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À valorização do tempo das histórias vividas. 

  

“Tudo tem, todos temos, rosto e marcas. O cão e a 

serpente e a gaivota e você e eu, quem vive e 

quem viveu e todos os que caminham, se arrastam 

ou voam: todos temos rosto e marcas. 

Os maias acreditam nisso. E acreditam que as 

marcas invisíveis, são mais rosto que o rosto 

visível. Pela marca conhecem você.” 

 

Eduardo Galeano, Palavras Andantes, 1994. 
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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo central investigar como a percepção do público 

entre 60 e 75 anos sobre a velhice pode impactar no consumo e no perfil das marcas 

de bens de consumo não duráveis, incluindo aquelas que possuem produtos 

direcionados abertamente a essa faixa etária. Os temas abordados na revisão teórica 

estão relacionados a velhice, envelhecimento, perdas e ganhos nesse processo, 

construção da identidade do velho, negação da velhice, o papel das mídias na 

construção desse processo e o envelhecimento ativo.  

Para o desenvolvimento das pesquisas, foi utilizado método qualitativo com 

entrevistas exploratórias em profundidade com pessoas entre 60 e 75 anos, 

residentes na cidade de São Paulo, classe AB e independentes do ponto de vista de 

mobilidade. As entrevistas foram dividias em cinco grandes blocos: (1) percepção 

sobre o envelhecimento, a velhice e seu impacto nas relações com a sociedade, 

família e no âmbito pessoal; (2) percepção sobre os termos usados pela sociedade 

para descrever pessoas com mais de 60 anos; (3) relação com as marcas em geral; 

(4) relação com as marcas abertamente direcionadas a pessoas com mais de 60 anos; 

(5) projeção da velhice. 

 Ao final do estudo foi possível mapear uma grande oportunidade no 

desenvolvimento de produtos, principalmente no segmento de alimentos, que 

atendam às necessidades funcionais específicas da terceira idade, como alimentos 

com baixo teor de sódio, mais cálcio, sem lactose, mais colágeno etc. Mas a hipótese, 

que poderá ser aprofundada em estudos futuros, é que essa oportunidade deve ser 

abordada, aparentemente, de forma sutil e quase silenciosa. A estratégia de 

comunicação deve ser conduzida com o objetivo de garantir o impacto do público-alvo 

por meio de uma estratégia de segmentação de canais, sem dar tanto destaque a 

questões geracionais na mensagem, evitando a citação de termos e signos que 

reforcem a idade. 

 

Palavras-Chave: envelhecimento, comportamento do consumidor, idosos, terceira 

idade, velhice, marcas. 
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MANIFESTO SOBRE O ENVELHECER 

 

A humanidade vive um período sem precedentes na sua história: estamos 

vivendo cada vez mais. Entretanto, vivemos em uma relação conflituosa com o 

envelhecer: queremos viver mais, porém sem que o tempo vivido deixe marcas em 

nossos corpos. Tememos as rugas, os cabelos brancos, a flacidez, o declínio das 

energias e resistências. Afinal, a sociedade contemporânea associa a velhice a tudo 

que é negativo: inatividade, falta de sexualidade, decrepitude, dependência, 

esquecimento, demência e, principalmente, ausência de autonomia. Se por um lado 

estamos vivendo mais, por outro, nossa sociedade ainda não respeita os mais velhos 

e não dá conta das especificidades que envolvem o envelhecimento (MURTA; 

KARSCH, 2005).  

Shirrmacher (2005), filósofo alemão e estudioso do tema envelhecimento, 

descreve de uma forma bastante apocalíptica a sociedade do futuro em que prevê um 

choque de gerações muito mais acentuado do que existe hoje, quando os idosos 

deverão ser a maioria da população. Segundo o autor, nossas sociedades não vão 

sobreviver se o seu maior grupo populacional for colocado à margem, como ocorre 

hoje. As pessoas mais velhas são tratadas como um estorvo, como seres 

improdutivos, sem memória, maçantes e fracos. Imagine uma sociedade em que 

metade da população sofre desses preconceitos. Esse será o mundo em que 

viveremos se não mudarmos o conceito sobre a velhice a partir de agora. Será um 

mundo em que a metade mais jovem vai rechaçar a metade mais velha.  

O mundo acadêmico e empresarial também tem um papel importante na 

construção de um futuro diferente daquela visão pessimista retratada por Shirrmacher 

(2005). Esse é uma das principais contribuições desse estudo: dar luz aos temas que 

envolvem a velhice e o processo de envelhecimento e poder contribuir para iluminação 

da sociedade em relação a esse tema.
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1. INTRODUÇÃO 

 

O movimento de envelhecimento da população vem sendo observado no 

mundo inteiro e tem despertado interesse de diversos grupos. Um fenômeno que pode 

ser sinônimo de preocupação para órgãos governamentais, principalmente pelo 

impacto nas políticas públicas, ou de interesse em grupos empresariais, pela 

oportunidade de negócio que poderá representar nos próximos anos. 

O termo idoso é a composição da palavra “idade” com o sufixo “oso”, que 

designa alguém de muita idade, ou seja, “velho”. A Organização Mundial da Saúde 

(OMS, 2000) classifica, nos países em desenvolvimento, a pessoa com idade igual ou 

superior a 60 anos como “idoso”. Outro termo recente, mas que se popularizou 

rapidamente, foi a expressão “terceira idade”. Esta expressão, de acordo com Laslett 

(1987), originou-se na França com a implantação, nos anos 70, das Universités du 

Troisième Âge, sendo incorporada ao vocabulário anglo-saxão com a criação das 

Universities of the Third Age, em Cambridge, na Inglaterra, no verão de 1981. A 

criação do termo é compreendida como fruto do processo crescente de socialização 

da gestão da velhice: durante muito tempo considerada como própria da esfera 

privada e familiar, ela se transformou em uma questão pública.  

Além dos termos citados acima, existem outras nomenclaturas que são usadas 

quanto à forma de nomear as pessoas que estão incluídas na categoria de pessoas 

com mais de 60 anos, entre elas: senis, seniores, maduros, longevos, mais velhos, 

etc. De acordo com Peixoto (2013), estes termos se relacionam a fatores históricos e 

sociais, que podem remeter a certas conotações positivas ou negativas. De acordo 

com a autora, no Brasil o termo “idoso” é considerado mais respeitoso, já que a 

denominação “velho” é carregada de significados negativos e “terceira idade” já tem 

sido usada como categoria almejada. Por isso, neste projeto, optou-se pelo uso das 

expressões “idoso” e “terceira idade”. 

Mas esse grupo denominado “idosos” é extenso e heterogêneo, compreende 

uma variação ampla de faixa etária e apresenta diferenças importantes, uma vez que 

o processo de envelhecimento ocorre em diferentes dimensões: biológica, social, 

psicológica e econômica (RODRIGUES; MARQUES; FABRICIO, 2000). E, 
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principalmente, pelo fato da dimensão biológica se deteriorar quase de forma 

exponencial ao longo dos anos, trazendo limitações físicas que impactam diretamente 

as outras dimensões.  

Nesse contexto, Stuart-Hamilton (2002) comenta que vários estudos 

encontraram visões profundamente negativas do envelhecimento. O estado do 

espelho de Lacan (1949) explica que, entre os seis e os dezoito meses, a criança 

antecipa o controle de seu corpo no espelho, através de uma imagem ideal de si 

mesma. No início do processo, a criança vê um ser estranho no espelho, mas com o 

tempo ela se reconhece na imagem. Outro estado do espelho ocorre entre os 50 e 60 

anos, quando o indivíduo não mais se reconhece no reflexo do espelho e o quebra. 

Esse tempo do espelho quebrado se traduz por uma fase que corresponde à perda 

da imagem ideal (MESSY, 1999). 

Quando a sociedade imprime conotações negativas ao idoso, ela reforça a 

associação dessa fase de vida a um período de perdas referenciais, físicas e sociais. 

O medo da morte, que cria uma repulsa pela velhice, faz com que o indivíduo idoso 

seja percebido como alguém que não tem mais nada a fazer, senão sentir a morte se 

aproximando (MESSY, 1999). Beauvoir (1990) afirma que, atualmente, o apelo ao 

belo e à juventude eterna induz o idoso a não aceitação da velhice, e Negreiros (2003, 

p. 19) explica que “é como se cada um, enquanto sujeito do discurso, pertencesse a 

uma condição excepcional que não será atingida pelo estigma da velhice”. 

Como reflexo disso, não surpreende o achado de um estudo em que apenas 

20% das pessoas na casa dos 60 anos e 51%, na casa dos 70 anos, se rotulam como 

"velhas" (WARD apud STUART-HAMILTON, 2000). 

Essa percepção também é reforçada pelo fato de grande parte das marcas de 

bens de consumo e das mídias retratarem modos de ser e viver da juventude, 

enaltecendo esse estilo de vida como o ideal e almejado.  

A estereotipificação parece afetar a confiança das pessoas mais velhas e, 

geralmente, quanto mais a pessoa se projeta nos estereótipos, mais baixa sua 

autoestima (STUART-HAMILTON, 2002). Além disso, a percepção que o indivíduo 

tem de sua autoimagem, segundo Solomon (2005) é essencial no desenvolvimento 
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de estratégias de comunicação e de anúncios voltados a esse público. O que torna 

interessante a continuidade de estudos aprofundados no tema. 

 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Tendo em vista que o grupo de idosos é heterogêneo e tem diferentes 

percepções – negativas e positivas – sobre o processo de envelhecimento e a velhice 

e, por outro lado, entendendo que a forma com que uma determinada marca se 

comunica, segundo Rodgers e Thornson (2012), é responsável por gerar uma 

conexão com os consumidores por meio de uma determinada experiência que 

estabelecem com ela, este estudo busca responder a seguinte questão: qual a 
percepção de pessoas entre 60 e 75 anos sobre a velhice e sua relação de 
consumo com marcas e categorias de bens não duráveis? O recorte desse estudo 

foi feito com base no racional apontado no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Racional de recorte do objeto de estudo 

Idade entre 60  

e 75 anos 

Recorte que tem como objetivo minimizar a influência de terceiros sob o objeto 

de estudo em relação ao processo de compra e envolvimento com as marcas. 

Essa faixa se caracteriza por representar um perfil com maior independência 

física e mental. 

Homens e 

mulheres 

Recorte que tem como objetivo a representação de ambos os gêneros. Apesar 

de estudos, como os de Aerosa (2004) e de Ploner (2008), mostrarem a 

existência de diferenças entre homens e mulheres em relação ao processo de 

envelhecimento e a percepção da velhice, o viés desse estudo não tem como 

objetivo primário entender essas nuances. Como o estudo é exploratório, caso 

sejam mapeadas diferenças de resultados entre os gêneros, eles serão 

registrados. 
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Classe AB 

 

Recorte que tem como objetivo potencializar o resultado do estudo uma vez que 

essa classe tem maior potencial de consumo e maiores chances de possuir um 

repertório de categorias e marcas mais amplo, segundo projeções do Censo 

IBGE (2010). 

Cidade de São 

Paulo 

Recorte que tem como objetivo facilitar o recrutamento das entrevistas devido 

a maior concentração da classe AB na cidade de São Paulo, segundo dados do 

Censo IBGE (2010), e facilitar o processo de pesquisa, uma vez que a 

pesquisadora reside na cidade citada. 

Bens não 

duráveis 

Recorte que tem como objetivo potencializar o resultado do estudo por 

representar uma categoria com maior índice de recompra se comparada aos 

bens duráveis e, consequentemente, maiores chances do objeto de estudo 

possuir repertório e envolvimento com essas marcas e categorias. Como o 

estudo é exploratório, caso surjam outras categorias os resultados serão 

registrados. 

Independentes do 

ponto de vista de 

mobilidade 

Recorte que tem como objetivo minimizar a influência de terceiros, buscando 

explorar ao máximo as chances do objeto de estudo ser o principal comprador 

e usuário das marcas e categorias que serão exploradas nesse estudo.  

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

 

1.2 OBJETIVO CENTRAL E SECUNDÁRIO 

 

O objetivo central deste estudo é, portanto, investigar como a percepção do 

público entre 60 e 75 anos sobre a velhice pode impactar no consumo e no perfil das 

marcas de bens de consumo não duráveis. 

Como objetivos secundários espera-se também mapear a existência de 

possíveis diferenças relacionadas (1) às marcas abertamente direcionadas a esse 

público; (2) entre categorias; (3) entre gêneros; e mapear (4) possíveis insights sobre 

outras categorias e serviços que possam surgir espontaneamente. O resultado 

relacionado aos objetivos secundários podem ser foco de estudos futuros. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A pirâmide etária do Brasil se caracteriza por transformações no tangente ao 

aumento da participação relativa da população com 65 anos ou mais, 4,8%, em 1991, 

passando a 5,9%, em 2000, e chegando a 7,4%, em 2010 (NUNES, 2011). No último 

Censo, 7,9% da população tinham mais de 60 anos. Essa porcentagem dobrará em 

2025, chegando a 15,4%, e triplicará em 2050, atingindo 24,1% (IBGE, 2005). Entre 

as principais razões para o envelhecimento da população estão o decréscimo na taxa 

de fecundidade e o aumento da expectativa de vida. O papel da medicina preventiva 

e os programas voltados para a qualidade de vida trouxeram mudanças na expectativa 

de vida (CAMARANO, 2003). 

Tal realidade acarreta mudanças significativas na configuração do mercado 

consumidor, uma vez que é crescente o potencial de consumo da terceira idade em 

diversos segmentos (ESTEVES; SLONGO, 2013). Um estudo da consultoria paulista 

de geomarketing Escopo apontou que o consumo entre as pessoas com mais de 50 

anos foi de quase 1 trilhão de reais, em 2013. Desse montante, 135 bilhões de reais 

foram gastos em alimentos e bebidas, 64 bilhões em carros, 49 bilhões em artigos de 

vestuário, 24 bilhões em produtos de higiene e beleza. Ao todo essa fatia foi 

responsável por 34% do consumo total da população e esse número deve crescer 

para 44%, em 2018. Os consumidores idosos configuram uma relevante fatia do atual 

mercado e apresentam mudanças em seu comportamento de compra (ESTEVES; 

SLONGO, 2013).   

Apesar do potencial, esse público ainda é negligenciado enquanto componente 

de potenciais nichos de mercado, haja vista o pouco direcionamento de bens e 

serviços ofertados exclusivamente para ele. A AcNielsen divulgou um vídeo sobre 

tendências de consumo globais, em 2013, afirmando que menos de 5% da publicidade 

é voltada para o público de 50 anos ou mais, enquanto que seu poder de compra de 

produtos embalados chega a 50% do total no mundo. Essa disparidade é um exemplo 

de como o mercado ainda trata os consumidores mais velhos como minoria, 

demonstrando que sua importância é menos relevante perante outros grupos etários.  
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Nesse sentido, a criação de produtos e serviços apropriados à terceira idade é 

de fundamental importância, bem como a necessidade do desenvolvimento de uma 

comunicação adequada a esse público (DEBERT, 2003). Portanto, o mercado 

necessita de mecanismos de adaptação para explorar o potencial de consumo 

advindo desses consumidores, tanto em termos da oferta e desenvolvimento de 

produtos e serviços que atendam às demandas deste público, quanto na gerência de 

uma comunicação adequada que promova uma identificação com o universo 

simbólico da marca junto a esse consumidor. 

 

1.4  ESTRUTURA DO ESTUDO 

 

Este trabalho está organizado em seis capítulos, dos quais este primeiro 

apresenta o tema, a justificativa e os objetivos do estudo. Já o segundo é dedicado à 

revisão teórica dos conceitos definidos para o tema em pauta, sendo composto pelos 

tópicos: a velhice, envelhecimento, identidade, negação, autoimagem e 

envelhecimento ativo. Em seguida, o terceiro capítulo descreve o método utilizado 

para a etapa empírica. O quarto capítulo, por sua vez, detalha os achados da pesquisa 

realizada. Por fim, o quinto e último capítulo reúne as considerações finais e sugestões 

para futuros estudos. O trabalho se encerra com as referências bibliográficas 

utilizadas e os apêndices, que contêm a transcrição das entrevistas realizadas. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Os conceitos abordados nesse estudo envolvem: velhice, envelhecimento, 

identidade, negação, autoimagem e envelhecimento ativo. 

É endereçado a diferença entre os constructos velhice e envelhecimento, 

sendo o primeiro uma construção social (BEAUVOIR, 1990) e, o segundo, um 

processo natural pelo qual todos os seres vivos passam (MERCADANTE, 2005). Para 

suportar a definição desses constructos são trazidos, como pano de fundo, o papel do 

tempo e da temporalidade (MARTINS, 1998; BIRMAN, 1995; MERCADANTE, 2005; 

MONTEIRO, 2005) e são abordados conceitos relacionados ao ciclo de vida social 

(ARCURI, 2005; ERIKSON, 1998). 

O referencial teórico também percorre os vieses negativos da velhice que está 

relacionado diretamente ao processo de perdas (ALMEIDA, 2005; GROSSI; SANTOS, 

2003; PAPALEO, 1999; MONTEIRO, 2005; ELIAS, 2011; STACHESKI; MASSI, 2011; 

CONCONE, 2005; DA CRUZ; FERREIRA, 2011; SILVA, 2008) e aborda a construção 

da identidade do público idoso, feito em contrapartida ao da identidade do jovem 

(MONTEIRO, 2005; ELIAS, 2001; IANNI, 1987) e acelerado pelo contexto social na 

qual a sociedade atual está inserida. Esse contexto supervaloriza a juventude, a 

beleza e o corpo (MONTEIRO, 2005; CONCONE, 2005; ELIAS, 2001; IANNI, 1987; 

FEATHERSTONE, 1994; FARACO, 2003; MURTA; KARSCH, 2005), culminando em 

um grande processo de negação velhice (DEBERT, 1999; MERCADANTE, 2005; 

MONTEIRO, 2005; MOTTA, 2010; FERNANDES; GARCIA, 2010; ARCURI, 2005) em 

que a mídia desempenha um grande papel como propulsionador (WOLFF, 1987; 

DEBERT,1999; STAM, 2010; MONTEIRO, 2005).  

Como fechamento, é abordado um outro caminho de construção de identidade 

do idoso de uma forma mais saudável, ou seja, baseada na contra identidade do velho 

estigmatizado, culminando no conceito de “envelhecimento ativo” (MERCADANTE, 

2005; ROWE; KAHN, 1997). 
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2.1 VELHICE VERSUS ENVELHECIMENTO 
 

Segundo Arcuri (2005), em nossa cultura não existe a ideia clara do ciclo de 

vida, pois recebemos um intenso treinamento para apenas metade da vida. Temos 

um script social muito claro a seguir até a idade de 50 anos, mas depois de ter 

cumprido os deveres, por assim dizer, como estudar, se profissionalizar, casar, ter 

filhos, se aposentar, não sabemos o que fazer com os próximos anos de existência. 

Para Martins (1998) o problema do homem contemporâneo em relação à 

velhice consiste no fato da sociedade reforçar e valorizar apenas o tempo cronológico 

da vida (Cronos), deixando de lado o tempo vivido (Kairós). Segundo o autor, é preciso 

dirigir o próprio olhar para o tempo Kariós, que está relacionado à vivência, histórias 

criadas, o aprendizado.  

Com esse olhar faz sentido a afirmação de Birman (1995), que diz que o idoso 

é considerado alguém que existiu no passado, que realizou seu percurso psicossocial 

e que apenas espera o momento fatídico para sair inteiramente da cena do mundo. 

Assim como abordado por Mercadante (2005), que reforça esse ponto de vista 

afirmando que ideias relacionando velhice ao tempo contribuem para uma noção de 

idoso que só tem passado, lembranças para rememorar e, no futuro, o confronto com 

a morte.  

Segundo Monteiro (2005), definir o velho pela passagem do tempo cronológico 

não é um bom meio, porque toda grade de referência advém com qualidade e valores 

e, consequentemente, métodos e julgamentos. Ser julgado por classificações 

estanques do tempo não é definir o humano em sua complexidade.  

Nesse sentido, o próprio autor destaca ainda que existem conceitos que podem 

ser facilmente confundidos: a velhice e o envelhecimento. Enquanto o envelhecimento 

é um processo natural de transformação do ser humano através da temporalidade, a 

velhice é uma construção social.  

Segundo Mercadante (2005), do ponto de vista biológico, a definição de 

envelhecimento é um processo natural que acontece a todos os seres vivos e é 

apontado como gerador de declínio irreversível, tanto físico como mental do indivíduo 

como consequência da passagem do tempo. Esse declínio se instala no organismo 
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do indivíduo após esse mesmo organismo ter atingido uma situação de plena 

maturidade.  

Mas, segundo o próprio autor, essa definição, que leva apenas em 

consideração a dimensão biológica, é redutora, disjuntiva e, portanto, parcial, porque 

não analisa de forma ampla e profunda a velhice, que se mostra como um fenômeno 

multifacetado em que, ao lado dos fatores biológicos, temos também as diversas 

situações socioculturais e históricas constitutivas deste mesmo fenômeno. 

Mercadante (2005) acrescenta que a velhice, se analisada somente como sendo uma 

questão biológica, não revela seu lado social. Ela, além da sua especificidade 

biológica, localiza-se em uma história e insere-se em um sistema de relações sociais. 

Assim, as variáveis históricas e socioculturais particulares de cada sociedade são as 

que fundamentam e entram para a composição e explicação da variável velhice 

biológica. 

Esse ponto de vista, que considera o envelhecimento um conceito complexo e 

multifacetado, também é corroborado pela gerontologia. Segundo Papaleo (1999), 

envelhecer é um processo natural que marca uma etapa da vida do homem e que se 

dá através de mudanças físicas, psicológicas e sociais. Com o avançar da idade vão 

ocorrendo alterações estruturais e funcionais, que são encontradas em todos os 

idosos, próprias do processo de envelhecimento normal. 

Já do ponto de vista da sociologia, segundo Beauvoir (1990), a velhice é 

considerada uma construção social uma vez que a sociedade determina o lugar e o 

papel do velho levando em conta suas idiossincrasias individuais: sua importância e 

sua experiência, reciprocamente o indivíduo é condicionado pela atitude prática e 

ideológica da sociedade a seu respeito. De modo que uma descrição analítica dos 

diversos aspectos da velhice não pode ser suficiente: cada um deles reage sobre 

todos os outros e é por ele afetado. É o movimento indefinido desta circularidade.  

Ainda considerando essa construção complexa e multifacetada, Mercadante 

(2005) afirma que não podemos tratar os idosos de forma heterogênea, uma vez que 

a diversidade sociocultural indica a existência de uma pluralidade de formas de viver 

a vida pelos assim denominados velhos.  
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Murta e Karsch (2005) também reforçam esse ponto de vista, afirmando que 

há em nossa malha social uma variação no segmento idoso. Deste modo, pode-se 

criar classes etárias e defini-las, mas não se pode dizer que tais classes sejam 

homogêneas para outras variáveis além da etária. Essa variação é de ordem social, 

cultural e também física. Arcuri (2005) também afirma que o envelhecimento tem 

várias dimensões, não podendo ser entendido apenas dentro de uma única 

perspectiva, pois o homem é multidimensional. 

 

 

2.2 ENVELHECIMENTO, VELHICE E PERDAS 

 

Segundo Almeida (2005), a velhice, assim como todas as fases da vida, abriga 

duas ideias complementares e opostas: a primeira é a de desgaste, de diminuição, de 

enfraquecimento; a segunda, de acréscimo e de maturação. Envelhecer é perder e 

ganhar. Grossi e Santos (2003) afirmam que o envelhecimento não se traduz apenas 

em perdas, mas em ganhos que advêm da experiência acumulada, da capacidade de 

enxergar, além de escutar mais do que falar, de poder comunicar com sabedoria os 

ensinamentos às gerações futuras. Valorizar a velhice é valorizar a própria vida 

humana em sua plenitude. 

Mas, em nossa sociedade atual, as coisas não são bem assim. A velhice está 

muito mais associada a perdas do que a ganhos. Papaleo (1999) chama a atenção 

para esse fato ao afirmar que os idosos se deparam com várias perdas significativas 

com o passar dos anos: a viuvez, o surgimento das doenças crônico-degenerativas, 

a morte de amigos e parentes, a ausência de papéis sociais valorizados, o isolamento 

crescente, as dificuldades financeiras decorrentes da aposentadoria, que tendem a 

afetar a autoestima do idoso, resultando em crise.  

Segundo Monteiro (2005), em nossa sociedade perder tornou-se sinônimo de 

fracasso, culpa, vulnerabilidade. A morte é a grande perda, pois temos de nos abdicar 

do próprio corpo, não raro o medo da morte se tornou uma constante. A relação da 

velhice com estereótipos ligados à degradação biológica a qual serviu, durante anos, 
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para caracterizar o processo de envelhecimento, continua a impregnar o imaginário 

cultural, legitimando a inter-relação da velhice com a finitude (ELIAS, 2001).  

Para Stacheski e Massi (2011), quando o sujeito começa a vivenciar a velhice, 

às vezes, os referenciais começam a se perder. Por exemplo: se esse sujeito tinha 

voz ativa nas decisões de sua família, hoje, velho, ele não é mais consultado, ele não 

faz mais parte fundamental do diálogo familiar. Esse momento pode ser bastante 

conturbado, pois o idoso se concebe como um desconhecido para si mesmo, já não 

localiza seu papel dentro dos ambientes sociais. Essa perda de referência, de 

autonomia, de posição ativa, se agrava quando a família e a sociedade não atribuem 

um papel social ativo ao idoso, considerando-o inútil, um peso social. 

