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https://www.youtube.com/hashtag/aworld4allageshttps://www.youtube.com/watch?v=7tThSqTWsCs

https://www.youtube.com/watch?v=7tThSqTWsCs


“ As realidades sociais da idade e do envelhecimento não são baseadas principalmente em 
fatos biológicos, mas em construções sociais do que significa ser e envelhecer.
(Kriebernegg & Maierhofer, 2013)

“

Estereótipos são padrões, ideias ou crenças sociais e culturais preconcebidos e 
partilhadas sobre algum atributo ou característica atribuído a um grupo com base na 
aplicação de um ou mais critérios, por exemplo, a idade. 
Os estereótipos traduzem uma imagem social: como são; como se deveriam comportar; 
grupo homogéneo
(Lippman) 

“
Representações sociais são conhecimentos, opiniões e imagens formadas com base na 
experiência dos indivíduos e do colectivo. Resultando da interação social  são, assim, 
comuns a um determinado grupo de indivíduos.
(Durkheim; Moscovici)

Alguns conceitos…



Idadismo
A idade é uma das primeiras coisas que notamos sobre as outras 
pessoas. O preconceito surge quando idade é usada para 
categorizar e dividir as pessoas de maneiras que levam a danos, 
desvantagens e injustiça e corroem a solidariedade entre 
gerações. 

O idadismo é uma combinação de como pensamos sobre a 
idade (estereótipos), como nos sentimos sobre a idade 
(preconceito) e como nos comportamos em relação à idade 
(discriminação). (Swift et al, 2019)

Institucional

Interpessoal

Autodirigido

Fonte: 
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/combatting-ageism/global-report-
on-ageism



OMS - Década do Envelhecimento Saudável 
(2020-2030)

https://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing

https://www.decadeofhealthyageing.org/platform-guide-to-knowledge

https://www.who.int/publications/m/item/global-campaign-to-combat-ag
eism-toolkit



Duas narrativas globais em torno do envelhecimento

«Aumento da longevidade é óptimo!»

«Peso para a sociedade! Custo elevado para a 
sociedade!»

Ambas contêm visões idadistas 

Outras leituras
Envelhecimento como declínio humano
Envelhecimento como um novo começo
Envelhecimento como superioridade

As narrativas mediáticas – Ecossistema mediático - 

So who is ageist? | Mervyn Eastman | TEDxCanaryWharf

https://www.ted.com/talks/ashton_applewhite_let_s_end_ageis
m/transcript

https://www.youtube.com/watch?v=t90ZzZajO5w
https://www.youtube.com/watch?v=t90ZzZajO5w
https://www.ted.com/talks/ashton_applewhite_let_s_end_ageism/transcript
https://www.ted.com/talks/ashton_applewhite_let_s_end_ageism/transcript


A linguagem

«Os meios de comunicação são um dos principais motores das 
atitudes negativas, representando o envelhecimento como uma crise 
ou um fardo social, sendo o envelhecimento da população descrito a 
partir de metáforas como“ tsunami cinzento”,“precipício demográfico” 
e “bomba demográfica temporal”. Muitas vezes, os idosos são 
descritos como "vilões", consumindo injustamente muitos dos 
recursos da sociedade.»

As representações 
1. Vulneráveis (negativo)
2. Mentores, conhecedores e com experiência (positivo)
3. Felizes e influentes (positivo, mas exagerado e irrealista)
4. Ativos e orientados para o lazer (positivo, mas exagerado e 

irrealista) 
Williams, Wadleigh, and Ylänne (2010) 
Fonte: https://www.ageing-better.org.uk/sites/default/files/2020-03/Doddery-but-dear.pdf

As narrativas mediáticas – Ecossistema mediático - 



Pop +50 subrepresentada

Representação sobretudo negativa

Homogeneidade na imagem

Dependência e Desligados

Raramente representados a usar tecnologia

Ausência de representação em contexto de 
trabalho

As narrativas mediáticas – Ecossistema mediático - 

Fonte:
https://www.aarp.org/content/dam/aarp/research/surveys_statistics/life-leisure/2019/age-representation-in-online-media-im
ages.doi.10.26419-2Fres.00339.001.pdf



