos aspectos comunicacionais. 

 A Geração X, subsequente aos Boomers (1965-1976), apresenta 

características semelhantes à geração anterior. No entanto, manifestam, como 

traços marcantes, serem fortes consumidores de meios analógicos e profundamente 

ligados às mídias. “São comunicadores agressivos e extremamente centrados na 

mídia analógica – como a TV e as músicas em vinil. São o segmento mais velho da 

população cujos hábitos de uso de computadores e da internet se parecem com os 

da Geração Internet” (TAPSCOTT, 2010, p. 26). É a geração que pertence à época 

em que as tecnologias começam a surgir nos ambientes de trabalho, como por 

exemplo, através do correio eletrônico. 

Tapscott (2010) define a Geração Y como a Geração Internet ou Geração 

Millenium (1977 – 1997): “Se você observar nos últimos 20 anos ficará claro que a 

mudança mais significativa que afetou a juventude foi a ascensão do computador, da 

internet e de outras tecnologias. É por isso que chamo os jovens desse período de 

geração Internet” (TAPSCOTT, 2010, p. 28). O autor se refere aos jovens que 

tiveram acesso à internet e cresceram com a expansão das redes e de outras 

tecnologias digitais,  

 
Ao crescerem, as crianças da “Geração Internet” olhavam para os 
computadores da mesma maneira que os “baby boomers” olhavam para 
uma tevê. Nós baby boomers não ficamos maravilhados com a tecnologia 
ou nos perguntamos como a televisão transfere vídeo e áudio através do ar, 
simplesmente assistimos ao que está na tela. A televisão é um fato da vida. 
O mesmo aconteceu com a geração Internet e os computadores. E, à 
medida que a tecnologia evolui implacavelmente a cada mês, os jovens 
simplesmente a absorvem, como se fosse melhorias na atmosfera 
(TAPSCOTT, 2010, p. 31). 
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Os nascidos a partir de 1998 são a Geração Next ou Geração Z (TAPSCOTT, 

2010, p. 27), é a geração que possui maior desenvoltura ao lidar com as novas 

tecnologias, a interação acontece desde muito pequenos de forma lúdica e é uma 

geração que está marcada por características de mudanças – para o autor, essas 

mudanças não assustam a geração, já que o computador se tornou um conjunto de 

aparelhos domésticos, utilizado para o aprendizado, comunicação, lazer, compras e 

trabalho.  

 

2.1 NOSSOS BABYS ESTÃO  RU“IDOSOS” 

 

A geração dos Baby Boomers é composta, pelos sujeitos que fazem parte das 

estatísticas globais sobre o envelhecimento da população, se aposentaram ou estão 

em processo de aposentadoria e acompanham o desenvolvimento da tecnologia 

digital de forma prática e operante – pela segunda vez (antes na mocidade com o 

advento da televisão e agora na velhice através do consumo de tecnologias digitais), 

estão inseridos num contexto de transformação cultural dos processos 

comunicacionais de forma participativa.  

Retomar as características desta geração é uma das formas de compreender 

o perfil dessa população que, no contexto, parece manter-se comprometida com os 

processos de transformação e empenhada em fazer parte dela, talvez não como 

antes, protestando nas ruas, mas fazendo valer suas opiniões e demonstrando por 

ações de consumo e habilidades tecnológicas as suas particularidades.   

A mocidade dos boomers foi marcada por um cenário de reconstrução e com 

o forte sentimento dos seus pais de “reerguer” o que havia sido destruído. Pelo 

histórico de vida e pelas experiências adquiridas no pós-guerra, a educação passou 

a ser moldada pela rigidez e disciplina, nessa visão, qualquer comportamento não 

aceitável (fora dos padrões da época) era considerado nocivo, a ordem e obediência 

eram os valores esperados dos jovens na época.  

 
Isso se refletia em todos os aspectos culturais, inclusive na forma de se 
vestir. Para atender à ordem estabelecida, os rapazes deveriam ter cabelos 
curtos e bem alinhados, enquanto as moças deveriam estar sempre usando 
fita de seda no cabelo e vestindo saia com comprimento um pouco abaixo 
dos joelhos (OLIVEIRA, 2010, p. 50) 

 

É importante salientar que a transformação social americana da década de 50 

para a década de 60 consolidou-se a partir de um discurso econômico, ao contrário 
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de alguns dos países europeus devastados pela guerra, os Estados Unidos 

acumulavam riquezas adquiridas através do fornecimento dos suprimentos para a 

Europa durante o mesmo período. Assistia-se, nessa época, o estabelecimento da 

sua moeda (dólar) consolidar-se como referência no mundo e o crescimento social 

pautava valores associados ao consumo de bens e a valores como ter um “bom” 

emprego, aquisição de imóveis e construir família. 

Tanta exigência imposta pelos pais, professores, chefes e outras autoridades 

promove um “confronto” comportamental, principalmente por não combinar com os 

anseios daquela juventude, criando uma situação insustentável. O tensionamento 

também estava associado ao testemunho de alguns eventos, como a corrida 

armamentista e espacial entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS), a construção do “muro de Berlim”, em agosto de 1961, a “crise 

dos mísseis de Cuba”, em outubro de 1962. Martin Feijó (2009) se refere aos 

boomers como,  

 
[...] a geração dos que nasceram e se formaram no contexto da Guerra Fria, 
da aventura espacial, da revolução científica e tecnológica, da emergência 
do rock, da revolução sexual, da luta pelos direitos civis, e que puderam 
testemunhar, ou até participar ativamente de transformações 
importantíssimas, que até hoje assustam conservadores de vários tons e 
ideologias (FEIJÓ, 2009, p. 1-2). 

 

A oposição contra os padrões da época ganha força social e culmina em uma 

explosão político cultural. Os primeiros movimentos de uma revolução aparecem na 

música, como forma de expressar a insatisfação que estavam vivendo, “[...] a maior 

manifestação desse período foi o nascimento do rock and roll com as baladas e 

danças atrevidas de Elvis Presley, o som do piano inacreditável de Jerry Lee Lewis, 

a música ácida de Bob Dylan e até os gritos de fãs alucinados pelos Beatles e 

Rolling Stones” (OLIVEIRA, 2010, p. 51). O estilo da moda acompanhou a ideologia 

de livre pensamento conhecida como movimento hippie e refletiu-se nas escolhas de 

peças de roupas e acessórios que favoreciam trajes mais amplos, artesanais e 

coloridos. A informalidade no comportamento e no vestir-se sintetizou a rejeição aos 

valores burgueses e industriais da época.  

No cenário brasileiro, em 1960 é inaugurada Brasília, a nova capital brasileira, 

época em que as prioridades do governo se centravam no desenvolvimento 

industrial e que juntamente com o crescimento econômico aumentavam também os 

valores da dívida externa do país. Em 1964 foi instaurada a ditadura militar caçando 
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os direitos políticos de opositores com uso de métodos violentos, inclusive tortura e 

morte, reprimindo movimentos sociais e manifestações, censurando os meios de 

comunicação e artistas. Na sequência, em 1968, entra em vigor o Ato Institucional nº 

5 (AI – 5), com poder de derrubar até a Constituição da Nação, resultando no 

fechamento do Congresso Nacional.  

No ensaio intitulado A fermentação cultural da década brasileira de 60, 

Antônio Hohlfedt (1999, p.1) aborda as múltiplas especificidades nos campos da 

política, economia e cultura que constituíram, segundo ele “[...] um dos mais ricos e 

paradoxais períodos da história brasileira”. O autor faz uma trajetória histórica e 

aponta momentos em que as tensões políticas e ideológicas se opõem produzindo 

constantes movimentos contraditórios. 

 
O slogan de Juscelino Kubitschek era significativo: 50 anos em 5. O 
desenvolvimentismo afirmava-se no Brasil a partir daquele desafio 
concretizado. Logo em 1964, contudo, a nação sofreria um golpe de estado. 
O interregno destes quatro anos ilustra, à saciedade, as contradições e as 

tensões vividas pela nação (HOHLFEDT, 1999, p.1).  

 

Entre outras observações, o autor assinala a participação americana no 

campo tecnológico – que em 1962 aprova a Lei dos Satélites de Comunicações e 

considera de seu interesse governamental as iniciativas de empresas particulares na 

criação do COMSAT – Communications Satellite Corporation e INTELSAT – 

International Communications Satellite Consortium. “O Brasil associar-se-ia ao 

consórcio em 4 de fevereiro de 1965 e a 25 de fevereiro de 1967 cria o Ministério 

das Comunicações, por decreto-lei” (HOHLFEDT, 1999, p. 42). Se por um lado abre-

se uma configuração de expansão tecnológica, por outro lado define-se através das 

disponibilidades comunicacionais que, 

 
[...] aqueles concessionários de rádio e televisão confiáveis pelo sistema, 
possam ampliar sua presença, viabilizados, simultaneamente, pelo 
desenvolvimento da infra-estrutura tecnológica, a cargo do governo, e pela 
expansão do mercado de consumo, ampliado pela incrementação da 
atividade publicitária, já organizado em redes regionais, e logo depois 
nacionais (Idem, grifos nossos). 

 

Os valores culturais e sociais da Ditadura Militar a partir de 1964 afirmam o 

patriotismo, catolicismo e família tradicional e interfere por meio da censura a 

veiculação de algumas músicas nas rádios, muitas de artistas brasileiros 

considerados como risco ao sistema. Apesar de uma nova ordem imposta, é 
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justamente através dos programas musicais, no ano de 1967, que o alcance do auge 

da programação dos veículos de comunicação ganha força e popularidade por meio 

de programas como O Fino da Bossa, comandado por Elis Regina e Jair Rodrigues, 

e Jovem Guarda com Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléia. Contudo são os 

festivais da canção que registram recordes de audiência e destacam artistas como 

Chico Buarque, Geraldo Vandré e Jair Rodrigues.  

Os boomers cantavam o ié-ié-ié – forma que os brasileiros se referiam ao rock 

– com a Jovem Guarda, torciam por seus ídolos nos festivais de MPB, na época 

foram descritos como artistas e intérpretes “[...] que se equilibram entre o poético e 

militante [...]” (HOHLFEDT, 1999, p. 42). No mesmo ano de 1967, Caetano Veloso 

interpreta ao vivo a música “Alegria, alegria”, que ficaria conhecida como um dos 

hinos da Tropicália, em seguida as inovações melódicas inseridas por Gilberto Gil e 

Caetano ganham força pelas canções de protesto e “ousadia” ao questionar o 

sistema vigente, abrindo caminho para o Tropicalismo que contava ainda com Gal 

Costa, Tom Zé, Os Mutantes (Rita Lee, Arnaldo Baptista e Sérgio Dias) e Rogério 

Duprat.  

Os Tropicalistas, além do discurso político de crítica ao governo militar, 

evidenciavam também a defesa de elementos da cultura popular no sentido de que a 

música fosse a mais brasileira possível ao mesmo tempo em que acreditavam numa 

inovação estética musical, como a inclusão de guitarra elétrica nas suas produções. 

Uma das formas de protesto era o “tom” debochado que criticava as atitudes “bem 

comportadas” e o aparecimento do termo “desbunde” tonando-se crítica 

comportamental.   

 
A contestação é assumida conscientemente. O uso de tóxicos, a 
bissexualidade, os comportamentos descolonizados são vividos e sentidos 
como gestos perigosos, ilegais e, portanto, assumidos como contestação de 
caráter político (HOLLANDA, 1980, p. 68).  
 

 
A mocidade dos boomers americanos e brasileiros possui características 

comuns não apenas pela temporalidade, apesar de no Brasil acontecer com maior 

força na década de 70, mas através do comportamento que buscava construir uma 

sociedade alternativa e era radicalmente contra a cultura da época. É a partir desse 

sentimento, de ter uma postura diferente diante da vida por intermédio do 
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antipatriotismo, da valorização e identificação com a cultura das minorias 

discriminadas, que surge o conceito de contracultura.  

 
Foi o nome que recebeu a rebelião de jovens na segunda metade da 
década de 60 do século XX, principalmente jovens universitários norte-
americanos de classe média que se recusavam a cumprir serviço militar em 
função da Guerra do Vietnã. Buscando uma vida alternativa, também 
criavam uma nova música e negavam uma sociedade de alta tecnologia e 
sociedade de consumo correspondente (FEIJÓ, 2009, p. 4). 

 

Theodore Roszak (1972), no livro A Contracultura, utiliza o termo remetendo a 

jovens que irão atuar contra a imposição do Estado e da moral e em favor da 

liberdade individual. O autor enfatiza a posição de que ocorre um choque geracional 

ressaltando incongruências com a política tradicional, ou seja, o caminho percorrido 

pelos jovens é distinto dos movimentos políticos, é o caráter de negação à 

tecnocracia vigente que é entendida como sendo o objetivo primordial da 

contracultura. Como tecnocracia o autor refere-se: 

 
[...] àquela forma social na qual uma sociedade industrial atinge o ápice de 
sua integração organizacional [...], chegamos assim à era da engenharia 
social, na qual o talento empresarial amplia sua esfera de ação para 
orquestrar todo o contexto humano que cerca o complexo industrial 
(ROSZAK, 1972, p. 19). 

 

É possível inferir que haja uma repetição da história passada recente, em 

uma breve análise contemporânea, metaforicamente falando, há um ciclo que se 

estrutura de forma orgânica como acontece com a natureza, que dá indícios da 

estação que está por vir quando os eventos começam a mudar de ares. Nesse 

sentido, são latentes os movimentos culturais que sinalizam uma factível 

reorganização da sociedade, “[...] a utopia da contracultura não pode ser 

compreendida sem a cultura, da qual a mesma faz parte, mesmo que a negando 

[...]” (FEIJÓ, 2009, p. 5). 

 Naturalmente, é preciso salientar que não há a intenção de simplificar temas 

complexos como cultura e contracultura, no entanto, para exemplificar, podemos 

dizer que vários dos ingredientes conhecidos historicamente para mudanças estão 

presentes na contemporaneidade: desigualdade social, instabilidade política e 

econômica, luta por direitos de igualdade (sexo, gênero, raça), jovens fazendo arte 

em vários contextos, criando estilos musicais (hip hop, funk, tecno) e uma nova 

tecnologia à disposição (internet e smartphones), apenas para citar alguns.  
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Quanto à geração dos boomers a demanda de independência requerida pelos 

jovens da época em grande parte remeteu-se para a liberdade sexual, juntamente 

com um complexo de reivindicações que abrangeu muitos dos campos da moral 

vigente envolvendo fortemente as questões de gênero no que diz respeito à 

liberdade feminina e a luta contra o racismo, especialmente, em relação ao 

afrodescendente.  

Entendendo que as mudanças das décadas de 60 e 70 no contexto 

americano advinham, em parte, através do crescimento econômico, esse segmento 

foi (e ainda é) uma força potencial mercadológica – “esses bebês representaram um 

alvo móvel e criaram novos mercados à medida que foram crescendo, saindo da 

infância para a pré-adolescência, adolescência, idade adulta, e agora meia-idade” 

(KOTTLER, 1998, p. 52), visto que, apesar da mudança de interesses, à medida que 

envelhecem os desejos e necessidades afetam as demandas por alimentação, 

moradia, vestuário etc. 

Referente as ações que foram “treinadas” na mocidade, principalmente a de 

rebelar-se às imposições – regras autoritárias de “você não pode isso” ou “você não 

pode aquilo” ainda estão ativas – com o advento da televisão, essa geração teve 

acesso a informações variadas, “[...] com mais tempo, mais informação e mais 

dinheiro, passaram não só a consumir quanto questionar a sociedade de consumo. 

Surge assim a categoria social do jovem; consumidor de um lado, sim, mas também 

pronto para exigir seus direitos de cidadania [...]” (FEIJÓ, 2009, p. 4) – citação que 

descreve os Boomers prestes a iniciar o protesto contra a cultura de seus pais, mas 

que poderia perfeitamente descrever os idosos na atualidade, que na verdade, são 

eles mesmos. 

Os Baby Boomers estão presentes e o status é on-line, as ações 

revolucionárias podem ser reconhecidas no momento em que articulam discursos 

pautados na insatisfação frente a um mercado que ainda busca uma forma de 

atendê-los de maneira satisfatória e principalmente na forma de representá-los na 

publicidade. É possível inferir que, enquanto faziam a transição entre a juventude e a 

velhice, foram também se reeditando, agora com novas vertentes, por meio do 

legado construído por eles mesmos, o de reclamar e agir quando algo não está 

satisfatório e o de converter a dificuldade em ações transformadoras.  
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2.2 TERCEIRA IDADE – APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS NA INCLUSÃO 

DIGITAL 

 

Em pouco tempo muita coisa mudou, fala-se em “sociedade midiática”, “era 

digital” e “era da informação”, termos que, frequentemente, são utilizados para 

designar as transformações e avanços que remetem à tecnologia. No senso comum 

esses termos são reiterados para designar as transformações e avanços que são 

vistos como uma expressão material manifesta através de instrumentos e máquinas, 

dentre outros, e que teria como suposta finalidade a melhoria da vida humana. No 

entanto, é preciso salientar, que a pertinência dos recursos tecnológicos advém da 

significação dada pelo homem. Pierre Lévy (2014, p. 22), referindo-se as técnicas, 

defende que “[...] a técnica é um ângulo de análise dos sistemas sociotécnicos 

globais, um ponto de vista que enfatiza a parte material e artificial dos fenômenos 

humanos, e não uma entidade real [...]”, aludindo que é o próprio homem que a 

imagina, fabrica e a reinterpreta durante o seu uso em suas diferentes épocas.  

 
É impossível separar o humano de seu ambiente material, assim como dos 
signos e das imagens por meio dos quais ele atribui sentido à vida e ao 
mundo. [...] em vez de enfatizar o impacto das tecnologias, poderíamos 
igualmente pensar que as tecnologias são produtos de uma sociedade e de 
uma cultura. (Idem). 

 

Nas duas últimas décadas o desenvolvimento tecnológico acarretou inúmeras 

transformações na sociedade contemporânea, atualmente são possíveis realizações 

que, há pouco mais de 40 anos, só eram vistas em produções de ficção científica. 

Pagar contas em banco, ler livros e jornais, fazer compras em supermercado, 

comprar passagens de ônibus ou avião, são apenas alguns exemplos dos benefícios 

contemporâneos em que a internet é facilitadora e os processos digitais estão a 

substituir os processos analógicos. Isso inclui o momento cultural que, por 

intermédio de diversos recursos tecnológicos, passa a produzir processos 

comunicativos, resultando em diferentes códigos de significação (como, por 

exemplo, nas formas de se expressar e se relacionar). As novas mediações indicam 

o surgimento de novas competências. 

Por este ponto de vista, é possível inferir que com o advento tecnológico 

desenvolve-se uma nova noção de tempo e espaço, influenciando estilos de vida, 

padrões de comportamento (lazer, trabalho, consumo) e comunicação. No entanto, 
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parece relevante ressaltar a importância de não simplificar as análises relacionadas 

ao uso de dispositivos tecnológicos. 