O lugar social do velho, entretanto, não foi sempre o mesmo no correr da 

história e não é sempre o mesmo no conjunto das sociedades humanas. Os textos 

etnográficos estão recheados de exemplos de sociedades tradicionais nas quais o 

papel do idoso é extremamente importante: repositório de conhecimento, depositório 

da tradição, o velho desempenha numerosos papéis sem os quais tais sociedades 

pereceriam (CONCONE, 2005). 

Segundo Concone (2005), na sociedade em que vivemos, mesmo que tenha 

havido mudanças significativas em anos recentes, ainda é comum que a identidade 

do adulto se confunda com sua identidade como trabalhador. É o lugar no mundo do 

trabalho que define as pessoas: “o que você faz?”, “em que você trabalha?”, são 

perguntas corriqueiras que identificam e situam as pessoas umas diante das outras. 

Essa identidade pessoal e profissional fica truncada na saída do mundo do trabalho. 

Ao invés de se definir no presente (“eu sou professor”), o discurso se articula no 

passado (“eu fui”). Para Goldfard (1998), para poder responder sobre “quem sou eu”, 

é necessário saber “quem fui eu e quem serei eu futuramente”. 

Quando falamos da perda desse papel social relacionado à identidade de 

trabalhador, precisamos lembrar que isso tem um peso ainda maior porque vivemos 

em uma sociedade capitalista que reforça a representação do corpo como máquina e 

como força de trabalho, feito para produzir, e que quando deixa de suprir sua função 

precípua, necessária para a manutenção do sistema, perde seu valor (DA CRUZ; 

FERREIRA, 2011).  
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Segundo Silva (2008), o estigma de descartável materializa-se em um corpo 

que, segundo essa visão, não atende mais às exigências produtivas de uma 

sociedade de consumo que só́ reconhece o indivíduo na medida em que ele produz. 

A aposentadoria concretiza esse limite do corpo que, como uma mercadoria que tem 

seu tempo de uso vencido, deve ser retirado de circulação. 

Com o advento da industrialização e da urbanização, que privilegia a força 

produtiva, os velhos foram isolados da engrenagem social, caracterizando-se pela 

ausência de papel social (DEBERT, 1999). Idosos não ativos socialmente em uma 

sociedade capitalista, na qual os modos econômicos de produção exigem força física 

para a produção industrial em massa, formatam novo estereótipo a respeito da 

velhice: o idoso passivo, excluído socialmente. 

 

 

2.3 CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DA VELHICE: O JOVEM VERSUS 
O VELHO  
 

Segundo Monteiro (2005) é fácil só enxergar atributos negativos na identidade 

do velho quando vivemos em uma sociedade que almeja novidades e, 

consequentemente, desvaloriza o passado. Quando se enaltece o novo em 

detrimento do velho, a situação se torna grave, pois representar a realidade pela 

palavra é algo sério. Somos capazes de acreditar no que é dito sem reflexão. 

Para Concone (2005), vivemos em uma sociedade que aposta na juventude e 

no seu prolongamento, ou seja, ser velho é estar fora dela. Uma série de 

representações negativas acompanha a população que envelhece, avaliando-a pelos 

aspectos físico, pela aparência do corpo: beleza, juventude e saúde aparecem como 

uma tríade quase inseparável nas representações sociais. O crescimento das ofertas 

no setor de cuidado com o corpo, que vão da cosmética à cirurgia plástica, da 

suplementação alimentar às dietas e aos exercícios, prometem retardar o 

envelhecimento, isto é, os efeitos da passagem do tempo ou, pelo menos, algumas 

das suas marcas mais notórias. 
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Essa situação preconceituosa vivida pelos idosos é formatada a partir da 

produção ideológica do social sustentada, em grande parte, pela população jovem, 

que marca negativamente a experiência do envelhecer à medida que os idosos 

passam a valer menos nas trocas sociais, evidenciando, assim, a dificuldade dos não 

velhos na compreensão e solidariedade para com os velhos, conforme enuncia Elias 

(2001).  

Segundo Ianni (1987), o “eu” é sempre a imagem que o “eu” constrói a partir 

da sua vivência refletida e defletida do outro. Mais do que isso, as determinações 

essenciais na constituição de cada um germinam do reflexo do outro. Ninguém vem 

ao mundo provido de um espelho. Mercadante (2005), se referindo ao texto de Ianni 

(1987), explica que a relação do “eu” e “do outro” na noção de identidade não 

evidencia o “eu” ao lado “do outro”, mas o “eu” contrastando com “o outro”. Assim 

sendo, as relações de contratividade são elementos fundamentais na construção das 

identidades. Um jogo de relações contrativas é necessário existir para que seja 

possível as várias identidades sociais. Por isso, partindo dessa concepção, se tem a 

ideia de que a identidade do “eu” é construída pela oposição “do outro” e vice-versa. 

Segundo Cruz e Ferreira (2011), a figura do jovem está associada à força, à 

produtividade e à saúde. O jovem-forte versus o velho-fraco e velhice versus doença. 

Podemos dizer que a compreensão da velhice se dá na linha do tempo na oposição 

com a juventude e na oposição com a saúde, pois o velho está diretamente 

relacionado à doença. Os autores ainda complementam que a representação social 

do velho se constrói em oposição, em comparação à representação da juventude, que 

está associada à força. A velhice é pensada em comparação e oposição à juventude. 

Isto leva a um desmerecimento e desqualificação das características próprias da 

velhice em virtude do enaltecimento das características da jovialidade. Nesse sentido, 

a velhice acaba em desvantagem porque não é pensada em si mesma, mas sempre 

em relação a algo ou alguém, que é sempre o mesmo que foi e não é mais. Daí ́a 

imagem da perda e da doença. 

Nas representações sociais, as imagens ganham força e a imagem que se cria 

do velho é feia, pois a perda da beleza, caracterizada como o surgimento de sinais 
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físicos próprios da velhice, é feita sempre em oposição a do jovem-belo (CRUZ; 

FERREIRA, 2011). 

Featherstone (1994) complementa que se pode argumentar que nas 

sociedades ocidentais contemporâneas esse processo é exacerbado pela forte ênfase 

na aparência física e na imagem visual, que é um dos elementos fundamentais que 

impulsiona a cultura de consumo. A vasta maioria dessas imagens, especialmente 

aquelas usadas para vender mercadorias e experiências por meio de anúncios, são 

imagens da juventude, saúde e beleza dos corpos. A mensagem divulgada parece 

simples: se você parece bem, você se sente bem. Bakhtin, nas notas de caderno de 

1943, citado por Faraco (2003, p. 43), reflete essa angústia: “o que ocorre, de fato, é 

que quando me olho no espelho, não vejo o mundo com meus próprios olhos e desde 

o meu interior; vejo a mim mesmo com os olhos do mundo – estou possuído pelo 

outro”. 

 

2.4  A NEGAÇÃO DA VELHICE  

 

De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a palavra “velho” é 

definida como aquilo que tem muito tempo de vida, antigo que se deteriorou, 

desusado, desgastado, que se contrapõe com o moderno desatualizado. Monteiro 

(2005), referindo-se à definição do dicionário, pontua que ninguém quer possuir tantos 

atributos negativos.  

Segundo Motta (2010), é difícil reconhecer-se como velho, porque a velhice é 

sempre associada, muito mais que às propaladas sabedoria e experiência, à 

decadência física, mental e social. Nesse caso, a modificação desfavorável do 

indivíduo é socialmente transformada em estigma. Os idosos que têm saúde e, de 

certa forma, se sentem participantes do cotidiano, não se sentem velhos. 

Reconhecem que “a velhice” existe, mas não é aquilo que está neles. “Velho é sempre 

o outro” (DEBERT, 1999, p. 45). 

De acordo com Mercadante (2005), as qualidades atribuídas aos velhos que 

definem o seu perfil identitário são estigmatizadoras e representam uma produção 
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ideológica da sociedade. Os velhos conhecem e também partilham dessa ideologia 

que, entretanto, define o velho em geral, mas não o velho em particular. Assim sendo, 

não se sentem incluídos no grande modelo ideológico. O partilhar da ideologia revela 

o fato lógico de que algum grupo de indivíduos preencha os requisitos necessários 

para serem classificados como velhos. Dessa forma, se o velho não sou eu, o velho 

é o outro. As diferenças, as qualidades pessoais são, então, levantadas e 

apresentadas para definir um ser singular que se contrapõe à categoria genérica de 

velho. 

Segundo Mercadante (2005), a existência de uma identidade construída com 

base em um modelo estigmatizador de velho e a verificação da fuga desse modelo 

pelos próprios idosos que, como indivíduos, como seres singulares, não se sentem 

incluídos nele, apontam para o mesmo fundamento, próprio da construção de uma 

identidade social paradoxal: o velho não sou eu, mas é o outro.  

O autor ainda complementa que um caminho para construção de uma nova 

identidade pode ser construído, não na contraposição de uma alteridade jovem, mas 

sim na produção de uma subjetividade da identidade estigma (MERCADANTE, 2005).  

Com base em todo esse cenário, o velho, ressentido e deslocado do ambiente 

social, tenta rejuvenescer para manter-se valorizado, ativo (FERNANDES; GARCIA, 

2010). Com isso, alguns idosos utilizam sua competência comportamental para 

aderirem à proposta da velhice ativa – modelo normativo de velhice aceito e propalado 

pela sociedade atual, que possibilita a criação de uma identidade nova e positiva para 

a velhice em que há o estímulo da adoção de práticas, hábitos e linguagem que 

possam desfazer ou atenuar a associação entre velhice e signos estigmatizastes, 

como doença, desabilidade, desengajamento e declínio, ocultando, de algum modo, 

o envelhecer (FERNANDES; GARCIA, 2010). 

O idoso pode perceber a si mesmo pelos olhos sociais que encontra, refletindo 

somente a visão das debilidades das funções físicas, ou pode superar a questão do 

declínio físico por meio de sua experiência de vida. São várias as vozes sociais e 

contraditórias que permeiam o envelhecimento; o idoso pode aceitá-las de forma 

passiva, constituindo-se como um problema social ou a partir de qualquer outro 
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estereótipo formado, ou pode recusar essa posição posta socialmente e se constituir 

por outras visões adquiridas pela vida. 

Para Arcuri (2005), o envelhecimento é visto pelo conjunto da sociedade como 

um tabu, como algo desagradável e que, portanto, deve se negado. Lidar com as 

questões da velhice e do envelhecer, tanto nosso quanto do outro, requer uma 

abertura especial. Temos que ter a compreensão do envelhecimento como uma 

totalidade que não é simples e nem tampouco abstrata. 

 

2.5 O PAPEL DAS MÍDIAS NA CONSTRUÇÃO DESSA CULTURA DA 
NEGAÇÃO 

 

Para Wolf (1987), os meios de comunicação desempenham uma função 

importante na sociedade na medida em que agem como elementos ativos da mesma 

estrutura coletiva e social, das definições e modos de vida de um grupo determinado. 

Isto é, os meios de comunicação de massa formam um sistema de cultura, 

constituindo-se como um conjunto de símbolos, valores, mitos e imagens que 

interagem na vida prática e no imaginário coletivo. 

A publicidade, a indústria, os manuais de autoajuda e as receitas de 

especialistas estão empenhados em mostrar que as imperfeições do corpo não são 

naturais, nem imutáveis e que, com esforço e com trabalho corporal disciplinado, 

pode-se conquistar a aparência desejada; as rugas e a flacidez se transformam em 

indícios de lassitude moral e devem ser tratadas com a ajuda dos cosméticos, das 

ginásticas, das vitaminas e da indústria do lazer (DEBERT, 1999). 

Stam (2010), no entanto, afirma que a mídia não é o único sistema cultural das 

sociedades contemporâneas, pois elas são realizações policulturais. O autor 

argumenta que existem, sim, padrões de supremacia e tendências ideológicas, “mas 

a dominação nunca é completa”, porque, para o autor, os meios de comunicação de 

massa não se constituem apenas dos seus próprios donos e gestores, mas também 

são constituídos pelos seus participantes ativos e criativos, como os funcionários e a 

audiência – que podem “resistir, pressionar e decodificar”. 
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Segundo Monteiro (2005), a própria linguagem tem um peso importante na 

construção desses rótulos. Rotular é não permitir que algo seja de outra maneira 

senão o que está exposto no rótulo. O que é dito influenciará o outro que ouve, mesmo 

desconhecendo o nível de influência. Nesse sentido, todos somos responsáveis na 

formação da cultura. Ajudamos a construir tantos aspectos positivos como negativos 

dela. Somos, assim, produtos e produtores da sociedade. 

Ao avaliar algumas pesquisas globais (ATKEARNEY, 2013; ACNIELSEN, 

2013; EUROMONITOR, 2015) dois pontos chamam a atenção. O primeiro ponto é 

que os mais velhos não se veem representados pela publicidade das marcas: o 

percentual desses indivíduos que não se percebem retratados pelas campanhas é 

alto, especialmente no Brasil, correspondendo a 69% do total. O segundo ponto 

evidencia a insatisfação com os produtos e serviços, considerados inadequados às 

suas necessidades. 

Isto significa que há oportunidades a serem exploradas, mas que as empresas 

falham na oferta de produtos e na comunicação justamente ao não conseguirem 

construir um vínculo com esses consumidores. As pesquisas de mercado ressaltam a 

insatisfação dos mais velhos com os produtos e serviços ofertados no mercado. Os 

produtos deixam de oferecer condições básicas de consumo, como embalagens com 

letras legíveis e fáceis de abrir, produtos práticos de usar, alimentos com nutrientes 

adequados, lojas adequadas com acessibilidade, entre outros. 

 

2.6 ENVELHECIMENTO ATIVO 

 

Apesar do cenário descrito nos tópicos anteriores, em que a identidade da 

velhice ainda é construída com base na contra identidade dos jovens e está bastante 

associada a estigmas negativos, existe um movimento que busca estimular a 

construção de uma nova identidade para esse segmento. Não na contraposição de 

uma alteridade jovem, mas sim na produção de uma subjetividade da identidade 

estigma (MERCADANTE, 2005). Nesse contexto, surge o conceito de envelhecimento 

ativo.  
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O conceito foi criado como política pública e tem sua raiz na gerontologia. De 

acordo com os autores Rowe e Kahn (1997), o envelhecimento ativo multidimensional, 

engloba a prevenção da doença e da incapacidade, a manutenção das funções físicas 

e cognitivas elevadas, e engajamento sustentado em atividades sociais e produtivas. 

A maior bandeira dessa corrente é prevenir os potenciais problemas físicos trazidos 

em função do envelhecimento, manter uma boa saúde e incentivar as relações sociais, 

assim como as ocupações produtivas. 

Esse tema também está detalhado no documento da Organização Mundial de 

Saúde (OMS, 2002) denominado Active Ageing: a policy framework. O 

envelhecimento ativo é definido como “o processo de otimizar oportunidades de 

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

como as pessoas envelhecem”. O documento foi elaborado por membros de vários 

países, tendo grupos de discussão inclusive no Brasil. A partir das recomendações da 

Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002), espera-se que os países possam criar 

políticas públicas mais eficazes enfocadas na educação visando promover um 

envelhecimento mais ativo e saudável da população, em vez de investir tardiamente 

em gastos públicos de saúde. 

Interessante observar que, de maneira geral, os consumidores mais velhos 

vêm sendo convocados pelo discurso do envelhecimento ativo, que também permeia 

a publicidade de certas marcas, que estimulam a proposta de uma velhice saudável, 

ativa. Em um dos estudos de mercado realizado pela AcNielsen (2014), com idosos 

no Brasil, mapeados durante o processo de busca de referenciais teóricos, 

percebemos nos resultados apresentados que, dentre as prioridades de vida na 

aposentadoria, estão: manter a forma física e a sanidade mental e ter uma 

alimentação saudável. Essas constatações inferem que o discurso do envelhecimento 

ativo e a convocação para a gestão de si mesmo podem ter certo eco junto aos 

consumidores da terceira idade. 
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3. RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo são detalhados a abordagem, o método, a técnica e o universo 

da população-alvo das investigações realizadas, assim como as razões das escolhas 

feitas.  

 

3.1 METODOLOGIA 

 

Segundo Diehl (2004), a escolha do tipo de pesquisa está relacionada à 

natureza do problema e ao nível de aprofundamento que é desejado dar a ela. Este 

estudo, de caráter teórico, empírico e de natureza aplicada, efetuou-se a partir da 

combinação de pesquisas bibliográficas e uma pesquisa qualitativa.  

A pesquisa bibliográfica tem como objetivo conhecer e analisar as contribuições 

científicas do passado sobre um determinado assunto ou tema (CERVO; BERVIAN; 

DA SILVA, 2007).  

A pesquisa empírica, segundo Freire (2004), possibilita que o pesquisador vá 

a campo, entre em contato com pessoas, insira-se no espaço social, presencie as 

relações sociais e não fique preso e isolado com livros, sendo uma modalidade que 

só é possível em presença.  

A escolha da metodologia qualitativa se deu por ser considerada uma 

abordagem que possibilita, segundo Lima (2008), imprimir significado aos fenômenos 

humanos com o apoio de interpretação e compreensão, considerando a singularidade 

do indivíduo, valorizando a ideia no lugar da quantidade e priorizando um olhar 

aprofundado. Goldenberg (1997) explica que a abordagem da pesquisa qualitativa 

tem como objetivo aprofundar a compreensão acerca de um grupo social e, portanto, 

não preocupa-se com a representação em números. Neves (1996, p. 1), por sua vez, 

define pesquisa qualitativa como “[...] um conjunto de diferentes técnicas 

interpretativas que visam a descrever e a decodificar os componentes de um sistema 

complexo de significados. Tendo por objetivo traduzir e expressar o sentido dos 

fenômenos do mundo social [...]”. 
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A natureza de pesquisa aplicada, segundo Gil (2006), tem como objetivo gerar 

conhecimento que possibilite a aplicação prática, direcionada às soluções de 

problemas específicos.  

Este trabalho espera enriquecer o campo de estudo relacionado aos idosos no 

Brasil por meio de atividades que geraram dados sobre o tema a partir de fontes 

diretas. 

 

3.2  MÉTODO 

 

Após uma ampla revisão bibliográfica de teses, dissertações e artigos 

relacionados aos conceitos de envelhecimento, idosos, terceira idade, identidade, 

percepção e comunicação, foi realizada a pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa 

se deu por meio de entrevistas semiestruturadas em profundidade, individuais e 

presenciais. 

Como objeto de estudo foram pesquisados homens e mulheres, entre 60 e 75 

anos de idade, considerados não dependentes, residentes na cidade de São Paulo e 

pertencentes à classe AB critério APEB. 

Foram realizadas doze entrevistas individuais e presenciais, sendo três 

delas referentes à fase de pré-teste, mas que tiveram seus dados considerados na 

análise para a obtenção do resultado final. A quantidade respeitou o critério de 

saturação, que foi alcançado com as doze entrevistas. Foi utilizada amostra não 

probabilística intencional, equilibrando-se o fator idade. 

Segundo Fontanella et al (2008), a amostragem por saturação consiste em uma 

ferramenta conceitual que é frequentemente utilizada em relatórios de investigações 

qualitativas. Seu uso se dá a fim de estabelecer ou fechar o tamanho final de uma 

amostra de estudo, impossibilitando a captação de novos membros uma vez que as 

informações fornecidas por entrevistados adicionais pouco acrescentariam ao 

material já obtido. 

Os indivíduos foram recrutados por meio de mensagens enviadas em grupos 

de WhatsApp e postadas nas redes sociais, tanto na página pessoal da própria 
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pesquisadora, quanto em grupos específicos, como MaturityJobs e MaturityNow, do 

Facebook. A técnica “bola de neve” foi estimulada entre amigos, familiares e 

conhecidos.  

Segundo Goodman (1961), essa técnica é uma forma de amostra não 

probabilística utilizada em pesquisas sociais onde os participantes iniciais de um 

estudo indicam novos participantes de sua rede de relacionamento que, por sua vez, 

indicam novos participantes e assim sucessivamente até que seja alcançado o 

objetivo proposto. 

O processo de seleção dos sujeitos foi feito via telefone e atendeu aos 

seguintes critérios: ter entre 60 e 75 anos, ser residente na cidade de São Paulo, ter 

renda familiar que o enquadrasse na classe AB critério ABEP e ser independente do 

ponto de vista de locomoção, ou seja, indivíduos que não necessitam de auxílio físico 

para suas atividades diárias, responsáveis por sua própria rotina de compra. As 

respostas aos critérios de seleção foram autodeclaradas e, assim, respeitadas.  

O período de recrutamento, seleção e realização das entrevistas se deu 

entre os meses de outubro e novembro de 2017. Todos os entrevistados 

autorizaram, por meio de uma carta assinada, a gravação da entrevista e o uso dos 

dados para fins acadêmicos em caráter anônimo. As entrevistas foram gravadas e, 

posteriormente, transcritas em sua íntegra. Todas as entrevistas foram conduzidas 

pela própria pesquisadora e realizadas na casa do entrevistado com o objetivo de 

garantir o menor esforço de deslocamento possível para o entrevistado e um ambiente 

mais familiar e agradável. O tempo das entrevistas variou entre 40 e 60 minutos e, ao 

final de cada uma, foi oferecido ao entrevistado uma caixa de bombom como forma 

de agradecimento. 

Com o objetivo de garantir o anonimato dos participantes, são empregados 

nomes fictícios, mas são mantidos dados reais sobre idade, gênero, profissão, estado 

civil, ocupação e número de filhos residentes em suas casas. 
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Quadro 2 – Resumo do perfil dos entrevistados 

 NOME IDADE OCUPAÇÃO STATUS ESTADO CIVIL OBS 

1 Marcelo 62 Engenheiro aposentado, 
não ativo 

casado,  
2 filhos 

mora com esposa  
e 1 filho 

2 Lia  60 dona de casa aposentada, 
ativa 

casada,  
4 filhos 

mora com marido  
e 1 filho 

3 Mariana  63 gerente 
comercial 

aposentada, 
ativa 

casada,  
2 filhos 

mora com marido 
e 1 filho  

4 Gustavo  68 engenheiro aposentado, 
ativo 

casado,  
3 filhos mora com esposa 

5 Cláudia  67 dona de casa aposentada, 
ativa 

casada,  
2 filhos 

mora com marido  
e 1 filho 

6 Paula  67 Médica aposentada, 
ativa 

casada,  
3 filhos mora com marido 

7 Luna  70  professora aposentada, 
ativa 

casada,  
4 filhos mora com marido 

8 Rafael  66 economista aposentado, 
ativo 

casado,  
2 filhos 

mora com esposa 
e 1 filho 

9 Lucas  73 engenheiro aposentado, 
não ativo 

casado,  
4 filhos mora com esposa 

10 Wagner 68 empresário aposentado, 
ativo 

separado,  
1 filho mora sozinho 

11 Reinaldo 61 consultor aposentado, 
ativo 

casado,  
4 filhos 

mora com esposa  
e 1 filho 

12 Vitória  60 secretária 
executiva 

aposentada, 
ativa 

casada, 
1 filha mora com marido 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Segundo Haguette (1997), a entrevista em profundidade é um processo de 

interação social que ocorre entre duas pessoas, uma delas assumindo o papel de 

entrevistador – cuja finalidade é obter informações por parte do outro –, enquanto o 

outro assume o papel de entrevistado, aquele que oferecerá as informações. Assim, 

a entrevista é utilizada na coleta de dados essencialmente subjetivos, que são 

atrelados a valores, atitudes e opiniões dos sujeitos entrevistados.  

Embora a entrevista tenha um caráter exploratório mais aberto, foi elaborado 

um roteiro com questões e temas norteadores para pautar a entrevista, 

caracterizando a entrevista como semiestruturada. Para Manzini (1990/1991), a 

entrevista semiestruturada está focalizada em um assunto sobre o qual 

confeccionamos um roteiro com perguntas principais, complementadas por outras 

questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. Para o autor, esse 
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tipo de entrevista pode fazer emergir informações de forma mais livre e as respostas 

não estão condicionadas a uma padronização de alternativas. 

 

3.3 A PESQUISA 

 

O roteiro da conversa foi dividido em cinco grandes blocos: (1) percepção sobre 

o envelhecimento, a velhice e seu impacto nas relações com a sociedade, família e 

no âmbito pessoal; (2) percepção sobre os termos usados pela sociedade para 

descrever pessoas com mais de 60 anos; (3) relação com as marcas em geral; (4) 

relação com as marcas abertamente direcionadas a pessoas com mais de 60 anos; 

(5) projeção da velhice. O roteiro foi ajustado após a realização de três entrevistas a 
título de pré-teste.  

 

Bloco 1: Percepção sobre o envelhecimento, a velhice e seu impacto nas 
relações com a sociedade, família e no âmbito pessoal 

Nesse bloco foram exploradas perguntas abertas com o objetivo de obter 

informações em relação a idade, mapeamento da rotina, uso do tempo livre, 

ocupação, relação com a família e amigos, relação com o trabalho e a aposentadoria, 

relação com o dinheiro, relação com a idade, relação com o corpo e a mente, medos, 

sonhos e relação com a sociedade. 

 

  ROTEIRO 

• Me fala um pouco sobre o senhor(a). É casado, separado, tem filhos, netos?  

• Qual é a sua ocupação atual? O que o senhor(a) fazia antes?  

• O que o senhor(a) costuma fazer no seu tempo livre?  