As narrativas mediáticas – Ecossistema mediático - 

https://www.youtube.com/watch?v=vilUhBhNnQc

https://www.theguardian.com/fashion/2020/jan/05/fashion-indust
ry-ageism-older-consumers

https://observador.pt/2020/08/29/rugas-cabelos-brancos-e-muito-estilo-o-fenomeno-das-influenciadoras-com-mai
s-de-50/

https://www.youtube.com/watch?v=vilUhBhNnQc
https://www.theguardian.com/fashion/2020/jan/05/fashion-industry-ageism-older-consumers
https://www.theguardian.com/fashion/2020/jan/05/fashion-industry-ageism-older-consumers
https://observador.pt/2020/08/29/rugas-cabelos-brancos-e-muito-estilo-o-fenomeno-das-influenciadoras-com-mais-de-50/
https://observador.pt/2020/08/29/rugas-cabelos-brancos-e-muito-estilo-o-fenomeno-das-influenciadoras-com-mais-de-50/


As narrativas mediáticas – Ecossistema mediático - 

Envelhecimento dourado –  glamour e luxo

Avô perfeito – família feliz 

‘Legado’/ ‘Mentor’ – mentoria 

Cooperante – pequena deficiência mas 
solucionada pelo produto em causa 

Cómico – situações de humor

Celebridade – role model
 
Williams  et al, 2010

https://www.youtube.com/watch?v=4eP4LoaHA8M

https://www.youtube.com/watch?v=4eP4LoaHA8M


As narrativas mediáticas – Ecossistema mediático - 

Sexualidade nos media

assexuado => «sexy oldie» => «cougar»

publicidade => planos de saúde; incontinência; surdez; 
líbido; cremes anti-rugas;

vida sexual ativa => «normal» vs «patológico» 
      sucesso vs insucesso 

envelhecimento jovem => paradigma juventude

hetereossexualidade vs LGBTI

imagem idealizada afeta auto-imagem 

https://www.netflix.com/
pt/title/80017537

https://www.netflix.com/pt/title/80017537
https://www.netflix.com/pt/title/80017537


As narrativas mediáticas – Ecossistema mediático - 

Visões da sexualidade entre os jovens

As pessoas mais velhas têm menos interesse nas atividades 
sexuais do que as mais jovens 

Visões da sexualidade entre os idosos

Hesitação na expressão da sua sexualidade
Internalização de normas sociais: idadismo; beleza; variantes 
culturais

Visões da sexualidade entre os cuidadores 
Saúde física, doença e declínio funcional vs modelo 
biopsicosociológico
Ausência e / ou lacunas na formação 
Ausência de avaliação de necessidades 
Idadismo
Fonte: Gewirtz-Meydan A., Hafford-Letchfield T., Benyamini Y., Phelan A., Jackson J., Ayalon L. (2018) Ageism 
and Sexuality. In: Ayalon L., Tesch-Römer C. (eds) Contemporary Perspectives on Ageism. International 
Perspectives on Aging, vol 19. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73820-8_10



A única arma do cidadão contra o enviezamento? 

_Perceber como funcionam os média? Aprender a descodificar 
textos, de diferentes tipos de média e de narrativa. 
 
_Ser Prosumer? 
Deixar de consumir passivamente > Assumir como cada pessoas 
produz informação! É um ‘ativismo do quotidiano’ > desenvolver uma 
consciência crítica para a nossa comunicação do dia-a-dia (mas 
atenção: críticar não significa cinismo)

“



https://thatsnotmyage.com/

https://www.publico.pt/2019/10/26/sociedade/reportagem/envelhecer-proprios-termos-nao-objecto-esquecido-gost
o-util-1891274

https://www.elle.pt/moda/adolfo-dom
inguez-modelo/

outras leituras
diversidade

https://yoisthisageist.com/

https://oldschool.info/

https://thischairrocks.com/wp-content/
uploads/2016/02/ConciousnessRaisin
gBooklet.pdf

https://thatsnotmyage.com/
https://www.publico.pt/2019/10/26/sociedade/reportagem/envelhecer-proprios-termos-nao-objecto-esquecido-gosto-util-1891274
https://www.publico.pt/2019/10/26/sociedade/reportagem/envelhecer-proprios-termos-nao-objecto-esquecido-gosto-util-1891274
https://www.elle.pt/moda/adolfo-dominguez-modelo/
https://www.elle.pt/moda/adolfo-dominguez-modelo/
https://yoisthisageist.com/
https://oldschool.info/
https://thischairrocks.com/wp-content/uploads/2016/02/ConciousnessRaisingBooklet.pdf
https://thischairrocks.com/wp-content/uploads/2016/02/ConciousnessRaisingBooklet.pdf
https://thischairrocks.com/wp-content/uploads/2016/02/ConciousnessRaisingBooklet.pdf


Obrigada!