 
Um dos principais riscos a que estão expostas as análises relacionadas ao 
uso de dispositivos tecnológicos é o de incorrer em determinismo 
tecnológico (particularmente quando abordado o uso desses aparatos 
enquanto mediadores do processo comunicacional em um momento quando 
há disponibilidade e acesso crescente de dispositivos que se conectam 
entre si e conectam pessoas) [...] (MARQUIONI, 2013, p. 3) 

 

Apesar do risco de determinismo cabe analisar a complexa malha funcional já 

atribuída às novas tecnologias, a influência dos dispositivos móveis, por exemplo, 

pelo número de funções que acumulam – relógio/ despertador, fotografia, GPS, 

gravador, calculadora, apenas para citar algumas, sem contar os inúmeros 

aplicativos disponíveis para download como bancos, lanterna, redes sociais, etc. – e 

atuam como extensões já incorporadas no cotidiano e que estão presentes na rotina, 

mesmo que de forma restrita em algumas camadas sociais e de forma ampliada em 

outras. Ainda que a ausência de dispositivos móveis seja uma realidade, dificilmente 

a execução de alguma tarefa diária, por mais simples que seja, não estará de 

alguma forma relacionada às novas tecnologias.  

 

2.3 A TERCEIRA IDADE E A COMUNICAÇÃO NA ERA DIGITAL 

 

Partindo da premissa de que a palavra “incluir” pode também ser entendida 

pelos seus sinônimos, compreender, conter, inserir, estar incluído (FERREIRA, 

1986) – aqui com uma analogia a inclusão digital – é possível inferir que colocar 

idosos neste contexto significa igualmente descrevê-los enquanto agentes de seu 

percurso na era digital. Se há poucos anos envelhecer significava retrair, depreende-

se que a atual terceira idade vive o tempo de expandir.  

Ser jovem tende a ser compreendido mais como um estado de ânimo (sentir-

se como), do que uma característica cronológica, já que pode ser um valor 

conquistado em qualquer fase da vida. Nesse sentido, a crescente procura deste 

público à capacitação no acesso à informação na internet configura-se como os 

primeiros passos de uma população empenhada em acompanhar, participar e ser 

agente das transformações relativas à era digital dentro do seu cotidiano.  

A imagem de uma velhice ativa perpassa os cuidados com a saúde e o corpo, 

desdobrando-se em novas linguagens e expressões, conduzindo o idoso a um 
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protagonismo, que se configura numa recente visão de mundo e sociedade, a 

comunicação representada por intermédio dos aparatos tecnológicos (internet, 

tablet, smarphone, etc.). O idoso contemporâneo escreve – em tempo real – um 

capítulo a ser lido pelas gerações futuras com a peculiaridade da presença 

conectada. A exemplo de vida que segue, de acordo com Kachar (2010), 

 
 [...] é essencial considerar e destacar a face da velhice que não seja só 
associada a um tempo de aposentar-se, de doenças e de declínio de 
capacidades, pois dependerá do processo existencial de cada indivíduo, já 
que o envelhecimento é resultado de uma trajetória de vida. (KACHAR, 
2010, p. 134) 

 

Com base na concepção de envelhecimento ativo, destacando-se condições 

fundamentais como: saúde, integração social e segurança para o encontro de novas 

atividades, contempla-se a possibilidade de uma longevidade que abrange a busca 

de um (re) começo em patamares antagônicos, já que pela experiência de vida e os 

saberes acumulados estão introjetadas décadas de conhecimento pautadas em um 

contexto sociocultural diferente do vivido na atualidade, em que ao mesmo tempo 

existe a ansiedade pelo “novo” momento, que se abre em possibilidades de 

realizações pessoais, sociais e familiares. 

A partir das mudanças já elencadas na qual a temática da velhice recebe 

aportes no âmbito social e da saúde, a população idosa percebe-se inserida em uma 

renovação tecnológica que se configura em novas formas de aprendizado, exigindo 

novos saberes, capacidades e valores culturais que, por estarem em constante 

movimento, requerem fôlego extra para adaptação. A comunicação mediada pela 

internet é uma das transformações pela qual a população de idosos está imersa – e 

a inclusão digital, neste contexto, parece estar entre as demandas sociais como um 

dos importantes geradores de transformações.  

Marialva Barbosa (2009) ao prefaciar o livro Comunicação, Educação e 

Cultura reflete sobre o tema Era Digital: 

 
Parece claro que o século XXI abriga um momento de singular 
particularidade: as tecnologias de comunicação possibilitam trocas antes 
inimagináveis, condições de partilhamento de mundo inovadoras, permitem 
novas condições ao se viver a cotidianidade, em produtos culturais imersos 
no mundo das práticas sociais e de compartilhamento de mundo 
(BARBOSA, 2009, p. 15). 
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Na perspectiva do desenvolvimento humano, a velhice é a última etapa do ciclo 

vital e a inclusão digital na terceira idade é um desafio atual; a migração de idosos 

para a era digital, neste contexto, vive um momento ímpar já que, daqui a algumas 

décadas, os jovens de hoje terão nascido na era digital, desta forma esse momento 

transitório é único para essa geração, assim como, de forma análoga os jovens 

atuais quando idosos, estarão inseridos em outro contexto cultural com novas 

atribuições tecnológicas a serem apreendidas. 

Giorgia Parrião abordou a relação entre os idosos e a sua inserção digital no 

artigo Melhor idade conectada: um panorama da interação entre idosos e 

tecnologias móveis, no texto há considerações a respeito dos potenciais benefícios 

do uso da internet pelos idosos, através do [...] estímulo das funções cognitivas, o 

aprendizado de novas informações e o rompimento de estigmas frequentemente 

atribuídos ao envelhecimento [...] (PARRIÃO, 2017, p. 50), além de qualificar as 

relações com o mundo externo. 

Pensar em inclusão digital para a terceira idade é pensar na aproximação de 

dois universos aparentemente divergentes, considerando que esta geração não teve 

acesso às tecnologias digitais como parte do seu cotidiano, "[...] o volume de 

informações produzido para circular na web agora cresce exponencialmente. Já 

atingiu proporções inimagináveis para a geração educada num mundo sem os 

dispositivos eletrônicos de conexão instantânea (e de instantânea desconexão)" 

(BAUMAN, 2010 p. 214). No entanto, apesar das dificuldades iniciais, a 

movimentação nesta direção já está acontecendo, ao que tudo indica a aproximação 

que parecia embaraçada, converge para uma composição sem nós.  

A complexidade de aprendizado dos recursos necessários para o seu acesso 

(a tela, teclado, mouse, sistema operacional etc.) é um dado de realidade a ser 

gerenciado pelos instrutores, que capacitam os idosos nessa habilidade. O medo e a 

insegurança, no entanto, aos poucos vão cedendo espaço para o aprendizado e 

para os significados psicológicos e sociais que este público-alvo vai obtendo por 

meio dos desafios vencidos. Apesar de existirem, “[...] as barreiras relacionadas à 

idade avançada estão sendo contornadas, com a ocorrência do envelhecimento 

populacional o conceito de capacidade funcional emergiu como a medida mais 

operacional da saúde” (RAMOS, 2003, p. 793).  Isso significa que proporcionar a 

autonomia e independência na vida diária dos idosos irá capacitá-los para as 

atividades do dia a dia frente às inovações do contexto no qual estão inseridos. 
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 A partir dessa conjuntura, surgem novas demandas relacionadas à saúde do 

idoso, especialmente as que priorizam o bom funcionamento cognitivo, elevação da 

autoestima, disposição ao aprendizado e doenças de incapacidades funcionais. 

Neste sentido, a inclusão digital atende a essas necessidades, já que algumas de 

suas características são a de facilitar as formas de comunicação e estimular o 

aprendizado das ferramentas computacionais. “[...] Mesmo com algumas 

dificuldades (memória, visão, audição) para a habilidade na comunicação mediada 

por computadores, a parcela da população que mais cresce como usuária das redes 

sociais digitais é constituída por idosos” (STACHESKI, 2013, p. 3). As 

transformações que incidem no cotidiano das pessoas na terceira idade, apesar das 

dificuldades iniciais, acenam para um processo positivo, no que diz respeito à 

retomada de atribuições antes delegadas a familiares e terceiros. 

 E neste cenário de múltiplas configurações, a necessidade de integrar-se às 

novas formas de comunicação se faz presente em todas as fases do 

desenvolvimento, especialmente na terceira idade, visto que o valor da 

conectividade, enquanto afeto, é o humano. 

 

2.4 IDOSOS E A EXCLUSÃO/INCLUSÃO DIGITAL 

 

Por longos anos, o número de estudos sobre o tema da terceira idade foi 

ínfimo, mas a (re)descoberta da velhice se tornou um campo para leituras 

contemporâneas, promovendo novos significados para as atribuições desta etapa da 

vida. Assim, esta mudança de percepção 

 
[...] acabou gerando uma profunda inversão dos valores a ela atribuídos: 
antes entendida como decadência física e invalidez, momento de descanso 
e quietude no qual imperavam a solidão e o isolamento afetivo, passa a 
significar o momento do lazer, propício à realização pessoal que ficou 
incompleta na juventude, à criação de novos hábitos, hobbies e habilidades 
e ao cultivo de laços afetivos e amorosos alternativos à família (SILVA, 
2008, p. 161). 

 

 Essa atual forma de interpretar a terceira idade estabelece um modo de 

redefinição de costumes e comportamentos que configuram uma recém-adquirida 

visão de mundo e de sociedade. As instituições de ensino superior exerceram papel 

fundamental ao criar o que se denominou de Universidade Aberta à Terceira Idade 

(UnATI), oferecendo programas voltados à educação permanente de adultos 
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maduros e idosos, de acordo com Prado (2011, p. 1), no Brasil existem cerca de 150 

UnATI’s em diferentes cidades e estados. 

  A Universidade Federal do Paraná (UFPR) iniciou em maio de 2018 o projeto 

de extensão denominado Universidade Aberta da Maturidade (UAM), destinado a 

pessoas com mais de 60 anos e apresenta com o principal objetivo, integrar a 

comunidade idosa com a UFPR, bem como, a de contribuir na promoção de 

qualidade de vida. Entre os temas de interesse estão incluídos como proposta: 

Inclusão Digital, Direito do Idoso, Saúde do Idoso, entre outros. 

   As experiências nas UnATI’s e projetos de extenção como o da UFPR, 

promovem a integração universidade-idoso-comunidade que funcionam como 

laboratórios de convivência, minimizam a solidão e agrupam idosos em diversos 

tipos de atividades. Ao proporcionar essa integração, ocorre naturalmente o contato 

intergeracional, promovendo, além de uma rica troca de conhecimento, a revisão de 

crenças e atitudes relacionadas a essa fase da vida.  

 Apesar dessas experiências integrativas, há de se considerar que pensar em 

inclusão digital é reconhecer que, no caso dos sujeitos da terceira idade, ainda há a 

exclusão, não só pelas muitas formas de conceituar essa palavra, caracterizada por 

ser centrada no estado de privação, seja ela familiar, econômica ou social, mas 

também porque se refere, atualmente, às pessoas que não têm acesso às redes 

digitais ou que não sabem utilizar as tecnologias da informação (idosos ou não), 

“cada novo sistema de comunicação fabrica seus excluídos” (LÉVY, 1999, p. 237).  

 A dificuldade em utilizar equipamentos eletrônicos cria uma forma de 

isolamento apelidada de “letramento digital”, configurando um desafio imediato, que 

apesar dos contratempos, os idosos demonstram estar dispostos a enfrentar. O 

adulto idoso se percebe em dois cenários, no qual a informação está ao mesmo 

tempo disponível e restrita – disponível a todos, mas restrita a quem sabe acessá-

las, no caso, a internet. 

  Não se trata apenas da perspectiva de ter ou não acesso aos equipamentos 

e conexão, é preciso estimular e favorecer a independência das pessoas. “Não 

basta estar na frente de uma tela, munido de todas as interfaces amigáveis que se 

possa pensar, para superar uma situação de inferioridade”. [...] Em outras palavras, 

[...] “as políticas voluntaristas de luta contra as desigualdades e a exclusão devem 

visar o ganho em autonomia das pessoas ou grupos envolvidos” (LÉVY, 1999, p. 

238). O uso bem-sucedido das novas tecnologias pelos idosos é um indicador 
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psicológico de grande importância para as análises emocionais que permitem 

avaliar, pela observação de comportamento, as mudanças na autoestima e 

positivação das conquistas alcançadas. 

 Compatibilizar com uma sociedade tecnológica demanda interesse e vontade, 

além de processos cognitivos, pensamento, consciência, comportamento emocional, 

aprendizagem e linguagem, que proporciona a inclusão, “podemos atuar na 

perspectiva da prevenção, na medida em que podem ser estimuladas funções 

cognitivas em situações específicas de ensino e aprendizagem [...]” (KACHAR, 

2010, p. 136).  

 Estudos demonstram que a plasticidade mental14 (ou neuroplasticidade) se 

mantém ativa, bastando para isso algum esforço cognitivo. Em novembro de 1988, 

Peter S. Eriksson, do hospital universitário Sahlgrenska, em Gotemburgo, Suécia, 

membro da equipe do Salk Institute for Biological Studies, em San Diego, junto de 

outros colegas, publicou a notícia de que “o cérebro humano maduro continua a 

gerar neurônios regularmente em pelo menos um local, o hipocampo, área 

importante para a memória e a aprendizagem” (KEPERMANN; GAGE, 2016). Isso 

significa que, mesmo quando o processo de crescimento do cérebro é finalizado na 

primeira infância, os dendritos (ligações entre os neurônios) podem crescer e criar 

ligações entre si se a mente continuar a ser estimulada a aprender.  

 Dessa forma, fica claro que as atividades que promovem o estímulo cognitivo 

produzem ganhos nas esferas física e psicológica que, por sua vez, favorecem 

ações pessoais de idosos, relativas à integração familiar e social. Neste sentido, 

Mosquera (1985) salienta que a educação de adultos está sendo impulsionada pelo 

crescimento das ciências e das tecnologias, formando o que denomina de 

Sociedade do Conhecimento. E, ainda, “o aprender na vida adulta não aparece 

como algo linear ou estereotipado” (MOSQUERA, 1985, p. 27). Portanto, é possível, 

com base em novos espaços de conhecimento, proporcionar aprendizagem 

diferenciada através das tecnologias via inclusão digital. 

 Mesmo para os idosos que já estão adaptados, ainda sejam recentes nesta 

migração para contexto digital, o que permanece em destaque é a essência da 

                                                           
14 Plasticidade Mental ou Neuroplasticidade é “a capacidade do sistema nervoso central em modificar 
sua organização estrutural própria e de funcionamento em resposta a condições mutantes, 
aprendizados e a estímulos repetidos” (FERREIRA, 2009, p. 56), ou ainda “é uma propriedade 
inerente ao sistema nervoso com a capacidade de modificar o seu funcionamento e de se reorganizar 
através de alterações ambientais ou de lesão” (WAJNSZTEJN, 2009, p. 30). 
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comunicação no sentido de (re) encontro, partilha diálogo e expressão. O uso da 

internet possibilita inegável auxílio na medida em que diminui a solidão, tanto nos 

casos de idosos institucionalizados quanto os que permanecem em suas casas, 

aumenta a frequência de comunicação entre familiares e amigos, proporciona 

informações relacionadas aos seus interesses e, sobretudo, estreita as relações 

intergeracionais, além de resgatar a autoestima, pois mesmo que de forma básica, o 

domínio da informática restabelece um padrão de controle da vida pessoal. 

Cláudia Stamato na sua tese de doutorado intitulada: Idosos, Tecnologias de 

Comunicação e Socialização aponta que, diferente do que é dito sobre a população 

idosa ser avessa a tecnologia, o que acontece é o contrário,  

 
Os idosos têm interesse em socializar com filhos e netos e têm percebido a 
importância em se atualizar, justamente para preservar estes vínculos 
familiares e amistosos. O que se torna um grande incentivo à aprendizagem 
do uso de novas tecnologias. Outro fator importante que motiva este uso é a 
compreensão dos benefícios e facilidades proporcionados pela tecnologia, 
ampliando sua comunicação e formas de trocas (STAMATO, 2014, p. 143). 

 

 Ter condições de aprender, de se atualizar e acompanhar os avanços tecnológicos 

pode representar para os usuários idosos uma forma de não serem vistos como 

indivíduos antiquados e desocupados. Desta forma, ao utilizarem estas ferramentas 

suportadas pela internet  

 
[...] percebem que podem interagir, através de redes sociais, e-mails e 
mensageiros instantâneos, com parentes distantes e amigos com quem não 
tinham contato há muito tempo. Além de reduzir distâncias, o uso da rede 
facilita a vida social daqueles que, por motivos de limitação física, acabam 
se isolando em casa (PETERSEN; KALEMPA; PYKOS, 2013, p. 123). 
 

A sociedade contemporânea, ao mesmo tempo em que apresenta novas 

formas de comunicação por intermédio da internet, promove também o surgimento 

de uma recente referência para esses “aprendizes experientes”, que atentos, 

embarcam confiantes nas possibilidades de novos ou restabelecimento de antigos 

vínculos representados pela inclusão digital.  

A contextualização pela área da saúde possibilita a busca de um contraponto 

dos processos que se encontram em estudo e que apresentam as diferenças entre 

crianças, adolescentes, adultos e idosos nos modos de inserção no processo da 

inclusão digital. Apesar do estudo de idosos em utilização de novas tecnologias ser 

um campo relativamente novo, visto que ainda há aspectos dessa interação que 
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precisam ser identificados, bem como, uma parcela de idosos que ainda busca o 

aprendizado às novas tecnologias, o outro extremo, caracterizado pela dependência 

do uso da internet pelos idosos já foi observado pela Psicologia através do estudo 

Idosos e Dependência de internet: uma Revisão Bibliográfica. A pesquisa identificou 

nos sujeitos da terceira idade sintomas psicológicos e psiquiátricos como ansiedade, 

depressão, irritabilidade e fobia por estarem offline, alguns dos critérios que são 

observados como pertencentes aos comportamentos apresentados por indivíduos 

com indicativo de diagnóstico de dependência de internet já observados em outras 

faixas etárias. Entretanto, por ser um fenômeno recente, 

 
[...] no tocante à dependência de internet por idosos, através desta revisão 
bibliográfica constataram-se dois aspectos relevantes: ausência de 
classificação nosográfica da dependência de internet nos manuais 
diagnósticos e insuficiência de pesquisas em psicologia evidenciando (ou 
não) o desencadeamento deste transtorno no grupo etário dos idosos 
(FELIZMINO, 2018, p. 7).  

 

O contraste que se apresenta revela um contexto desigual, há, sem dúvida, 

diferenças observadas nos ritmos de acesso às novas tecnologias, se por um lado o 

comportamento excessivo já é observado, por outro há uma parcela de idosos cuja 

expectativa é o aprendizado e integração, e ainda, aqueles cujo processo encontra-

se em harmonia de entendimento e utilização, para esses, a utilização das novas 

tecnologias atende aos aspectos de socialização e compartilhamento de forma 

satisfatória, ainda que necessitem de suporte frente às atualizações constantes. 

A conexão afetiva encontra caminhos através da conexão digital, a 

comunicação virtual aproxima, reintegra e coloca em nova perspectiva o conceito 

das relações de importância e amizade para uma geração cujos valores estavam 

centrados na força da palavra e comprometimentos emocionais pautados em 

recursos adquiridos pela experiência de vida. “A ansiedade e a audácia, o medo e a 

coragem, o desespero e a esperança nasceram juntos. Mas a proporção em que 

estão misturados depende dos recursos que possuímos” (BAUMAN, 2008, p. 180). 

Esta é a geração que aprende, mas também ensina. 