• O que é envelhecer para o senhor(a)? 

• O senhor(a) sentiu alguma mudança com o passar da idade: no seu corpo ou na sua 
cabeça? Quais foram?  

• Existem atividades que o senhor(a) deixou de fazer por conta da idade? E atividades que 
passou a fazer?  
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Quadro 3 – Roteiro de pesquisa referente ao bloco 1 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Bloco 2: Relação com os termos usados pela sociedade para referir-se a 
pessoas com mais de 60 anos 

Nesse bloco foi apresentado um cartão como estímulo de pesquisa contendo 

uma lista dos termos mais usados pela sociedade para referir-se a pessoas com mais 

de 60 anos. Juntamente com o cartão, a pesquisadora explorou as impressões, pontos 

positivos e negativos e preferências do entrevistado em relação aos termos.  

 
Quadro 4 – Conteúdo do cartão usado como estímulo de pesquisa referente ao bloco 2 
 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Para levantamento dessa lista foi utilizado como base o estudo dos autores 

Bacha, Strehlau e Perez (2005), além de pesquisas na internet para mapeamento dos 

termos mais usados pela sociedade. 

 

Bloco 3: Relação com as marcas em geral 

Nesse bloco foram exploradas perguntas abertas com o objetivo de obter 

informações sobre uso de marcas, marcas preferidas, fidelidade em relação a elas. 

• Quais são as coisas mais importantes para o senhor(a) hoje? O senhor(a) acha que isso 
mudou com o envelhecimento?  

• Quais são seus maiores medos? E seu maior sonho?  

• O senhor(a) se planejou para a aposentadoria? 

• O senhor(a) se sente valorizada ou desvalorizada pela sociedade/família por conta da sua 
idade? 

 

CARTÃO 

Idoso Aposentado Adulto Sênior  Idade Avançada 

Terceira Idade Cidadão Sênior Pessoas Maduras Pessoa de Idade 

Melhor Idade Pessoas mais Velhas 60+ Velho 
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Após perguntas buscando respostas mais espontâneas foi apresentado um 

cartão contendo um quadro com uma lista de categorias de alimentos, higiene e 

beleza. A lista foi utilizada como estímulo no caso de entrevistados com mais 

dificuldades em desenvolver as respostas. 

Para levantamento dessa lista de categorias foi utilizado o índice IPC3 

contendo as principais categorias de bens de consumo avaliadas para composição do 

indicador. As categorias escolhidas foram as mais relevantes do ponto de vista de 

consumo: alimentos, higiene pessoal e beleza. Ao longo das entrevistas a categoria 

vestuário era espontaneamente citada, por isso foi incorporada para ser explorada, 

apesar do objetivo principal deste estudo não estar voltado a ela. 

 
Quadro 5 – Roteiro de pesquisa referente ao bloco 3 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

 

Quadro 6 – Conteúdo do cartão usado como estímulo de pesquisa referente ao bloco 3 

 ROTEIRO  

• Quais são as suas marcas favoritas? 

• Por que o(a) senhor(a) gosta delas?  

• Ela atende às suas necessidades hoje?  

• O(a) senhor(a) tem orgulho de usar/comprar essa marca? Por quê?  

• O(a) senhor se lembra de ter visto alguma propaganda dessa marca recentemente? 
Como ela era? Ela te agradou? 

 

 ALIMENTOS CUIDADOS PESSOAIS PRODUTOS LIMPEZA 

Cereais  Creme dental  Detergente  

Pão e torradas Fraldas Alvejante 

Biscoitos e bolachas Produtos para Cabelos Sabão em Pó 

Iogurte Produtos para o Corpo  

Leite Produtos para o Rosto  

Sucos Protetor Solar  

Bebidas de Soja Maquiagem  
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Fonte: Elaborada pela autora, 2017. Para levantamento dessa lista de categorias foi utilizado o índice 
IPC3 contendo as principais categorias de bens de consumo avaliadas para composição do indicador. 
As categorias escolhidas foram as mais relevantes do ponto de vista de consumo: alimentos, higiene 
pessoal e beleza.  

 

Bloco 4: Relação com as marcas voltadas abertamente direcionadas a pessoas 
com mais de 60 anos 

Nesse bloco foram exploradas perguntas com o objetivo de obter informações 

sobre o potencial de rejeição e aceitação em relação a compra e uso de marcas 

abertamente direcionadas a pessoas com mais de 60 anos. Após as perguntas era 

apresentado o mesmo cartão usado como estímulo no bloco 3, com o objetivo de 

estimular respostas.  

 

Quadro 7 – Roteiro de pesquisa referente ao bloco 4 

ROTEIRO 

• O(A) senhor(a) compra e usa algum tipo de marca/produtos desenvolvido especialmente 
para pessoas com mais de 60 anos? 

 

Em caso afirmativo: 

• Quais são essas marcas?  

• O(a) senhor(a) gosta dessas marcas/produtos?   

• Por que as usa/compra?  

• Elas atendem às suas necessidades?   

• O(A) senhor(a) tem orgulho de usar/comprar essa marca? Por quê?  
 

Em caso negativo: 

• O(A) senhor(a) se lembra de alguma marca com produtos desenvolvidos especialmente 
para pessoas de 60+?  

• Como você lembrou dessa marca?   

• O(a) senhor(a) teria problema em comprar e usar algum tipo de marca/produtos 
desenvolvidos especialmente para pessoas com mais de 60 anos?  

• Você sente falta de produtos direcionados para pessoas de 60+? 
 

 

Queijo e requeijão Perfume  

Manteiga e Margarina Produtos para Barba  
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Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

 

Bloco 5: Projeção da velhice. 

Nesse bloco foi apresentado ao entrevistado um jogo contendo 20 imagens que 

tinha como objetivo representar a velhice sob vários aspectos. O entrevistado era 

estimulado a escolher as cinco imagens que melhor representassem a velhice. Na 

sequência, a entrevistadora explorava se as imagens escolhidas representavam a 

velhice do próprio entrevistado ou/e a velhice do ponto de vista da sociedade.  

Foram criados dois jogos: um mais voltado para mulheres e outro mais voltado 

para homens. O objetivo era garantir uma maior aproximação das imagens ao 

universo de cada gênero. As fotografias foram pesquisadas e selecionadas de bancos 

de imagens do Google e Shutterstock, no período do mês de setembro de 2017, pela 

própria pesquisadora. As imagens foram validadas pela orientadora deste estudo. 

Para levantamento dessas imagens foi utilizado como base o estudo dos 

autores Bacha, Strehlau e Perez (2005), que categorizou atributos com o objetivo de 

significar a velhice sob diversas perspectivas. 

 

 

 

 

Quadro 8 – Categorias estudo Bacha, Strehlau e Perez (2005) 

(1) época da experiência:  população grisalha; tempo de sabedoria; transformação 

corporal; cidadão sênior; época da maturidade; idade do 

lazer. 

(2) época de renovar vivências integração;	nova juventude; idade dos sentimentos; 

velhice ativa; melhor idade. 

(3) época improdutiva inutilidade; incapacidade; isolamento; abandono. 

(4) época de descanso e ociosidade: tempo de descanso; tempo de aposentadoria. 

Fonte: Bacha, Strehlau e Perez, 2005. 
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Com inspiração nesses atributos, as imagens foram escolhidas. A seguir, são 

apresentadas as imagens que foram utilizadas exclusivamente como estímulo nas 

entrevistas com as mulheres e as imagens que foram utilizadas exclusivamente como 

estímulo nas entrevistas com os homens. Buscou-se fazer um espelho dessas 

representações de forma mais próxima possível de cada universo, feminino e 

masculino. Para cada imagem, aplica-se um atributo, um número e um nome para 

facilitar o referenciamento ao longo desse trabalho. 

 

Quadro 9 – Jogo de imagens exclusivas para as mulheres e jogo de imagens exclusivas para os 

homens usadas como estímulo de pesquisa referente ao bloco 5 

JOGO IMAGENS MULHERES  JOGO IMAGENS HOMENS 

Imagem 01A – Mulher bonita  
Atributo: Melhor Idade 

 
 

Imagem 01B – Homem Bonito 
Atributo: Melhor Idade 

 

Imagem 02A – Rugas Mulher 
Atributo: Transformação Corporal 

 

Imagem 02B – Rugas Homem 
Atributo: Transformação Corporal 

 
 

Imagem 03A – Mulher trabalhando 
Atributo: Velhice Ativa 

Imagem 03B – Homem trabalhando 
Atributo: Velhice Ativa 
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Imagem 04A – Mulher na Rede 
Época de Descanso 

 
 

Imagem 04B – Homem na Rede 
Época de Descanso 

 
 

Imagem 05A – Mulher aconselhando 
Época de Maturidade 

 
 

Imagem 05B – Homem aconselhando 
Época de Maturidade 

 
 

Imagem 06A – Mulher Alongando 
Idade do Lazer 

Imagem 06B – Homem no Churrasco 
Idade do Lazer 
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Imagem 07A – Mulher no Tricô 
Ociosidade 

 
 

Imagem 07B – Homem Palavras Cruzadas 
Ociosidade 

 
 

Imagem 08A – Mulher Ensinando 
Época da Experiência 

 
 

Imagem 08B – Homem Ensinando 
Época da Experiência 

 
 

Imagem 09A – Mulher sendo Auxiliada 
Incapacidade 

Imagem 09B – Homem sendo Auxiliado 
Incapacidade 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2017. As fotografias foram pesquisadas e selecionadas de bancos de 
imagens do Google e Shutterstock, no período do mês de setembro de 2017, pela própria pesquisadora. 

 

 A seguir são apresentadas as imagens utilizadas como estímulo nas 

entrevistas tanto de homens quanto mulheres. Elas compunham o jogo de cada um 

dos gêneros, por ser comum ao universo de ambos. 

 

Quadro 10 – Imagens comuns usadas nos jogos das mulheres e homens. Estímulo de pesquisa 

referente ao bloco 5 
 

Imagem 10 – Cabelos Grisalhos 
População Grisalha 

 
 

Imagem 11 – Vaga de Idoso 
Cidadão Sênior 

 
 

Imagem 12 – Casal em Viagem 
Idade dos Sentimentos ou Época do Lazer 

Imagem 13 - Andador 
Incapacidade 
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Imagem 14 – Na Mesa Sozinho 
Isolamento 

 

Imagem 15 – Asilo 
Abandono  

 
 

Imagem 16 – Calculadora 
Tempo de Aposentadoria 

 
 

Imagem 17 – Família Reunida 
Integração 

 

Imagem 18 – Casal Brigado 
Desintegração 

Imagem 19 – Casal com Neto 
Integração 
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Imagem 20 – Casal Curtindo 
Idade dos Sentimentos 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. As fotografias foram pesquisadas e selecionadas de bancos de 
imagens do Google e Shutterstock, no período do mês de setembro de 2017, pela própria pesquisadora. 

 

 

 

3.4 TÉCNICA DE ANÁLISE 

 

O objetivo da exploração foi, a partir das respostas dos entrevistados, buscar 

maior compreensão de como pessoas entre 60 e 75 anos percebem a velhice, sentem 

o impacto do envelhecimento no seu dia a dia e como isso pode influenciar o consumo 

de marcas de bens de consumo duráveis em geral e marcas abertamente 

direcionadas a esse público.  

Vale apontar que a amostra de pesquisa envolveu uma população limitada, 

contando com doze participantes. Portanto, os resultados apresentados aqui não 

podem ser considerados genéricos e nem devem refletir o cenário para além do 
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campo de pesquisa estudado, já que as limitações desse estudo não permitem 

considerar seus resultados válidos para uma população mais ampla, sendo 

necessário aprofundar esse campo de estudo em uma oportunidade futura. 

A análise considerou que o estudo tem caráter exploratório e que, portanto, em 

vez de propor conclusões, tem como objetivo buscar ideias e pensamentos que 

ampliem o conhecimento a respeito do conteúdo abordado. 

 

  



45 
 
4. RESULTADOS 

 

4.1 A VELHICE ESTÁ SENDO “EMPURRADA PARA FRENTE” 

 

Beauvoir (1990) afirma que o envelhecimento biológico é algo inevitável. Ao 

envelhecer, não há como escapar de mudanças físicas e, eventualmente, do 

surgimento de doenças. É o corpo em processo de deterioração, é o desgaste do 

organismo ao longo do tempo. Assim como o envelhecimento psicológico, que inclui 

as mudanças e as competências do comportamento, envolvendo a memória, a 

capacidade, a função cognitiva e a motivação, além de afetar o humor e as emoções 

(PAK; KAMBIL, 2006). 

Para os entrevistados deste estudo é inegável a existência de mudanças 

relacionadas ao envelhecimento do corpo como “máquina” que, com o passar do 

tempo, vai se desgastando. Tais mudanças são sentidas e reconhecidas por eles e 

representam o envelhecimento biológico e psicológico definidos por Beauvior (1990). 

Mas uma coisa que a gente sente é que o corpo e a mente vão ficando mais 
cansados. A gente não tem o mesmo vigor que a gente tinha antigamente, 
então é um dos sinais que eu considero que a gente está ficando mais velho 
(Marcelo, 62 anos). 

E de repente eu olho [no espelho] e levo um susto. Eu pensei: quanta ruga! 
Mas, por dentro eu estou bem (Luna, 70 anos). 

[...] A gente tem as dores generalizadas nessa idade, não adianta falar que 
não. [...] Porque acho que a gente tem uma quilometragem (Cláudia, 67 
anos). 

[...] Mesmo que você não queira, que seja ativa, eu acho que as células têm 
uma idade, né? (Paula, 67 anos). 

No mental a única coisa que eu percebi é que esqueço as coisas com mais 
facilidade (Lucas, 73 anos). 

Parece fácil pra você que é jovem: “Ah, eu não me aposento”. É que o corpo 
sente, não tem jeito (Wagner, 68). 

Apesar de existir o reconhecimento do envelhecimento como algo inevitável, 

tanto na dimensão biológica quanto psicológica, os entrevistados não se vêm como 
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velhos. Segundo Motta (2010), é difícil reconhecer-se como velho, porque a velhice é 

sempre associada à decadência física, mental e social. Os idosos que têm saúde e, 

de certa forma, se sentem participantes do cotidiano, não se sentem velhos. 

Reconhecem que a velhice existe, mas não é aquilo que está neles. “Velho é sempre 

o outro” (DEBERT, 1999, p. 45). 

Não me, não me vejo como velho (Lucas, 73 anos). 

Eu ponho em qualquer vaga, eu acho que essa vaga de idoso é para quem é 
idoso, e como eu não sou idoso eu não ponho, mas eu tenho meu cartão, 
entendeu? (Rafael, 66 anos). 

Falar que não tem medo da velhice? Ela já está aí, né, para a maioria das 
pessoas, quem tem acima de 60 anos já é idoso. Então você não aceita isso, 
não me entra muito na cabeça isso (Wagner, 68 anos). 

Às vezes eu fico brava quando eu estou conversando assim com alguém e 
ela fala: “Eu tenho uma tia velhinha com 65 anos...” Fico brava. Velho pra 
mim é a partir de 80 ou 85 anos. Eu não sou velha ou idosa (Mariana, 63 
anos). 

Algo interessante, encontrado durante o processo de entrevistas, foi que a 

velhice parece estar sendo empurrada para frente. As doenças, limitações físicas e 

mentais estão chegando mais tarde. Mais um motivo para que os entrevistados não 

se sintam aptos a preencher os requisitos necessários para serem classificados como 

velhos. 

Ah, eu acho que as pessoas já estão vendo [a velhice] de uma forma 
diferente, sabe? O velho, hoje, vamos dizer assim, ele tem mais 20 anos do 
que era antigamente. Eu acho que em tudo, em atividade, lazer, 
comunicação, acesso, propaganda (Paula, 67 anos). 

Eu falei pra minha esposa: “Acho que quando eu tiver uns 90 anos eu vou me 
sentir velho”. Por enquanto está longe disso (Rafael, 66 anos). 

[...] Meu avô morreu com 51 anos … 52 anos. Meu pai já morreu mais tarde, 
mas eles morriam muito cedo, então velho pra eles era com 50 anos, pro meu 
pai era com uns 70, pra mim eu acho que vai ser com 90 (Rafael, 66 anos). 

Velho pra mim é a partir de 80 ou 85 anos (Mariana, 63 anos). 

Segundo dados do IBGE, a expectativa de vida na década de 1960 era de, 

aproximadamente, 55 anos e foi evoluindo ano a ano até alcançar a marca de 73 anos, 

em 2010. Ou seja, uma pessoa que nasceu na década de 1960 ao completar 20 anos 
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se deparava com uma expectativa de vida de 62 anos na década de 1980. Hoje essa 

pessoa com 60 anos tem uma expectativa de viver até os 73 anos. Ou seja, realmente 

a velhice está sendo empurrada para frente e todos os referenciais estão sendo 

reconstruídos.  

 

 

4.2 O PARADOXO SOBRE SENTIR-SE VELHO  

 

Em geral, os entrevistados deste estudo aparentam estar em paz com sua fase 

de vida e sua idade. Essa positividade também foi mapeada pela pesquisa conduzida 

por Weber (2016), que sinaliza que, na maioria das entrevistas realizadas pela 

pesquisadora, há uma percepção bem-humorada e positiva do envelhecer. 

Eu sou feliz como nunca tinha sido antes da minha vida! [...] Eu acho essa 
idade pra mim até hoje é a mais gostosa que eu cheguei, porque eu estou 
conseguindo ter, vamos dizer, um certo lazer que eu não podia (Gustavo, 68 
anos). 

Eu sou muito mais equilibrado mentalmente hoje, as minhas decisões são 
muito mais assertivas hoje do que a um tempo atrás (Rafael, 66 anos). 

Eu me sinto muito confortável ficando mais velho, eu acho que estou 
colhendo o que eu plantei ao longo da vida, me esforcei, fiz muito esforço 
para chegar a essa idade com uma boa base financeira (Gustavo, 68 anos). 

Eu acho que eu ‘tô com 64, mas eu não me sinto com 64, eu me sinto com 
bem menos. Me sinto muito bem e feliz (Vitória, 64 anos). 

Nesse sentido, em pesquisa desenvolvida por Rougemont (2012), os 

resultados também apontaram uma percepção positiva da velhice. Isso acontece 

porque existe um reconhecimento dos ganhos intelectuais resultantes da experiência 

adquirida ao longo da vida, trazendo mais segurança para lidar com situações 

cotidianas. E também porque o envelhecimento é visto como um momento de 

liberdade, quando se tem mais tempo livre e a possibilidade de dedicar-se ao lazer e 

aos desejos pessoais. 

Isso se reflete não só na fala e nas respostas dos entrevistados, como também 

nas escolhas das imagens que serviram como estímulo da pesquisa. A maior parte 
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delas são imagens positivas e representam a capacidade produtiva, a liberdade do 

uso do tempo livre, a experiência, a maturidade e a valorização da família. 

 

Quadro 11 – Ranking das imagens mais escolhidas pelos entrevistados quando estimulados a 

escolherem imagens que representassem a própria velhice 
RANKING DAS IMAGENS MAIS ESCOLHIDAS HOMEM MULHER TOTAL 

Imagem 12 – Casal em Viagem 6 5 11 

Imagem 17 – Família Reunida 4 5 9 

Imagem 19 – Casal com Neto 3 3 6 

Imagem 06A – Mulher Alongando n/a 5 5 

Imagem 06B – Homem no Churrasco 5 n/a 5 

Imagem 03A – Mulher Trabalhando n/a 4 4 

Imagem 03B – Homem Trabalhando 3 n/a 3 

Imagem 20 – Casal Curtindo  2 1 3 

Imagem 04A – Mulher na Rede n/a 2 2 

Imagem 16 – Calculadora 1 1 2 

Imagem 10 – Cabelos Grisalhos 0 2 2 

Imagem 03B – Homem Trabalhando 2 n/a 2 

Imagem 08B – Homem Ensinando 2 n/a 2 

Imagem 05B – Homem Aconselhando 1 n/a 1 

Imagem 09B – Homem sendo Auxiliado 1 n/a 1 

Imagem 14 – Na Mesa Sozinho 1 0 1 

Imagem 08A – Mulher Ensinando n/a 1 1 

Imagem 01A – Mulher Bonita  n/a 1 1 

Imagem 05A – Mulher Aconselhando n/a 0 0 

Imagem 07A – Mulher no Tricô n/a 0 0 

Imagem 09A – Mulher sendo Auxiliada n/a 0 0 

Imagem 02A – Rugas Mulher n/a 0 0 

Imagem 18 – Casal Brigado 0 0 0 

Imagem 13 – Andador 0 0 0 

Imagem 11 – Vaga de Idoso 0 0 0 

Imagem 15 – Asilo 0 0 0 

Imagem 01B – Homem Bonito 0 n/a 0 

Imagem 02B – Rugas Homem 0 n/a 0 

Imagem 07B – Homem Palavras Cruzadas 0 n/a 0 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

 

Quando o assunto é valorização social, aparentemente eles não se sentem 

minimizados pelo seu círculo mais próximo, por familiares, amigos e colegas de 

trabalho, mas sabem que fora dele a realidade é diferente. 
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Olha, não me sinto desvalorizado não. Até que sinto um respeito maior... 
Acho que as pessoas da empresa atual, por exemplo, respeitam muito minha 
experiência, a capacidade que tenho de transmitir conhecimento (Reinaldo, 
60 anos). 

Eu sou muito respeitado no meu trabalho. [....] Eu sinto nessa turma mais 
jovem, tem uma engenheira que trabalha lá, uma moça de 36 anos, os caras 
da área comercial de 39 e 54, então são tudo muito mais jovens do que eu, 
não, todos eles me respeitam, me têm como amigo, me chamam para beber 
junto com eles em happy hour (Rafael, 66 anos). 

Eu acho que, não sei se é por causa da cultura brasileira, a gente não é muito 
valorizada aqui, né? Eu não me sinto muito valorizada, assim no dia a dia… 
Vai no supermercado, uma coisa assim. E, agora no âmbito mais restrito de 
amigos assim, de filhos eu acho que eu me sinto valorizada (Luna, 70 anos). 

Ah, os jovens não dão muito valor a idade aqui no Brasil. Não é que nem no 
Japão que a turma “Ohh”, glorifica tal. Não é, eles não… [referindo-se à 
sociedade] (Lucas, 73 anos). 

Eles não respeitam muito não. Isso é fácil de perceber. Você pensa que a 
turma levanta pro velhinho sentar? Que nada, finge que nem vê. A sociedade 
tem um descaso com a terceira idade (Reinaldo, 60 anos). 

Não... vai esquecendo. As pessoas mais idosas vão sendo esquecidas. 
Enquanto elas não dão muito trabalho, tudo bem. Quando elas começam a 
dar muito trabalho, as pessoas começam a querer se livrar delas, eu acho. 
Do tipo... não dá todo tempo [sentido de atenção e suporte] (Marcelo, 62 
anos). 

Os entrevistados parecem se esforçar e trabalham na contramão do estereótipo 

da velhice, mas é como se a sociedade atuasse como um freio. Em estudo sobre as 

representações sociais do envelhecimento, realizado pelos autores Veloz, Schulze e 

Camargo (1999), a castração exercida pela sociedade também aparece como algo 

forte: os entrevistados alegam que se sentem idosos porque a sociedade os faz 

sentirem-se assim. E esse sentimento também aparece no presente estudo. Em 

diversos momentos os entrevistados verbalizam, de forma direta ou indireta, a atuação 

castradora da sociedade, principalmente ao que se refere a uma aposentadoria quase 

forçada e antecipada. 

[...] Mesmo que você não queira, que seja super hiper disposta... você vai 
ficando limitada em todos os sentidos. [pausa] Não por você 
necessariamente, mas pela sociedade que te limita. [pausa] É basicamente 
pela sociedade, por todas essa leis né, lei de aposentadoria… A parte social 
enfim, tudo isso (Paula, 67 anos). 
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Ai, fui ao médico e ele me disse: “Não, não, eu não opero mulher com mais 
de 60 anos, não. Já ‘tá velha, é uma idade que já não fica bom, então você 
vai fazer musculação”. Aí eu achei um horror do jeito que ele falou (Luna, 70 
anos). 

Eu senti falta do trabalho depois, mas aí já tinha 50 e… Quase 60 anos então 
eu não conseguiria outro emprego, outra coisa. Aí depois fui me adaptando 
tal e hoje em dia me sinto bem (Lucas, 73 anos). 

[...] Mas foi difícil porque acho que foi muito cedo, as pessoas hoje em dia 
elas foram forçadas ou estão sendo forçadas a se aposentar quando elas têm 
muito para oferecer à sociedade em termos de conhecimento, em termos de 
prática, de vivência, de experiência… Eu acho que tem bastante… (Paula, 67 
anos). 

[...] O pessoal da minha faixa etária se aposentava muito cedo. A Regina 
[companheira], por exemplo, se aposentou com 47 anos. Isso é um absurdo, 
são os erros da legislação (Wagner, 68 anos). 

Hoje as pessoas estão vivendo mais. Então elas têm que produzir mais. É 
cultural ainda no Brasil você ficar imaginando que quando tiver 55 anos, 60 
anos: “Eu vou me aposentar e não vou fazer nada da vida”. Eu acho um 
desperdício, um absurdo (Mariana, 63 anos). 

No Brasil a própria legislação dá um monte de brechas, sabe? Dá margem 
pra sociedade.... Eu, por exemplo, trabalho desde os 15 anos, poderia me 
aposentar com 50 anos. É um absurdo isso, 50 anos é muito novo pra se 
aposentar. Está em plena produtividade. Mas pra parar o próprio sistema te 
permite, sabe? (Reinaldo, 60 anos). 

A velhice é vista como um estado de espírito e uma atitude positiva perante o 

processo de envelhecimento é a chave para que ele seja bem-sucedido. Manter-se 

ativo é percebido como essencial para manter a pessoa jovem. A ideia de manter-se 

ativo aparece na pesquisa de Aerosa (2004), onde a imagem da velhice positiva 

aparece quando esta etapa é vista como uma fase natural, onde ser velho envolve um 

estilo de vida ativo; e a velhice é pensada mais em decorrência da forma como o 

indivíduo vivencia seu cotidiano do que simplesmente como etapa ligada às limitações 

físicas e à idade cronológica. 

Envelhecer é ficar velho. Sentir velho… O importante é isso. Não ficar velho 
no sentido de sentir. Aí que ‘tá. Porque acho que idade é a pessoa sentir, né? 
(Lucas, 73 anos). 

Eu acho que é a cabeça [se referindo ao envelhecimento], sabe? Não é corpo 
não, porque o corpo você trabalha (Paula, 67 anos). 

Então acho que velho é isso, sabe, o cara não pode se entregar, ele tem que 
reagir. O mundo tem muita coisa pro cara olhar e, por mais que ele tenha 70, 
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80 anos, ele não viu nada, tem sempre coisas novas pra você aprender 
(Rafael, 66 anos). 

Tem muito a ver com o espírito da pessoa. Não tem a ver com a idade. Um 
velho pode ser com 20 anos, dependendo do pensamento da pessoa. O velho 
não está ligado com idade. Por isso que o rótulo de velho não vale (Reinaldo, 
60 anos). 

Mas, ao mesmo tempo, sua chegada é projetada e retratada pelo isolamento, 

desvalorização social e perda da independência causada por limitações físicas que 

estão diretamente ligadas a efeitos psicológicos negativos. 

Isso está presente na fala dos entrevistados ao longo das entrevistas. Alguns 

dos entrevistados, ao olharem as imagens durante o processo de escolha, faziam 

comentários sobre aquelas com conotações mais negativas. 

É uma consequência do corpo ficar mais debilitado. Por isso que tem esses 
auxílios pra pessoa andar [imagem 13], porque a pessoa fica mais 
debilitada...  e tal (Marcelo, 60 anos). 

Ou seja, existe um claro paradoxo presente na fala dos entrevistados. Por um 

lado, os entrevistados atribuem a responsabilidade de um envelhecimento ativo a uma 

conduta adotada pelos próprios indivíduos. Por outro lado, a decadência do corpo é 

tida como uma mudança inevitável e determinante da velhice e seria o maior entrave 

para uma vida longa e ativa. Ou seja, as condições podem impor o status de velho, 

independentemente da pessoa se sentir jovem, mas a velhice e suas limitações um 

dia chegarão. Essa mesma contradição também foi mapeada pela pesquisadora 

Rougemont (2012). 

 

 

4.3 TERMOS: UMA BUSCA PELA NETURALIDADE 

 

Peixoto (1998) lembra que a expressão “idoso” surgiu na França, a partir de 

1962, em virtude da introdução de uma política de integração social da velhice visando 

a transformação da imagem das pessoas envelhecidas. Até então o tratamento da 

velhice era pautado na exclusão social. Segundo a autora, a designação de idoso era 

restrita aos indivíduos que tinham status social advindo de sua experiência em cargos 
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políticos, decorrente de situação financeira privilegiada ou de alguma atividade 

valorizada socialmente. 

Prosseguindo sua análise, a autora descreve que, a partir dos anos 1960, a 

nova política social francesa para a velhice aumenta as pensões e, 

consequentemente, o prestígio dos aposentados. O termo idoso passa a ser utilizado 

para os textos oficiais em substituição aos termos velho e velhote, e as pessoas 

envelhecidas passam a ser olhadas com maior respeito.  

No Brasil, analisa Peixoto (1998), a conotação negativa do vocábulo velho 

seguiu um processo semelhante ao da França, porém em período mais recente. Os 

documentos oficiais publicados antes dos anos 1960 denominavam as pessoas 

pertencentes à faixa etária de 60 anos simplesmente de velhas. Segundo a autora, foi 

no final da década que certos documentos oficiais e a maioria das análises sobre a 

velhice recuperaram a noção de idoso. 

Em um estudo de 2009, os autores Martins, Camargo e Biasus (2009) indicam 

que, apesar do termo “pessoa idosa” englobar tanto o idoso como o velho, há uma 

distinção entre o velho e o idoso: velho é aquele que se sente velho e o idoso é o que 

tem idade avançada, mas que não se sente velho.  

Para a maior parte dos entrevistados deste estudo, o termo idoso é negativo e 

está diretamente associado aos estereótipos da velhice, construídos pelos próprios 

símbolos que giram em torno do termo. Por outro lado, o termo também traz alguns 

aspectos positivos, quando ele está associado ao direito da aposentadoria e uso de 

benefícios sociais, como direito a vagas e filas preferenciais, ao transporte público 

gratuito, compra de ingressos mais baratos etc. A hipótese é que o termo idoso vem 

substituindo o termo velho e carregando junto com ele todos os estigmas negativos 

relacionados à velhice.  

O idoso e igual a limitação, tá? (Paula, 67 anos). 

[...] Porque com o idoso você tem uma pessoa com óculos, uma bengala, 
assim, né? Eu não sou uma idosa assim. Não sei, me dá aflição de, de, de 
ver tudo isso assim (Luna, 70 anos). 

Olha, você sabe que eu relutei para tirar aquele cartão de estacionamento de 
idoso (Rafael, 66 anos). 
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[...] É que com a legislação para mais de 60 [...] você tem preferência em 
atendimento em banco, em fila de táxis, qualquer lugar que eu chego eu 
pergunto: “Onde é que é a fila de idoso, por favor?”. [...] Aí o primeiro táxi que 
chega é meu, pronto. Eu acho ótimo, não pago passagem de ônibus, isso eu 
acho uma delícia! (Gustavo, 68 anos). 

Porque [idoso] dá ideia de velho. E velho são coisas e não pessoas (Marcelo, 
62 anos). 

Olha... velho eu não gosto, é o mais forte. Se bem que... se bem que idoso 
também não é muito diferente de velho, viu? Vamos falar a verdade (Lia, 60 
anos). 

O termo terceira idade já é uma construção das sociedades contemporâneas e 

vem sendo empregado, porque acredita-se que ele é isento de conotações negativas 

e, como destacou Debert (1999), para atender a interesses de um mercado de 

consumo emergente.  

Contempla, em geral, aqueles idosos que estão na faixa dos 60 aos 70 anos, 

representando indivíduos que têm boa saúde, tempo livre para o lazer e novas 

experiências. O termo “terceira idade” hoje é bastante difundido e claramente usado 

para substituir o termo idoso, em uma tentativa de qualificar positivamente essa fase.  

Quando explorado o termo “terceira idade”, os entrevistados desse estudo 

parecem ter uma relação de maior neutralidade, mas, para outros, ele já começa a ser 

questionado. 

Terceira idade eu aceito (Gustavo, 68 anos). 

Terceira idade não é dos piores não (Luna, 70 anos). 

Acho que o pessoal fala muito na terceira idade. Pra mim, ok (Cláudia, 67 
anos). 

Terceira Idade... Por que terceira idade? Tem quarta idade, quinta idade? Eu 
interrogo isso, pra mim é assim:  nascimento, crescimento, envelhecimento e 
morte. São essas fases, ‘tá? Não tem negócio de terceira idade, segunda 
idade, não. Pra mim é assim: infância, adolescência, adulto e morte. Pra mim 
é isso, é um ciclo da vida. Então negócio de terceira, segunda melhor idade 
é ridícula isso aqui, é demagogia (Paula, 67 anos). 

Terceira idade, pior ainda... porque parece que está no bico do corvo (Lia, 60 
anos). 

Puta, de todos aqui? Difícil, né? Terceira idade, não (Wagner, 68 anos). 
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O ponto é que, quando apresentada a lista (quadro 4) de termos usados pela 

sociedade para se referir às pessoas com mais de 60 anos, em geral, nenhum deles 

é realmente bem-vindo. Há uma busca por neutralidade, que parece ser representada 

pelo termo 60+, por ser meramente descritivo. 

Tem [sobre a preferência dos termos]. Você. Os outros eu acho que não são 
pra mim. Eu gosto que me chamem de você, até senhora eu não gosto (Lia, 
60 anos). 

No final, os termos são diferentes, mas soa igual. Incomoda igual (Lia, 60 
anos). 

Sinceramente eu já li todos e não gosto de nenhum (Rafael, 66 anos). 

Não, não gosto de nenhuma, Tatiana, sinceramente (Paula, 67 anos). 

Olha, o mais, o que se poderia usar aqui é o 60 mais, eu acho mais legalzinho. 
[...]. Então, vamos dizer assim, eu acho que 60 mais seria menos ostensivo, 
vai (Rafael, 66 anos). 

É, sei lá, “60 mais”, mais neutro (Lucas, 73 anos). 

Ah, eu gosto... eu gosto dos cremes de beleza quando tem 40+, 50+, 60+. 
Que indica a faixa etária, mas não indica que é velha. Não traz juízo de valor. 
É apenas descritivo, mais de 60 anos. Pronto (Mariana, 63 anos). 

A rejeição dos termos “melhor idade” e “idade avançada” é praticamente 

unânime. O primeiro é encarado como uma antítese dessa fase de vida e o segundo 

representa o fim da linha, algo que soa extremamente agressivo. 

Sobre melhor idade: 

Melhor idade o cacete, melhor idade é com 20 anos [...]. Isso é demagogia! 
Não tem nada de melhor idade (Paula, 67 anos). 

Melhor Idade eu acho meio ridículo… [...] Ah, porque não é tão melhor assim, 
vamos dizer assim, né? Tem limitações físicas e mentais não, não nos 
permite dizer… (Gustavo, 68 anos). 

Melhor idade era quando eu tinha 35 anos, sua idade! [...] Aqui é a promessa 
que nunca chega, essa melhor idade... (Lucas, 73 anos). 

Melhor Idade eu acho um ignoto, não é melhor idade, mas também não é a 
pior. Eu acho que a pior idade, hoje eu estava, ontem eu estava comentando. 
A pior idade é a adolescência [...] (Luna, 70 anos). 

Esse papo de melhor idade, puta, isso é um papo furado (Rafael, 66 anos). 
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Se você tiver dinheiro pra fazer o que quiser e tiver saúde, é melhor idade. 
Agora se você não tiver dinheiro ou não tiver saúde ou não tiver o tempo... aí 
não é melhor idade, é a pior (Marcelo, 62 anos). 

Sobre idade avançada: 

A idade avançada, para mim, vamos dizer assim, é a pré-morte. Porque pra 
mim a minha idade avançada é aquela idade já está senil, sabe? [...] A 
senilidade mesmo, né, a demência já…. Coitado, né? (Paula, 67 anos). 

Idade avançada dá aquele geladinho na barriga. Sabe, avançada que parece 
que você já está chegando ali no precipício, então pronto, alguém te empurra. 
Acabou! “Idade Avançada” está muito perigoso (Luna, 70 anos). 

Avançado é bem velhinho. Na reta final (Mariana, 63 anos). 

Além dos termos mencionados anteriormente, outros também foram 

explorados, mas o nível de desenvolvimento das respostas foi inferior, provavelmente 

por serem termos menos usados e por não fazerem parte de um repertório tão comum 

dos entrevistados. Os entrevistados se limitavam a discutir o grau de negatividade ou 

positividade de uma forma mais genérica.  

Entre os termos apresentados, destacam-se aqueles que, aparentemente, 

trazem uma valorização da idade sob a ótica positiva da experiência vivida, como: 

“pessoas maduras”, “adulto sênior”.  

Ah, pessoa madura acho digno de elogio, né? (Paula, 67 anos). 

Pessoas mais velhas? Respeito as pessoas mais velhas (Paula, 67 anos). 

Adorei esse aqui “pessoas maduras”, “adulto sênior” eu achei muito bom, até 
percebeu, né? (Luna, 70 anos). 

“Cidadão Sênior” também [gostei] (Luna, 70 anos). 

Pessoas mais velhas, aposentado... tudo bem, eu sou tudo isto que está aqui. 
Não me causa nenhum desconforto (Gustavo, 68 anos). 

Pessoa de idade. Eu acho o mais negativo... (Lucas, 73 anos). 
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4.4 MEDOS: SOLIDÃO E DEPENDÊNCIA 

A solidão é o estado de quem se sente só, traduz isolamento (FERNANDES; 

LUFT; GUIMARÃES, 2000). Segundo Goldfarb (1998), a solidão provoca um 

sentimento de vazio interior, que pode estar presente no ser humano nas diferentes 

fases da vida, e tende a ser mais frequente com o envelhecimento. Fatores 

psicológicos e sociais parecem estar relacionados com o seu surgimento, como a 

depressão, o luto, o isolamento social e o abandono. 

A solidão, aparentemente, não parece ser um problema a ser destacado entre 

os entrevistados deste estudo. Esse sentimento parece ainda menos latente para 

quem ainda exerce uma atividade profissional. Acredita-se que isso se deve ao fato 

dos entrevistados possuírem uma rotina repleta de atividades e haver elos fortes 

familiares e vínculos ativos com amigos em seu cotidiano. Vale ressaltar que apenas 

um dos entrevistados efetivamente morava sozinho, mas mantinha uma vida ativa e, 

mesmo nesse contexto, a solidão não aparentava ser um problema. 

Eu não fico solitária, eu não sinto a casa vazia, sabe, ao contrário… Eu tenho 
um dia para mim, 24 horas é pouco, né, porque eu gostaria que tivesse mais 
tempo, né? (Paula, 67 anos). 

Eu não me sinto nada de solitário, eu me sinto muito bem! Não tenho 
nenhuma queixa a fazer da minha idade não (Gustavo, 68 anos). 

Não, não me sinto solitária. [...] Não sei, é eu acho que o fato de eu ter 
mudado também de profissão ajudou e o fato da gente estar juntos há 54 
anos, eu e meu marido, também ajuda (Luna, 70 anos). 

Sei administrar isso [solidão], sei me virar bem sozinho. É claro que tem uma 
hora que a gente fisicamente não vai estar mais apto e vai precisar de ter [sic] 
alguém ajudando, mas não é assim um grande medo não (Marcelo, 62 anos). 

A saída de casa dos filhos parece ser rapidamente superada e representa uma 

espécie de emancipação. Para as mulheres, um passe livre para cuidar mais de si, 

reafirmando a liberdade mencionada por Rougemont (2012): “O envelhecimento é 

visto também como um momento de liberdade, quando se tem mais tempo livre e a 

possibilidade de dedicar-se ao lazer e aos desejos pessoais”. E, para os homens, a 

saída dos filhos representa alívio financeiro. 

Eu, agora, como os filhos estão criados e tudo mais… eu me dou o direito de 
fazer o que eu gosto (Paula, 67 anos). 
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Então, você também fica um pouco cansada, tem essa coisa dupla, né? [de 
cuidar dos filhos]. Você se sentir meio aliviada, porque acho que uma coisa 
cansativa do dia a dia é a coisa da alimentação. [...] Então, essa coisa de, de 
repente, você não ter mais tanta gente ali: “Opa, que bom! Vou mais, vou 
fazer mais ioga, vou nadar mais, vou fazer… (Luna, 70 anos). 

[...] Sou casado, dois filhos, os dois já fora da folha de pagamento já… [se 
referindo a filhos que não moram mais com eles] (Rafael, 66 anos). 

Ah, a gente sente a liberdade. Mas, ao mesmo tempo, você não sabe o que 
fazer com ela. Porque sabe elefante de circo, você tira a corda da pata e ele 
fica no mesmo lugar. A gente fica um tempo assim (Claudia, 67 anos). 

O ninho, que foi esvaziado com a saída dos filhos, começa a ser povoado pelos 

netos. Mas eles (avós) não querem assumir o papel de pais e perder a emancipação 

conquistada. 

Eu procuro ter uma relação bem próxima a eles [filhos e netos]. Gosto muito 
de manter contato e ter eles por perto (Gustavo, 68 anos). 

Eu não sou aquela avó de antigo [sic], eu sou uma avó moderna. Em primeiro 
lugar, estou eu, faço tudo o que eu quero e se sobrar tempo aí tudo bem, né? 
Claro que eu ajudo se você me pedir, se você precisar... (Paula, 67 anos). 

Eu acho muito importante ter amigos, mas a família, por exemplo, os filhos, 
os netos, eu acho muito legal. Você quer um momento assim top durante o 
ano, é a semana que eu passo com meus netos de férias, eu adoro, eu fico, 
assim, esperando e achando uma delícia isso. Me divirto com eles. Fico com 
a melhor parte (Luna, 70 anos). 

Apesar da solidão não ser um sentimento presente, ela representa um dos 

maiores medos dos entrevistados, perdendo somente para o medo de ficar 

dependente de alguém, tanto fisicamente quanto financeiramente. 

[...] A gente é muito independente, alguém me dando banho eu ia achar um 
saco, deprimente (Luna, 70 anos). 

A minha mulher e eu temos um cuidado de não depender financeiramente 
dos outros, dos filhos (Gustavo, 68 anos). 

Enfim, basicamente é isso, então o meu medo é isso. É depender fisicamente 
de alguém, ficar limitada, né, e financeiramente depender de filho… Pelo 
amor de Deus, eu não quero isso de jeito nenhum (Paula, 67 anos). 

Solidão é terrível (Rafael, 66 anos). 
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Nesse caso, o envelhecimento é visto como um problema, na medida em que 

incomoda (atrapalha) os filhos. De um lado, existe o desejo de conviver com a família 

e, de outro, um medo de se tornar algo negativo na vida daqueles que amam. E é 

justamente o medo da solidão ou de se tornar um fardo na vida dos filhos e parentes, 

que vem a abertura em relação à moradia em uma instituição de longa permanência. 

Por favor, me coloque em uma instituição de longa permanência, porque eu 
não quero fazer ninguém sofrer e, ao mesmo tempo, eu estarei muito bem 
acolhida, vou estar com a enfermeira, com médico, num lugar legal, não é? 
(Paula, 67 anos). 

É, eu não sei. Eu, eu gostaria de um acampamento assim, de que, que nem 
de criança, que você faz um monte de coisa legal, só que pra pessoas velhas, 
né? (Luna, 70 anos). 

[...] Mas aí a gente arruma um jeito, sei lá, vou morar num lar de senhorinhas 
pra não ficar sozinha. Eu não vou ficar sozinha, eu pego minhas coisas e vou 
embora. Eu não sou uma mulher que vou morar sozinha nessa casa (Luna, 
70 anos). 

Para mim isto é muito, muito claro, hoje numa casa de repouso não é um 
asilo, uma coisa tenebrosa, hoje lá você tem atividade física, você tem 
atividade, tem artesanato, tem tudo! (Cláudia, 67 anos). 

Os estigmas em torno das instituições de longa permanência parecem estar 

sendo superados aos poucos. Mas parece existir uma diferença entre dois grupos de 

instituições: aquelas destinadas a pessoas dependentes fisicamente, essas sim 

carregadas de significados negativos, e aquelas destinadas a indivíduos 

independentes e mais voltadas à socialização. 

As pessoas que não têm mobilidade ou que têm deficiência de senilidade 
ficavam todas juntas com as pessoas que estavam bem da cabeça... E eu 
acho que tem--, é bom separar. [...] Acho que tem dois modelos: um mais 
ligado à doença e outro mais voltado pra convivência social (Mariana 63, 
anos). 

 

 

4.5 APOSENTADORIA E SEU SIGNIFICADO 

 

Aposentar-se significa recolher-se a seu aposento. Etimologicamente vem do 

verbo latino pausar, que significa pousar, parar, cessar, descansar, tomar aposento. 
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Corresponde, em francês, ao verbo retirer ou retraiter, cujo sentido é retirar-se, isolar-

se, recolher-se em casa e, em inglês, ao verbo to retire: ir embora, recolher-se. 

Determinado limite de idade; que não é mais utilizado, que perde a serventia; que está 

alojado em um aposento (VASCONCELOS, 2007). Segundo Stucchi (2006), a 

aposentadoria é marcada pela saída do mundo do trabalho e entrada no mundo 

doméstico. Mas, para Zanelli e Silva (1996), a aposentadoria representa muito mais 

do que a retirada do universo produtivo. Os autores afirmam que o indivíduo é 

conhecido socialmente pelas atividades que exerce e, justamente por conta disso, o 

afastamento do trabalho é capaz de afetar significativamente a identidade dos 

indivíduos.  

Os entrevistados desse estudo, por serem pertencentes à classe A/B, de certa 

forma já possuem uma condição financeira diferenciada. Boa parte dos entrevistados 

se planejaram financeiramente para o momento de aposentadoria ou continuam ativos 

profissionalmente, garantindo uma renda significativa.  

Para aqueles entrevistados em que a aposentadoria é sinônimo de não-

trabalho e, especialmente para os que se planejaram financeiramente para esse 

momento, o sentimento do descanso merecido é positivo e é visto como um direito 

conquistado. 

Não tenho mais ânimo, quero descansar. Já cheguei à idade que a gente se 
realiza mais com o desenvolvimento profissional dos filhos do que com o de 
si próprio, né? [...] Alguns colegas confessam que sentem muita falta do 
tempo de trabalhar, eu não sinto nenhuma, para mim foi um alívio. Porque eu 
saí de uma pressão por resultado muito forte (Gustavo, 68 anos). 

Tal questão vai ao encontro do que mencionam Zanelli e Silva (1996), que 

também identificaram em seus estudos a possibilidade da aposentadoria assumir um 

sentido de prêmio, recompensa aos esforços depreendidos ao longo da carreira, 

possibilitando a concretização de planos ou sonhos protelados por muito tempo. 

Para aqueles que continuam ativos profissionalmente, a aposentadoria 

representa o direito a usufruir de um benefício: a previdência social. É quase como 

este grupo tivesse a necessidade de justificar que não são inativos profissionalmente. 

Eu recebo lá minha aposentadoria, complementa minha renda. Mas continuo 
trabalhando (Vitória, 64 anos). 



60 
 

Não sou aposentada, quer dizer sou, porque recebo a aposentadoria, mas 
não parei de trabalhar. Foi isso que quis dizer (Mariana, 63 anos). 

Interessante destacar que, para alguns entrevistados, a aposentadoria não se 

trata sobre uma escolha e sim uma castração imposta pela sociedade. 

Porque quando está numa idade boa de passar pelo menos a sua vivência 
para frente, sua experiência, que tudo isso conta, você é obrigada a se 
aposentar (Paula, 67 anos). 

Eu digo: gente, é inadmissível um cara brilhante [ao se referir ao marido], com 
tanta coisa para oferecer à sociedade e, de repente, fica parado, sabe... 
inanimado, inerte, imobilizado. Então eu não aceitava isso de jeito nenhum. 
Tive que resolver na terapia (Paula, 67 anos). 

Eu senti falta do trabalho, mas aí já tinha 50 e… Quase 60 anos, então eu 
não conseguiria outro emprego, outra coisa. Aí depois fui me adaptando tal e 
hoje em dia me sinto bem (Lucas, 73 anos). 

[...] Tanto é que tem muitas empresas que obrigam o funcionário a se 
aposentar com 60... 65 anos... mesmo que eles estejam em altos cargos, 
diretor ou presidente (Marcelo, 62 anos). 

Aqueles que continuam trabalhando, vencendo a castração imposta, se sentem 

muito realizados e vitoriosos. Conseguem lidar com o trabalho de uma forma mais 

equilibrada e leve, principalmente porque a obrigação deixa de existir, trazendo mais 

espaço para o prazer com o trabalho. 

E, hoje, trabalho, apesar da minha idade, eu trabalho com muito mais vontade 
do que eu trabalhava quando estava no banco, por exemplo. Porque eu acho 
que o fator obrigação [financeira com a família], isso deixava você pouco 
criativo, sabe? (Rafael, 66 anos). 

Eu acho que vou morrer trabalhando [...]. Primeiro que eu amo de paixão, 
adoro, e, segundo, que é uma terapia, eu acho que é uma terapia muito boa. 
Ainda mais agora estou em um ritmo mais equilibrado também... E além de 
fazer o que gosta ainda ganho um dinheirinho (Paula, 67 anos). 

Para eles, trabalhar é a melhor forma de manter a cabeça ativa, um segredo 

para envelhecer bem.  

A gente ‘tá sempre empreendendo e é uma forma da tua cabeça estar ativa, 
só que você acaba assumindo mais responsabilidades, né? Então você 
nunca fala: “Pô, vou descansar agora. Quero passar o bastão” (Wagner, 68 
anos). 
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4.6 PLANEJAMENTO FINANCEIRO E O MEDO DA DEPENDÊNCIA 

 

Para o grupo de entrevistados deste estudo ter dinheiro é algo que está 

diretamente ligado à qualidade de vida. Além disso, os entrevistados afirmam que 

existe a consciência de que ter uma condição financeira diferenciada no Brasil é um 

privilégio. Nesse sentido, a pesquisa dos autores Martins, Camargo e Biasus (2009) 

corrobora o primeiro ponto. O estudo dos autores afirma que um dos principais fatores 

para a garantia de uma vida boa para os idosos está ligada à precaução de guardar 

dinheiro ou adquirir bens antes de parar de trabalhar. 