A forma de administrar o tempo, apesar de complexa, atende a conceitos que 

são demarcados pelas horas e calendários – sobre tempo é possível inferir que esta 

geração de idosos tenha um novo modo de compreensão, já que são diretores, 

atores e espectadores de um período cultural repleto de novidades e de 

transformações constantes.  
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  As reuniões familiares e sociais transcendem o espaço físico e aportam em 

vários contextos, transformando até mesmo a maneira de assistir TV, que 

atualmente é uma das possibilidades tecnológicas acessíveis que está disponível. “A 

miniaturização dos dispositivos e a mobilidade habilitada com a possibilidade de 

assistir TV no celular (ou em horários alternativos utilizando os sites das emissoras 

ou sites de compartilhamento de vídeo na internet” (MARQUIONI, 2013, p. 16). A 

reconfiguração de conceitos que até então eram organizados em atividades isoladas 

– assistir a TV, acessar internet, encontros sociais e familiares – adquirem extensões 

e produzem novos formatos de sociabilidade. 

 Assim como os tempos, as famílias também mudaram, “a complexidade da 

contemporaneidade e a reconfiguração de estrutura familiar requerem que formas 

alternativas de reunião ocorram” (MARQUIONI, 2013, p. 17). E ainda, “considera-se 

então que o compartilhamento cultural e a sensação de pertencimento se dão pelo 

compartilhamento dos conteúdos (independente da plataforma através da qual esse 

conteúdo é acessado, da presença física ou do acesso simultâneo) e o sentimento 

de comunhão permanece (apenas migra entre plataformas)” (MARQUIONI, 2013, p. 

17). Há, portanto, aspectos contemporâneos que corroboram com a ideia de que a 

significância das pesquisas a respeito do comportamento dos idosos frente às novas 

tecnologias recebam aportes que possibilitem observações sob vários ângulos, visto 

que a análise deste contexto proporciona uma leitura oportuna ao perfil dessa 

população que manifesta, por meio de variados ritmos, a busca de uma relação 

integradora. 

 

2.5 IDOSOS NA REDE – NAVEGAR É PRECISO, VIVER...TAMBÉM 

 

“O Boom da conexão sênior está acontecendo! E é agora!” – essa é a 

conclusão da Pesquisa Nacional 60+ e a internet, realizada pelo Instituto Locomotiva 

em parceria com a Segmento Pesquisas, de 7 a 16 de janeiro de 2016. A pesquisa 

teve como objetivo principal apontar os aspectos positivos e negativos do e-

commerce para este grupo. 

O público-alvo foi composto por homens e mulheres com 60 anos ou mais 

que utilizam o Facebook – a pesquisa se deu através de um questionário estruturado 

e padronizado com questões fechadas, abertas, numéricas e encadeadas. Como 

amostras foram realizadas 534 entrevistas, em todas as regiões do Brasil. Apesar da 
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importância da pesquisa, ponderamos o fato de não considerar os dados como 

absolutos, no entanto é preciso observar a relevância dos resultados. Os dados 

apontam que o Brasil tem 5,2 milhões de idosos conectados com um aumento de 

940% nos últimos oito anos e, ainda, que o interesse dos idosos pelo mundo virtual 

cresceu em compasso de igualdade por ambos os sexos, o que varia é a idade: 51% 

tem entre 60 e 64 anos, 27% de 65 a 69 anos e 22% tem mais de 70 anos. 

A investigação mostra que, entre os participantes do levantamento, 54% 

possui nível superior completo, 33,7% estudou até o ensino médio e apenas 11,6% 

chegou até o ensino fundamental, o que demonstra que em sua maioria, o público 

mais velho que está na internet é formado por pessoas esclarecidas e com senso 

crítico, constituindo um desafio para as empresas que pretendem conquistar sua 

simpatia. E ainda que, a maioria dos conectados está na região sudeste, totalizando 

60% e pertencem às classes A e B. 

Ainda, segundo os dados apontados pela pesquisa, existem dois motivos 

básicos para os idosos se conectarem: a busca de informação e a comunicação com 

os familiares, filhos e netos; e em seguida, a manutenção de amigos, socialização, 

lazer e compras. As plataformas de relacionamento são os principais canais 

utilizados pelos idosos, por atenderem, segundo eles, um dos maiores anseios deste 

público, a companhia. Além do Facebook15, que serviu de base para o levantamento, 

este público está presente prioritariamente no WhatsApp16 (89,1%). O Instagram17 

conta com 25,3%, o Google Plus18 15,4% e o Twitter19 12,9%. 

Nesta perspectiva, o mercado apesar de apresentar-se lento com as 

mudanças, está otimista, visto que a mudança de comportamento dessa classe 

                                                           
15 Facebook: Rede social criada pelo americano Mark Zuckerberg em 2004. “O foco inicial do 
Facebook era criar uma rede de contatos [...] O sistema era focado (inicialmente) em escolas e 
colégios e, para entrar nele, era preciso ser membro de alguma das instituições reconhecidas”. 
(RECUERO, 2009, p. 171).  
16 WhatsApp: Aplicativo de mensagens instantâneas  Pode enviar e receber mensagens de texto, 
imagens e arquivos multimídia. Também é possível compartilhar a sua localização e fazer chamadas 
gratuitas para outros usuários, esteja em que país estiver.  
17 Instagram: Aplicativo gratuito de compartilhamento de fotos e vídeos. Pode carregar fotos ou 
vídeos e compartilhar com seguidores ou com um grupo restrito de amigos que podem ver, comentar 
e curtir publicações compartilhadas.  
18 Google Plus ou Google+: É uma rede social do Google concorrente com o Facebook  disponível na web, 

permite troca de mensagens, compartilhamento de links e fotos.  

19 Twitter: É um site popularmente denominado de um serviço de microblogging [...] porque permite 
que sejam escritos pequenos textos de até 140 caracteres a partir da pergunta “o que está fazendo?”. 
(RECUERO, 2009, p. 173).  
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consumidora que possuía um perfil conservador e retraído quanto ao e-commerce, 

agora, mostra-se atuante e vem estimulando investimentos de produtos e serviços 

voltados a idosos com resultados positivos. Em reportagem para o site Correio 24 

horas, o caderno de economia traz em destaque: Bom freguês: empresas estão de 

olho no poder de consumo dos maiores de 60. José Nilo Meira, gerente da unidade 

de Acesso a Mercado do Sebrae Bahia, diz: “Estamos falando de pessoas que têm 

dinheiro, tempo e vontade de gastar”. E ainda complementa: “... entre os segmentos 

mais promissores estão os negócios na área de alimentação, cosmético, 

confecções, turismo e saúde” (NATIVIDADE, 2015, p.1). 

Com o título Geração X e Baby Boomer: Eles também mudaram o consumo, 

em entrevista para o Conarec (Congresso de Relacionamento com Clientes) em 

2016, Lucas Mancini, CEO da Voxline Contact Center, uma empresa especializada 

em gestão de clientes, comenta: 

 

 [...] os Baby Boomers para mim são os grandes responsáveis por 
mudanças de atitude cultural profunda na sociedade moderna. [...] Esses 
que hoje são avós ou bisavós dos Millennials exercem ainda uma grande 
influência na visão de mundo. Com relação aos hábitos de consumo, foi 
ainda essa geração que alavancou a sociedade de consumo como 
conhecemos hoje: sem respeito cego às marcas, sem fidelidade canina e 
exigindo qualidade, diversidade, competitividade” (MANCINI, 2016). 
 
 

Se por um lado a procura de produtos é grande, a tendência de que ela 

aumente é maior ainda, já que a partir das estatísticas se conclui que a terceira 

idade é a idade do futuro. A interação dos idosos com a internet é peculiar e gera 

demandas específicas, já identificadas em outros países, por exemplo, na 

reportagem do site IT KEY MEDIA, o caderno de empresas traz em destaque: Caso 

japonês da Apple, iPads com aplicativos desenvolvidos pela IBM oferecidos para 

idosos japoneses20, notícia que declara a parceria entre a Apple Inc. e a IBM Corp., 

concernente aos produtos da empresa Japan Post Group – uma organização estatal 

que opera escritórios de correios, bancos e serviços de seguro – com a finalidade de 

entregar iPads com aplicativos customizados da IBM cujo intuito é ajudar os idosos a 

gerenciar sua saúde e se conectar com a sua comunidade. O projeto pretende 

fornecer os aparelhos para 5 milhões de idosos até o ano de 2020. De acordo com 

Taizo Nishimuro, CEO do Japan Post Group: 

                                                           
20 Reportagem de Emma Ifking, publicada em 12 de junho de 2015.  



69 

 

 

Estamos nos juntando a dois dos líderes mais respeitados do mundo em 
tecnologia para levar nossa geração idosa ao mundo conectado, expandir 
nossos negócios através do aprofundamento dos relacionamentos e 
descobrir novos caminhos para fortalecer o tecido de nossa sociedade e 
economia (NISHIMURO, 2015, p. 1). 
 
 

Tal percepção é bem-vinda, a mediação comunicacional através dos aparatos 

tecnológicos atrelados aos cuidados com a saúde, naturalmente, traduz e 

materializa uma importante fração de situações a serem compartilhadas.  

 
Para cada segmento populacional é necessário criar estratégias e 
instrumentos apropriados à realidade das pessoas. No caso de idosos, o 
intuito não é vitimá-los socialmente devido às debilidades fisiológicas ou 
isolamento social, mas fortalecer diferentes valores positivados para a 
velhice, como o envelhecimento bem-sucedido, a valorização de sua voz e 
papel social, o fortalecimento de sua cidadania e a participação política. 
Corroborar na tomada de decisão democrática provavelmente traz maior 
envolvimento do idoso nas políticas públicas principalmente em relação às 
suas próprias demandas (STACHESKI, 2013, p. 92). 
 

 
O comportamento do consumidor idoso a partir da sua relação com a 

tecnologia digital aponta para uma reestruturação mercadológica, ainda em fase 

inicial, mas que já percebe a importância de um redirecionamento de ofertas de bens 

e serviços para essa população. Mesmo com o aumento de interesse dos idosos 

pelas inovações tecnológicas e a sua efetiva migração para o contexto digital, é 

importante ressaltar a urgente reflexão a respeito do “novo consumidor”, já que a 

forma de consumo dessa população está modificando rapidamente e o mercado 

ainda está carente de ações para atendê-los de forma satisfatória.  

Com a proposta de identificar a relação que o público idoso mantém com as 

compras e o crédito, a pesquisa Consumo e uso do Crédito na Terceira idade, 

realizada de 21 de julho a 05 de agosto de 2016, pelo CNDL e SPC Brasil, constatou 

quais são as dificuldades e os desejos não atendidos dessa população. O público 

alvo foi 619 consumidores com idade igual ou superior a 60 anos, residentes em 

todas as capitais brasileiras, homens e mulheres pertencentes a todas as classes 

econômicas.(CNDL,SPC BRASIL, 2016, pg. 15). 

 O estudo identificou na época da pesquisa, quais as demandas de consumo 

considerando também os próximos 12 meses, além de mapear produtos com 

intenção de compra de meios de comunicação e a posse de serviços financeiros. Os 

dados sugerem que: 
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há um imenso contingente de brasileiros com demandas bastante 
específicas e que, muitas vezes, ainda não são adequadamente atendidas. 
Essas pessoas querem comprar produtos desenvolvidos especialmente 
para elas, mas também desejam diversidade e qualidade (CNDL, 2016, p. 
7). 

 

Um dos principais itens relacionados dos quais os idosos mais sentem falta 

são os celulares com letras/teclados maiores (13,1%). Nesse sentido, Silveira; 

Parrião; Fragelli (2017) apontam no artigo Melhor idade conectada: um panorama da 

interação entre idosos e tecnologias móveis que algumas dificuldades enfrentadas 

pelos idosos e que podem se tornar obstáculos para utilização de dispositivos 

móveis são os desafios relacionados ao design requerendo habilidade dos 

projetistas, bem como, sob o ponto de vista de usabilidade, através do conceito de 

interação móvel. 

 
O desenvolvimento das plataformas móveis, portanto, demanda cuidados 
específicos, com o objetivo de ser usual a usuários idosos e poder auxiliar 
na geração de qualidade de vida (SILVEIRA; PARRIÃO; FRAGELLI, p. 49).  

 

Uma maior facilidade nesses itens, associados a uma tela maior e 

espaçamento entre as teclas, propiciaria mais agilidade e o tempo de adaptação 

seria reduzido. Outros itens apontados são locais para sair à noite (e de dia) que 

tenha público compatível (11,7%), roupas (11,3%) e alimentos especiais (8,5%), 

seguidos por turismo exclusivo para a idade (7,6%), porções individuais de alimentos 

(5,7%), produtos de beleza (3,4%), academia (2,1%) e maquiagem (2%). 

 A pesquisa aponta também que 70,4% dos idosos acreditam que há algo que 

ainda pode ser melhorado nas empresas e estabelecimentos comerciais, tais como: 

atendimento, rótulos mais fáceis de ler, bancos para descansar e sinalizações com 

letras maiores. Esses indicadores refletem as oportunidades e o grande potencial 

mercadológico que o consumidor da terceira idade demanda, segmentos como os 

de lazer e serviços são apenas dois exemplos de como o mercado pode atender as 

necessidades desse perfil. Nesse sentido, é possível inferir que as marcas que 

identificarem com agilidade esses consumidores e investirem em preparação para 

atendê-los terão maior chance de se destacar e ampliar sua participação no 

mercado e lucratividade. 

 Inclusão nesse contexto significa o idoso ser compreendido nas suas 

necessidades, em sua condição de vida e tendo a sua humanidade respeitada em 
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percepções que o valorizem como cidadão, como ator social, como um sujeito que 

pertence ao coletivo e singular sendo capaz de, através de suas experiências e 

necessidades, dar voz aos reais movimentos necessários para que sejam 

entendidos, tanto pelo mercado quanto pela publicidade que os retrata.  
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3 A CONTRIBUIÇÃO DA PUBLICIDADE NA PRODUÇÃO DAS NARRATIVAS 

QUE RE(A)PRESENTAM A TERCEIRA IDADE CONTEMPORÂNEA 

 

O cenário proposto buscou relacionar os idosos no que se refere ao avanço 

frente às novas tecnologias e a sua movimentação frente ao consumo, cabe por fim, 

relacionar as contribuições da publicidade a partir de sua dimensão social, 

especificamente ao representar idosos em utilização de dispositivos móveis e de que 

forma as narrativas publicitárias, na contemporaneidade, produzem leituras 

relacionadas à terceira idade. 

 Ao aproximar as esferas de compreensão sobre identidade social, 

comportamento, cultura e publicidade, torna-se relevante identificar o 

entrelaçamento e diálogos constantes que advém dessa combinação. Os temas são 

complexos, extensos e multifacetados, sua discussão profunda ultrapassa os limites 

desse estudo, no entanto, é através da representação social, ponto que 

consideramos ser comum, que pretendemos buscar a intersecção entre a terceira 

idade e as narrativas publicitárias contemporâneas. Everardo Rocha (2013) quando 

prefaciou o livro de Édison Gastaldo (2013), Publicidade e Sociedade: uma 

perspectiva antropológica, mencionou: 

 
Por meio de um complexo conjunto de representações, a narrativa 
publicitária expressa identidades, subjetividades, comportamentos, projetos, 
relações, define capitais sociais e oferece um mapa classificatório central 
que regula diversas esferas da nossa existência social (ROCHA, in 
GASTALDO, 2013, p.8). 

 

Nas Ciências Humanas, o conceito de representação social, da sociologia de 

Émile Durkheim, elaborado em 1898, surge inicialmente como representações 

coletivas. Após a releitura feita por Serge Moscovici em 1961, por meio da Teoria 

das Representações Sociais (TRS), o conceito recebe aportes contemporâneos e 

tem sido usado amplamente no campo das Ciências Sociais. 

A TRS está ligada à Psicologia Social que considera os fenômenos e 

comportamentos dos indivíduos por meio da influência do contexto social no qual o 

sujeito está inserido. Representar para Moscovici (2015, p. 216) “[...] significa, a uma 

vez e ao mesmo tempo, trazer presentes as coisas ausentes e apresentar coisas de 

tal modo que satisfaçam as condições de uma coerência argumentativa, de uma 

racionalidade e da integridade normativa do grupo”, ou seja, a rede de relações 

entre os componentes de um grupo se define pelos mesmos objetivos, 
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procedimentos e elaboração da coletividade levando em conta a organização 

cognitiva do grupo pela sua forma de apreensão. Para o autor, as representações 

dominantes exercem pressão sobre o indivíduo na sociedade, já que nesse meio 

são expressos os pensamentos e sentimentos. Essas representações possuem 

características diferentes de acordo com a sociedade em que nascem e são 

moldados. 

A maneira de pensar e interpretar a realidade cotidiana recebe a influência do 

social que intervém através de um contexto concreto de interatividade estabelecido 

pela linguagem comum, pelo repertório cultural, pelos códigos, símbolos e princípios 

relacionados ao grupo. 

 
Isso significa que representações sociais são sempre complexas e 
necessariamente inscritas dentro de um “referencial de um pensamento 
preexistente”; sempre dependentes, por conseguinte, de sistemas de crença 
ancorados em valores, tradições e imagens do mundo e da existência 
(MOSCOVICI, 2015, p. 216). 

 

Denise Jodelet (2001, p. 22) ressalta que Moscovici trouxe renovação na 

análise do conceito de representações sociais ao insistir sobre a especificidade dos 

fenômenos representativos contemporâneos “[...] caracterizados por: intensidade e 

fluidez das trocas e comunicações, desenvolvimento da ciência, pluralidade e 

mobilidade sociais [...]”. De acordo com a autora há uma dinâmica entre os sistemas 

de interpretação da perspectiva do indivíduo com relação ao mundo e ao “outro” que 

rege e ao mesmo tempo intervém de forma ativa na vida social, orientando e 

organizando as condutas e as comunicações sociais. 

 
Por um lado, deve-se levar em consideração o funcionamento cognitivo e o 
do aparelho psíquico, e, por outro, o funcionamento do sistema social, dos 
grupos e das interações, na medida em que afetam a gênese, a estrutura e 
a evolução das representações que são afetadas por sua intervenção. [...] 
Mas é preciso dizer: as representações sociais devem ser estudadas 
articulando-se elementos afetivos, mentais e sociais e integrando – ao lado 
da cognição, da linguagem e da comunicação – a consideração das 
relações sociais que afetam as representações e a realidade material, social 
e ideativa sobre a qual elas têm de intervir (JODELET, 2001, p. 26). 

 

A psicologia social observa a vida cotidiana, as interações advindas das 

relações sociais e se propõe a investigar os estímulos de reforço aos quais os 

indivíduos atuam como agentes que recebem e promovem ações por intermédio do 

comportamento.  
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Isso quer dizer que nos interessamos por uma modalidade de pensamento 
sob seu aspecto constituinte – os processos e constituído – os produtos ou 
conteúdos. Modalidade de pensamento cuja especificidade vem de seu 
caráter social. (JODELET, 2001, p. 22). 