Aí é que eu acho que é muito cruel a aposentadoria, a velhice, a 
remuneração, né? Porque quando a pessoa mais precisa para pagar 
remédio, então tudo aquilo que ela contribuiu nesses anos todos de trabalho, 
ela não pode quase usufruir, porque ela não tem dinheiro para gozar a 
aposentadoria nesse tempo que resta, que a gente não sabe quanto tempo 
resta (Paula, 67 anos). 

O envelhecer para a sociedade é mais pesado. Eu acho que, além de toda 
essa incapacidade, ou a perda financeira, você tem a perda de qualidade de 
vida, porque uma coisa liga a outra, né? Então você tem, no Brasil é muito 
cruel. [...] Você fica limitada, porque você não tem dinheiro suficiente pra 
investir na sua qualidade de vida, né? (Paula, 67 anos). 

Agora, dentro do Brasil, como é que você vai curtir essa velhice com 
aposentadoria de dois salários mínimos? Me diz... (Wagner, 68 anos). 

A responsabilidade pelo planejamento financeiro da aposentadoria é algo 

transferido para os homens (maridos). Isso acontece, curiosamente, mesmo em 

casais em que a mulher possui uma renda considerável e foi profissionalmente ativa 

durante toda a sua vida. Provavelmente, herança do papel de provedor atribuído ao 

homem. 

Não, eu sempre deixei a parte financeira por conta dele [marido].  [...] Ele que 
cuidava das finanças, nunca ficou fazendo a previdência, por quê? Porque 
falou que íamos herdar (Luna, 70 anos). 

Ele cuida das finanças… [...] Ele planejou tudo. Parece mentira, eu nunca 
soube quanto o Ricardo ganhava, nunca, nunca me preocupei com isso. Ele 
sabia o tanto quanto eu ganhava, porque ele que faz o imposto de renda, 
sabe… Mas eu não, não… (Paula, 67 anos). 
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Não, eu sou meio desligada com isso, não planejo não, mas meu marido 
planeja [risos]. Ele que-- (Vitória, 64 anos). 

Os entrevistados mais seguros e relaxados são aqueles que se planejaram 

financeiramente para o momento de “parar de trabalhar”. 

Estabilidade financeira me dá uma certa tranquilidade. [...] Eu me sinto muito 
confortável ficando mais velho, muito confortável ficando mais velho e eu 
acho que estou colhendo o que eu plantei ao longo da vida, me esforcei, fiz 
muito esforço para chegar a essa idade com uma boa base financeira 
(Gustavo, 68 anos). 

Independentemente da situação atual estável, manter a independência 

financeira é uma preocupação constante e, mesmo aqueles que planejaram 

financeiramente sua aposentadoria, existe a preocupação de que o dinheiro possa 

não durar até o final da vida.  

[Medo] de não ter dinheiro para viver com conforto até o final da minha vida, 
isso me dá medo… (Gustavo, 68 anos). 

Enfim, basicamente é isso, então o meu medo é isso. É depender fisicamente 
de alguém, ficar limitada, né, e financeiramente depender de filho… Pelo 
amor de Deus, eu não quero isso de jeito nenhum (Paula, 67 anos). 

A minha mulher e eu temos um cuidado de não, de não depender 
financeiramente dos outros, dos filhos (Gustavo, 68 anos). 

 

 

4.7 BAIXO ENVOLVIMENTO COM AS MARCAS E ELOS EMOCIONAIS DO 
PASSADO 

Os entrevistados têm um repertório espontâneo bastante reduzido de marcas 

e mostram baixo envolvimento em geral com elas. Quando a entrevistadora estimula 

a citação de suas marcas preferidas, as respostam demoram a serem dadas e quando 

fazem citações, citam categorias e não marcas em sua maioria. 

Não gosto de coisa de marca assim não, em geral [...]. Em supermercado, na 
verdade, eu gosto de queijo. Não gosto de coisa de marca assim não, em 
geral. Não sei, café… (Lucas, 73 anos). 

Eu gosto de comprar pão, esses pães mais artesanais hoje, entendeu? 
(Rafael, 66 anos). 
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Eu procuro as marcas que estão com melhores ofertas (Luna, 70 anos). 

Marca de alimento normalmente eu gosto de alimentos naturais e fit [...]. 
[Ao estimular por um nome de uma marca] Ah, não me lembro assim não 
(Paula, 67 anos). 

Eu não sou focado em marca (Wagner, 68 anos). 

Entrevistas em profundidade realizadas em um estudo com idosos por Weber 

(2016) trouxeram indícios parecidos em relação a esse aspecto. Os entrevistados não 

necessariamente se lembram das marcas. Assim, contam com a experiência anterior 

e com o reconhecimento no momento da compra para auxiliá-los na identificação do 

que buscam comprar, pois não trazem na memória quase nenhuma referência das 

marcas. 

A mulher é a grande responsável pelas compras e demostra um envolvimento 

maior com as categorias de alimentação, higiene e limpeza. E os homens parecem 

ter um envolvimento maior com as categorias mais indulgentes. 

Sobre responsabilidades pelas compras: 

Faço compra de supermercado, eu até roupa pro meu marido eu compro, eu 
determino toda a parte administrativa da casa, né? A parte do medicamento 
dele... (Paula, 67 anos). 

Não, às vezes eu acompanho a minha mulher pra fazer compras. Mas não 
sou [responsável] (Gustavo, 68 anos). 

Sobre envolvimento das mulheres com categorias de alimentação, higiene e 

limpeza: 

Limpol eu uso, uso pra tudo, limpeza, colarinho, tudo, tudo eu ponho Limpol 

(Cláudia, 67 anos). 

Ah, eu sempre, bom, por exemplo, produtos de limpeza assim, coisas, 

Johnson eu sempre fui muito ligada à Johnson (Luna, 70 anos). 

Marca de alimento normalmente eu gosto de alimentos naturais e fit (Paula, 

67 anos). 

Sobre envolvimento dos homens com categoriais de indulgência: 
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[...] Eu gosto de queijo. Queijo importado, né, porque você não pode, dá pra 
você comer queijo nacional, mas a diferença não é grande, hoje você tem 
queijo francês mais barato que nacionais (Lucas, 73 anos). 

Eu gosto de vinho, cerveja artesanal (Rafael, 66 anos). 

Então... essas coisas, por exemplo, eu não sou de beber nada destilado, 
então eu bebo cerveja, vinho. Gosto de batatinha frita, o Lays… (Rafael, 66 
anos). 

Eu gosto de comprar pão, esses pães mais artesanais hoje, entendeu? 
(Rafael, 66 anos). 

Eu gosto muito de azeite, então azeite é um negócio que eu. Putz, agora tem 
um monte de marca diferente, então você se diverte lá no azeite (Wagner, 68 
anos). 

Quando o entrevistado é estimulado a pensar em marcas olhando para o cartão 

de categorias (quadro 6), o repertório de marcas passa a aumentar, mas não 

significativamente. As marcas citadas e a justificativa pelas suas escolhas, 

normalmente estão atreladas a atributos de qualidade e segurança. E sutilmente 

aparecem advérbios que indicam repetição e recompra, remetendo a uma certa 

fidelidade. 

[MELITA] Eu que faço o café aqui em casa, há muitos anos eu que faço tudo, 
porque eu sou o primeiro que levanto, né? [...] Ah, pelo aroma, sabor, 
apresentação… Ele é superior aos outros, eu acho (Rafael, 66 anos). 

[J&J e Unilever] Bom, eu gosto de marcas, gosto muito da Gessy Lever, por 
exemplo. Eu acho boa os produtos dele… Eu gosto da J&J… (Rafael, 66 
anos). 

[LANCÔME] Ah, porque eu acho que é um produto bom, de qualidade que 
você pode acreditar, até pelo tempo [que eles estão no mercado], né? (Paula, 
67 anos). 

[J&J] Porque eu acho que são de boa qualidade… Me sinto seguro usando 
esses produtos… (Gustavo, 68 anos). 

Entrevistas em profundidade realizadas em um estudo com idosos por Weber 

(2016) indicaram que, a maioria dos respondentes, no momento da compra e da 

escolha dos produtos, leva em consideração as marcas que já conhece e em que 

confia. Segundo a autora, suas falas demonstram que eles buscam produtos em 

relação aos quais não precisam tomar decisões, nem buscar explicações mais 
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detalhadas a seu respeito. Nesse sentido, escolhem marcas e produtos com os quais 

se sentem mais seguros e confortáveis. Resultado que corrobora com os achados 

deste  estudo.  

As marcas que conseguiram construir uma certa relevância normalmente 

possuem ligações emocionais que vêm “de um hábito ou momento do passado”. Isso 

se destaca entre as mulheres. 

[J&J] Ah, eu sempre, bom, por exemplo, produtos de limpeza assim, coisas, 
Johnson eu sempre fui muito ligada à Johnson por causa do sabonetinho 
Johnson que dava banho em bebê, eu acho, gosto da lavanda Johnson 
(Luna, 70 anos). 

[OMO] Porque ele me atende em tudo, sempre me atendeu. [...] Ah, me ajuda, 
ele me livra de um, tudo aquilo. [...] E é assim, OMO é o espertinho da casa, 
eu acho assim. Vem, desde que eu casei e eu não mudo, mudei para outra 
marca que é o Ariel, mas eu voltei correndo (Cláudia, 67 anos). 

[COPERTONE] É, eu gosto, e gosto, agora você tá falando de marca. Eu 
gosto do protetor solar Coppertone por causa do cheiro, adoro essa marca e 
que me lembra minha lua de mel (Luna, 70 anos). 

[L’OREAL] Eu acho que quando mais jovem, eu queria muito comprar essa 
marca, mas eu não podia (Mariana, 63 anos). 

 

 

4.8 NÃO VAMOS FALAR SOBRE IDADE 

 

Praticamente não existe lembrança de marcas de produtos abertamente 

direcionados às pessoas com mais de 60 anos. Os entrevistados aparentam não sentir 

falta de produtos dessa natureza alegando que os produtos atuais atendem às suas 

necessidades. 

Não... não lembro de nada específico (Gustavo, 68 anos). 

Não, não existe isso, não existe nada voltado para o velho, eu acho (Rafael, 
66 anos). 

Eu vivo bem com o que tem disponível, não tem nada que me faça falta 
(Gustavo, 68 anos). 
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Não, não faz falta nenhuma, porque os jovens, hoje, existe aqueles que são 
[sic], realmente cultuam muito o corpo, a boa alimentação, o exercício e isso 
entrou no mercado muita coisa saudável que pode ser consumido por mim 
tranquilamente e então… Não tenho nada, não… (Paula, 67 anos). 

Não, não, eu acho que tenho bastante produto. Porque não existe um produto 
a pessoa mais velha ou pessoa mais novo [sic] (Paula, 67 anos). 

Atualmente não, assim, eu não me lembro não (Wagner, 68 anos). 

Quando estimulados sobre a possibilidade de uma linha que atenda às suas 

necessidades existem diferentes interesses em relação às categorias, que giram em 

torno de um benefício funcional ligado a saúde, conforto e segurança. 

Sobre vestuário: 

Eu acho que vestuário... eu não consigo ver... Porque hoje o vestuário, você 
vai numa loja clássica, ela atende a faixa etária até 80 anos (Mariana, 63 
anos). 

[...] Roupa não tem idade, né? Eu uso o meu bom senso. [...] Em termos de 
vestuário, aí você tem que ter semancol, porque eu não vou botar uma 
minissaia (Paula, 67 anos). 

Porque se viesse uma roupa assim e dissesse que é pra mais velho eu já não 
gostaria… [Entrevistadora insiste] Não. A não ser sapato sola de borracha. Aí 
acho bom pra não escorregar (Lucas, 73 anos). 

Calçado também, olha o jeito que eu ‘tô hoje né? De Crocs. Em casa eu só 
ando de Crocs e, às vezes, eu esqueço e vou pra rua e meus filhos dizem 
que eu só uso utilitários, eu tenho sapato de salto, mas eu não curto mais 
usar, gozado. E roupa a gente gosta de tudo mais também, mais confortável. 
Mas não acho que precisa ser pra minha idade (Luna, 70 anos). 

Sobre alimentos e bebidas: 

Teria produtos, vamos dizer assim, que a pessoa visualizasse o sal, menos 
sal, sem açúcar, vamos dizer assim, é… Com pouco açúcar, com pouco sal, 
e lactose talvez, porque o velho depois de uma certa idade começa a ter uma 
alteração intestinal (Paula, 67 anos). 

Suco não é uma boa ideia, por conta da nossa idade o índice glicêmico vai lá 
em cima, então a gente chupa laranja (Luna, 70 anos). 

Então, por exemplo, biscoito e bolacha eu acho mais coisa pra criança e 
adolescente. Eu já sei muito bem que biscoito e bolacha vai me deixar cada 
vez mais barriguda, eu não dá (Luna, 70 anos). 

Alimentos são uma boa oportunidade. Eu acho que esses alimentos mais 
saudáveis, com pouco sódio, açúcar, lactose... essas coisas têm espaço. E 
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aquele alimento... condiz... que faz bem pro intestino... Tipo, Activia? 
(Mariana, 63 anos). 

Quando estimulados sobre a possibilidade de compra e uso desses tipos de 

produtos, os entrevistados aparentemente afirmam não ter rejeição ao consumo 

desses produtos.  

Não sinto falta, por enquanto não. E também se tiver e me favorecer com 
certeza, eu não tenho essa rejeição. [...] Não, não tenho essa não. Isso é uma 
grande bobagem (Cláudia, 67 anos). 

Nenhum, pelo contrário. [Rejeição] [...] Provaria, não… Provo, a gente prova, 
não vejo problema nenhum (Rafael, 66 anos). 

Mas quando aprofundamos o tema, fica mais claro que existe um desejo de 

que eles não sejam tratados de forma diferente por conta da idade. 

Agora vamos dizer em termos alimentares, não existe, é só você procurar o 
mais saudável, acho que o que é saudável pra criança, pro jovem, é saudável 
para um velho, ‘tá? Então acho que isso aí é global (Paula, 67 anos). 

Não, não, eu acho que tenho bastante produto. Porque não existe um produto 
a pessoa mais velha ou pessoa mais novo [sic] (Paula, 67 anos). 

Perfume é um negócio que não tem perfume de novo, de jovem e de velho 
né? (Paula, 67 anos). 

Mas eu acho que você precisaria pensar em uma maneira mais criativa e que 
deixasse nas entrelinhas até a dúvida para o cara, se é um negócio para ele 
não é [referindo-se a produtos para pessoas de mais de 60 anos] 

Essa questão vem sendo abordada por Debert (2003), que afirma que os 

consumidores idosos reagem mal aos termos que os fazem lembrar que 

envelheceram e reforça que, em geral, as pessoas não gostam de ser tratadas como 

velhas, sendo que a melhor forma de tentar atraí-las é enfatizando os benefícios do 

produto em vez de direcionar a comunicação especificamente a esse público.  

Nesse sentido, o estudo de Weber (2016) também reforça esse achado. Os 

entrevistados questionavam: se a maioria dos produtos do mercado podem ser 

utilizada por idosos, porque a necessidade de uma linha especificamente voltada a 

eles? 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

5.1 PRINCIPAIS ACHADOS  

 

A pirâmide etária do Brasil se caracteriza por transformações no tangente ao 

aumento da participação relativa da população com 65 anos ou mais, 4,8%, em 1991, 

passando a 5,9%, em 2000, e chegando a 7,4%, em 2010 (NUNES, 2011). No último 

censo, 7,9% da população tinham mais de 60 anos. Essa porcentagem dobrará em 

2025, chegando a 15,4%, e triplicará, em 2050, atingindo 24,1% (IBGE, 2005). Entre 

as principais razões para o envelhecimento da população estão o decréscimo na taxa 

de fecundidade e o aumento da expectativa de vida. O papel da medicina preventiva 

e os programas voltados para a qualidade de vida trouxeram mudanças na expectativa 

de vida (CAMARANO, 2002). 

Tal realidade acarreta mudanças significativas na configuração do mercado 

consumidor, uma vez que é crescente o potencial de consumo da terceira idade em 

diversos segmentos (ESTEVES; SLONGO, 2013). Apesar do potencial, esse público 

ainda é negligenciado enquanto componente de potenciais nichos de mercado, haja 

vista o pouco direcionamento de bens e serviços ofertados exclusivamente para ele. 

A AcNielsen divulgou um vídeo sobre tendências de consumo globais em 2013, 

afirmando que menos de 5% da publicidade é voltada para o público de 50 anos ou 

mais, enquanto que o seu poder de compra de produtos embalados chega a 50% do 

total no mundo.  

Nesse sentido, a criação de produtos e serviços apropriados à terceira idade é 

de fundamental importância, bem como a necessidade do desenvolvimento de uma 

comunicação adequada a esse público (DEBERT, 2003). Portanto, o mercado 

necessita de mecanismos de adaptação para explorar o potencial de consumo 

advindo desses consumidores, tanto em termos da oferta e desenvolvimento de 

produtos e serviços que atendam às demandas deste público, quanto na gerência de 

uma comunicação adequada que promova uma identificação com o universo 

simbólico da marca junto a esse consumidor. 
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Dentro deste contexto, este estudo exploratório teve como objetivo entender a 

a percepção de pessoas entre 60 e 75 anos sobre a velhice e sua relação de consumo 

com marcas e categorias de bens não duráveis e explorar produtos que são 

desenvolvidos especificamente para idosos. 

Como objeto de estudo foram pesquisados homens e mulheres, entre 60 e 75 

anos de idade, considerados não dependentes, residentes na cidade de São Paulo e 

pertencentes a classe AB critério APEB. Foram realizadas doze entrevistas 

individuais e presenciais em profundidade. 

Podemos resumir os principais achados no quadro abaixo: 

 

SOBRE A VELHICE 1. É inegável a existência de mudanças relacionadas ao envelhecimento 
do corpo como “máquina”, que com o passar do tempo vai se 
desgastando. Tais mudanças são sentidas e reconhecidas pelos 
entrevistados e representam o envelhecimento biológico e psicológico 
definidos por Beauvoir (1990). 

2. Existe a percepção, por parte dos entrevistados, que a velhice parece 
estar sendo empurrada para frente. As doenças, limitações físicas e 
mentais estão chegando mais tarde. Segundo Motta (2010), é difícil 
reconhecer-se como velho, porque a velhice é sempre associada à 
decadência física, mental e social. Os idosos que têm saúde e, de certa 
forma, se sentem participantes do cotidiano, não se sentem velhos. Esse 
é um dos motivos que faz com que os entrevistados não se sintam aptos 
a preencher os requisitos necessários para serem classificados como 
velhos.  

3. Em geral, os entrevistados deste estudo aparentam estar em paz com 
sua fase de vida e sua idade. Isso acontece porque existe um 
reconhecimento dos ganhos intelectuais resultantes da experiência 
adquirida ao longo da vida, trazendo mais segurança para lidar com 
situações cotidianas. E também porque o envelhecimento é visto como 
um momento de liberdade, quando se tem mais tempo livre e a 
possibilidade de dedicar-se ao lazer e aos desejos pessoais. Isso se 
reflete não só na fala e respostas dos entrevistados como também nas 
escolhas das imagens que serviram como estímulo da pesquisa. A maior 
parte delas são imagens positivas e representam a capacidade 
produtiva, a liberdade do uso do tempo livre, a experiência, a maturidade 
e a valorização da família. 

4. Quando o assunto é valorização social, aparentemente, os entrevistados 
não se sentem minimizados pelo seu círculo mais próximo, por 
familiares, amigos e colegas de trabalho, mas sabem que fora dele a 
realidade é bem diferente.  
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5. Os entrevistados parecem se esforçar e trabalham na contramão do 
estereótipo da velhice, mas é como se a sociedade atuasse como um 
freio. Em diversos momentos, os entrevistados verbalizam de forma 
direta ou indireta, a atuação castradora da sociedade, principalmente ao 
que se refere a uma aposentadoria quase forçada e antecipada. 

6. Existe um claro paradoxo presente na fala dos entrevistados. Por um 
lado, os entrevistados atribuem a reponsabilidade de um envelhecimento 
ativo a uma conduta adotada pelos próprios indivíduos. Por outro lado, a 
decadência do corpo é tida como uma mudança inevitável e 
determinante da velhice e seria o maior entrave para uma vida longa e 
ativa. Ou seja, as condições podem impor o status de velho, 
independentemente da pessoa se sentir jovem, mas a velhice e suas 
limitações um dia chegarão. Essa mesma contradição também foi 
mapeada pela pesquisadora Rougemont (2012). 

 

SOBRE OS 
TERMOS USADOS 
PARA SE REFERIR 
A PESSOAS COM 
MAIS DE 60 ANOS 

7. Em relação aos termos utilizados pela sociedade para se referir a 
pessoas com mais de 60 anos, em geral, nenhum deles é realmente 
bem-vindo. Há uma busca por neutralidade, que parece ser representada 
pelo termo 60+, por ser meramente descritivo.  

8. Para a maior parte dos entrevistados deste estudo, o termo idoso é 
negativo e está diretamente associado aos estereótipos da velhice, 
construídos pelos próprios símbolos que a sociedade criou que giram em 
torno do termo. Por outro lado, o termo também traz alguns aspectos 
positivos, quando ele está associado ao direito da aposentadoria e ao 
uso de benefícios sociais, como direito a vagas e filas preferenciais, ao 
transporte público gratuito, compra de ingressos mais baratos etc. A 
hipótese é que o termo idoso vem substituindo o termo velho e 
carregando junto com ele todos os estigmas negativos relacionados à 
velhice. 

9. Quando explorado o termo “terceira idade”, os entrevistados desse 
estudo parecem ter uma relação de maior neutralidade, mas, para 
outros, ele já começa a ser questionado. 

10. A rejeição dos termos “melhor idade” e “idade avançada” é praticamente 
unânime. O primeiro é encarado como uma antítese dessa fase de vida 
e, o segundo, representa o fim da linha, algo que soa extremamente 
agressivo. 

 

SOBRE SOLIDÃO 11. A solidão, aparentemente, não parece ser um problema a ser destacado 
entre os entrevistados deste estudo, apesar disso, ela representa um dos 
maiores medos dos entrevistados. Esse sentimento parece ainda menos 
latente para quem ainda exerce uma atividade profissional. Acredita-se 
que isso se deve ao fato dos entrevistados possuírem uma rotina repleta 
de atividades e haver elos fortes familiares e vínculos ativos com amigos 
em seu cotidiano. Vale ressaltar que apenas um dos entrevistados 
efetivamente morava sozinho, mas mantinha uma vida ativa e, mesmo 
nesse contexto, a solidão não aparentava ser um problema. 
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12. A saída de casa dos filhos parece ser rapidamente superada e 
representa uma espécie de emancipação. Para as mulheres, um passe 
livre para cuidar mais de si e, para os homens, a saída dos filhos 
representa alívio financeiro.  

13. O ninho, que foi esvaziado com a saída dos filhos, começa a ser povoado 
pelos netos. Mas eles (avós) não querem assumir o papel de pais e 
perder a emancipação conquistada. 

14. O envelhecimento é visto como um problema, na medida em que 
incomoda (atrapalha) os filhos. De um lado, existe o desejo de conviver 
com a família e, de outro, um medo de se tornar algo negativo na vida 
daqueles que amam. E é justamente o medo da solidão ou de se tornar 
um fardo na vida dos filhos e parentes, que vem a abertura em relação a 
moradia em uma instituição de longa permanência. 

15. Os estigmas em torno das instituições de longa permanência parecem 
estar sendo superados aos poucos. Mas parece existir uma diferença 
entre dois grupos de instituições: aquelas destinadas a pessoas 
dependentes fisicamente e aquelas destinadas a indivíduos 
independentes e mais voltadas a socialização. 

 

SOBRE A 
APOSENTADORIA 

16. Os entrevistados desse estudo, por serem pertencentes a classe A/B, de 
certa forma já possuem uma condição financeira diferenciada. Boa parte 
dos entrevistados se planejaram financeiramente para o momento de 
aposentadoria ou continuam ativos profissionalmente, garantindo uma 
renda significativa.  

17. Para aqueles entrevistados em que a aposentadoria é sinônimo de não-
trabalho e, especialmente, para os que se planejaram financeiramente 
para esse momento, o sentimento do descanso merecido é positivo e é 
visto como um direito conquistado. 

18. Para aqueles que continuam ativos profissionalmente, a aposentadoria 
representa o direito a usufruir de um benefício: a previdência social. É 
quase como este grupo tivesse a necessidade de justificar que não são 
inativos profissionalmente. 

19. Interessante destacar que, para alguns entrevistados, a aposentadoria 
não se trata sobre um direito de escolha e sim uma castração imposta 
pela sociedade. 

20. Aqueles que continuam trabalhando, vencendo a castração imposta, se 
sentem muito realizados e vitoriosos. Conseguem lidar com o trabalho 
de uma forma mais equilibrada e leve, principalmente porque a obrigação 
deixa de existir, trazendo mais espaço para o prazer com o trabalho. 
Para eles, trabalhar é a melhor forma de manter a cabeça ativa, um 
segredo para envelhecer bem. 
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SOBRE 
PLANEJAMENTO 
FINANCEIRO E O 
MEDO DA 
DEPENDÊNCIA 

21. Para o grupo de entrevistados deste estudo ter dinheiro é algo que está 
diretamente ligado à qualidade de vida. Além disso, os entrevistados 
afirmam que existe a consciência de que ter uma condição financeira 
diferenciada no Brasil é um privilégio. 