 

Nesse sentido, quando a publicidade atribui aos idosos as representações 

articuladas dentro de um contexto característico da juventude ou em 

comportamentos estereotipados, promove o ancoramento de um sistema de crenças 

que reforça um discurso através do qual a cada nova inserção acaba sendo 

reincorporado e justificado dentro desse modelo que tende a tornar-se familiar e 

comum. Os fluxos de impressões decorrentes dos variados estímulos que são 

elaborados pelo indivíduo transitam pelos sistemas de interpretação existentes na 

mente humana e estabelecem vínculos cognitivos que, entre outras conexões, se 

desdobram em atribuições aos aspectos da imagem, o lado figurativo da 

representação que é indissociável do seu aspecto significativo, essa percepção se 

organiza em uma estrutura que possui duas faces, como numa folha de papel: a 

face figurativa e a face simbólica.  

“Toda representação é composta de figuras e de expressões socializadas. 

Uma representação social é a organização de imagens e linguagem porque ela 

realça e simboliza atos e situações que nos são ou nos torna comuns” (MOSCIVICI, 

1978, p. 25). Para o autor, o espaço simbólico serve como um campo em que a 

representação se baseia na imagem de algo ou de alguém que a linguagem 

circunscreve com o fluxo de associações. 

Esse processo de elaboração cognitiva e simbólica acontece mesmo nas 

relações sociais mais básicas e é esse processo que estabelece os 

comportamentos. Nesse sentido a observação das representações sociais é algo 

comum e natural. “[...] Elas (as observações) circulam nos discursos, são trazidas 

pelas palavras e veiculadas em mensagens e imagens midiáticas, cristalizadas em 

condutas e em organizações materiais e espaciais [...]” (JODELET, 2001, p. 17-18). 

Para a autora a representação social possui tais características: 

 
• a representação social é sempre a representação de alguma coisa 
(objeto) e de alguém (sujeito). As características do sujeito e do objeto nela 
se manifestam; 

• a representação social tem como seu objeto uma relação de 
simbolização (substituindo-o) e de interpretação (conferindo-lhe 
significações); 
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• forma de saber: a representação será apresentada como uma 
modelização do objeto diretamente egível em ( ou inferida de) diversos 
suportes linguísticos, comportamentais ou materiais; 

• qualificar esse saber de prático se refere à experiência a partir da 
qual ele é produzido, aos contextos e condições em que ele o é e, 
sobretudo, ao fato de que a representação serve para agir sobre o mundo e 
o outro, o que desemboca em suas funções e eficácias sociais (JODELET, 
2001, p. 28). 

 

As representações sociais atuam como ferramentas mentais que operam na 

experiência do sujeito, apresentam-se no contexto no qual estão enraizados, não 

estando restritos apenas aos dados ou sistematização de fatos, mas que também se 

encontram em representações que se alternam entre as mais abstratas, ou seja, 

mais impessoais, e outras que são mais concretas e pessoais.  

Assim, buscam interpretar o conjunto de crenças e ideias comuns sem perder 

de vista, contudo, a questão da individualidade, constituindo dessa forma, uma 

estratégia desenvolvida pelo individuo com a finalidade de enfrentar a diversidade e 

a mobilidade do contexto no qual está inserido. Nesse sentido, o sujeito vai além da 

própria individualidade revezando e permeando entre o espaço particular e o espaço 

comum e público de modo a evocar um sentimento de pertença que o represente e 

seja por ele representado. 

 

3.1 A RELEVÂNCIA SOCIAL DA REPRESENTAÇÃO DOS IDOSOS NAS 

NARRATIVAS PUBLICITÁRIAS 

 

As ações publicitárias têm um papel importante nas representações sociais, 

suas práticas estabelecem um entrelaçamento entre sujeito e o objeto, capazes de 

produzir discursos construídos e legitimados socialmente através dos elementos 

encontrados na praxe cotidiana. Dessa forma, a prática publicitária situa-se em 

relação a um contexto sociocultural e estabelece um diálogo com preceitos que 

permeiam as interações e percepções da realidade. 

Esse intercâmbio entre a publicidade e os grupos representados pelos 

anúncios “[...] pode ser considerado como parte da cultura de uma sociedade, 

apresentando e representando valores, hierarquias sociais, relações de poder e 

definições sociais da realidade [...]” (GASTALDO, 2013, p. 15). Nessa perspectiva, o 

compartilhamento de significados deve ser entendido como um saber dinâmico e 

fluídico. A criação dessa ambiência, de certa forma, orienta identificações por meio 

das representações sociais que estabelecem sentidos e articulam saberes 
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relacionados ao sujeito e o seu papel na sociedade, assim, as ações publicitárias, 

são parte da construção social da realidade, que emana da sociedade e para ela 

volta. 

  Moscovici (2015, p.155) destaca que “[...] A cultura é criada pela e através 

da comunicação; e os princípios organizacionais da comunicação refletem as 

relações sociais que estão implícitas neles [...]”. Dessa forma, pensar nas narrativas 

publicitárias contemporâneas relacionadas ao idoso é pensar também no seu papel 

gerador de opiniões, nos valores que estão implícitos nas suas ações e que 

produzem conceitos a ser considerados em grande escala. A TRS produz um olhar 

amplo para a questão das representações sociais ao mesmo tempo aproxima o 

sujeito dessa análise ao colocá-lo como agente a ser observado frente ao 

funcionamento cognitivo e do aparelho psíquico, relacionando, assim, as formas de 

apreensão social através da cultura, imagens e comunicação.  

Na mesma linha de pensamento, Hall (2016, p.17) faz a conexão entre cultura 

e representação ao atribuir a concepção de cultura como um conjunto de 

significados partilhados tendo o funcionamento da linguagem como processo de 

significação. “[...] Ora, a linguagem nada mais é do que o meio privilegiado pelo qual 

‘damos sentido’ às coisas, onde o significado é produzido e intercambiado. 

Significados só podem ser compartilhados pelo acesso comum à linguagem. [...]”.  

Para o autor, é central a representação por intermédio da linguagem, apresentando 

três teorias que abordam a questão da representação: a reflexiva, a intencional e a 

construtivista. 

 Cada uma delas dispõem maneiras diferenciadas para a interpretação dos 

significados nas mensagens: na reflexiva a linguagem é um reflexo da realidade, o 

seu significado encontra-se no mundo real e o objeto é representado em toda a sua 

materialidade; na intencional o significado é considerado como individual e, portanto, 

concebe a linguagem como particular, negando o caráter social, é refutada por esse 

motivo; na construcionista há o reconhecimento do caráter social da língua, os 

indivíduos constroem os significados e os representam no mundo material. É nessa 

terceira visão, onde a linguagem é tomada como um produto social e os significados 

são construídos através do sistema de representação, que Hall (2016) encontra 

maior afinidade à sua percepção.  

O autor expõe que a representação é um processo de produção de 

significado que envolve dois sistemas que são: no primeiro, as representações 
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mentais, que “[...] funcionam como um sistema de representação que classifica e 

organiza o mundo em categorias inteligíveis. Se nós temos um conceito para alguma 

coisa, nós podemos dizer que sabemos o seu sentido [...]”. (HALL, 2016, p. 54). 

Portanto, as representações mentais funcionam como mapas conceituais originados 

no processo cognitivo (pensamento) e que viabilizam um significado ao mundo. 

No segundo, é a linguagem que funciona como um condutor que consiste em 

organizar e traduzir as representações, atuando como um elo entre os mapas 

conceituais e os signos.  

 
Não podemos, contudo, comunicar esse sentido sem um segundo sistema 
de comunicação – a linguagem, que consiste em signos organizados em 
várias relações. Os signos, por sua vez, só podem transportar sentidos se 
possuirmos códigos que nos permitam traduzir nossos conceitos em 
linguagem – e vice-versa. Esses códigos, que são cruciais para o sentido e 
a representação, não existem na natureza, mas são o resultado de 
convenções sociais (HALL, 2016, p. 54). 

 

As contribuições de Moscovici (2016) cuja leitura de representação se 

fundamenta no sujeito que constrói e compartilha sentidos a partir de uma atividade 

psíquica e, dessa forma, conduz a um entendimento explicativo do processo, se 

completa na dimensão material ao orientar suas condutas em relação aos objetos do 

mundo e aos outros sujeitos em uma realidade física e social. Essa conjuntura 

converge naturalmente para as contribuições de Hall (2016) que tem a linguagem 

(seja fala, escrita, desenho ou outros tipos de representação) como aspecto central 

e noção de representação, propondo uma abordagem comunicacional através da 

qual damos sentido às coisas. Assim, entendemos que a partir da compreensão que 

o sujeito tem de si e do contexto no qual está inserido, a sua forma de expressão 

adquire os aspectos que são manifestos, atualizados e partilhados pelos sujeitos nas 

suas ações cotidianas por meio das suas produções comunicacionais. 

Partindo do princípio de que os anúncios publicitários se constituem em 

representações e classificações sociais em um campo simbólico, entende-se que 

este seja um espaço habitado por infinitas possibilidades de interações onde é 

possível realizar ações que atendam às questões mercadológicas ao mesmo tempo 

em que produzam narrativas relacionadas e particulares da terceira idade.  

Stacheski (2014, p. 42-43) aborda as representações sociais do 

envelhecimento e os processos de diálogo da comunicação pública brasileira, e diz 

que para “[...] discutir a organização social de uma coletividade deve-se, também, 
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compreender seus processos de informações, ao perpassar pelos produtores 

midiáticos. [...]”. A autora refere-se às expressões midiáticas que são publicadas 

pelas empresas de comunicação e acrescenta que “[...] produtores midiáticos 

colaboram na maneira como as pessoas concebem o mundo [...]”. Ainda que o foco 

de interesse da autora seja os idosos representados na comunicação pública, o 

panorama mantém-se com o mesmo perfil de investigação deste estudo ao 

questionar como a terceira idade está sendo representada pela mídia. As questões 

vão além da representação midiática dos idosos e aborda ainda a maneira como se 

dão essas reproduções. 

 
“[...] as expressões midiáticas, assim, são vistas como uma peneira que 
seleciona, de um vasto universo de ocorrências, apenas aqueles fatos que 
são apropriados para construir, por meio de suas estratégias enunciativas, 
representações sociais [...]” (STACHESKI, 2014, p. 43). 

 

Apesar da nova imagem do idoso estar presente no ambiente familiar e social, 

visto que é comum observá-los interagindo em seus smartphones, tablets e laptops, 

alguns traços parecem estar estagnados e presos aos estereótipos que os 

representavam há alguns anos, tornando alguns aparatos como vestimentas 

(avental, roupão, boné, chinelos) e acessórios (bengala, óculos, avental) comuns 

para a caracterização da velhice, ou ainda apresentando comportamentos referindo 

fragilidade e/ou inocência frente aos aparatos digitais. 

Em contraponto, o oposto também acontece, a representação dos idosos em 

posturas juvenilizadas e comportamentos adolescentes ou em aspectos que 

produzem o humor como recurso enunciativo, incorporam interpretações sociais que 

as legitimam no tecido social e evidenciam contradições e avanços sociais – ainda 

que a publicidade seja um instrumento de incentivo ao consumo através de uma 

construção narrativa com a intenção de seduzir e/ou incentivar o seu segmento ou 

público alvo. 

 
Tomar a publicidade para além de seu papel de ferramenta de marketing 
implica refletir sobre sua dimensão social, o papel desempenhado por ela 
na sociedade que a cria e para a qual seus anúncios se dirigem, implica 
assumir uma perspectiva antropológica da publicidade (GASTALDO, 2013, 
p. 17). 

 
Por esse ângulo, é possível inferir que as ações publicitárias buscam um 

ponto de equação ao representar o idoso em suas peças/campanhas, “[...] nos 

anúncios nossa perplexa razão contempla seres humanos perfeitos, produtos que 
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dançam ou animais falantes. Como máquinas do tempo, não envelhecemos, 

existimos sem dores em uma terra sem males” (ROCHA, 2006, p. 12). Assim, 

encontramos imagens de idosos que num momento utilizou roupão para sair à rua e 

no outro executa um salto mortal dentro da piscina, o que apesar de não ser 

impossível, foge bastante do contexto comum ou de uma prática ordinária. 

 Entendemos que a publicidade seja mediadora da adesão cada vez maior do 

idoso ao universo do consumo, bem como, uma modeladora de opiniões, “... ao 

analisar as estratégias da publicidade, podem-se identificar valores e crenças de 

uma sociedade, já que a publicidade acrescenta à sua informação um cenário onde 

se cria a realidade cotidiana para expor o produto ou serviço” (COSTA; MENDES, 

2012, p. 5). É possível entender o entrelaçamento entre realidade e ficção ao 

vincular idosos ao papel de avô ou de avó, no entanto cabe ressaltar que o sujeito 

da terceira idade desempenha outros papeis no contexto social, o de pai, mãe, 

amigo(a), namorado(a), cidadão, irmão(ã), tio(a) etc. 

A publicidade cria e toma para si a tarefa de retratar o idoso. No entanto, a 

visão representada da velhice necessita de outro olhar que não seja o da posição de 

inocente, engraçada ou juvenilizada, apesar de serem aspectos considerados por 

também fazer parte da vida, mas contemplada além dessas referências, a 

longevidade engloba dilemas, desafios, crises, histórias comuns e particulares e 

todas as formas criativas encontradas para resolver cada uma delas. Um olhar 

romantizado e/ou estilizado para essa população dificulta a capacidade crítica e a 

busca de representações aproximadas de uma leitura adequada ao comportamento 

e necessidades dos idosos. 

  

3.2 O OLHAR CRIATIVO DO FAZER PUBLICITÁRIO: PERCEPÇÕES 

CONTEMPORÂNEAS PARA O SUJEITO IDOSO 

 

Os argumentos utilizados em ações publicitárias circulam na esteira 

existencial do sujeito publicitário da área de criação, é nesse sentido que o processo 

criativo tem papel essencial. A proposta deste capítulo não é conceituar criatividade 

e processo criativo, tendo em vista tratar-se de definições multiface, mas, sim, a de 

buscar tangência, através de alguns aspectos individuais e que, possivelmente, 

reconheça pontos sensíveis relacionados ao modo de retratar idosos em utilização 

de dispositivos móveis nas campanhas publicitárias, bem como os aspectos 
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psicológicos envolvidos para completar tal ação. À vista disso, consideramos 

relevante articular sua importância no fazer publicitário e as resultantes desse 

decurso, já que é através do processo criativo elaborado pelo indivíduo profissional 

que emergem os discursos que designam os papéis que serão executados nas 

peças.  

A forma de retratar o idoso a partir de visões antagônicas foi abordada no 

artigo Ciência, tecnologia e inovação para uma vida ativa: o perfil do “jovem idoso” 

na propaganda brasileira, que discorre sobre o reflexo das mudanças sociais e 

propõe uma reflexão no que se refere à construção da imagem do idoso, 

 
A publicidade dirigida ao idoso, evidentemente, vem acompanhando as 
transformações sociais, ora construindo uma nova imagem do cidadão com 
mais de 60 anos, tão feliz que parece artificial, ora voltando aos estereótipos 
arraigados na sociedade do indivíduo carente e frágil. (GONÇALVES; 
CIRILLO, 2014, p. 60). 

 

Desse modo, parece importante destacar que, assim como os anúncios 

podem contribuir para a formação de identidades, a deformação também pode 

acontecer, visto que a subjetividade é construída a partir de estímulos, percepções e 

interações advindas do meio social e que os profissionais da área publicitária 

também são sujeitos interpretativos, assim, o que nos é transmitido é a percepção e 

interpretação de alguém sobre algo. 

Refletir sobre as imagens que são construídas e consumidas a respeito da 

velhice torna-se fundamental para a compreensão das transformações deste 

fenômeno. Beltrina Côrte (2006, p. 35-36) destaca a importância atribuída às 

organizações midiáticas: “[...] a mídia veicula certas representações dos velhos, da 

velhice e do envelhecimento, (que) exerce função de ponto de referência. A imagem 

ou imagens apresentadas aos leitores tem importância significativa na construção 

dos discursos [...]”. As representações publicitárias contemporâneas do idoso 

contribuem para a criação de estereótipos quando consideram suas necessidades, 

ao passo que a valorização de virtudes como experiência, respeito e alteridade, 

atitudes que se deve ter em relação aos idosos, por exemplo, são contempladas 

com pouca expressão. 

Sobre criatividade, considerando a ótica publicitária, Roberto Menna Barreto 

(2004, p. 34) diz que “o homem criativo é fundamentalmente, por definição, um não-

especialista”. Essa concepção advém da ideia de que quanto maior for o contato 
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com diferentes assuntos, interesses e conhecimentos, mais criativo o profissional 

poderá vir a ser. Pensar de forma criativa é, possivelmente, assumir um discurso de 

viés complexo na medida em que a linguagem está designada a influenciar 

comportamentos. Sob este ponto de vista, essa área se defronta constantemente 

com a tarefa de criar estratégias comunicacionais a fim de obter resultados.  

A publicidade é um processo comunicativo que busca impulsionar vendas por 

meio das ideias, “[...] a leitura de um texto socialmente categorizado como ‘anúncio 

publicitário’ pressupõe que ele está a serviço de um interesse privado, o do 

anunciante” (GASTALDO, 2013, p. 19). Nesse sentido, a representação da terceira 

idade parece estar em desvantagem, especialmente, diante de uma demanda que 

valoriza a estética jovem ao perfil do idoso. Ainda que esse público esteja em 

crescimento populacional e com um perfil de consumo em busca de inovações e 

melhoramentos, é possível inferir que à medida que o anunciante estiver alinhado 

com as necessidades mercadológicas dessa população, as interpretações desse 

contexto se reflitam nas informações transferidas às agências que poderá definir o 

público-alvo com maior assertividade.  

 
O discurso publicitário, buscando otimizar a relação custo 
interpretativo/benefício cognitivo no caríssimo e limitado espaço de que 
dispõe, representa – ou, para usar um termo de Erving Goffman ‘dramatiza’ 
as circunstâncias ideiais de consumo dos produtos, a partir da 
representação de situações sociais. (GASTALDO, 2013, p. 26). 

 

Ao falar sobre o tema, Barreto (1982, p. 149) diz que “[...] criatividade é 

sinônimo de solução de problema [...]”. Embora não exista uma lista de 

características pontuais que definam um publicitário criativo, possivelmente, 

contextualizar idosos, novas tecnologias e comportamento represente um desafio 

com o qual o imaginário coletivo e a própria sociedade precise atualizar. Frente a 

esse cenário que envolve a solução de problemas e a representação publicitária de 

idosos, cabe ressaltar que esses pequenos universos – construídos retoricamente 

com o tempo de trinta segundos (às vezes menos e às vezes mais) – apresentam 

narrativas elaboradas com a finalidade de cumprir o que é acordado, ou seja, ajudar 

a vender produtos e serviços. 

 
Nada de errado nisso, a não ser que se formos tomar os anúncios em bloco, 
veremos padrões de representação das sociedades que claramente 
excluem grupos minoritários das posições de decisão, ou mesmo os 
excluem da própria representação. (GASTALDO, 2013, p. 27). 
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Armando Sant’anna (2005, p. 147), afirma que criatividade é “[...] dar 

.existência a algo novo, único e original”. Nesse sentido, estabelecer (re) conexões 

inéditas se equipara a buscar novas respostas para antigos desafios (representação 

dos idosos na publicidade), bem como, se depara com a tarefa de estruturar novas 

perguntas para este mesmo contexto, como por exemplo: Como o idoso 

contemporâneo articula os aprendizados das novas tecnologias às suas 

conveniências? De que forma isso acontece? Como representar esses atributos? 

São perguntas que, apesar das pesquisas elencadas já ter apontado as respostas 

no âmbito social, percebe-se algum atraso ao replicar essa realidade em 

peças/campanhas publicitárias.  