22. A responsabilidade pelo planejamento financeiro da aposentadoria é 
algo transferido para os homens (maridos). Isso acontece, curiosamente, 
mesmo em casais em que a mulher possui uma renda considerável e foi 
profissionalmente ativa durante toda a sua vida. Provavelmente, herança 
do papel de provedor atribuído ao homem. 

23. Os entrevistados mais seguros e relaxados são aqueles que se 
planejaram financeiramente para o momento de “parar de trabalhar”. 

24. Independentemente da situação atual estável, manter a independência 
financeira é uma preocupação constante e, mesmo aqueles que 
planejaram financeiramente sua aposentadoria, existe a preocupação 
que o dinheiro possa não durar até o final da vida.  

SOBRE A RELAÇÃO 
COM AS 
CATEGORIAS E 
MARCAS 

25. Os entrevistados têm um repertório espontâneo bastante reduzido de 
marcas e mostram baixo envolvimento em geral com elas. Quando a 
entrevistadora estimula a citação de suas marcas preferidas, as 
respostam demoram a serem dadas e quando fazem citações, citam 
categorias e não marcas em sua maioria. 

26. A mulher é a grande responsável pelas compras e demostra um 
envolvimento maior com as categorias de alimentação, higiene e 
limpeza. E os homens parecem ter um envolvimento maior com as 
categorias mais indulgentes. 

27. Quando o entrevistado é estimulado, o repertório de marcas aumenta, 
mas não significativamente. As marcas citadas e a justificativa pelas 
suas escolhas normalmente estão atreladas a atributos de qualidade e 
segurança. E sutilmente aparecem advérbios que indicam repetição e 
recompra, remetendo a uma certa fidelidade. 

28. As marcas que conseguiram construir uma certa relevância normalmente 
possuem ligações emocionais que vêm “de um hábito ou momento do 
passado”. Isso se destaca entre as mulheres. 
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SOBRE PRODUTOS 
VOLTADOS 
ESPECIFICAMENTE 
PARA PESSOAS 
COM MAIS DE 60 
ANOS 

29. Praticamente não existe lembrança de marcas de produtos abertamente 
direcionados às pessoas com mais de 60 anos. Os entrevistados 
aparentam não sentir falta de produtos dessa natureza, alegando que os 
produtos atuais atendem às suas necessidades. 

30. Quando estimulados sobre a possibilidade de uma linha que atenda às 
suas necessidades existem diferentes interesses em relação às 
categorias, com destaque para alimentos, que giram em torno de um 
benefício funcional ligado a saúde, conforto e segurança. 

31. Quando estimulados sobre a possibilidade de compra e uso desses tipos 
de produtos, os entrevistados aparentemente afirmam não ter rejeição 
ao consumo desses produtos. Mas quando aprofundamos o tema, fica 
mais claro que existe um desejo de que eles não sejam tratados de forma 
diferente por conta da idade. Essa questão vem sendo abordada por 
Debert (2003), que afirma que os consumidores idosos reagem mal aos 
termos que os fazem lembrar que envelheceram e reforça que, em geral, 
as pessoas não gostam de ser tratadas como velhas, sendo que a 
melhor forma de tentar atraí-las é enfatizando os benefícios do produto 
em vez de direcionar a comunicação especificamente a esse público.  

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 

5.2 CONTRIBUIÇÕES GERENCIAIS 

 

Parece existir uma grande oportunidade no desenvolvimento de produtos, 

principalmente no segmento de alimentos, que atendam às necessidades funcionais 

específicas da terceira idade, como alimentos com baixo teor de sódio, mais cálcio, 

sem lactose, mais colágeno etc. Mas a hipótese é que essa oportunidade deve ser 

abordada, aparentemente, de forma sutil e quase silenciosa. A estratégia de 

comunicação deve ser conduzida com o objetivo de garantir o impacto do público-alvo 

por meio de uma estratégia de segmentação de canais, sem dar tanto destaque a 

questões geracionais na mensagem, evitando a citação de termos e signos que 

reforcem a idade. 
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5.3 LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

Por se tratar de um estudo exploratório é valido ressaltar que foi realizada uma 

quantidade reduzida de entrevistas, portanto, as suas conclusões devem ter sua 

generalização limitada. Os resultados apresentados aqui não podem ser considerados 

genéricos e nem devem refletir o cenário para além do campo de pesquisa estudado, 

já que as limitações desse estudo não permitem considerar seus resultados válidos 

para uma população mais ampla, sendo necessário aprofundar esse campo de estudo 

em uma oportunidade futura. 

Além disso, não se pretendeu esgotar o assunto nele abordado. Ao longo de 

seu desenvolvimento novas questões foram levantas e não puderem ser respondidas. 

Portanto, ainda existe muito espaço para o aprofundamento do tema relacionado ao 

envelhecimento, consumo e marcas, em busca de oportunidades e melhorias 

relacionados ao público com mais de 60 anos, tanto do ponto de vista acadêmico 

como empresarial. 

A fim de contribuir para estudos futuros foram listadas, de forma sucinta, 

algumas questões que poderão ser exploradas.  

Algumas delas correspondem a novos recortes e alterações em relação ao 

perfil dos entrevistados, endereçando o mesmo problema central sob uma nova 

perceptiva, como por exemplo: (1) alteração da faixa etária: foco no público com mais 

de 75 anos; (2) novo recorte da classe social: C e D; (3) investigação sobre possíveis 

diferenças entre gêneros; (4) ampliação do olhar para bens duráveis ou serviços; e 

(5) um olhar para além de São Paulo capital. 

Além disso, seria interessante aprofundar a hipótese atrelada à oportunidade 

deste estudo, em que a estratégia de comunicação deve ser conduzida com o objetivo 

de garantir o impacto do público-alvo por meio de uma estratégia de segmentação de 

canais, sem dar tanto destaque a questões geracionais na mensagem de 

comunicação, evitando a citação de termos e signos que reforcem a idade. 
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7. APÊNDICE 

 

Este apêndice apresenta as transcrições feitas a partir das treze entrevistas 

gravadas com idosos. 
 

Legenda: 

/: interrupção (quando a fala é interrompida por outra pessoa). 

--: frase não completada. 

‘: omissão de parte da palavra (exemplo: ‘tá = está). 

[sic]: assim mesmo como está escrito. 

 

ENTREVISTA 1 
 
Entrevistada: Marcelo 
Entrevistadora: Tatiana Garcia 
Transcrição: Tatiana Garcia  

 

Antes de mais nada obrigada. Poderia falar seu nome completo e idade para 
registro? 
Marcelo - Nome fictício, 61 anos. 

 

E me diz uma coisa, você tem sentido com o passar do tempo mudanças em 
relação a limitações do corpo, cabeça, capacidade de memória ou de executar 
atividades? 
Marcelo - Não... por enquanto eu não estou sentindo nenhum sintoma relacionado a 
isso que você falou. Mas é claro que a gente espera que com o envelhecimento, 
alguns desses fatores atinja a gente.  

 

Então... hoje você não deixou e fazer nada por conta da idade? 
Marcelo - Não... não... 
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E que qual é sua atividade?  
Marcelo - Antes eu trabalhava. Agora eu sou aposentado. Quando me aposentei não 
busquei outro trabalho. E minha atividade agora é uma atividade mais caseira, cuidado 
dos pais e cuidado do cachorrinho.  

 

E você se planejou para essa aposentadoria? Tanto psicologicamente como 
financeiramente? 
Marcelo - Sim, só que ela veio um pouco antes do que eu esperava. 

 

E isso de alguma forma te incomodou? 
Marcelo - Não.. porque foi num momento em que minha empresa entrou numa época 
de fazer economia e eles resolveram cancelar os projetos e não tinha mais chance 
deu prosseguir.  E aí eu me costumei com a ideia e resolvi não buscar outra atividade.  

 

E porque você resolveu não buscar outra atividade? 
Marcelo - Minha profissão engenheiro de minas exige que você viaje pro campo. E eu 
não estava mais a fim. Eu queria viajar... não mais a trabalho, mas a turismo.  

 

E a parte financeira, você se planejou? 
Marcelo - Sim, guardei algum dinheiro. E uma parte do dinheiro veio de um plano de 
aposentadoria privada de uma empresa. 

 

E foi algo que você sempre se preocupou ao longo da sua vida? 
Marcelo - Sim, sempre fiz planejamento financeiro. 

 

E me fala uma coisa? Quando a gente é mais novo a gente tem sempre uma 
meta, um sonho: entrar na faculdade, depois arranjar um bom emprego, depois 
casar, etc.. Você tem algum sonho que você ainda não realizou, que você 
gostaria de realizar? 
Marcelo - Talvez viajar pra lugares que eu não conheço. Eu acho que essa seria minha 
meta. 

  

Hoje você viaja bastante? 
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Hoje, como minha esposa ainda trabalha eu ainda fico mais, sem viajar tanto. Eu 
queria ir realmente pra lugares diferentes. 

 

Tem alguma coisa que marcou, até dentro de casa, a saída dos filhos, a 
aposentadoria, alguma coisa que tenha fez você sentir mais velho? 
Isso é.... vamos dizer assim... é a evolução natural da vida. Isso que está 
acontecendo... Então a gente espera isso, que isso venha. Mas uma coisa que a gente 
sente é que o corpo e a mente vão ficando mais cansado. A gente não tem o mesmo 
vigor que a gente tinha antigamente, então é um dos sinais que eu considero que a 
gente está ficando mais velho.  

 

E você tem algum receio quando você fala em envelhecer. Como, por exemplo,   
ficar sozinho, solidão? Você tem algum medo? 
Marcelo - Solidão é claro que é chata, mas eu já vivi muito tempo sozinho. Passei boa 
parte da minha vida vivendo sozinho por conta do trabalho, das viagens, vivendo fora 
de casa. Então estou acostumado. Sei administrar isso, sei me virar bem sozinho. É 
claro que tem uma hora que a gente fisicamente não vai estar mais apto e vai precisar 
de ter alguém ajudando, mas não é assim um grande medo não.  

 

E se você se vê indo pra uma casa de idosos? Você vê isso de uma forma 
negativa? Queria que falasse um pouco mais sobre isso. 
Marcelo - Eh... eu não sei, vai depender muito de qual estado eu tiver fisicamente. Se 
eu puder ficar em casa me virando, podendo andar e com uma consciência boa, eu 
gostaria de ficar em casa. Se eu não tiver em condições de movimento e 
discernimento mental aí fatalmente eu tenha que ir para um asilo, uma casa de 
saúde.... 

 

E com o passar da idade você se sente mis valorizado ou mais desvalorizado?  
Marcelo - Você diz por ser mais velho, estar mais idosos? 

 
Isso. 
Marcelo - A sociedade está evoluindo, a gente ainda tem aquelas ideias da nossa 
época que as vezes conflitam com as ideias que estão rolando. Eu respeito, mas 
também não venham querer mudar minha opinião. [pausa]. Eu sei até onde posso ir. 
Tecnologia eu tento seguir e me adaptar a ela, eu gosto. Evolução tecnológica eu 
acho legal. Tem muitas coisas na evolução social que vão contra aquilo que a gente 
foi educado, mas nada que seja traumatizante. 
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‘Tá e em geral você acha que sociedade valoriza as pessoas mais velhas? 
Marcelo - Não... vai esquecendo. As pessoas mais idosas vão sendo esquecidas. 
Enquanto elas não muito trabalho, tudo bem. Quando elas começam a dar muito 
trabalho, as pessoas começam a querer se livrar delas, eu acho. Do tipo... não dá todo 
tempo. Também não dá pra dar todo tempo para pessoa idosa, mas tem que cuidar, 
dar atenção, ter respeito. 

 

E quando agente entra no espectro empresarial, você acha que as pessoas mais 
velhas são valorizadas? 
Marcelo - Não, a pessoa depois de uma certa idade só consegue emprego com 
auxiliar de caixa, de empacotador no supermercado. Assim... a não ser que ela seja 
empresário, autônomo. Uma pessoa pra ser empregado, numa empresa... esquece.  

 

E por que você acha que isso acontece? 
Marcelo - Pela própria evolução…tanto é que tem muitas empresas que obrigam o 
funcionário a se aposentar com 60... 65 anos... mesmo que eles estejam em altos 
cargos, diretor ou presidente.  

 

E você acha que é muito novo? Até está tendo agora uma conversa sobre idade 
mínima pra se aposentar. O que você acha disso? 
Marcelo - Acho que hoje com a evolução da expectativa de vida e com a evolução 
social, acho que com 60, 65 anos.... a pessoa ainda não está velha. Não é idoso. Isso 
está mudando. Antigamente uma pessoa era velha com 50 anos. Hoje não deveria 
ser mais assim. Hoje em dia você começa a ver mudanças, a ter algum decaimento e 
ter necessidades mesmo depois dos 75 anos, 80 anos.  

 

Então... é como se a sociedade não tivesse acompanhado, isso que você está 
dizendo? 
Marcelo - Exatamente isso. 

 

Então, agora vamos mudar um pouco de assunto. Existem vários termos que a 
sociedade usa pra se referir a pessoas com mais de 60 anos. Queria que você 
desse uma olhada nessa listinha aqui. Quando alguém está referindo a você e a 
essa fase de vida, qual o termo que você prefere que seja usado? 
Marcelo - Terceira idade.  
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Tem algum que você não gosta, rejeita? 
Marcelo - Idoso. 

 

Por quê? 
Marcelo - Porque dá ideia de velho. E velho são coisas e não pessoas.  

 

E melhor idade? O que você acha? 
Marcelo - Se você tiver dinheiro pra fazer o que quiser e tiver saúde, é melhor idade. 
Agora se você não tiver dinheiro, ou não tiver saúde ou não tiver o tempo.... ai não é 
melhor idade, é a pior. 

 

Achei interessante um ponto. Você que trouxe a questão do dinheiro. Você acha 
que isso pesa muito na qualidade de vida? 
Marcelo - A pessoa tem que ter o mínimo pra poder viver decentemente. E é uma 
etapa que em que os filhos já não precisam de tanta ajuda financeira, mas você 
precisa ajudar os pais, e as pessoas esquecem disso. Mas se você fez um 
planejamento financeiro e tiver fundos... tiver dinheiro pra um dia-a-dia comum, ai você 
fica tranquilo. Se você tem o planejamento, isso deixa a pessoa bem mais tranquila.  

 

E quanto às pessoas que estão perto de você? Você vê que elas se planejaram? 
Marcelo - Ah, alguns sim e outros não. Tem gente que vive pedindo dinheiro 
emprestado, mas dependente. Tem gente que se planejou. É bem variado. Mas acho 
que isso é fundamental. 

 

E mudando um pouco de assunto agora, me diz como é seu no seu dia-a-dia? 
Marcelo - Eu procuro muita informação na internet, gosto de me manter bem 
atualizado. Estou sempre em busca de informação. Sou curioso. Se eu vejo uma coisa 
pelo que me interesso, eu busco mais informação. Basicamente gosto de buscar 
conhecimento. De ver como o mundo está evoluindo. E no resto do dia-a-dia é essa 
coisa caseira, cuidar da minha mãe, cuidar do cachorro, andar, ir no supermercado.  

 

Você costuma fazer compras, então? 
Marcelo - Sim. 
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Quais são suas marcas preferidas? 
Marcelo - Eh.... [pausa] Sadia...  

 

Por que você gosta da marca Sadia? 
Marcelo - Porque ela transmite na história toda, muita confiança e eles realmente eles 
são mais saborosos. 

 

E se a marca Sadia fosse uma pessoa famosa, uma celebridade, quem ela seria? 
Pelas características que ela tem... 
Marcelo - O Silvio Santos, porque ele transmite confiança e atende a todos os 
públicos. Democrático. Ele também tem bastante tempo de vida. Tem história.  

 

E quando você pensa em marcas que são desenvolvidas especialmente pra 
terceira idade? Ou marca ou produtos.... Você costuma consumir alguma delas?  
Marcelo - Não, pra mim específico pra terceira idade é algo que não me preocupa 
ainda. É... não agora, talvez no futuro. Nesse momento não me preocupo com 
produtos específicos pra terceira idade. 

 

Você acha que hoje os produtos que existem no mercado eles te atendem 
igualmente? Ou você sente falta de alguma coisa específica? 
Marcelo - Não... eu uso os normais do mercado, eles me atendem normalmente. 

 

Você disse que compraria produtos no futuro... Me fala um pouco mais sobre 
isso? 
Marcelo - Porque depende das condições de saúde, quando a gente vai ficando mais 
idoso... eh.... as condições de saúde vão ficando piores, vamos dizer assim. Então 
talvez a gente precise de coisas mais específicas direcionadas a essa situação...  

 

Agora eu vou te mostrar uma lista de categorias. Vamos supor o seguinte que 
tem uma empresa que vai desenvolver produtos específicos pra terceira idade. 
Então ela vai pensar nas necessidades, nas coisas que são desejos e 
necessidades específicas pras pessoas da terceira idade. Eu queria que você 
olhasse essa lista e me falasse se tem algum produto que não combina com 
essa ideia?  
Marcelo - Acho que roupa não combina. 
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Por quê? 
Marcelo - Porque acho que gente pode ser da terceira idade e usar mesma roupa... 
Não precisa de uma roupa específica.  

 

Tá. Que mais? 
Marcelo - Calçado é uma boa, depende da condição... Se você está precisando de 
um calçado ortopédico ou não. Talvez combine.  

Marcelo - Maquiagem não combina... perfume também não. Eh [pausa]. Acho que os 
outros... pode ser. Acho que alimentos podem ser elaborados com ingredientes 
específicos pra suprir de defasagem de nutrientes.  

 

E tem algum que você compraria no futuro? Você se vê comprando algum 
desses produtos?  
Marcelo - O que eu poderia comprar no futuro específico pra terceira idade, 
suplementos vitamínicos... fraldas, que vai depender da situação... [pausa]  

É acho que esses são os que poderiam me afetar mais.  

Iogurte também... que é probiótico...  

 

Agora eu vou te mostrar uma lista com algumas imagens, tá? Vamos 
espalhando aqui. Me ajuda a espalhar e você já vai olhando. [pausa]  Queria que 
você escolhesse 5 imagens que melhor representem a velhice pra você.  
Marcelo - Mas é assim... aquilo que a gente vai enfrentar ou aquilo que eu espero que 
aconteça? 

 
Primeiro assim, quando você pensa na velhice, o que vem na sua cabeça? 

IMAGENS ESCOLHIDAS  

Imagem 13 - Andador 
Incapacidade 

 



87 
 

 

Imagem 14 – Na Mesa Sozinho 
Isolamento 

 
 

Imagem 09B – Homem sendo Auxiliado 
Incapacidade 

 
 

Imagem 07B – Homem Palavras Cruzadas 
Ociosidade 

 
 

Imagem 11 – Vaga de Idoso 
Cidadão Sênior 
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Marcelo - É uma consequência do corpo ficar mais debilitado. Por isso que tem esses 
auxílios pra pessoa andar [imagem 13], porque a pessoa fica mais debilitada....  e tal.  

Aqui a mesma coisa a pessoa já sentada [imagem 09B], sem poder fazer as atividades 
normais então ela vai se cansando ela vai ficando mais na cadeira. 

Aqui é uma imagem mais da pessoa na terceira idade, que já não enxerga direito 
[imagem 07B]. Representa as dificuldades que a pessoa tem quando ela vai ficando 
com mais idade.  

Aqui é uma imagem que não quer comer, mais ranzinza, a pessoa também vai se 
transformando numa pessoa assim... mais... cansada... [imagem 14] 

Aqui uma imagem social, as estradas, os estacionamentos têm lugares especiais pra 
idoso, isso reforça a imagem da terceira idade [imagem 11] 

 

E você se vê envelhecendo dessa forma?  
Marcelo - Não...  

 

Que imagens que representa melhor a forma que você acredita que você vai 
envelhecer? Pode escolher 5. Pode escolher imagens dessas que você já 
escolheu se precisar.  
Marcelo - Um, dois, três, quatro e cinco...  

 

Tem alguma que você quer trocar? 
Marcelo - Não...  

 

E o que cada uma dessas imagens trás pra você? 
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IMAGENS ESCOLHIDAS  

Imagem 06B – Homem no Churrasco 
Idade do Lazer 

 
 

Imagem 04B – Homem na Rede 
Época de Descanso 

 
 

Imagem 12 – Casa em Viagem 
Idade dos Sentimentos ou Época do Lazer 

 
 

Imagem 17 – Família Reunida 
Integração 
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Imagem 20 – Casal Curtindo 
Idade dos Sentimentos 

 
 

 
Marcelo - A primeira é um cara fazendo churrasco, então quer dizer. Manter a 
disposição pra se divertir e fazer churrasco com os amigos. [imagem 06B] 

A outra numa pessoa na rede. Poder descansar quando quiser. [imagem 04B]  

A outra é poder viajar. Poder conservar a capacidade de poder viajar quando quiser. 
[imagem 12] 

A outra é uma turma, uma família, numa mesa almoçando e jantando junto. Poder ter 
a família por perto. [imagem 17]  

E a outra é poder se divertir com a tecnologia e estar junto com a esposa. [imagem 
20] 

 

‘Tá bom. É isso. Eu agradeço a sua contribuição. Muito obrigada pelas 
respostas.  
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ENTREVISTA 2 
 
Entrevistada: Lia 
Entrevistadora: Tatiana Garcia 
Transcrição: Tatiana Garcia  
 
Primeiro, eu queria que você falasse seu nome completo para deixar registrado 
aqui.  
Lia – Nome fictício 

 
É casada, tem filhos...? 
Lia – Sou casada, tenho 4 filhos, tenho 60 anos e sou dona de casa. 

 

E me diz uma coisa, você tem sentido alguma mudança com o passar da idade? 
No corpo ou até mente, memória, coisas assim...? 
Lia –  Não... acho que a única coisa que sinto é que fico cansada mais rápido. De 
fazer uma alguma atividade mais forte.... Pintar uma parede.. Hoje não duro muito. Ou  
fazer uma limpeza mais forte... canso mais rápido.  

 
Que mais...? A pele você sente mudanças? 
Lia – Ah... vai enrugando... não tem como fugir não. Tem que encarar. Já sofri com 
isso....  Mas conforme vai passando o tempo, você vai aceitando melhor. Mas eu 
passo os meus creminhos, 3 vezes por dia, se não mais. Meus Natura.  

 

E você tem algum medo quando pensa no envelhecimento? 
Lia – Ah... de depender dos outros. Dependência me dá medo. Ou de ficar doente. 
Ficar dependente dos outros pra cuidar de mim. 

 
E sonhos? Você tem algum sonho, alguma coisa que você ainda não realizou? 
Lia – Eu acho que por incrível que pareça, eu ainda sonho ganhar meu dinheirinho. 
Vamos ver... vai dar certo ainda.  Estava sempre cuidado dos outros e agora a cabeça 
fica meio desocupada. Uma chance de cuidar de mim. Além disso, queria poder fazer 
uma caminhada, passar minha maquiagem. Hoje faço mais as coisas... dá tempo. Me 
sinto mais livre...  
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E quando os filhos saíram de casa? Como foi? 
Lia – Não sofri não.. a gente cria os filhos pro mundo. A preocupação existe. Não que 
vai embora e tudo bem.  
 
E tem mais alguma coisa que te preocupa... 
Lia – Uma preocupação que eu tenho é que o marido que trabalha aqui.... se ele faltar, 
eu to ferrada. Por isso que quero ganhar meu dinheiro, também. 
 
E você pensa, quando ficar mais velha assim... ir para uma casa de idosos? 
Lia – Se precisar acontecer isso, de ter os outros cuidados de mim... assim.  Eu iria, 
mas ia querer um lugar mais independente, não ficar num quarto com mais gente. 
 
Tá... e me diz uma coisa, você acha que com o passar da idade, você se sente 
mais valorizada ou desvalorizada pelas pessoas? 
Lia - Mais valorizada. Me sinto vitoriosa. O fato de ter cuidado de 4 filhos, só isso já 
foi uma vitória. Agora pelas pessoas assim... de fora... que não conheço, elas não 
valorizam não. Acho que é pelo fato de não trabalhar fora e ficar meio desconecta do 
mundo...  

 
Aham... então vamos falar de um assunto específico agora... existem vários 
termos que a sociedade usa para se referir a pessoas com mais de 60 anos. 
Então.... tem idoso, velho, pessoas maduras, etc... que estão nessa listinha aqui. 
Tem algum temo que você gostaria que as pessoas usassem ao se referirem a 
você?  
Lia - Tem. Você. Os outros eu acho que não são pra mim. Eu gosto que me chamem 
de você, até senhora eu não gosto. Quando alguém fala senhora... pronto... eu já me 
sinto assim... aquela senhooooora. 

 
E tem algum termo, desses aqui [entrevistador apontando para cartão] que você 
pensa e fala “Nossa eu não gosto de jeito nenhum.” ? 
Lia – Olha... velho eu não gosto, é o mais forte. Se bem que... se bem que idoso 
também não é muito diferente de velho, viu? Vamos falar a verdade. [pausa] No final, 
os termos são diferentes, mas soa igual. Incomoda igual. Idoso dá um sentido que 
não serve pra nada. Terceira Idade, pior ainda....  porque parece que está no bico do 
corvo. Idade avançada parece que está com pé na cova. Melhor idade... melhor idade 
é a sua idade. [pausa] E.... 60+ ... ah.... acho que é menos dolorido. 