Ainda que exista uma parcela da terceira idade que busca inserção frente às 

novas tecnologias, a representação dos idosos que já está adaptada possui traços 

que podem ser investigados e interpretados a partir de alguns pontos de vista de 

forma comparativa, tais como: a percepção do tempo, maneiras de se comunicar e 

formas de se relacionar, agregando valores fundamentados em realidades vividas e 

dando credibilidade às representações sem que o uso da fragilidade, humor 

pejorativo ou estereótipo estejam presentes – assim, o anuncio eloquente e criativo 

estará relacionado à capacidade de ser persuasivo e convincente.  

Uma agência geralmente é composta por cinco setores: atendimento, 

planejamento, criação, mídia e produção, quando aceita um trabalho, há uma 

mobilização com a finalidade de produzir algo sobre um produto ou serviço que 

tenha uma mensagem distinta e que, acima de tudo, cumpra a função pela qual foi 

contratada, seja de um produto informativo e/ou de persuasão. A tarefa da criação é 

dar forma e vida aos anúncios através das informações transmitidas pelo 

atendimento e planejamento por meio do briefing, que são “[...] todas as informações 

preliminares que contém as instruções que o cliente fornece à agência para orientar 

os seus trabalhos” (SANT’ANNA, 1989, p. 109). Desse modo, o conjunto de dados 

concedidos pela empresa/cliente permite o mapeamento do problema e a partir 

disso é feito um roteiro de ação com o objetivo de encontrar soluções.  

A relação entre a criatividade e eficiência incide sobre o resultado que a 

propaganda deve gerar para o cliente, ou seja, alcançar alguns objetivos, entre eles 

o de vender mais, fortalecer a marca e não apenas ser considerada “bonita” ou 

“emocionante”. O consumo convida e acena com possibilidades de melhora da 

autoestima, sentimentos de pertença e maior inclusão, assim, ao mesmo tempo em 
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que disponibiliza imagens de uma longevidade positivada, capaz de conduzir de 

forma hábil sua independência (re) adquirida, algumas narrativas revestem a terceira 

idade de estímulos atrelados a discursos que os remetem a percepções 

contraditórias, seja pela vestimenta, acessórios ou pelo comportamento. 

 
Em busca de despertar no “público-alvo” o chamado “desejo de compra”, o 
(a) publicitário (a) procura decifrar, no contexto de cada grupo social, o 
apelo que levaria esse grupo a consumir o produto que ele pretende vender. 
Para isso, ele elabora uma representação desse grupo. No discurso 
publicitário, essa representação transparece sob a forma de uma imagem, 
em que se evidencia um sistema de valores e comportamentos socialmente 
atribuídos pelo publicitário ao grupo em questão (GASTALDO, 2013, p. 23). 
 

Embora a perspectiva da criatividade esteja centrada no fazer publicitário, não 

é possível desvincular o aspecto humano e individual, visto que, sofre influência de 

variáveis cognitivas, motivacionais, de personalidade etc., e, portanto, relacionado 

ao processo de desenvolvimento do indivíduo que pode ser enriquecido, melhor 

explorado e compreendido através da psicologia clínica enquanto processo 

terapêutico individual, visto que, a compreensão de si mesmo proporciona uma 

leitura harmoniosa do “outro”, e assim, a partir das indagações individualizadas, a 

busca por leituras sociais recebe aportes para análises e interações com maior 

prontidão e clareza.  

Para a psicóloga Solange Wechsler (1998, p. 72), a “[...] fluência e 

flexibilidade de ideias; pensamento original e inovador; alta sensibilidade externa e 

interna; investimento nas mudanças; fantasia e imaginação; uso de analogias e 

combinações incomuns; inconformismo; ideias elaboradas e enriquecidas; elevado 

senso de humor e atitude positiva [...]” são características criativas e ao tratar das 

concepções atuais, relata que os temas relacionados à criatividade vêm sendo 

agrupados em três grandes grupos, a saber: o processo criativo, a pessoa criativa e 

o produto criativo.  

Quanto à pessoa criativa, ainda que suas manifestações sejam diferentes, 

para a realização do potencial criativo é necessário contar com motivo, meios e 

oportunidades para tal processo. Por fim, o produto criativo deve conter novidade e 

relevância. O homem ao estabelecer relacionamentos entre os múltiplos eventos 

que ocorrem à sua volta passou a configurá-los em sua experiência e a lhes dar 

significados. “Criar é basicamente formar. É poder dar forma a algo novo [...]” e, ”[...], 

portanto, abrange a capacidade de compreender, de relacionar, ordenar, configurar, 
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significar” (OSTROWER, 1977, p.2), dando, assim, um sentido aos pensamentos e 

ações.  

A criatividade é um processo mental e está estritamente ligada à percepção, 

memória, à associação e ao ambiente, ou seja, o processo criativo é uma produção 

que acontece por meio de uma sequência de ordenações e constructos internos e 

externos. Criar demanda tempo, pesquisa, empatia, doses de desapego e técnicas 

específicas para o treino dessa atividade, além de requerer o repertório existencial 

aliado a uma aptidão e interesse pessoal para esse fim.  

A observação social através do olhar da publicidade proporciona perspectivas 

relevantes. Dessa forma, relacionar os aspectos criativos com as peças do recorte 

desse estudo é uma das formas de analisar, por intermédio das ideias e percepções 

advindas do contexto publicitário, de que maneira o entendimento da terceira idade 

está sendo percebido e projetado no corpo social cujas narrativas e ações, que 

apesar de apresentar estratégias diversas, se encaminham para produções 

estereotipadas e/ou juvenilizadas dessa população. 
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4 A REPRESENTAÇÃO PUBLICITÁRIA DE IDOSOS EM UTILIZAÇÃO DE 

DISPOSITIVOS MÓVEIS 

 

O percurso apresentado nos capítulos dessa dissertação – em que 

abordamos desde o crescimento da população idosa no mundo até aspectos 

criativos relacionados à representação publicitária da terceira idade – se faz 

necessário para chamar a atenção sobre esse ator social cujos papeis que 

experimentam na contemporaneidade recebem aportes que os impulsionam em 

diferentes sentidos. Aludimos à trajetória frente à inclusão digital, passando pelo 

aumento de consumo através da internet até as habilidades adquiridas para 

utilização de dispositivos móveis. Dessa forma, refletimos sobre quais discursos a 

publicidade constrói as narrativas no momento de representá-los em peças 

utilizando dispositivos móveis.  

Apesar de não ser um dos objetivos elencados dessa dissertação a 

pesquisadora se propôs investigar o número reduzido de idosos, se comparado ao 

de jovens, representados com destaque em peças/campanhas de publicidade e a 

decorrente encenação dos mesmos quando estão utilizando dispositivos móveis. 

Consideramos que as performances atribuídas à terceira idade, por meio de 

encenações estereotipadas e/ou juvenilizadas, valorizam crenças que reforçam 

papéis divergentes quanto às capacidades e habilidades inibindo e/ou retardando 

valores e critérios relacionados ao envelhecimento e a sua respectiva representação 

publicitária. 

 Outro aspecto considerado relevante é que, apesar do tema sobre a velhice 

estar mais frequente nos contextos acadêmicos e, possivelmente por isso, mais 

atentamente observado em suas formas de interagir na contemporaneidade, o 

mesmo não acontece quando se trata de idosos representados em peças 

publicitárias, visto que, as participações estão comumente associadas a papéis 

secundários ou figuração em cena e raramente em participações com destaque. 

Trabalhamos com a hipótese de que o fato do idoso não ter representatividade 

publicitária – e ser mostrado por ações estereotipadas ou juvenilizadas – acaba por 

contribuir com o entendimento impreciso relacionado ao envelhecimento e a sua 

respectiva representação. 
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4.1 METODOLOGIA 

 

O objeto empírico, como já foi mencionado, se dará através da Análise do 

Discurso (AD) da linha francesa, por meio dos pressupostos teóricos de Dominique 

Maingueneau, pela noção de cenografia e ethos. Parte-se do princípio de que todo 

tipo de discurso pressupõe uma cena enunciativa, que é a base para que o discurso 

possa ser enunciado. Dessa forma, compreendemos que a enunciação cria cenas 

por intermédio de construções textuais próprias, com objetivos e público-alvo 

também próprios. A partir disso, cabe primeiramente lembrar que a cena enunciativa 

foi elaborada por Maingueneau (1993) a partir de um viés pragmático, isto é, como 

uma forma de analisar as práticas discursivas que se referem ao modo de 

funcionamento social. Entendida por esse ângulo, a encenação discursiva retrata a 

existência do sujeito, a realidade que é investida no/pelo discurso, assim “[...] a 

instituição discursiva possui, de alguma forma, duas faces, uma que diz respeito ao 

social e a outra, à linguagem” (MAINGUENEAU, 1993, p. 55). O autor elabora a 

noção de cena enunciativa21 diferenciando-a em uma tripla interpelação que atuam 

em planos complementares: cena englobante, cena genérica e cenografia. 

A cenografia irá definir as condições de enunciador e co-enunciador, através 

dos quais se desenvolve a enunciação. “[...] Todo discurso, por sua manifestação 

mesma, pretende convencer instituindo a cena de enunciação que o legitima [...]”, 

(MAINGUENEAU, 2005, p. 87). Ademais, a caracterização da cenografia irá ocorrer 

por indícios de vários outros tipos além das indicações implícitas no texto (um título, 

gênero, status, idade entre outros) afora do que está explicitado. O ethos, que é 

apresentado originalmente por Aristóteles, em sua Retórica, cujo objetivo era a 

prova de persuasão baseada na imagem que o orador oferece de si ao seu ouvinte, 

independente da opinião preliminar que se tenha sobre ele.  

Embora esse entendimento seja em dimensão discursiva, uma vez que está 

ligado à enunciação, “[...] Apresentamos os enunciados como sendo o produto de 

uma enunciação que implica uma cena [...]” (MAINGUENEAU, 2005, p. 95). A 

encenação do discurso, que se dá no momento da enunciação, a maneira de dar 

vida, corpo e movimento àquilo que enuncia na busca de adesão de sua audiência, 

                                                           
21 Noção de cena enunciativa: a cena englobante que define o tipo de discurso, a cena genérica 
define o gênero discursivo e, a cenografia que se constrói no próprio texto (MAINGEUNEAU, 2005, p. 
85 – 89). 
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é o elemento do discurso que nos remete à teatralidade nas representações 

atribuídas aos idosos. “[...] Essa noção de ethos compreende não só a dimensão 

propriamente vocal, mas também o conjunto das determinações físicas e psíquicas 

ligadas pelas representações coletivas à personagem do enunciador [...]”. 

(MAINGUENEAU, 2005, p. 98).  

O autor recorre à noção de ethos da retórica de Aristóteles, no entanto, 

compreende a sua concepção como não sendo uma característica apenas da 

dimensão oral do discurso, mas sim uma representação da corporeidade entre o 

mundo representado e a enunciação que o carrega.  

 
Não vivemos no mesmo mundo da retórica antiga, e a palavra não está 
mais condicionada pelos mesmos dispositivos; o que era uma disciplina 
única – a retórica – reverbera hoje em diferentes disciplinas teóricas e 
práticas, que têm interesses distintos e captam o ethos sob facetas diversas 
(MAINGUENEAU, 2015, p. 12).  

 

Dessa forma, enquanto as mídias têm procurado reconfigurar o papel dos 

idosos nas esferas que permeiam o fazer social, como nos anúncios publicitários, 

por exemplo, refletimos sobre a concepção da linguagem enquanto elemento 

comum, uma vez que as pessoas interagem por meio dela e nesse processo 

buscam persuadir seus “iguais” e conquistar adesão através dos seus discursos. 

Nesse sentido, Maingueneau (2015, p. 17) nos diz que “[...] a própria concepção de 

ethos está suscetível a amplas zonas de variação”, ao declarar que ele se constrói 

através do discurso, é fundamentalmente um processo interativo de influência sobre 

o outro e que “[...] é um comportamento socialmente avaliado, que não pode ser 

apreendido fora de uma situação de comunicação precisa, integrada ela mesma 

numa determinada conjuntura sócio-histórica”. Assim, consideramos que cenografia 

e ethos implicam um processo conjunto na construção das análises das peças, visto 

que, se constituem por meio de discursos, comportamentos, perfis estereotipados, 

valores implícitos e explícitos que intervêm e estão na origem da imagem atribuída 

ao idoso ao ser representado nos anúncios quando está utilizando dispositivos 

móveis.  

Nessa etapa empírica da pesquisa, após observar a quantidade de idosos em 

peças publicitárias e a fim de evidenciar a pouca representação, foi selecionado um 

recorte formado por uma lista de peças/campanhas finalistas veiculadas nos anos de 

2015 e 2016, pelas emissoras SBT e Rede Globo de Televisão, que promovem a 
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cada ano uma premiação destacando os comerciais, que na concepção dos jurados, 

são os mais criativos. Para tal, são analisadas as peças que tenham sido veiculadas 

durante o período de um ano, consideradas relevantes em termos de informação e 

educação, valorizando as agências publicitárias e anunciantes como propulsores da 

indústria da comunicação. 

A premiação Melhores do ano SBT foi lançada em 2011 e Profissionais do 

Ano, da Rede Globo de Televisão, foi criada em 1978 pelo então Superintendente 

Comercial, Yves Alves, por Sinval Itacaramby Leão e Nelson Gomes. Assim, a 

listagem analisada é composta por peças/campanhas publicitárias finalistas no 

prêmio Melhores do Ano em 201522 e 201623 – no regulamento descrito como O 

Melhor Comercial do Brasil – promovido pelo Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) 

em sua 5ª e 6ª edição e Profissionais do Ano em 201524 e 201625 em sua 37ª e 38ª 

edição promovido pela Rede Globo de Televisão no mesmo período, nas categorias 

Campanha e Mercado na classe Nacional, consta na regra para estar apto a 

concorrer pelo SBT é o filme ter sido veiculado na emissora no período de 

01/01/2015 a 31/12/2015 e de 01/01/2016 a 31/12/2016. O critério de participação 

na Rede Globo de Televisão obedece à mesma regra mudando apenas a data de 

veiculação que é de 01/04/2015 até 31/03/2016 e de 01/04/2016 até 31/03/2017. 

A partir da delimitação do tempo e conteúdo, analisamos as peças 

relacionadas como finalistas nas duas emissoras a começar pelo ano de 2015 e na 

sequência o ano de 2016 de cada uma, seguindo o critério de observar as diversas 

formas de presenças e ausências de atores da terceira idade. No total foram 

analisadas 78 (setenta e oito) peças num conjunto de 90 (noventa) finalistas, sendo 

que 8 (oito) peças não foram localizadas pelos nomes divulgados nas listas e nem 

por aproximação de título, portanto, não foram consideradas, 4 (quatro) peças 

aparecem em duplicidade, Digitau, Fim de ano/Novo Milênio, Helicóptero e Desejos 

concorrem igualmente na premiação do SBT em 2015 e na premiação da Rede 

                                                           
22 Disponível em:<http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2016/03/18/os-finalistas-

do-melhor-comercial-do-brasil.html > Acesso em: 12/06/2017.  
23 Disponível em: <http://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/o-melhor-comercial-do-brasil-3/ > 

Acesso em: 12/06/2017. 
24 Disponível em: <http://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/profissionais-do-ano-2015/> Acesso em: 

12/06/2017. 
25 Disponível em: <http://propmark.com.br/premios/premio-profissionais-do-ano-escolhe-finalistas> 

Acesso em 12/06/2017. 

http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2016/03/18/os-finalistas-do-melhor-comercial-do-brasil.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2016/03/18/os-finalistas-do-melhor-comercial-do-brasil.html
http://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/o-melhor-comercial-do-brasil-3/
http://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/profissionais-do-ano-2015/
http://propmark.com.br/premios/premio-profissionais-do-ano-escolhe-finalistas
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Globo em 2016, essa situação ocorreu por haver diferença nas datas de cada 

emissora em iniciar o processo de classificação das peças. Elas foram mantidas na 

listagem de ambas as premiações a fim de respeitar o levantamento das finalistas, 

no entanto, foram analisadas apenas uma vez. A coleta das peças dirigiu-se através 

do canal YouTube e sites especializados em publicidade sendo eles: 

www.meio&mensagem, www.clubedecriacao.com.br e http://propmark.com.br.  

O levantamento e os dados das peças analisadas foram organizados em 

tabelas (em Apêndice) para reconhecimento do material contendo a seguinte 

codificação dispostas pela ordem: Prêmio (Melhores do Ano e Profissionais do Ano, 

realizador (emissoras Rede Globo e SBT), ano de realização (2015 e 2016), a 

agência realizadora da campanha, o anunciante, peça/campanha (nome de 

identificação listada para os finalistas), quantidade de peças concorrentes (de cada 

agência), peças em que não aparecem idosos, idosos como figurantes (aparecem 

apenas para compor a cena), idosos aparecem em destaque, idosos utilizando 

dispositivos móveis, e por último, peças em que os idosos aparecem, mas não estão 

utilizando dispositivos móveis.  

 

4.2 FINALISTAS OS MELHORES DO ANO SBT E PROFISSIONAIS DO ANO REDE 

GLOBO 2015 E 2016. 

 

As finalistas de Os Melhores do Ano SBT 2015 somam o total de 35 peças, 

selecionadas por meio de avaliação da comissão interna do prêmio e posteriormente 

avaliadas por um júri composto de 13 agências e 22 anunciantes26. Duas peças 

dessa listagem não foram localizadas. Já as finalistas de 2016 somaram o total de 

33 peças, avaliadas por uma comissão interna composta de jornalistas, profissionais 

da área do marketing e comercial do SBT, totalizando 26 jurados27 – três peças não 

foram localizadas. A peça vencedora em 2015 foi Desejos28, criada pela agência 

AlmapBBDO, que apresenta o Novo Golf, da Volkswagen. Em 2016 a peça Pé na 

                                                           
26. Disponível em: <http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2016/03/18/os-finalistas-
do-melhor-comercial-do-brasil.html> Acesso em: 12/06/2017. 
27 Disponível em: <http://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/o-melhor-comercial-do-brasil-2/> Acesso 
em 12/06/2017. 
28 Disponível em: http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2016/04/04/almap-vence-5-

melhor-comercial-do-brasil.html > Acesso em: 15/07/2017. 

http://www.meio&mensagem/
http://www.clubedecriacao.com.br/
http://propmark.com.br/
http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2016/03/18/os-finalistas-do-melhor-comercial-do-brasil.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2016/03/18/os-finalistas-do-melhor-comercial-do-brasil.html
http://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/o-melhor-comercial-do-brasil-2/
http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2016/04/04/almap-vence-5-melhor-comercial-do-brasil.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2016/04/04/almap-vence-5-melhor-comercial-do-brasil.html
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porta29, realizada pela mesma agência em parceria com a produtora Paranoid, foi a 

vencedora.  

As premiações Profissionais do Ano, promovida pela Rede Globo de 

Televisão, selecionam 11 peças em cada edição, o júri nacional é composto por no 

mínimo nove e no máximo 15 membros apresentando, sempre que possível, a 

seguinte composição: Presidente – o Diretor Geral de Comercialização ou seu 

representante, Diretor – Responsável pelo Profissionais do Ano ou seu 

representante, profissionais de criação escolhidos dentre os associados de Clubes 

de Criação, Diretores de filmes publicitários escolhidos dentre associados de Clubes 

de Criação, profissionais escolhidos entre Dirigentes de Entidades representativas 

do Mercado Publicitário e/ou Escolas de Comunicação30. Em 2016 os comerciais 

foram avaliados por 67 jurados publicitários em atividade nos diferentes mercados 

do país31. Três peças não foram localizadas. A peça vencedora em 2015 foi a Copa 

hinos 32, para a Ambev realizada pela F/Nazca Saactchi, em 2016 a vencedora foi a 

peça Casa obra e loja 33 para a Tigre realizada pela agência Talent Marcel. 

A partir da análise das peças finalistas das duas premiações em 2015 e 2016, 

obtivemos o seguinte resultado: num total de 78 peças, 51 não aparecem idosos, em 

18 delas os idosos aparecem como figurantes (apenas compondo a cena) e em 

apenas nove os idosos estão em destaque, sendo que nenhuma delas foi vencedora 

das premiações. Portanto, nesse caso, é possível inferir que, do ponto de vista 

enunciativo, a prática publicitária parece ainda valorizar mais o perfil jovem ao idoso. 

Nesse particular, cabe destacar que sendo a publicidade um campo simbólico de 

negociação entre o anunciante e seu público é esperado que se busque “[...] o efeito 

denominado ‘desejo de compra’ propondo ao ‘público alvo’ uma representação com 

a qual esse público se ‘identifique’[...]” (GASTALDO, 2013, p. 73). Entende-se, 

portanto, que os jovens sejam considerados um target34 muito apreciado pelo 

                                                           
29 Disponível em: http://www.sbt.com.br/jornalismo/sbtnoticias/noticias/90780/SBT-anuncia-vencedor-

do-premio-O-Melhor-Comercial-do-Brasil.html > Acesso em 15/07/2017. 
30 Disponível em: http://profissionaisdoano.redeglobo.com.br/regulamento> Acesso em: 12/06/2017. 
31 Disponível em: < http://propmark.com.br/premios/premio-profissionais-do-ano-escolhe-finalistas> 
Acesso em: 12/06/2017. 
32  Disponível em: < http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2015/10/vencedores-do-

profissionais-do-ano-de-2015-sao-anunciados.html> Acesso em: 15/07 2017. 
33. Disponível em: < http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2016/10/vencedores-do-
profissionais-do-ano-de-2016-sao-anunciados.html> Acesso em: 15/07/2017. 

34 Target, termo utilizado na publicidade para designar o público-alvo. 

http://www.sbt.com.br/jornalismo/sbtnoticias/noticias/90780/SBT-anuncia-vencedor-do-premio-O-Melhor-Comercial-do-Brasil.html
http://www.sbt.com.br/jornalismo/sbtnoticias/noticias/90780/SBT-anuncia-vencedor-do-premio-O-Melhor-Comercial-do-Brasil.html
http://profissionaisdoano.redeglobo.com.br/regulamento
http://propmark.com.br/premios/premio-profissionais-do-ano-escolhe-finalistas
http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2015/10/vencedores-do-profissionais-do-ano-de-2015-sao-anunciados.html
http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2015/10/vencedores-do-profissionais-do-ano-de-2015-sao-anunciados.html
http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2016/10/vencedores-do-profissionais-do-ano-de-2016-sao-anunciados.html
http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2016/10/vencedores-do-profissionais-do-ano-de-2016-sao-anunciados.html
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marketing35. No entanto, a publicidade quando prioriza a população jovem em suas 

estratégias, possivelmente não percebe que a população de idosos na 

contemporaneidade demonstra estar mais ativa frente ao consumo e, por isso 

mesmo, mais atenta às suas necessidades, desse modo, o espaço reservado a eles 

no contexto publicitário ainda intenta uma correspondência significativa. 

Consideramos que a ausência de idosos na maioria das peças elencadas, e o 

fato da presença ser em papéis secundários com pouca representatividade, sejam 

elementos que colaboram para um cenário em que não há o reconhecimento do 

papel socioeconômico dessa população na medida em que vemos “[...] padrões de 

representação da sociedade que claramente excluem grupos minoritários das 

posições de decisão, ou mesmo os excluem da própria representação [...]” 

(GASTALDO, 2013, p. 27).  

Num segundo momento de análise, observamos que os papéis 

desempenhados pelos idosos nas nove peças onde aparecem em destaque, apenas 

três anúncios os retratam utilizando dispositivos móveis que são: Ceará, 

Origem/Prataria/Implante e Vovô Radical, todas desenvolvidas pela agência Ogilvy 

para a empresa de classificados online OLX no ano de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Marketing é um processo social e gerencial através do qual indivíduos e grupos obtêm aquilo que 
desejam e de que necessitam, criando e trocando produtos e valores uns com os outros (KOTLER, 
1998, p. 03). 
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TABELA 02 – IDOSOS APARECEM EM DESTAQUE   

 
Fonte: elaborada pela pesquisadora. 

 

As representações observadas nessas peças – em que os idosos são 

retratados utilizando dispositivos móveis – possuem elementos comuns, uma vez 

que foram produzidas com a mesma finalidade e para a mesma empresa, que é a de 

vender ou comprar algum objeto pelo smartphone por meio do aplicativo de 

classificados online da OLX. Na peça Ceará, o avô vende uma bicicleta para levar a 

avó para o Ceará (praia); em Origem/Prataria/Implante a avó vende um faqueiro 

para financiar um implante de cabelo para o avô; e na peça listada Vovô Radical, o 

avô compra um headphone para a avó não ouvir o barulho de uma festa realizada 

em sua casa. 

 

TABELA 3 – IDOSOS UTILIZANDO DISPOSITIVOS MÓVEIS 

 

Fonte: elaborada pela pesquisadora. 

 

Outro ponto comum apresentado em todas as peças diz respeito ao 

comportamento dos idosos cujo visual de certa forma “conflita” com o papel de 

modernidade, ou seja, quando surge a necessidade de representar a terceira idade 

em utilização de dispositivos móveis a referência de velhice parece cristalizada no 

estereótipo evidenciado pelas vestimentas e acessórios enquanto utiliza o 

smartphone aludindo um “idoso descolado”. Assim, é possível inferir que o teor 

humorístico seja a linguagem escolhida para construir os personagens idosos que 

atuam nas peças da OLX, em campanhas como a Desapega OLX, que está 

representada na lista de finalistas pela peça Origem/Prataria/Implante e 

posteriormente na campanha Vovô Radical. 
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4.3 SELEÇÃO DO CORPUS  

 

A delimitação do corpus sucedeu em dois momentos, inicialmente 

consideramos que havia pouca representação de idosos no contexto publicitário, e a 

fim de atestar essa observação foi realizada uma investigação em dois eventos de 

premiações, realizados pelas emissoras SBT e Rede Globo de Televisão nos anos 

de 2015 e 2016, em que verificamos as ausências e presenças de idosos em 

peças/campanhas publicitárias. Os resultados da análise da tabela – 01 confirma, 

nesse recorte, o baixo número de idosos retratados e com o índice menor ainda 

quando representados em utilização de dispositivos móveis.  

Apesar desse cenário, a temática do idoso utilizando dispositivos móveis 

esteve na mídia através da campanha Vovô Radical da empresa de classificados 

online OLX. A campanha Digitau esteve representada por uma peça em que não 

aparece o idoso. A escolha dessa peça para integrar o corpus ocorreu de forma 

intencional e por conveniência, justamente, pela ausência de um representante 

dentro do recorte selecionado que pudesse promover percepções distintas para o 

tema desse estudo. Contribuiu o fato de a peça ter sido veiculada no mesmo período 

de tempo, no ano de 2016, e abordar idosos em destaque utilizando dispositivos 

móveis. Assim, para que haja diferentes propostas de análise o corpus é formado 

pelas peças Desafio Digitau: App Itaú e Vovô Radical – Headphone – OLX. 

 

4.3.1 DESAFIO DIGITAU: APP ITAÚ 

 

Itaú Unibanco é um banco brasileiro, fundado em 4 de novembro de 2008, 

mediante a fusão de duas das maiores instituições financeiras do país, Holding Itaú 

Bancos e Unibanco, tornando-se o maior banco privado do Brasil. A atual marca Itaú 

estabelece relações com seus públicos por meio da ideia chave “Isso Muda o 

Mundo”, cuja proposta, segundo descrição em sua linha do tempo 

(https://www.itau.com.br/sobre/),  é promover mudanças nas vidas das pessoas e da 

sociedade levando-as a ter uma relação saudável com o dinheiro.  

A peça Desafio Digitau: App Itaú foi lançada em 10 de maio de 2016, criada 

pela agência Africa como parte de uma ampla campanha visando estimular o uso de 

dispositivos móveis em transações bancárias de seus clientes. Na época, como vice-

presidente de criação da agência, Eco Moliterno (2016a) diz que “a ideia do filme é 

https://www.itau.com.br/sobre/
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mostrar, na prática, como usar o aplicativo do Itaú é tão simples quanto fazer 

atividades que já se tornaram parte do cotidiano das pessoas [...]”. Além de TV e 

internet a campanha esteve em jornais, revistas, cinemas, vinhetas ações de 

merchandising e rádio.  

Para ilustrar esta ação, o Itaú convidou Lilia (79 anos) e Neuza (80 anos) na 

época, que se conhecem há 60 anos, propondo alguns desafios, com a meta de 

organizar um chá com as amigas usando apenas aplicativos. O sucesso foi tão 

grande que as duas amigas viraram vovloggers (vovós + vlogger) e nas campanhas 

seguintes receberam vloggueiros que ensinaram para as vovós algumas técnicas, 

gírias e truques para que elas entrassem no universo dos vlogs. Ainda de acordo 

com Moliterno (2016b) 

 

[...] O que nasceu como uma ação para mostrar que o App Itaú é fácil de 
usar está virando agora, em função do sucesso na internet, uma grande 
plataforma transmídia de conteúdo com Lilia e Neuza como protagonistas. 
[...] mas isso só aconteceu graças à autenticidade delas, algo fundamental 
para qualquer vlogueiro. Por isso elas tem tudo para ser as primeiras 
‘vovlogueiras’ do Brasil. 

 

FIGURA 1 – LILIA E NEUZA 
 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=0Ycxc8jXlBI&t=1s 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Ycxc8jXlBI&t=1s
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FIGURA 2 – LILIA E NEUZA AO SABER DO DESAFIO DA SELFIE 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=0Ycxc8jXlBI&t=1s 

 

FIGURA 3 – CHÁ COM AS AMIGAS 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=0Ycxc8jXlBI&t=1s   

 

FIGURA 4 – NEUZA TRANSFERE O DINHEIRO PARA LILIA 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=0Ycxc8jXlBI&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=0Ycxc8jXlBI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=0Ycxc8jXlBI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=0Ycxc8jXlBI&t=1s
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O comercial possui 2’22’’ (dois minutos e 22 segundos), começa com as 

amigas sentadas em um sofá numa sala de visitas falando sobre namorados, Lilia 

diz: “Eu fui muito namoradeira” e aponta para Neuza, “ela não, ela conheceu o 

Ronald”, e faz um sinal de “não” com o dedo indicador, dando a entender que ela 

não namorou muito. Falam sobre as datas de casamento de ambas, aludindo ao 

tempo de forma descontraída, quando Lilia comenta: “Somos antenadas, nós 

estamos na era digital, agora é tudo tic, tic, tic” (faz um barulho com a boca ao 

mesmo tempo em que meche a mão simulando digitar). 

 Neuza começa a cumprir o primeiro desafio que é criar o grupo de WhatsApp 

e comenta com Lilia para fazerem juntas – assim, podem compartilhar dúvidas uma 

ajudando a outra – nomeiam o grupo de “algumas amigas” e Neuza fala com a 

câmera: “Não precisamos colocar imagem, porque senão teríamos que tirar uma foto 

de nós duas”, enquanto recebe em off sinal positivo para fazer. Ambas aparentam 

descontração e parecem se divertir com a foto e com o momento. 

Na sequência gravam juntas a mensagem de voz que é o terceiro desafio, 

convidam as amigas para o chá, sem combinar o texto falam ao mesmo tempo e de 

forma desencontrada. Lilia comenta: “é bem diferente das cartas”, elas se olham e 

riem. O quarto desafio é realizado por Lilia que pede comida pelo Ifood – escolhem 

comida portuguesa, pedem os salgados e surge a dúvida de quanto gastaram. 

Neuza diz: “Lilia, você vai pagar e eu vou dividir com você”, Lilia sugere que dividam 

entre todas elas e Neuza pergunta: “Mas nós convidamos e vamos cobrar delas?”, 

Neuza dá umas batidinhas de leve no braço da amiga e diz: “Fica chato, né?”, Lilia 

responde: “É fica chato, por enquanto tá dando pra pagar”. Enfim, concordam em 

dividir apenas entre as duas. 

O quinto desafio é baixar o aplicativo do banco, a câmera mostra todo o 

procedimento, enquanto elas comentam a rapidez e facilidade do processo. Na 

sequência vemos cenas do chá, comentários das idosas do quanto estava bom o 

encontro, cenas das amigas e comida. Lilia cumpre o sexto desafio, que é chamar 

um taxi pelo App 99, para que as amigas possam ir embora. Nas cenas finais, Lilia, 

com uma xícara de chá na mão, pergunta o que a amiga está fazendo e ela diz que 

está transferindo o dinheiro, que é o sétimo desafio. Neuza diz: “Transferência 

realizada!”, Lilia responde: “Pode colocar mais dinheiro então. Já que você está rica 

aí, coloca mais dinheiro lá”. Elas se olham enquanto riem e Neuza responde: “Vou 

pensar no seu caso”. 
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4.3.2 VOVÔ RADICAL – HEADPHONE – OLX 

 

A OLX é uma empresa que atua em 118 países publicando websites de 

anúncios classificados na internet. Fundada na Argentina, em março de 2006, pelos 

empresários Fabrice Grinda e Alejandro Oxenford, é hoje majoritariamente detida 

pelo grupo sul africano Naspers (95%). No Brasil, no início de 2015, uniu-se ao seu 

concorrente Bom Negócio mediante acordo com a Shibsted.  

A peça Vovô Radical – Headphone – OLX foi veiculada em 15 de outubro de 

2015 e criada pela agência Ogilvy encarregada desta conta. O vovô da OLX, 

interpretado por Élcio Calascibetta, iniciou na campanha “Rap do Desapega”, depois 

protagonizou “Vovô Radical”, “Vovô Por Trás dos Memes” e a campanha mais 

recente intitulada como “Esquadrão Desapega”. O objetivo da peça é divulgar o chat 

da plataforma para falar em tempo real, com o vendedor do produto e, assim, 

agilizar a compra. De acordo com Adriana Maia (2015), Gerente de Marketing da 

OLX, o bom-humor é a marca registrada da empresa e ainda: [...] Optamos também 

em retomar o personagem do “vovô”, já que tinha sido usado anteriormente, por 

conta da receptividade e do sucesso que ele fez entre o público jovem [...]. 

A peça tem 44’’ (quarenta e quatro segundos) e inicia com o vovô assoviando 

o Rap da Felicidade com o celular na mão. Enquanto caminha encontra com o neto 

e outros jovens na sala, o neto pergunta: “E aí vô! Tá animado pra festa?”. A câmera 

dá um close na face do avô, ele começa a digitar no aplicativo da OLX, no 

smartphone, iniciando um chat com uma jovem que anuncia um headphone, 

enquanto o narrador diz: “O novo aplicativo da OLX vem com chat. Agora ficou muito 

mais fácil comprar e vender pertinho de casa”. 
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FIGURA 5 – VOVÔ É AVISADO DA FESTA    

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=HB7nza7wh2w      

 

FIGURA 6 – ESCOLHA DO PRODUTO PELO APLICATIVO                  

                                    

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=HB7nza7wh2w 

     

                 Então aparece o avô em cima do telhado da casa se preparando para pular 

na piscina que está iluminada e rodeada de jovens. Enquanto ele arruma os óculos 

de mergulho a multidão grita incentivando: “Vô! Vô! Vô! Vô! Vô!”. Em seguida o avô 

dá um salto mortal e cai na piscina. Há um momento de silêncio, certa tensão na 

espera e ele, então, emerge levantando os braços e todos comemoram. Na 

sequência aparece a avó sentada de costas para a piscina usando os headphones 

enquanto assiste algo no smartphone. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HB7nza7wh2w
https://www.youtube.com/watch?v=HB7nza7wh2w
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FIGURA 7 – VOVÔ SE PREPARANDO PARA O SALTO 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=HB7nza7wh2w       

 

FIGURA 8 – VOVÔ EMERGINDO DO SALTO OLÍMPICO 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=HB7nza7wh2w 

 

4.4 ANÁLISES DAS PEÇAS CHÁ DIGITAU: APP ITAÚ E VOVÔ RADICAL – 

HEADPHONE – OLX 

 

Junto da terceira idade a utilização de dispositivos móveis é o tema central 

nos dois comerciais em análise – possivelmente essas sejam as duas únicas 

semelhanças entre as peças: escolher personagens idosos como protagonistas, 

provavelmente, como estratégia de marketing de ambas as empresas, cada uma ao 

seu modo, utilizando meios distintos ao representar o idoso, o que nos conduz ao 

cerne dessa dissertação. Consideramos que a maneira como a mensagem é 

desenvolvida e executada por meio das narrativas publicitárias se constitui de 

https://www.youtube.com/watch?v=HB7nza7wh2w
https://www.youtube.com/watch?v=HB7nza7wh2w
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fundamental importância para o que será entendido enquanto instância subjetiva 

manifesta pelo discurso.  

A peça Chá Digitau: App Itaú apresenta duas idosas, Lilia e Neuza, que são 

desafiadas a executar ações através dos aplicativos do smartphone – apenas para 

lembrar, elas irão montar um grupo no WhatsApp, fazer uma selfie, mandar 

mensagens de voz, pedir comida, baixar o aplicativo do banco, pedir táxi e fazer 

transferência de dinheiro. As ações se desenvolvem aparentemente de forma 

descontraída.  

 
De maneira geral o discurso publicitário contemporâneo mantém, por 
natureza, uma ligação privilegiada com o ethos ele busca persuadir ao 
associar os produtos que promove a um corpo em movimento, uma maneira 
de habitar o mundo (MAIGEUNEAU, 20150, p. 19).  

 

Contextualizando o entendimento acerca do âmbito publicitário, em que 

cenário e atores representam um evento programado com roteiro a ser seguido com 

a possibilidade de se refazer uma mesma cena quantas vezes forem necessárias, é 

possível reconhecer, mesmo através da narrativa publicitária (programada, 

roteirizada e planejada), vestígios do real representado na peça36, visto que Lilia e 

Neuza são amigas há 60 anos, o que possivelmente tenha facilitado a interatividade 

entre ambas. Ao considerar que a subjetividade manifesta no discurso é concebida 

como uma voz que não pode ser dissociada do corpo que enuncia, ou seja, é uma 

imagem de si refletida no discurso, entende-se que, “[...] por meio da enunciação, 

revela-se a personalidade do enunciador [...]” (MAINGUENEAU, 2005, p. 98), e 

ainda, que se manifesta por intermédio das ações e da forma que o faz. As amigas 

expressam clara interação e intimidade desenvolvida nos diálogos e observável pela 

forma que uma dirige-se à outra. Aqui o ethos não diz respeito apenas ao que é dito, 

mas é válido ao “como” é dito, em que a noção de tom é o que 

 
[...] dá autoridade ao que é dito. Esse tom permite ao leitor construir uma 
representação do corpo do enunciador (e não, evidentemente, do corpo do 
autor efetivo). A leitura faz, então, emergir uma instância subjetiva que 
desempenha o papel de fiador do que é dito (MAINGUENEAU, 2005, p. 98, 
grifo do autor).  