 

E me diz uma coisa, quem é responsável pelas compras da casa? 
Lia – Sou eu, as vezes meu marido me acompanha, mas sou eu. 
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Então, falando um pouquinho das marcas que você consome, qual a marca que 
mais gosta, sou preferida... Até olhando pra esse cartão aqui... veja se te faz 
lembrar de alguma marca que você prefere? 
Lia – Ah relação alimentação eu gosto de Vigor. Não sei dizer... Como eu não gosto 
de leite, ela é única que eu consigo ingerir. E eu confio.  As marcas que eu mais presto 
atenção é de alimentação. Agora vestuário não... produtos de beleza.... [pausa 
prolongada] 

 

Tem alguma marca? 
Lia – Ah Natura. 

 

Por que você gosta dessas marcas? 
Lia – Vigor por causa do meu paladar. 

 

E da natura, por que gosta dela? 
Lia – Me adaptei um creme básico, eu sempre compro ele. É o que eu confio. 

 

E me diz uma coisa, tem alguma marca que você consome que é desenvolvida 
para pessoas mais velhas?  
Lia – Sim, o tal do creme. Chronos 60+. 

 

E aproveitando o assunto, você teria algum problema em consumir algum 
produto assim... abertamente voltada para pessoas com mais de 60 anos? Você 
teria vergonha? 
Lia – Hoje eu não tenho mais não. Até um tempo atrás eu pensava mais...  Mas a 
idade é uma coisa engraçada, aos poucos você vai aceitando.  
 
E quando você pensa em outras marcas assim... vem mais alguma? Que você 
lembre de uma propaganda, ou que você tenha visto no supermercado?  
Lia – Não... não... 

 
E você sente falta de ter produtos assim? Pra pessoas mais velhas? 
Lia – Ah... acho que os produtos que existem hoje, já me atendem bem. Não sinto 
falta. Mas talvez não tenha me preocupado ainda com esse tipo de coisa e não veja. 
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Agora por exemplo, vamos pensar em uma empresa ‘tá pensando nesse 
mercado e eles foram estudar o comportamento dessas pessoas... foram 
entender que tipo de modificação acontece no corpo, no rosto, nos hábitos, etc. 
E eles vão desenvolver linhas específicas para essa idade... Aqui tem uma lista... 
Tem alguma dessas categorias ou produtos que você olha e fala: “Não combina 
desenvolver um produto pra pessoa com mais de 60 anos... isso não vai 
vender”... Ou se tem alguma que você acha que iria vender... 
Lia – Acho que a necessidade é igual pra todo mundo... Não precisa. 

 

Mas tivesse produto que atendem necessidades específicas, que te ajudasse 
quando ficasse mais velha, você compraria produtos? 
Lia – Ah uma que não compraria é vestuário. Acho que não precisa. Mas o resto sim, 
compraria. 

  

‘Tá bom... agora vou te mostrar algumas imagens... vamos espalhando elas 
aqui... vai olhando uma a uma. A gente já vai discutir sobre elas. [pausa 
prolongada] .Dessas imagens aqui, eu queria você escolhesse 5 fotos que 
melhor representassem a velhice. Quando você pensa em velhice, quais são as 
imagens que vem na sua cabeça?  
Lia – Quantas você falou? 

 

Cinco... 
Lia – Se você quiser trocar, pode trocar. 

 

‘Tá bom. Agora me descreve essas imagens. Por que você escolheu elas? 
 

IMAGENS ESCOLHIDAS  

Imagem 14 – Na Mesa Sozinho 
Isolamento 

 



95 
 

 

Imagem 15 - Asilo 
Abandono  

 
 

 

Imagem 02A – Rugas Mulher 
Atributo: Transformação Corporal 

 
 

Imagem 13 - Andador 
Incapacidade 

 
 

Imagem 09A – Mulher sendo Auxiliada 
Incapacidade 
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Isso aqui foi muito difícil de aceitar. Hoje já aceito mais. [imagem 02A] 

Solidão. Isso aqui é terrível. Eu imagino que marido deve ter falecido, filhos foram 
embora. [imagem 14 e imagem 15] 

Elas precisam ser cuidadas pelas pessoas. [imagem 13 e imagem 09A] 

 

E você acha que essas imagens aqui, que você escolheu, representam a sua 
velhice no futuro? Você se vê envelhecendo assim? 
Lia – Olha... acho que não, mas não vamos poder fugir de algumas coisas que estão 
aqui não. 
 

Se você quiser trocar alguma imagem... se quiser manter ou trocar alguma, fica 
à vontade....  
Lia – Cuidado dos netos. [pausa] ... Por incrível que pareça ainda me vejo assim. 

 
Me fala um pouco mais sobre essas imagens...  
 

IMAGENS ESCOLHIDAS  

Imagem 12 – Casa em Viagem 
Idade dos Sentimentos ou Época do Lazer 
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Imagem 17 – Família Reunida 
Integração 

 
 

Imagem 19 – Casal com Neto 
Integração 

 
 

Imagem 06A – Mulher Alongando 
Idade do Lazer 

 
 

Imagem 03A – Mulher trabalhando 
Atributo: Velhice Ativa 
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Ah... viajar é comigo mesmo. [imagem 12] 

Eu acho que sempre tem a hora que você quer estar com a família, com os netos e 
filhos. [imagem 17] 

Essa aqui [imagem 17] e essa aqui [imagem 19] , tá meio repetitivo. 

Mas acho que gosto mais dessa...acho que essa tem mais união. [imagem 17] 

Ainda me vejo andando fazendo ginástica, agindo, me movimentando... [imagem 06A] 

E esse aqui ainda é um sonho, que é trabalhar. [imagem 03A] 

 

Quando perguntei das imagens da velhice você trouxe coisas mais negativas. E 
quando falou de você, trouxe imagens mais positivas. Me fala por quê? 
Lia - Porque acho que com 60, até com 70.... me vejo assim. [apontando pras imagens 
mais positivas] Mas sei que vou precisar de ajuda quando tiver 80.... mas eu me sinto 
assim, me vejo assim. [apontando para 2 grupo de imagens] 

 

Então, tá bom.. obrigada, era isso a convença. Foi ótima! 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



99 
 
ENTREVISTA 3 
 
Entrevistada: Mariana 
Entrevistadora: Tatiana Garcia 
Transcrição: Tatiana Garcia  
 
 
Você poderia falar seu nome completo e sua idade. 
Mariana - Nome fictício, 63 anos e 5 meses. 

 

Você tem sentido diferenças no corpo, na cabeça ou memória - coisas do tipo -  
com o passar da idade? 
Mariana - Memória não, mas o corpo... acho que sim. Se bem que não estou fazendo 
nenhuma atividade física. E eu tenho uma deficiência na coluna, então, talvez se eu 
tivesse fazendo uma atividade física, eu pudesse estar melhor. Visão próximo mudou 
e a pela está mais ressecada. 

 

Fora isso, você acha que com o envelhecimento você mudou alguma atividade? 
Alguma coisa que você antes e não faz mais? Ou não consegue fazer do jeito 
que você fazia. 
Mariana - Não... nada. 

 

Tudo continua igual? 
Mariana - Tudo continua igual. 

 

‘Tá... e me fala um pouco mais sobre você. Você é aposentada ou trabalha?  
Mariana - Não sou aposentada, quer dizer sou porque recebo a aposentadoria, mas 
não parei de trabalhar. Foi isso que quis dizer. 

 

E com o que você trabalha? 
Mariana - Eu trabalho com--. Eu sou gerente nacional de vendas. Eu trabalho com um 
produto pra saúde ... [desvio do tema]. E eu cuido da distribuição e representação dele 
no Brasil, fora São Paulo e Rio de Janeiro. 

 

E você pretende parar de trabalhar?  
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Mariana - Não, não tenho projeto pra parar não. 

 

E por quê-? 
Mariana - Porque eu estou bem e gosto do que faço. E não faço planos nenhum, nem 
a curto prazo e nem a longo prazo. 

 

Mas você não tem vontade de descansar um pouco? 
Mariana - Não, eu tenho vontade de tirar férias, mas de descansar não. Não sinto 
cansaço. 

 

E você tem se preparado financeiramente pra esse envelhecimento? 
Mariana - Não, eu vou me preparar a partir do ano que vem.  

 

E quando você pensa em envelhecer em geral, tem algum medo assim que você 
tem? Quando você olha pra frente? 
Mariana - O único receio que eu tenho é não ter mobilidade, o restante não tenho 
nenhum problema. Mas eu não me sinto velha, segundo eu não me vejo aposentada 
sem fazer nada. Eu não consigo me ver assim, em nem um momento, nem velinha.  

 

Mas você acha que não vai ter um momento que você vai ter que parar assim?  
Mariana - Ah, eu posso parar o que estou fazendo, mas arrumar outra coisa que eu 
possa desenvolver dentro das minhas limitações, dentro da minha faixa etária... 

 

Menos por uma questão financeira, é mais para ter uma atividade, é isso? 
Mariana - Por ter atividade.  

 

‘Tá, ‘tá.. e quando a gente é mais novo, a gente sempre tem alguma coisa assim 
que a gente está projetando: terminar a faculdade, depois arranjar um bom 
emprego, casar, ter filhos... etc. Tem algum sonho ou coisas que você ainda 
projeta? 
Mariana - Ah eu quero fazer um intercâmbio e eu quero estudar.  Eu estou até 
pesquisando fitoterapia, assim... atividades alternativas que eu possa ajudar as 
pessoas e me ajudar também.  

 

E fora isso, você tem algum sonho que você não realizou ainda?  
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Mariana - Ah, não falar inglês, francês e espanhol... essas coisas assim. E quero viajar 
muito.  

 

E algum medo você tem? Medo de solidão, a saída dos filhos....  
Mariana - Você diz medo de ficar sozinha? 

 
Isso. 
Mariana - A síndrome do ninho vazio, você diz? 

 

Pode ser também... 
Mariana - Não. Eu acho que porque eu trabalho.... Eu tenho dois filhos, uma filha que 
já saiu de casa há 7 anos. Eu disse que nunca ia chorar. E eu não chorei assim. Dava 
nó na garganta, mas eu não chorava. Eu entrava no quarto dela.... o quarto dela ainda 
tem fotos dela lá ... Mas a gente pensar que a gente cria os filhos pro mundo e que 
eles tem a vida deles. Eles têm que construir a vida deles. 

 

Mas você tem medo de ficar sozinha? 
Mariana – Não, não... Eu sei que não vou ficar sozinha. Acho que quando último filho 
sair eu vou sentir falta, mas como eu tenho um trabalho que me ocupa muito, eu viajo 
muito. Então, eu vou conduzir da mesma forma quando minha filha foi. Senti falta, mas 
não sofrer. É uma alegria porque é uma conquista, um alívio de ver que está dando 
certo. Sempre falo pras pessoas: tem que celebrar, incentivar. Então eu não me vejo 
sofrendo não.  

 

‘Tá... [pausa] E me diz uma coisa, você acha com o passar da idade você se 
sente mais valorizada ou menos valorizada pela sociedade, pela família, no 
trabalho? Como funciona esse sentimento pra você? 
Mariana - Ah, eu acho que no trabalho a minha validade está vencendo. 

 

E por que você diz isso? 
Mariana - Porque eu ganhei um chefe novo. 

 

Um chefe novo que é novo de idade? 
Mariana - É um diretor. Antes não tinha esse cargo na empresa e ele é jovem também. 
Mas eu acho que é uma preparação pro futuro né. 
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E você acha que as empresas... elas tendem a preferir os jovens? 
Mariana - Eu acho que as empresas pequenas sim. Mas as grandes empresas estão 
começando a ter um outro olhar pra quem tem mais experiência, assim.  

 

E por que você acha que isso está acontecendo? 
Mariana - Porque os jovens eles são muito ansiosos, eles querem resultados 
imediatos, então eles não se contentam com uma posição por muito tempo. Então, 
eles acabam mudando de emprego de atividade, muitas vezes e muito rápido. E eu 
acho que a geração mais experiente, eles são mais centrados e as empresas estão 
observando isso.  

 

E  o que você acha dessa discussão da aposentadoria, que a idade aqui no Brasil 
é muito baixa... muito novo...? 
Mariana - Eu acho um absurdo as pessoas se aposentarem jovem desse jeito. Muito...  

 

E você diz jovem é com quantos anos? 
Mariana - Jovem é com 55 anos, 60 anos, 65 anos... Eu acho um absurdo. Hoje as 
pessoas estão vivendo mais. Então elas têm que produzir mais. É cultural ainda no 
Brasil, você ficar imaginando que quando tiver 55 anos, 60 anos .. “eu vou me 
aposentar e não vou fazer nada da vida”. Eu acho um desperdício, um absurdo. 

 

E disse que é uma questão cultural... e você acha que é diferente fora do Brasil? 
Mariana - Eu acho que fora do Brasil as pessoas elas se aposentam mais tarde e eu 
acho que elas são mais participativas, depois da aposentadoria, na sociedade em que 
eles vivem. 

 
E quando você diz participativa, você diz em que sentido? 
Mariana - Eu digo na sociedade, no ambiente em que eles vivem. Eles têm mais 
atividades no bairro, entre os amigos, atividade social, atividade colaborativa... e no 
Brasil eu acho que as pessoas são mais--. Eu acho que está começando a despertar 
esse olhar que posso ter uma atividade, trabalhar como voluntário num hospital, eu 
posso trabalhar de caixa no supermercado. Pra ter algo sabe...  

 

E você acha que a sociedade hoje vê as pessoas mais velhas de uma forma 
positiva assim? Elas valorizam? 
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Mariana - Eu acho que muito pouco. Eu acho que está começando a ter um olhar 
diferente, mas acha eu as pessoas também não contribuem muito pra essa mudança. 

 

Como assim? 
Mariana - O brasileiro não se planeja financeiramente pra velhice, né... E param sem 
precisar parar, elas não pensam “Ah.. depois de aposentar eu posso continuar tendo 
uma atividade, vou iniciar um projeto que queria... que nunca tive condições 
financeiras ou de tempo, pra conquistar isso”. Acho que eu não respondi sua 
pergunta... 

 
Não... respondeu sim--. 
Mariana - Hoje as famílias estão tendo menos filhos, por isso que elas estão 
começando a se preocupar mais com a velhice. Antigamente as pessoas pensavam: 
“Não... meu filho vai me ajudar, meu filho vai cuidar de mim”. Hoje a família está 
pequena e cada um tem que buscar seu espaço, então... acho que está começando 
a ter uma conscientização pra fazer uma poupança, pra ter uma velhice independente, 
pra não depender do filho. 

 

E me diz uma coisa, essa em falar em dependência... filhos cuidando de idosos...  
O que você acha de morar em uma casa de idosos, é algo que você rejeita... ? 
Mariana - Eu poderia ir sem problemas. Já até conversei com a minha família. Se eu 
tiver algum problema financeiro que eu não consiga morar sozinha, e a casa de 
repouso ou de acolhimento for mais barato, eu poderia ir. Mas eu só gostaria de ir se 
eu não tivesse domínio sobre meus atos.  

 

‘Tá. E você não pensa numa casa de idosos como um lugar de socialização, uma 
coisa mais independente assim? 
Mariana - Então.. Eu acho que no Brasil está começando. As pessoas que não tem 
mobilidade, ou que tem deficiência de senilidade ficavam todas juntas com as pessoas 
que estavam bem da cabeça... E eu acho que tem--, é bom separar.  O modelo de 
casas aqui no Brasil está começando a melhorar para que as pessoas sintam vontade 
de ir. Eu conheço pouquíssimas pessoas que quiseram ir.  Hoje tem poucas opções 
de casa com um perfil assim de socialização... que mantém a independência da 
pessoa. Por exemplo: se ela quiser sair pra visitar uma amiga, sabe... Acho que tem 
dois modelos: um mais ligado a doença e outro mais voltado pra a convivência social. 
Por exemplo,  um lugar pra morar que fosse seguro, que tivesse suporte, num 
condômino com casas preparadas para essas pessoas, que tenha um serviço de 
suporte quando precisar, mas mantendo a independência das pessoas, sabe? 
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Que mais... deixa ver aqui... Quando a gente fala de pessoas que tem mais de 60 
anos, existem muitos termos né. Idosos, terceira idade, melhor idade, velho, 
pessoa sênior, pessoa madura, entre outros termos. Tem algum termo que você 
prefere ser chamada? 

Mariana - Eu não gosto de terceira idade, porque eu não estou na terceira idade. Eu 
só acho que o que já vivi é muito mais do que eu tenho pra viver, mas eu me considero 
mentalmente e fisicamente muito abaixo dessa faixa etária.  Às vezes eu fico brava 
quando eu estou conversando assim com alguém e ela fala: “Eu tenho uma tia velinha 
com 65 anos...” Fico brava. Velho pra mim é a partir de 80 ou 85 anos. Eu não sou 
velha ou idosa. 

 
Você não gosta de nenhum desses termos? 
Mariana - Não.  

 
Como você gostaria que se referissem a você? 
Mariana - Ah, uma cinquentona.  

 

E idoso, é um termo que você gosta? 
Mariana - Idosos pra mim tá numa faixa etária acima de 80. 

 

E por que você acha que o termo idoso começou a ter uma conotação assim? 
Mariana - Por causa da mobilidade. Vê na plaquinha. Um velho com bengala. Vê se 
pode..  

 
Mas se você pensar, você é idosa pela lei— 
Mariana - Eu não! [pausa] Eu sou... mais eu não fico em fila de idoso, eu não estaciono 
o carro na vaga de idoso... Acho que a sociedade contribui para que as pessoas se 
sintam assim por conta dessas coisas. E no final, as pessoas só usam pra tirar 
vantagem. Não pensam na questão da prioridade, por questão de necessidade, 
porque não pode ficar muito tempo em pé porque cansa. É pra levar vantagem. Fico 
brava. 

 

Pra algumas coisas vale e pra outras não vale, é isso? 
Mariana - É isso mesmo. 
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E melhor idade é um termo que você gosta? 
Mariana - Pra mim é um termo muito pouco usado, mas não acho adequado. A melhor 
idade pra mim é faixa de 50. 

 

50? Por quê? 
Mariana - Porque acho que as pessoas estão naquela transição: “Não tenho mais 40 
anos e quero aproveitar. “ 

 

E simplesmente falar “60+”, até pra um empresa que quer lançar um produto 
que diz... 60+... você gosta desse termo? 
Mariana - Ah eu gosto... eu gosto dos cremes de beleza quando tem 40+, 50+, 60+. 
Que indica a faixa etária, mas não indica que é velha. Não traz juízo de valor. É apenas 
descritivo, mais de 60 anos. Pronto. 

  

Pessoas maduras você acha legal? 
Mariana - Maduro não tem a ver com idade. Uma pessoa madura pode ter 30 anos. 
Não está no quesito idade e sim da maturidade. Não.. não... 

 
... Idade avançada?  
Mariana - Avançado é bem velhinho. Na reta final. 

 

Quando o tempo passar, você acha que você vai ter alguma preferência em 
relação a algum desses termos? Ou vai continuar não gostando deles? 
Mariana - Eu acho que tem muito a ver com a minha mobilidade. Eu acho que vou me 
enquadrar num idoso, se eu tiver muita dificuldade com a mobilidade. Se eu não tiver, 
eu não vou me enquadrar nessa faixa.  

 

E me fala uma coisa, você costuma ir na farmácia, supermercado e em shopping, 
certo? Cita três marcas que você encontra nesses lugares que você gosta muito. 
Mariana - De qualquer segmento? 

 
Aquilo que você conseguiria comprar em supermercado, shopping ou farmácia. 
Dentro desse universo. 
Mariana - Eh.... eu gosto de-, no shopping uma loja chamada All Side. De farmácia eu 
costumo frequentar a Droga Raia, e o que mais que você perguntou...? 
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Uma marca que você consegue comprar em farmácia, supermercado ou 
shopping. Me fala três marcas que você gosta. 
Mariana - L’Oréal, veio na minha cabeça. [pausa]. OralB e [pausa]... outra marca outra 
marca.... 

 

Me fala da L’Oréal... então. Por que você gosta dessa marca? 
Mariana - Porque remete a qualidade, eu acho que ela atende às minhas expectativas 
com relação a produto corporal, com relação a produtos para cabelo. 

 

Me fala um coisa, você tem orgulho de usar essa marca? 
Mariana - É uma relação natural. Eu acho que quando mais jovem, eu queria muito 
comprar essa marca, mas eu não podia. E eu achava uma marca top, hoje eu já não 
vejo uma marca top, mas uma marca de qualidade. Mas não tem nenhuma afeição 
pela marca, eu tenho um respeito pela qualidade que eles vendem.  

 

E se essa marca fosse uma celebridade. Que seria? 
Mariana - Gisele Bündchen. 

 

Por quê? 
Mariana - Pelo fato do cabelo dela ter uma boa aparência. Não é a marca que ela sua, 
mas eu assimilaria isso. Pele dela é bonita.  

 

E de personalidade assim, vem algo que vem na sua cabeça? Personalidade da 
marca? 
Mariana - Não.... não vem nada. 

 

Tem outra marca aqui que você falou: a OralB. Por que você gosta desta marca? 
Mariana - Ah, porque ela é uma marca de qualidade e que me atende bem e eles têm 
produtos diferenciados. Produtos manual, escova normal, escova elétrica. Acho que 
é devido a gama de produtos que eles têm.  

 

E a outra marca que você falou foi All Side. Por que você gosta dessa marca? 
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Mariana - Porque ela tem custo benefício bom, é uma marca que eu acho moderna, 
com roupas pra... uma linha mais jovem, mas eu me enquadro nela, eu gosto da linha 
que eles lançam. 

 

Agora me fala uma coisa, quando a gente pensa em produtos que são 
desenvolvidos para pessoas com mais de 60 anos, tem alguma marca que você 
já consome ou não. 
Mariana - Pode ser medicamento? 

 

Pode. 
Mariana - O colágeno C2 que eu uso, que é bom pras articulações. 

 

Mas ele é direcionado pra mais de 60 anos? Quem te indicou esse produto? 
Mariana - Não... não é não. Na verdade, eu li uma matéria. Depois eu comecei a ver 
que alguns médicos estavam receitando pra pessoas que tem mais de 60 anos e tem 
problemas nas articulações. É um suplemento.  

 

E tem alguma marca assim que você lembra? 
Mariana - [pausa] Não... Eu não me preocupo com isso, então eu não fico observando 
isso. Não me recordo de nenhum.  

 

Você acha que você teria problemas em comprar produtos direcionados 
abertamente a pessoas mais velhas? 
Mariana - Não... não teria vergonha não. Daqui alguns anos, pode ser que tenha essa 
visão e necessidade. Eu até acho que alguns segmentos deveriam olhar pra isso. Um 
salão de beleza, mais pra esse público, quem não gosta muito de barulho. Hoje tem 
aqueles salões com música muito altas. Eu tenho observado que esse público tem 
buscado salões menores. Ou passeios, viagens, academias...  

 

Você falou que hoje não consome, mas no futuro você consumiria? 
Mariana - Sim... sim... eu consumiria.  

 

E aproveitando que estamos falando isso, quando você pensa nessas 
categorias que estão aqui oh...  
Mariana – Aham. 
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Pensa o seguinte, vamos supor que tem uma empresa que tivesse uma ideia de 
lançar produtos que são pensados, desenvolvidos-. Pensa que vai ter pesquisa 
para entender quais são as necessidades e desejos dessas pessoas com mais 
de 60 anos... Imagina que depois disso, a empresa vai desenvolver produtos 
nessas categorias aqui... Você acha que tem alguma categoria que não combina 
com essa ideia? 
Mariana - Eu acho que vestuário... eu não consigo ver.... Porque hoje o vestuário, 
você vai numa loja clássica, ela atende a faixa etária até 80 anos.  

O calçado talvez, porque... você precisa de calçados seguros, calçados confortáveis. 
Que dê mais segurança. 

Roupa não... Roupa não vai vender muito. 

Agora, cuidados pessoais sim... produtos pro corpo porque a pele muda. Pro rosto 
principalmente, muda muito. 

A maquiagem já não sei. Acho que não precisa.  

Perfume.. não... não existe perfume de gente velha e gente nova. 

Alimentos são uma boa oportunidade. Eu acho que esses alimentos mais saudáveis, 
com pouco sódio, açúcar, lactose... essas coisas têm espaço. E aquele alimento... 
com diz... que faz bem pro intestino... Tipo Activia? 

 

Alimentos funcionais? 
Mariana - Isso... Tem espaço. Agora maquiagem e roupas não teria necessidade. O 
que tem, atende.  

 

E por que você que não precisaria desenvolver? 
Mariana - Porque hoje você tem maquiagem pra todos os tipos de pele, maquiagem 
mais carregada, maquiagem mais suave. Que o que a terceira idade gosta, um 
batonzinho, um blush, uma base.... E eu acho que base quando você ‘tá enrugadinho, 
é meio complicado.  

 

Agora olhando pra esse cartão, você lembrou de alguma marca que tem 
produtos pra mais de 60 anos? 
Mariana - Eu.... não lembro de nenhuma.  

 

Eu trouxe algumas imagens aqui, você pode ir olhando uma a uma. Se você 
quiser ir espalhando aqui.... Fica a vontade. [pausa]. Eu gostaria que você 
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escolhesse 5 imagens que melhor representam a velhice. Não precisa ter 
pressa. 
Mariana - Cinco? 

 

Isso. 
Mariana - Pronto.  

 

Quer trocar alguma? 
Mariana - Não...  