 

                                                           
36 A peça publicitária em questão tem, com a seleção de atrizes que representam a si próprias, um caráter 
documental. 



101 

 

O tom discursivo, que no caso é construído através dos comentários sobre 

namoro, datas de casamento, diferença do tempo das “cartas”, além do quanto 

agora elas estão antenadas, constrói a figura do fiador, quanto ao termo, é 

importante ressaltar que esta é uma instância subjetiva que desempenha o papel de 

afiançar o que o enunciador diz com o intuito do co-enunciador aderir ao que foi dito, 

“[...] a noção de ethos, que mantém um laço crucial com a reflexividade enunciativa, 

permite articular o corpo e discurso para além de uma oposição empírica entre oral e 

escrito [...]” (MAINGUENEAU, 2015, p.17). O ethos relaciona-se com a elaboração 

de uma corporalidade do enunciador por meio do tom lançado por ele no âmbito 

discursivo, é aquele que se revela no discurso e, no caso, demonstrado por ambas 

dada à pessoalidade manifesta na interação.  

 

FIGURA 9 - AMIGAS 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=0Ycxc8jXlBI&t=1s 

 

 Dessa forma, a partir do ponto de vista da cenografia, a maneira pela qual se 

observa a comunicação entre elas possibilita construir no imaginário do 

telespectador as características a respeito de cada uma em relação aos 

comportamentos e o juízo que fazem acerca dos valores que consideram para si.  

Podemos dizer que uma amizade de tantos anos já tenha construído o ethos que 

transparece no anúncio, visto que está revestido de uma eficácia implícita, 

construída pela intimidade exercitada e explícita ao ser colocado em cena.  

https://www.youtube.com/watch?v=0Ycxc8jXlBI&t=1s
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Os discursos publicitários recebem um suporte de produção capaz de criar 

qualquer situação que a imaginação conseguir expressar, no entanto, nesse caso, a 

escolha do cenário foi a casa da Lília, o que possivelmente tenha contribuído para 

que a ação realizada em um ambiente “familiar” seja revestido com uma certa 

informalidade ao mesmo tempo que reforça o sentimento de confiança, conforto, 

intimidade e respeito que a marca pretende passar. O fato das convidadas 

integrarem o círculo social de ambas, do encontro se dar em ambiente conhecido e 

algumas tarefas serem cumpridas em presença das amigas, aludindo certo status 

frente a elas, promove empatia, visto que, são cenas comuns nos ambientes 

familiares e possivelmente reconhecidas no contexto contemporâneo. “[...] como a 

literatura, a publicidade procura ‘encarnar’, por meio de sua própria enunciação, 

aquilo que ele evoca, isto é, procura torná-lo sensível [...]” (Idem). O ethos 

construído nesse momento se dá através dos indícios textuais, pelo comportamento 

de ambas ao vencerem os desafios com uma “plateia” assistindo. 

Apesar de um roteiro a ser seguido, as duas mulheres fazem uma auto-

encenação, atuam como elas mesmas, mas em uma situação ficcional, roteirizada, 

filmada etc. Não são personagens no sentido literal e literário do termo, o fato de se 

conhecerem, possivelmente, pode simplificar a encenação publicitária. Esse 

momento aparece claramente quando Lilia sugere que Neuza pague o pedido de 

comida e que depois elas dividam o valor. 

 

FIGURA 10 - CONVERSA SOBRE O PAGAMENTO 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=0Ycxc8jXlBI&t=1s 

 

Essa é uma situação de intimidade. Falar sobre dinheiro, muitas vezes, é 

assunto delicado (até mesmo entre amigas), percebe-se que pelo gesto das 

https://www.youtube.com/watch?v=0Ycxc8jXlBI&t=1s
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batidinhas no braço, pelas expressões faciais de Neuza (Figura 10) e pelo tom da 

sua fala (algumas vezes falam juntas) ao passo em que chama a atenção de Lilia, o 

faz de forma carinhosa. É um gesto “treinado”, possivelmente repetido pela história 

de ambas, chamar a atenção de um amigo é algo que demanda conhecimento e 

jeito. Nesse instante a cenografia é percebida na fala de Neuza quando diz: “Lilia, 

você vai pagar e eu vou dividir com você”, Lilia sugere que dividam entre todas elas 

e Neuza pergunta: “mas nós convidamos e vamos cobrar delas?”, Neuza dá umas 

batidinhas de leve no braço da amiga e diz: “Fica chato, né?”, Lilia responde: “é fica 

chato, por enquanto tá dando pra pagar”. Enfim, concordam em dividir apenas entre 

as duas. 

 
Com efeito, tomar a palavra significa, em graus variados assumir um risco; 
cenografia não é simplesmente um quadro, um cenário, como se o discurso 
aparecesse inesperadamente no interior de um espaço já construído e 
independente dele: é a enunciação que, ao se desenvolver, esforça-se para 
constituir progressivamente o seu próprio dispositivo de fala 
(MAINGUENEAU, 2005, p. 87). 

 

A peça trata de anunciar um produto, no caso, o aplicativo do banco para 

smartphones, ao mesmo tempo em que reforça no contexto o posicionamento da 

marca em relação às questões sociais, nesse caso sendo o fiador, já que, as peças 

e campanhas do Banco Itaú Unibanco são elencadas em prêmios com bastante 

frequência e, especificamente nesse recorte, representada com três peças finalistas. 

A escolha do nome da peça, Chá Digitau: App Itaú, juntamente com as 

personagens idosas, denota de forma implícita o estereótipo do “chá de velhinhas”, 

que apesar de ser algo comum em qualquer idade, quando associados, os contextos 

produzem um sentido corriqueiro, como se fosse algo esperado para a idade. 

Somado a isso tem o comportamento “ingênuo” apresentado frente aos desafios 

digitais, o que reforça o imaginário de que idosos tem dificuldade em lidar com as 

novas tecnologias. Apesar da maneira descontraída que as mulheres conduzem os 

desafios e que tenham realizado as tarefas, o ponto aqui é a combinação: chá, 

idosas, cenário (a casa da Lilia) e o comportamento frente aos desafios digitais, que 

relacionados constroem um ethos cujo discurso está associado à imagem da velhice 

que se diverte tomando chá.   

Dessa forma, consideramos que o discurso da peça Chá Digitau: App Itaú ao 

produzir uma ação com idosas, utilizando smartphone para realizar desafios, procura 

criar uma imagem descontraída, porém ingênua e estereotipada da terceira idade ao 
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deixar implícito que o seu produto pode ser tão fácil de usar que “até” idosos podem 

aprender. O discurso propõe uma conveniente valorização social ao idoso 

oferecendo um sentimento de pertença e inclusão e, a partir do uso do App, também 

“liberdade” e independência financeira, afinal, é uma proposta comercial de uma 

instituição bancária.  

 As características apontadas na cenografia e diante das cenas validadas 

fazem emergir, na enunciação, um ethos de enunciador que valoriza a fidelidade, 

amizade e confiança por intermédio da relação de Lilia e Neuza que acabam por ser 

fiadoras da ação, visto que, é através da relação delas, que a interação verbal se 

materializa nas tarefas, ainda que por meio de um “chá com as amigas” seja ativado 

o estereótipo (natureza social do ethos), o que acaba funcionando como estratégia 

discursiva da ação. 

Pensar em discurso publicitário a respeito da terceira idade favorece a 

reflexão sobre os modos de representatividade dessa população, percebendo-se 

que as produções narrativas nos anúncios se constituem numa linha de extremos, 

na maioria do tempo os idosos estão ausentes e, quando presentes, estão de forma 

caricata. Patrick Charaudeau (2015), no livro Discurso das Mídias, faz referência 

sobre qual o lugar que as mídias devem ocupar de modo a formar um cidadão 

consciente e crítico com relação às mensagens que os rodeiam. 

 
Lógica econômica e lógica tecnológica são certamente incontornáveis, mas 
é a lógica simbólica que nos interessa aqui: trata-se da maneira pela qual os 
indivíduos regulam as trocas sociais, constroem as representações dos 
valores que subjazem suas práticas, criando e manipulando signos e, por 
conseguinte, produzindo sentido. Não deixa de ser paradoxal, no final das 
contas, que seja essa lógica que governe as demais (CHARAUDEAU, 2015, 
p. 16). 

 

Um discurso não se constrói apenas pelo linguístico, mas também pelos 

elementos extralinguísticos e pelos efeitos de sentido que pode promover. Assim, é 

possível perceber as formas diversas em que os idosos podem ser retratados. 

 A peça Vovô Radical – Headphone – OLX, por exemplo, apresenta um olhar 

diferente para o idoso utilizando dispositivo móvel, percebe-se, ao contrário das 

idosas do Itaú que representam o percurso quase que didático indo aos poucos para 

realizar os desafios, que esta produção representa um idoso já adaptado e com 

certa destreza em administrar as tarefas propostas pelo chat da plataforma.  
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A construção do ethos se constitui através do personagem idoso, 

caracterizada pelas suas vestimentas, cenários, pela figura construída no decurso e 

em suas ações, já que não há diálogos, apenas a voz do locutor. “[...] O universo de 

sentido propiciado pelo discurso impõe-se tanto pelo ethos como pelas ‘ideias’ que 

transmite [...]” (MAINGUENEAU, 2005, p. 99), assim, a elaboração do personagem 

que está caricato (boné, óculos, roupão) enfatiza, num primeiro momento e da 

mesma forma que na peça anterior, que a utilização de dispositivos móveis é algo 

simples e corriqueiro.  

Nos primeiros segundos em cena o avô entra na sala assoviando, é 

questionado pelo neto se está preparado para a festa – o avô, então, pega o 

smartphone e inicia a compra de um headphone através do chat da plataforma 

(Figura 11). Cria-se assim um ethos do anúncio que promove a praticidade e rapidez 

do processo entre a divulgação e venda do objeto através do novo aplicativo – o 

fiador é a ação reforçada pela agilidade com que o avô pega o smartphone e o 

utiliza para realizar a tarefa.  

 

FIGURA 11 – VOVÔ ACESSA O CHAT 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=HB7nza7wh2w 

 

A compra de um headphone se concretiza aparentemente em um parque, 

local onde o avô ainda está com o mesmo traje (Figura 12) – é importante lembrar 

que os adereços e vestimentas podem, evidentemente, estar presentes no cotidiano 

do idoso, usar bengala, óculos, boné, avental etc. fazem parte de uma série de 

https://www.youtube.com/watch?v=HB7nza7wh2w
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objetos facilitadores ou do gosto de cada um para usar o que sentir vontade e onde 

desejar, a ressalva, aqui, está na utilização desses elementos para identificar essa 

faixa etária, especificamente nessa peça, nosso objeto de estudo. Quando a marca 

OLX se vale de um estereótipo para construir sua comunicação, diz de si um 

compartilhamento de valores de maneira a estabelecer uma voz enunciativa em que: 

 
[...] caráter e corporalidade do fiador provem de um conjunto difuso de 
representações sociais valorizadas ou desvalorizadas, sobre as quais se 
apoia a enunciação [...] Esses estereótipos culturais circulam nos domínios 
mais diversos: literatura, fotos, cinema, publicidade etc. (MAINGUENEAU, 
2005, p. 99). 

 

FIGURA 12 – REALIZAÇÃO DA COMPRA 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=HB7nza7wh2w 

 

É provável que a mensagem da marca esteja tentando buscar proximidade 

entre os contextos de um público jovem e o da terceira idade ao articular um 

discurso no qual o personagem idoso age e se comporta como um adolescente. Por 

esse ângulo, é possível inferir que a ideia seja uma tentativa de alinhar esses dois 

extremos por meio das possibilidades e vantagens de utilizar o chat do aplicativo ao 

mesmo tempo em que comunica ser uma capacidade que independe da faixa etária, 

construindo um ethos baseado em um cenário inclusivo. 

A imagem do avô em trajes domésticos na rua remete a duas ideias: uma de 

que tudo pode acontecer tão rápido que não dá tempo de trocar de roupa, portanto 

confirma o ethos de agilidade e rapidez na compra e venda utilizando o aplicativo da 

marca, como já mencionado, e a outra, cujo estereótipo, por vezes, associa os 

idosos como “descuidados” ou “alheios” às regras sociais. Se por um lado a ideia de 

https://www.youtube.com/watch?v=HB7nza7wh2w
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um idoso conectado, ágil e integrado às demandas tecnológicas cria um ethos de 

dinamismo, e, portanto, atua como fiador, por outro, atribuir ao fiador uma figura 

estereotipada da terceira idade confere à encenação uma mensagem dúbia, “[...] 

além de uma figura de enunciador e uma figura correlativa de coenunciador, a 

cenografia implica uma cronografia (um momento) e uma topografia (um lugar) das 

quais o discurso pretende surgir [...]” (CHARAUDEAU; MANGUENEAU, 2016, p. 96). 

Dessa forma, é possível identificar na mesma cena em que o avô fecha o negócio 

com a moça, através das atitudes espontâneas com ambos sorrindo e 

demonstrando satisfação, a contradição na “fala” e no espaço do jogo discursivo, já 

que a imagem do fiador é reproduzida por um estereótipo.   

Na cena em que o avô está em cima da casa (Figura 13), preparando-se para 

um salto na piscina, enquanto o público da festa, repleto de jovens, grita: “vovô, 

vovô, vovô!”, é oportuno refletir sobre a mensagem pretendida. Inferimos que seja a 

de que o idoso pode fazer o que quiser, e de fato pode, cabe apenas ressaltar que 

este não é um comportamento comum e o risco assumido parece ser demasiado 

alto para alguém da terceira idade. No entanto, é possível considerar que o 

componente de humor desta peça resida justamente no que não faz sentido.  

 
[...] o nonsense é utilizado como uma forma de quebrar a lógica do 
pensamento, ocasionando assim uma situação inesperada ou inusitada, 
pois o receptor, ao acompanhar o curso das idéias, naturalmente estará 
preparado para ouvir soluções e afirmações convencionais (impostas pela 
sociedade) para um determinado problema ou questão (FERREIRA, 2006, 
p. 11). 
 
 

FIGURA 13 – VOVÔ PRESTES A DAR MERGULHO 
 

 
 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=HB7nza7wh2w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HB7nza7wh2w
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Entendendo que o discurso publicitário tem como premissa estimular o ato de 

consumo, percebe-se que, além da mensagem em si, há um complexo 

entrelaçamento comunicacional que se apresenta e se faz representar através de 

várias camadas de percepção que se dá por vários cenários em que acontecem 

(casa, parque e piscina à noite), e que busca por meio da sua narrativa atrair o seu 

público-alvo, seja por uma imagem do “real” ou pela evocação de uma fantasia.  

Na peça em questão, os recursos de linguagem empregados emolduram 

ações em que o ethos emerge pela ideia de que “tudo é possível” e contrasta duas 

cenografias opostas em dois momentos: no primeiro é quando num ambiente 

comum na sala de uma casa, onde vai haver uma festa, o avô com atitude 

descontraída usando um roupão, cuja utilidade é reconhecidamente para uso 

doméstico, sai à rua para fechar o negócio tratado pelo chat do aplicativo da marca, 

o que equivale a uma cenografia estereotipada do idoso em situações que o 

represente em condição de desleixo e traz em si uma topografia contrária do que o 

primeiro discurso atesta sobre a vestimenta ao posicioná-lo em um parque fechando 

um negócio; no segundo momento, a cenografia apresenta uma cronografia 

contraditória caracterizada pelo frenesi adolescente na qual tudo acontece ao 

mesmo tempo, do jeito que dá e de maneira arriscada sem a preocupação com as 

consequências, mas que é representada por um idoso que assume as atitudes 

juvenis ao subir no telhado da casa e com um salto olímpico mergulhar na piscina 

emergindo alguns segundos depois para o alívio e alegria do neto e dos amigos que 

assumem o comportamento contemplativo numa clara inversão de papéis. 

O headphone, afinal, é para a avó que, sentada de costas para a piscina, 

parece distraída e não percebe o que acontece atrás de si, aparentemente 

assistindo algo no seu smartphone (Figura 14), comportamento esse que alude a 

uma indiferença completa ao que acontece à sua volta, reforçando o estereótipo do 

idoso alienado absorto em seu próprio mundo, mesmo que, paradoxalmente, esteja 

conectada a um universo muito maior através do dispositivo móvel. 
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FIGURA 14 – VOVÓ USANDO HEADPHONE 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=HB7nza7wh2w 

 

Consideramos que o efeito de humor é gerado por um jogo de inversões dos 

dois comportamentos identificados dentro desse espaço discursivo onde o avô ora 

assume o papel estereotipado de um idoso, ora do adolescente em comportamento 

arriscado.  

A comicidade gerada pela subversão dos papéis é, possivelmente, o apelo 

principal da marca para a adesão do público ao seu produto. Igualmente, fazemos a 

ressalva do discurso contido no slogan “desapega, desapega, OLX”, que pode ser 

interpretado e consideramos como mais um ponto a ser levado em conta, na medida 

em que a marca decide por um ator idoso como personagem em evidência para 

representar uma campanha cujo tema é desapegar de algo que já não serve mais 

para investir em algo novo. Nesse sentido observamos que, atribuir uma ideia 

associada ao desapego no contexto cujo protagonista é um personagem idoso 

sugere o entendimento contrário de inclusão, incompatível com o esforço da 

população da terceira idade que ainda busca reconhecimento e acolhimento social. 

 

4.4.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Considerando o fato de que as duas peças possuem estilos diferentes e são 

interpretadas por idosos do gênero feminino no Chá Digitau: App Itaú e masculino na 

peça Vovô Radical – Headphone OLX é possível identificar a proposta comum de 

https://www.youtube.com/watch?v=HB7nza7wh2w
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representar idosos em utilização de dispositivos móveis, no entanto, cabe ressaltar a 

forma diferenciada em que cada uma das ações demonstra a competência e 

destreza de manuseio do smartphone.  

Na peça Chá digitau: App Itaú em que há o reconhecimento das limitações – 

mesmo que roteirizadas – e uma apropriação do emocional representado pela 

ansiedade frente ao “novo”, percebe-se a respectiva reação positivada para o 

desafio. A insegurança é superada pelas tentativas de realização e a aceitação de 

que há limites, mas que tudo ao seu tempo é realizado, o que interpretamos, de 

acordo com a teoria, como um processo bem elaborado das crises vitais. 

Por outro lado, ainda pela perspectiva de Erikson (1972), a peça Vovô Radical 

– Headphone – OLX é um exemplo clássico de ciclos não elaborados, em que num 

primeiro momento há uma adequação comportamental tanto em níveis domésticos 

quanto sociais, evidenciados pela negociação e concretização do negócio tratado 

pelo chat – apesar de ter saído de roupão à rua – e, num segundo momento, em 

clara negação da condição de idoso, assumindo riscos ao subir no telhado e praticar 

um salto com alta exigência e de desempenho atlético, o que efetiva um 

comportamento imprudente, por vezes, típico da adolescência. Nesse caso, 

inferimos que, de acordo com a teoria psicossocial, há uma crise vital não resolvida 

em que a identidade, ainda em formação, conflita com a profusão de papéis, muito 

comum dos 12 aos 18 anos de idade. 

 Ainda que não seja a proposta desse estudo analisar o contexto 

comportamental dos personagens nas peças, cabe vislumbrar, por essa perspectiva, 

uma possibilidade de interpretação em que a atuação do idoso esteja alinhada com 

sua natureza e modos de comportamento. Considerando que o envelhecimento 

populacional tem trazido mudanças significativas ao mercado e constituindo um 

segmento de consumidores cuja relevância movimenta o cenário econômico, é 

oportuno que as empresas e agências publicitárias revejam suas estratégias e por 

consequência o entendimento sobre suas necessidades, hábitos de compra e 

preferências ao representá-los na mídia.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os objetivos propostos nesta dissertação emergiram da observação da 

pesquisadora de que há pouca presença da terceira idade na publicidade. Mais à 

frente da percepção inicial, a motivação se fortaleceu ao reparar que, além da pouca 

representação num âmbito geral, ela é menor ainda ao retratar o idoso utilizando 

dispositivos móveis e, quando há, está caracterizada por estigmas envolvidos no 

imaginário coletivo a respeito da velhice, o que acarreta em uma interpretação 

caricata ou estereotipada do idoso. 

 As hipóteses levantadas inicialmente, a respeito da mínima representação e 

o fato da publicidade ao atribuir desempenho a esses atores inclinar-se a 

estereotipar o comportamento ingênuo frente aos aparatos digitais e/ou juvenilizar 

papéis, foram comprovadas; especialmente pelas peças analisadas cujo perfil retrata 

o idoso nessas duas características. 

Buscamos evidenciar através dos dados demográficos o crescimento da 

população idosa e, ainda, que o seu potencial de consumo é uma realidade 

identificada há pelo menos quatro anos, de acordo com pesquisa realizada em 2014 

pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) Brasil. O estudo apontou hábitos de 

consumo e convívio social da terceira idade, bem como seu posicionamento frente 

às novas tecnologias.  

Cabe retomar nesse momento os modos de envelhecer e de se conceber a 

velhice enquanto construção social, bem como, os modos de apreendê-la visto que 

se associa ao contexto sociocultural e histórico de determinada sociedade. 

Igualmente, destacamos que os modos de envelhecer na contemporaneidade 

assumem características diferentes de 30 ou 40 anos atrás, não apenas porque o 

envelhecimento ocorre de forma individualizada e distinta em cada ser, mas 

contemplamos os aspectos sociais que colaboram com o aumento da expectativa de 

vida e os papéis que essa geração se propõe. 

Devido à positivação da saúde, principalmente quando relacionada à 

aparência, a temática da velhice adquire contornos de status social quando é 

tomado como capital (CASTRO, 2016). Ao ser hipervalorizada, instaura no ideário 

vigente a imagem de um idoso ativo, bem-sucedido e responsável. No entanto, ao 

sujeito cuja saúde está debilitada ou caso tenha alguma incapacidade, são 
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atribuídas associações que correspondem ao “fracasso” de um envelhecimento 

“malsucedido” e apontam o indivíduo como responsável por negligenciar seu corpo. 

A velhice acaba se tornando uma questão privada cuja responsabilidade é 

transferida para o estado ou à própria família. Tal movimento foi nomeado por 

Debert (1999) como a “reprivatização da velhice”. Inferimos esse processo como um 

“convite” ao planejamento e administração da vida de forma a atender a um apelo 

social da gestão de si mesmo como um produto. 

Se por um lado as atribuições relacionadas à aparência recebem significação 

estética e, de alguma forma, cede aos apelos sociais, aos olhos da teoria 

psicossocial de Erikson (1972) a prerrogativa de saúde está centrada na articulação 

das vitórias, fracassos, medos e alegrias que o sujeito administra no decorrer do 

ciclo vital e que na velhice podem proporcionar um sentimento de tranquilidade e 

dever cumprido, denominando-se pelo autor: crises vitais. Os indicativos dessa 

elaboração estão inseridos no modo pelo qual o indivíduo constitui suas trocas 

sociais e pela forma que se relaciona e se insere no contexto cultural e histórico 

vividos pelo sujeito. Assim, entendemos que por intermédio das peças analisadas é 

possível perceber a diferença entre uma elaboração sadia de crises e uma 

elaboração com indícios problemáticos no que se refere aos ciclos vitais, 

desenvolvidos de acordo com a teoria psicossocial. 

No que diz respeito aos papéis sociais, observamos que o idoso na 

contemporaneidade é percebido como improdutivo ao se aposentar, o que exige do 

sujeito uma força extra de energia psíquica, já que ao longo de sua existência 

observou e vivenciou transições, permanências e continuidades. No entanto, ainda 

busca por reconhecimento enquanto cidadão. Esse processo se refere tanto a um 

momento de vida quanto às mudanças que ocorrem na sociedade na qual está 

inserido, gerando certa instabilidade e insegurança, resultado das mudanças 

estruturais e institucionais em que as identidades culturais se tornam provisórias, 

variáveis e problemáticas (HALL, 2014).  

Nossa reflexão acerca da aposentadoria levou-nos à percepção de que esse 

momento de transição – de vida produtiva para a aposentadoria – proporcionou 

maior mobilização por parte do idoso aposentado a pensar em si mesmo, atuando 

como agente promotor de seus processos, na medida em que investe seu tempo 

gerando e consumindo significados que tenha sentido dentro do contexto 

sociocultural no qual está inserido. Nessa perspectiva, a internet e o consumo digital 
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(STACHESKI, 2011) fazem parte de um conjunto de elementos que agregam e 

potencializam conquistas que, quando associadas ao cotidiano do idoso, atuam 

como facilitadoras relativas às demandas afetivas, sociais e culturais, além de 

revelar um potencial de consumo em crescimento. 

A contemporaneidade apresenta marcas significativas relacionadas à 

longevidade e à inovação tecnológica. Frente a essa constatação, cabe ressaltar 

uma geração cujo modelo de comunicação, compartilhamento e presença estavam 

moldados em parâmetros com diferentes significados socioculturais e que agora 

recebe novas atribuições ao estar conectado na internet. Assim, pelas constantes 

interações sociais e culturais, que promovem contínuas formas de (re) organizar 

vínculos e diálogos, os indivíduos da terceira idade interpretam e atribuem sentido 

para além da escrita através dos significados relacionados a sentimentos, conceitos 

e ideias (HALL, 2016). Entendendo que a cultura é um processo (WILLIAMS, 1958), 

percebemos que os sujeitos idosos, à sua maneira e tempo, foram se adaptando e 

investindo recursos cognitivos e emocionais de forma a administrar os 

desdobramentos cotidianos dessa totalidade e, assim, incorporar ao seu modo de 

vida as interpretações advindas do seu meio sociocultural, tanto no que diz respeito 

à maneira de consumir quanto na sua maneira de se comunicar. 

Salientamos que, apesar de haver uma parcela de idosos já adaptada às 

novas tecnologias (smartphones, laptops e tablets), ainda há outra parcela que 

busca inclusão, por meio das Universidades Abertas da Terceira Idade – UnATI’s e 

programas de extensão universitária, com a finalidade de adquirir competências e 

compatibilizar com uma sociedade tecnológica em constante expansão. Lembrando 

que a utilização de dispositivos móveis, no dia a dia dos idosos, através dos estudos 

elencados, apresenta-se como uma ferramenta que promove estímulos cognitivos, 

favorece as relações familiares e sociais, além de ser um indicador econômico, 

frente ao volume de compras pelo e-commerce já identificado pelas pesquisas, que 

relacionam esse consumidor a um mercado de produtos e serviços que, mesmo em 

estágio inicial, busca formas de acolher as demandas dessa população com 

especificações singulares. 

A partir dessa compreensão acerca do papel dos idosos, no que diz respeito à 

inclusão digital e à utilização de dispositivos móveis, observamos que a relação da 

terceira idade já adaptada com as novas tecnologias possibilitou a esse sujeito, além 

de (re) inserção social, a retomada da gestão financeira, que antes era delegada aos 
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familiares, bem como, trouxe mudanças na sua forma de consumo, tanto material 

quanto cultural, a ponto de ser identificado como um dos grupos geracionais de 

“consumidores autores” (MORACE, 2012) – o que permite indicar o protagonismo a 

essa faixa etária, que consome baseada em uma ética pautada em comportamentos 

observados, que vão desde as perspectivas econômicas até a demanda de 

atualizações tecnológicas. 

Como procuramos demonstrar, os idosos contemporâneos estão ativos e 

operantes no que diz respeito a compras e aquisições, inclusive pela internet. 

Inferimos que esse comportamento esteja relacionado a uma população socializada 

na cultura de consumo, conhecida como a geração baby boomers, e que, apesar 

das mudanças de interesses, essa geração ainda hoje representa uma força 

potencial mercadológica (KOTLLER, 1998). Esses indivíduos, cuja juventude foi 

marcada por ações revolucionárias e que, atualmente, na terceira idade, articulam 

discursos pautados na insatisfação frente ao contexto mercadológico, utiliza-se das 

habilidades juvenis de reivindicação a fim de buscar que as empresas encontrem 

uma melhor forma de atendê-los, tanto em produtos quanto em serviços. Por 

exemplo, as solicitações vão desde o desenvolvimento de produtos ergonômicos, 

embalagens mais fáceis para abrir e utilizar, com letras maiores e acessíveis para 

leitura, acessibilidade em locais públicos, serviços de saúde e segurança em 

domicílio, até locais para sair e conversar com pessoas da mesma faixa etária. 

A maneira de encarar tanto a juventude quanto o envelhecimento está 

vinculada aos fatores históricos e culturais, apesar das mudanças de 

comportamentos que esses indivíduos demonstram através das atividades já 

arroladas, tais como, seu posicionamento frente ao contexto mercadológico que está 

relacionado às suas atividades de consumo, a busca por habilidades às novas 

tecnologias de comunicação e as habilidades na utilização de dispositivos móveis, 

percebemos na contemporaneidade, que a imagem do idoso ainda é comumente 

associada a períodos de incertezas quanto ao futuro, de tristezas e como fase de 

declínio, geralmente ligada aos estereótipos da velhice. Apesar de uma parcela de 

idosos apresentarem essas características, a velhice não precisa ser definida e 

generalizada por essas circunstâncias. 

 Entendemos que é desse cenário abatido que as marcas desejam se afastar 

(logicamente), mesmo porque, a imagem da velhice adoecida não é a que gera 

lucro, mas sim, a imagem positiva, que retrata o idoso ativo, em boa forma, 
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destemido, seguro e que não se sente velho, ou seja, o idoso com “espírito jovem” 

que produz a mensagem de que é importante a manutenção de um corpo e mente 

juvenis, “cultivado sob a moral da boa forma” (GOLDENBERG, 2002).  

Estamos em processo de transição, não só demográfica como descrito 

anteriormente, mas há indícios de uma mudança social em trânsito, sinalizada 

através das ações da terceira idade, transformação que ao longo dos tempos 

promove mudanças da própria sociedade articulando-se nos modos de pensar, agir, 

se relacionar e que se configuram também na evolução dos modos que propuseram 

e/ou estabeleceram parte dessas modificações. É justo, portanto, que o sujeito idoso 

se beneficie desse momento de ascendência sendo reconhecido enquanto cidadão 

ativo e participante, bem como, representado sem que a ele sejam atribuídas 

interpretações caricatas. 

Buscamos a Teoria das Representações Sociais de Moscovici (2015), com o 

objetivo de compreender de que maneira a sociedade está produzindo leituras da 

terceira idade de forma que, a publicidade, enquanto geradora de sentidos, se 

alimenta e reproduz as imagens do idoso, ora de maneira estereotipada, ora 

juvenilizada. Quanto a esse modo de interpretar o ciclo de representações, optamos 

num primeiro momento, por levar em conta o entendimento de que as “[...] 

representações sociais são sempre complexas e necessariamente inscritas dentro 

de um ‘referencial de um pensamento preexistente’ [...]” (MOSCOVICI, 2015, p.216), 

tendo, inicialmente, como ponto de partida o individuo e o comportamento social 

estruturado em seu repertório cultural de interatividade.  

No entanto, a partir do momento em que as marcas atribuem aos idosos a 

representatividade de uma imagem estereotipada, compreendemos que esse 

referencial também começa a fazer parte da linguagem e códigos que norteiam as 

expressões e ideias atribuídas aos idosos, e assim, reforçam referências que nem 

sempre condizem com a realidade. A partir disso, concluímos que essas imagens 

são integradas pela sociedade que passam a incorporar o imaginário coletivo e a ser 

entendidas como ideais. A narrativa publicitária acaba atuando como um mapa 

classificatório e regulador social (ROCHA, in GASTALDO, 2013), estabelecendo 

assim um circuito entre indivíduo idoso e representações publicitárias. 

Contemplamos o fazer publicitário através do aspecto criativo do profissional 

de publicidade, por dois motivos: primeiro, porque consideramos ser por meio da 

habilidade de percepções desse sujeito que emergem as leituras, entendimentos e 
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sentidos que assomam os discursos que irão designar os papéis a serem 

executados nas peças; e segundo, porque entendemos que os argumentos criativos 

que transitam no imaginário coletivo, a respeito da terceira idade, são incorporados 

nas ações publicitárias por intermédio do repertório e conceitos dos profissionais da 

área do planejamento e/ou criação.  

Podemos inferir, ainda, que as diferentes formas de representação de uma 

mesma faixa etária podem estar relacionadas com os estímulos, impressões e 

influências advindas do meio social, cujo profissional também é sujeito interpretativo 

e através do qual sucedem as informações que são transmitidas, já que é a 

interpretação de alguém sobre algo. O olhar publicitário, nesse sentido, tem 

importante papel na propagação de ideias e valores atribuídos à velhice, quando 

produz suas narrativas e atribui aos idosos comportamentos caricatos, 

estereotipados e/ou juvenilizados, alimenta uma trajetória que, a partir do que já 

elencamos, entendemos que não representa o idoso contemporâneo, e que ações 

desse tipo acabam por inibir novas leituras quanto às capacidades e habilidades 

dessa população, adiando assim, novos entendimentos, princípios e critérios 

relacionados ao envelhecimento. Entretanto, cabe ressaltar que somos conscientes 

de que parte desse processo advém dos interesses dos clientes e das empresas 

cujas demandas, preferências e atribuições precisam ser respeitadas e acolhidas, e 

que é para atender seus interesses que os profissionais recebem a tarefa de 

transformar uma ideia em ação.   

Quanto à visibilidade publicitária, conforme dito anteriormente, comprovamos 

a hipótese de que os idosos quase não tem representatividade nos anúncios, 

quando têm, a eles são reservados papéis secundários ou estereotipados, como 

pudemos comprovar na amostra de 78 peças veiculadas num recorte de dois anos 

(TABELA – 1, Anexo – 1) – em que 51 peças não aparecem idosos, sendo que nas 

18 peças, as quais eles aparecem, são em papéis secundários, e em apenas nove 

(TABELA – 2) estão como protagonistas, desse total, em apenas três peças os 

idosos estão retratados utilizando dispositivos móveis, ainda assim, de maneira 

estereotipada. Dessa forma, com relação a essa amostra, a hipótese de que a 

mínima representatividade dos idosos em ações publicitárias colabore com o 

entendimento impreciso dessa população foi comprovada, visto que, se houvesse 

maior interesse das empresas em constituir a terceira idade em suas estratégias de 

marketing – como acontece com os jovens – os números elencados acima 
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alcançariam outras somas, bem como, seria possível produzir leituras engajadas na 

realidade de idosos já inseridos no contexto digital e habilitados na utilização de 

dispositivos móveis, sem precisar recorrer ao humor e/ou ao estereótipo. 

Essa dissertação buscou chamar a atenção sobre a população idosa cujos 

papéis atualizados diferem muito da velhice de até bem pouco tempo atrás, 

referimos a um público crescente que busca inclusão digital, fomenta o consumo 

através da internet e se habilita à utilização de dispositivos móveis como forma de 

readquirir independência, tanto social quanto financeira, dando sentido à 

materialidade de ambientes digitais (MILLER, 2015), do qual faz parte de forma 

participante e ativa, redefinindo inclusive, a noção do que é tempo (cronológico e 

tecnológico) e o que é material (físico e digital). Assim, concluímos que alcançamos 

os objetivos gerais e específicos dessa dissertação que eram o de identificar 

posicionamentos sobre esse ator social e a relação construída através das suas 

representações, bem como analisar as peças que retratam idosos em utilização de 

dispositivos móveis, com a finalidade de contribuir, a partir dos resultados, com uma 

reflexão acerca da velhice que parece estar estigmatizada e engessada num cenário 

em penumbra.  

 Cabe nesse momento, trazer uma das teorizações de Sigmund Freud 

(FADMAN; FRAGER, 1986, p. 7) em que se refere a essa sensação de permanência 

e argumenta que ela se deve à influência do caráter atemporal de nosso 

inconsciente, em que os processos se acham fora do tempo, não cronologicamente 

ordenados e tampouco sofrem modificações ao longo dos anos. Isso explicaria certa 

resistência ou estranhamento à ideia de que envelhecemos. Nesse sentido, a 

possível razão da recusa da velhice, como consequência da natureza do 

inconsciente, soma-se à dificuldade de se envelhecer em uma sociedade que 

valoriza a juventude e os padrões de beleza conectados a ela. Nessa sequência, a 

título de contribuição frente a essas análises, consideramos que, o fato do tema 

sobre a velhice estar ganhando notoriedade nos contextos acadêmicos seja de 

fundamental importância, pois, é a partir das articulações, pesquisas e divulgação a 

respeito dos idosos, que as suas características, singularidades, necessidades e 

ambições recebem notoriedade, o que possivelmente trará mais argumentos que 

irão enriquecer as representações tanto sociais quanto publicitárias que se articulam 

a respeito. Pensando em possíveis desdobramentos que essa pesquisa pode trazer 

para o futuro, pensamos na análise a respeito da representação publicitária de 
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idosos que utilizam dispositivos móveis em outros países, com foco nas empresas 

de telefonia móvel. 

Outro ponto não aprofundado nesse estudo foi a questão de gênero, que 

Beauvoir (1990) aponta, em estudo pioneiro, diferenças nos modos de envelhecer 

entre homens e mulheres. Questionamos se isso está representado em 

peças/campanhas publicitárias. Seria interessante verificar quais marcas (se 

existem) procuram descaracterizar os estereótipos da velhice, atribuindo outras 

qualidades, presentes na terceira idade, como atributos relacionados à experiência 

de vida, à capacidade de tomar decisões e ter mais independência. 

Consideramos que um dos possíveis ganhos da velhice pode ser o de viver 

mais intensamente o presente. Num mundo tão corrido, cheio de horários e 

compromissos, o comportamento do idoso pode representar um entrave ou uma 

piada. Acreditamos que, quando o mercado tiver ‘tempo’ para avaliar e atender que 

esse é um público que acena com o argumento financeiro, como um nicho ainda a 

ser melhor identificado e atendido, possivelmente, teremos uma leitura mais 

adequada e a sua respectiva representação publicitária livre dos personagens 

caricatos, estereotipados ou juvenilizados. 
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APÊNDICE 
 
 

TABELA 01 – TOTAL DE PEÇAS ANALISADAS NAS DUAS PREMIAÇÕES EM 2015 E 2016 

 
Fonte: elaborada pela autora. 