 

Você pode descrever uma a uma, o que essas imagens te passam e porque você 
escolheu elas? [imagens] 
Mariana - Passa que na velhice eu vou poder viajar muito. Viagens.  

Essa daqui, que eu acho que-, são os netos. Que você pode conviver com os netos 
pra conviver com eles. 

Esse aqui remete ao mesmo, estar com a família, netos. 

Esse aqui é trabalho, que se a pessoa tiver bem, ela pode e deve continuar 
trabalhando. 

Esse aqui também é ter disponibilidade pra se exercitar. 

 

Você acha que essas imagens representam a sua velhice? Você se vie 
envelhecendo assim? Se quiser pode trocar. 
Mariana - Sim. Todas elas representam ... 

 

Então é isso. Obrigada! Foi ótima a conversa. 
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ENTREVISTA 4 
 
Entrevistada: Gustavo 
Entrevistadora: Tatiana Garcia 
Transcrição: Mariana Cruz  
 
Vou pedir só pra você repetir o nome de novo e a sua idade para ficar gravado.  
Gustavo - Meu nome é (nome fictício) e eu tenho 68 anos. 
 
‘Tá, e me fala um pouco mais você, você têm filhos, casado, netos…? 
Gustavo - Sou casado há muito tempo. To casado a 44 anos, tenho três filhos, dois 
homens e uma menina e temos, agora tivemos a sétima netinha. 
 
Sétima? 
Gustavo - É, a da Lívia. 
 
Não sabia que tinham sete, que gostoso! E… Me fala como é que é essa relação 
no dia a dia, sua rotina, rotina com seus filhos e com seus netos… 
Gustavo - Eu procuro ter uma relação bem próxima a eles. Gosto muito de manter 
contato com meus filhos… Já cheguei à idade que a gente se realiza mais com o 
desenvolvimento profissional dos filhos do que com o de si próprio, né. Os meninos, 
felizmente, estão indo bem, o Alan particularmente bem inclusive… O Alan trabalha 
numa consultoria e acabou de virar sócio, sócio sênior… 
 
Ah, que legal! 
Gustavo - Muito legal isso. E o Sérgio ele é diretor daquela empresa de artigos 
esportivos que tem, a maioria dos shopping center tem, lojas em todos shopping 
center grandes do país, é chamada Centauro. O Sérigio começou trabalhando lá como 
especialista em business. E agora tem uma, uma abrangência um pouco mais ampla, 
também lida com lojas… Ele está muito excitado inclusive com essa semana agora, a 
empresa vai fazer IPO e ele vê perspectiva de ser bem sucedido IPOt. E eu tenho 
então… Frequentemente nós nos encontramos com certa frequência. Nós temos uma 
chácara em Mairiporã também, onde que passou a ser um gostoso ponto de encontro 
da família, no Natal nos encontramos seguramente, quase todo ano lá fazemos ceia 
de Natal lá. E eu costumo também no meu aniversário, todo ano eu organizo uma 
feijoada pra minha família e pros meus amigos. E você provavelmente vai ser 
convidada, a próxima vai ser no sábado, 14 de abril. Esse ano cai justamente no meu 
aniversário. Eu procuro fazer no sábado mais próximo do meu aniversário, de tal forma 
que não colida com outros feriados próximos que tem que é a Semana Santa e o 21 
de abril que é uma semana depois. É bom que as pessoas possam viajar 
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tranquilamente nesses feriados sem se prejudicar o comparecimento à minha feijoada, 
vamos dizer assim. 
 
‘Tá. E me fala um pouquinho, você é formado em que… A sua profissão… 
Gustavo - Eu sou formado em engenharia eletrônica pela Escola de Engenharia do 
Rio de Janeiro da UFRJ, trabalhei a minha vida toda com, na Siemens como, em 
telecomunicações. E trabalhei na Siemens 32 anos, se eu me lembro bem, 34 talvez. 
Me aposentei aos 58 anos, parei de trabalhar, nunca mais voltei a trabalhar. To 
achando… Se eu soubesse que é tão gostoso ficar sem fazer nada, já tinha parado a 
mais tempo, posso te assegurar. Mas eu procuro me manter atualizado sobre os 
acontecimentos, ainda pouco eu estava lendo uma, um artigo da Exame sobre a 
perspectiva daquela indústria 4.0 né, a utilização de técnicas disruptivas, a previsão 
de rápidamente aparecerem coisas novas que vão causar o que os alemães 
chamaram de “Idade da Indústria 4.0” que é a quarta geração na indústria. E que vai 
ser… Vem aí a tal da inteligência artificial que vai fazer uma grande revolução em tudo 
isso, né. 
 
E como foi esse processo de se aposentar? Foi algo difícil no começo, me fala 
um pouco sobre isso. 
Gustavo - Não, eu não tive nenhum problema, nenhum problema. Alguns colegas, 
confessam que sentem muita falta do tempo de trabalhar, eu não sinto nenhuma, pra 
mim foi um alívio. Porque eu sai numa pressão por resultado muito forte, diga-se de 
passagem que hoje, nos meus filhos eu vejo isso, meu filho Sérgio, por exemplo, 
reclama muito disso, né. Pois é, uma parte cada vez maior do seu investimento que 
depende de resultados, e a cobrança é muito forte. E, às vezes foge um pouco da sua, 
a sua capacidade de gestão, tem muita coisa que depende de muita sorte também, 
né. Então, isso é muito estressante. 
 
E você pensou em fazer outra atividade, voltar a estudar? Não… 
Gustavo - Não, não cheguei, não… 
 
É? Pensou em curtir mesmo…. 
Gustavo - É, como eu fazia, curtir o tempo livre que eu tenho, que eu dedico boa parte 
a ler, ver esportes na televisão e… Assistir séries, vejo muitas séries da Netflix. E… 
Passo o final de semana, quando eu posso, na minha chácara em Mairiporã. Que por 
sinal, eu acho que eu devo a minha sanidade mental a ela, porque, felizmente, a minha 
mulher se tocou também de amores por lá e isso nos ajudou muito, porque no começo 
a minha mulher só queria coisa na praia… Depois ela se deu conta que não ia dar 
para a gente ter alguma coisa na praia, que quando precisasse pudesse voltar com 
rapidez, porque ela é médica… E… Então ela aceitou uma chácara, e nós achamos 
essa chácara em Mairiporã, que é uma delícia. Nós temos uma casa lá e vamos com 
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muita frequência, quase todo final de semana. Sempre que a gente pode a gente 
passa lá o final de semana. 
 
E você, fora isso que você falou né, ler, ver filme… Você pratica alguma atividade 
física…? Com regularidade…. 
Gustavo - Eu pratico sim, eu faço, eu tenho uma personal trainer que vem duas vezes 
por semana. Hoje mesmo de manhã nós caminhamos pelo bairro ai… Como atividade, 
faço também pilates e tenho também, hoje teve aqui também uma moça que é uma 
terapeuta ocupacional que é pra manter a minha cabeça ocupada, vamos dizer assim. 
Ela dá exercícios pra evitar envelhecimento precoce do cérebro, né. 
 
E quando, quando você pensou em ter essa terapeuta, por exemplo, como 
surgiu isso? 
Gustavo - Ah, eu comecei a sentir sintomas de começar a sentir esquecimento, etc… 
Minha mulher influenciou também muito nisso, né. Minha mulher, ela, ela é… Com 
razão, eu tenho engordado, passei a engordar, tenho pouca, pouca atividade física, 
né, e alimentação às vezes meio exagerada… Então, sem dúvida a experiência não 
é bom. Então eu resolvi fazer, aderir a sugestão dela e fazer atividade física com certo 
rigor, não com loucura que ela faz, que eu acho… Corre 15, correu a Meia Maratona 
do Rio, imagina…  
 
Nossa, corre mais que eu! 
Gustavo - Corre como o diabo!! 
 
Ah, que legal… 
Gustavo - Hoje saiu cedinho daqui, acho que foi correr provavelmente… Tem uma 
pracinha aqui perto que ela corre, ela tá numa equipe de corrida… 
 
Ah, que legal!  
Gustavo - E… Foi, inclusive correu a Meia Maratona do Rio ano passado, fui com ela 
pro Rio… 
 
Que máximo! 
Gustavo - Ela acha uma delícia, adora… 
 
E nesse nesse processo de aposentadoria… Foi algo planejado, você se 
planejou? Financeiramente… 
Gustavo - Eu me planejei do ponto de vista financeiro sim, sim… Com muita precisão, 
eu sempre tive muito cuidado em prever ter uma aposentadoria tranquila 
financeiramente. Diga-se de passagem que um fundo de pensão da Siemens muito 
ajudou isso. Desculpa a interrupção para o café. 
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Magina, magina… 
 
Gustavo - A gente procura viajar com frequência…Vamos para o Rio amanha, por 
exemplo, voltamos, tivemos recentemente na França, no sul da França.  
 
Ah, que gostoso… 
Gustavo - E depois, tivemos também, fizemos um passeio muito interessante para um 
lugar chamado Alter do Chão que é um distrito de Santarém, no Pará, às margens do 
rio Tapajós. 
 
Que legal! 
Gustavo - Muito interessante! 
 
E onde você encontrou esse destino? 
Gustavo - A minha cunhada que, que sugeriu. Viajou conosco para a França, ela e 
uma amiga… A moça do Rio que organiza, o próximo passeio que ela está 
organizando é para o Jalapão. 
 
Ela que organiza? 
Gustavo - Essa moça, é… Agente de turismo. 
 
Mas daí é um grupo de pessoas ou…? 
Gustavo - É um grupo de pessoas… 
 
E de várias idades, vários perfis diferentes…? 
Gustavo - Da nossa idade mais ou menos, né, é meio por olho… Depois de algum 
tempo eu cheguei a conclusão que a melhor maneira de viajar é com excursão, eu 
tinha muito medo de excursão, achava que ia ser um saco… Nada, é muito mais 
simples, não precisa de planejamentos muito complexos pra viajar… Você chega no, 
no ônibus, tem quem pega a sua mala e leva pro quarto, você não precisa lugar carro 
pra ficar procurando o hotel… Esse problema que eu sempre tive muito, felizmente 
passou completamente. 
 
E fala um pouquinho, você falou “Ah, você começou a esquecer um pouco”… 
Você sente esse… Você sente com o passar da idade a mudança no corpo, no 
psicológico, na cabeça… Me fala um pouco dessa… 
Gustavo - Não, eu sinto… Eu sou feliz como nunca tinha sido antes da minha vida! 
 
Que gostoso ouvir isso! 
Gustavo - Agora eu vou dizer, uma delícia eu estou achando a aposentadoria, muito 
bom. Eu tenho, além disso, um grupo de velhos, hoje à noite, por exemplo, na casa 
de um nosso colega que tem uma mesa de sinuca, nós jogamos sinuca lá terças a 
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noite. Depois as sextas ainda um de nós pega o carro e vamos jogar sinuca também 
num salão aqui na Avenida Morumbi… E muitas vezes sexta à noite até nós vamos 
pra Mairiporã também. E voltamos no domingo à tarde e tal. O que faz a nossa vida 
ser muito gostosa! 
 
Você sentiu alguma mudança no corpo ou na cabeça que te deixou de fazer 
alguma coisa? Ou que te impede , dificulta… 
Gustavo - Não, não, nada, zero. 
 
Certo. Tá. 
Gustavo - Eu tive um problema com, vamos dizer assim, aos 40 anos eu tive um tumor 
cerebral, me obrigou a operar… E recentemente ha dois anos atrás eu tive que 
reoperar o tumor cerebral, ele voltou a aparecer, deu os sintomas… Eu operei de 
novo, mas acabei de… Ainda fiquei uns dois anos depois da operação estou fazendo 
uma espécie de uma quimioterapia. Que é um nome meio feio, felizmente o tumor não 
era maligno senão eu não estava conversando aqui e agora, eu acho. Mas na primeira 
vez eu fiz radioterapia, depois durante cinco anos fiquei acompanhando se o tumor 
voltava, não voltou nos primeiros cinco anos, dizem os médicos se depois de cinco 
anos se você tiver outro tumor é outro tumor, não é ai, não é o tumor, o mesmo temos 
que volta, não é uma recidiva… Mas ele voltou, depois de 20 anos, né. Quer dizer, eu 
peguei tinha 45, 40 anos e voltei a operar agora aos 66. 
 
Mas saúde tá boa? 
Gustavo - Tá ótima! 
 
E me fala uma coisa, quais são as coisas mais importantes pra você hoje? 
Gustavo - Estabilidade financeira, me da uma certa tranquilidade. É… Viver em 
harmonia com a minha família e com meus amigos. E… Me divertir o máximo que 
puder com a minha mulher também, a gente viaja… 
 
Tá, e quais são seus maiores medos assim…? 
Gustavo - Não conseguir, não, não ter dinheiro pra viver com conforto até o final da 
minha vida, isso me dá medo… E a minha mulher também, eu acho que ela acha que 
eu sou um pouco descontrolado em gastos, mas eu acho que não, acho que não. 
Acho que temos que aproveitar a vida, né. 
 
E a gente fala muito, né, quando a gente é mais jovem a gente tem… Tem muita 
coisa que vai motivando a gente, né, primeiro a gente quer se formar, aí depois 
a gente quer casar, depois que casa quer ter filhos… Vão se movendo e 
mudando o sonhos, né. Hoje, qual é o sou sonho? 
Gustavo - Meu sonho é ver os meus filhos bem postados na vida, com as suas famílias 
também equilibradas… Dois deles já estão bem encaminhados, falta ainda a minha 
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filha que se casou há, relativamente, pouco tempo, teve a primeira filha… Ela se 
formou, fez dois cursos superiores, se formou em… Relações industriais, não, 
relações internacionais, seja lá o que for isso, e depois resolveu estudar direito. E 
agora se formou em direito, e conseguiu, fez um concurso, é porque ela quer ser 
promotora de justiça. Nós temos um exemplo uma família que é a irmã mais velha, 
mais velha não, irmã da Na--, mais velha é a Cris, que é promotora de Justiça do 
estado do Rio e muito bem sucedida. Ela hoje é procuradora de Justiça, nova carreira. 
Tem um padrão de vida excelente, muito estável, virou paradigma para a família toda, 
né. Todo mundo quer trabalhar na Justiça também agora. A minha filha também quer 
fazer concurso para promotor e virar promotora… Ministério Público. Eu acho que com 
isso ela consegue ter uma estabilidade maior, consegue não depende só de marido… 
É importante para a mulher, né. 
 
Sim! E tem algum sonho que você ainda não realizou? Que você gostaria… 
Alguma coisa que você gostaria de fazer que você não fez ainda… 
 
Não, acho que eu estou… To bem de vida! 
Gustavo - Tá bem…  
 
E quando a gente fala um pouco em relação à sua idade, você acha… Você se 
sente mais valorizado ou menos valorizado pelas pessoas que estão no seu 
entorno, pode ser pela sociedade ou pela família, pelos amigos, ou são coisas 
diferentes… 
Gustavo - Não, eu me sinto bem… Bem, bem querido de modo geral, não creio… Não 
tenho--, eu achava que ficar muito velho tinha um certo, vamos dizer… Quando eu era 
mais jovem eu ouvia os velhos com uma certa reserva. Agora eu estou vendo que a 
história muda, é diferente, agora eu to com uma posição diferente que eu ‘tava antes 
né. 
 
Uhum, e você já acompanhou esse processo de envelhecimento de alguém mais 
próximo? Não sei, dos seus pais ou…  
Gustavo - Meus pais morreram muito precocemente, meus pais, minha mãe morreu 
tava com 60… Minha mãe quando morreu tinha 61, não tinha muito mais que isso. 
Meu pai tinha um ano, morreu, tinha um ano a mais do que ela, morreu um ano… Não, 
morreu um mês depois dela. 
 
Nossa, um mês? 
Gustavo - É, morreram bem jovens os dois, não tiveram, não aproveitar muito a vida 
não… A velhice, aposentadoria. O meu pai se aposentou precocemente e isso trouxe 
um pouco de angústia para ele, porque ele ficou com aquela sensação de não ter 
muito o que fazer como aposentado. Resolveu isso se mudando para Nova Friburgo, 
né, no Rio de Janeiro. E lá ele construiu uma casa e meu cunhado e eu resolvemos 
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abrir um negócio com ele em Nova Friburgo, pra dar a ele o que fazer, vamos dizer 
assim… Esse negócio acabou sendo complicado, porque o meu pai era gerente do 
Banco do Brasil e começou a tocar aquilo como se fosse o Banco do Brasil, como se 
o recurso fosse infinito pra crescer e crescer… Resultado que a gente rapidamente se 
viu endividado demais, tivemos que… Pra encurtar razões, o meu cunhado 
basicamente salvou a empresa, ele tinha um apartamento no Rio, um bom 
apartamento e ele vendeu o apartamento e meteu o dinheiro na empresa e comprou 
a minha parte e a parte do meu pai. Ele pagou ao meu pai a mime aí isso na verdade 
salvou a empresa. Eu estava convencido que a gente ia abrir falência, porque tava, 
tinhamos nos individado com uma rapidez… Meu pai saiu metendo os pés pelas 
mãos, pegando dinheiro em banco. Ele começou a crescer, foi financiando, vamos 
dizer assim, construtores… Fornecendo para depois receber e isso mostrou-se uma 
estratégia pouco, pouco rentável, vamos dizer assim né. 
 
Daí logo depois disso ele se aposentou? Acabou parando 
Gustavo - É, é, ele parou.. Mas depois acabou morrendo precocemente. Não sei se 
pro, com o tempo podia ter trabalhado mais ainda. 
 
‘Tá, e pra você, o que é envelhecer em uma palavra? 
Gustavo - Não sei como vou definir isso pra você. É… Eu me sinto muito confortável 
ficando mais velho, muito confortável ficando mais velho e eu acho que estou 
colhendo o que eu plantei ao longo da vida, me esforcei, fiz muito esforço para chegar 
a essa idade com uma boa base financeira. Tendo uma casa própria e tendo dinheiro 
no banco aplicado, coisas que tem, que tem uma boa renda de aposentadoria, no 
fundo de pensão das Siemens. 
 
E você acompanha isso, é você que administração ou você tem um gerente de 
banco, alguma coisa que você acompanha…? 
Gustavo - Não, eu tenho hoje em dia. Hoje em dia eu tenho, eu faço investimentos 
numa corretora e procuro manter, acompanhar a rentabilidade desses investimentos, 
mas eu também tenho, tenho lei de dinheiro investido, tenho também cotas de fundos 
de pensão das Siemens, porque eu sempre tinha a possibilidade, a Siemens já dava 
uma aposentadoria pra você. E é você, eu podia melhorar isso fazendo contribuições 
mensais adicionais e cada um real que eu colocava a Siemens colocava mais 50 
centavo pra te estimular a fazer esse investimento. E isso mostrou-se muito 
interessante, porque deu uma boa rentabilidade e isso hoje, a maior parte da minha 
aposentadoria vem desse fundo, desse fundo de livre escolha, desde plano que a 
gente chamava de livre escolha. Que você podia investir paralelamente. E eu sempre 
usei muito os meus bônus para investir. Isso, eu to muito satisfeito de ter feito isso. 
 
E… Falando um pouquinho agora, eu vou te passar alguns… Existem vários 
termos, né, que a sociedade usa para se referir à pessoas maiores de 60 anos, 
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né. Queria que você desse uma olhadinha nesses termos e me falasse o que que 
você acha desses termos, se tem algum que é mais negativo, mais positivo… É, 
queria que você falasse um pouco sobre eles. 
Gustavo - “Melhor Idade” eu acho meio ridículo… 
 
Por quê? 
Gustavo - Ah, porque não é tão melhor assim, vamos dizer assim né. Tem limitações 
físicas e mentais não, não nos permite dizer… Eu acho a idade, pra mim até hoje mais 
gostosa que eu cheguei, porque eu to conseguindo ter, vamos dizer, a uma certa, um 
certo lazer que eu não podia. Eu não tinha um tempo para mim que eu tenho hoje, 
nunca tive, e agora eu tenho. Eu vivia, tinha pouco tempo para as coisas que eu podia, 
que eu faço hoje. Eu sou muito interessado em tecnologia, então to sempre 
navegando pela internet, lendo alguma coisa associada e… Espero, inclusive, nós 
vamos fazer uma viagem agora no… Vamos passar o começo do mês de janeiro em 
Orlando, meu filho mais velho alugou uma casa lá e nós vamos passar uns dias lá 
com eles…. Ele tem três filhas, né, e eu vou aproveitar inclusive para comprar algumas 
coisas que eu quero instalar aqui e… E na minha chácara, né, também. Eu quero 
melhorar a qualidade do sinal Wi-Fi que eu tenho aqui e na chácara pra… 
 
Pra você poder… Usufruir de lá também né… 
Gustavo - Pra poder… É, ter conectividade melhor do que a que tem hoje. E… bom… 
Olha, desses termos todos aqui… Eu não, “Terceira Idade” eu aceito sempre, “Idoso”, 
“Terceira Idade”, “Sênior”…  
 
Estão ok esses? 
Gustavo - Eu acho que estão ok… “60 Mais” também, “Pessoas Mais Velhas”, “Pessoa 
de Idade”, “Aposentado”, tudo bem, eu sou tudo isto que está aqui. Não me causa 
nenhum… 
 
Desconforto… 
Gustavo - Desconforto… Eu só acho meio ridículo chamar de “Melhor Idade”… 
 
Uhum, tá. E tem algum desses termos que você prefere que as pessoas usem 
quando elas estão se referindo à você?  
Gustavo - Uhm, “Sênior” por exemplo não vejo nada, não me causa nenhum 
desconforto. Tem uma coisa muito confortável, é que a legislação para mais de 60, 
hoje até às vezes dependendo do caso mais de 65, você tem preferência em 
atendimento em banco, em fila de táxis, qualquer lugar que eu chego eu pergunto 
“Onde é que é a fila de idoso, por favor?”, aí você espera aqui… Aí o primeiro taxi que 
chega é meu, pronto. Eu acho ótimo, não pago passagem de ônibus, isso eu acho 
uma delícia!  
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E me fala um pouquinho… Agora mudando um pouco de assunto é… Você tem 
alguma, falando de marcas assim né, falando dos produtos que você consome… 
Não sei se você frequenta, faz bastante, se você compra coisas no 
supermercado, é mais esporádico… Como é que… 
 
Gustavo - Não, às vezes eu acompanha a minha mulher pra fazer compras. Mas não… 
Na verdade quem está dirigindo hoje na minha casa é minha mulher, eu parei de 
dirigir. Inclusive resolvemos ficar com um carro só, às vezes eu a acompanho ao 
supermercado, mas… Que você ia perguntar se tinha uma… 
 
Se tem uma marca que você gosta bastante… 
Gustavo - Olha, tem marcas que eu gosto… Apple, por exemplo, é uma marca que 
me agrada bastante… Siemens também, é uma marca que eu, eu sou muito grato à 
Siemens porque… Me permitiu criar meus filhos, nós passamos uma época gostosa 
na Alemanha, depois que eu… A Siemens me levou para a Alemanha, ficamos quase 
três anos lá, passeamos um bocado na Europa… E depois nós voltamos e os meninos 
foram para o colégio Humboldt, inclusive por causa disso, para manter o idioma 
alemão, né. Só quem, ainda falha a memória, efetivamente seja o Gustavo que eu 
acho ai que manteve o idioma, porque ele morou na Alemanha depois como formado, 
trabalhou na Siemens… E fala muito bem alemão. Eu… Não sou tão fluente, 
vocabulário sou melhor do que ele, mas eu não sou tão fluente como ele é. Ele, ele, 
quer dizer, tudo isso foi a Siemens que ajudou muito, né. 
 
E me fala, porque que você gosta Apple? 
Gustavo - Ah, porque eu acho que tem bons produtos, a Apple eu acho bem inovadora, 
bem criativa… E… Fazer, fiz a experiência fora de celular da Apple e quebrei a cara,  
 
Não se adaptou? Não gostou? 
Gustavo - Não, não gostei muito não. Diga-se de passagem, eu tive uma decepção 
grande com a Apple uma vez que eu, eu estava no Rio e querendo voltar para casa… 
Num dia de semana, né, tava aqui em casa e eu tava pegando o avião no aeroporto 
do Rio e fiquei lá, o voo era as oito, fiquei esperando o avião e o resultado eu acabei 
cochilando sentado lá num banco. Aí perdi o voo e queria ligar pra minha esposa, mas 
a bateria do meu celular acabou. Nossa, eu fiquei furioso com o telefone da Apple. 
Falei “Eu vou trocar!”. Ai no dia seguinte eu falei “Vou comprar um telefone novo, essa 
bateria do meu já tá ruim”. E aí eu, eu levei pra trocar, acabei trocando a bateria. Mas 
aí fui ver, pra comprar um telefone novo. Quando eu vi o preço do telefone da Apple 
novo, o Apple… O iPhone 6… Eu fiquei indignado com o preço e aí eu comprei o LG 
que tinha um negócio interessante que é uma bateria reserva, que você encaixava tal. 
Tinha bateria original, tem uma coisa, coisa reserva, mas aquela porcaria não 
encaixava direito. Cada vez que vinha uma ligação eu ia atender e desconectava a 
bateria. Falei “Ahh meu Deus”, ai eu tinha que reinicializar o telefone, tudo de novo e 
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perdia a ligação. Dava um trabalho infernal, aí falei “Ah, isso é uma droga!”, aí acabei 
comprando um iPhone 7… To vivendo com ele, também tem problema de bateria, isso 
eu resolvi agora com back, com power backup. O Powerbank que eu guardo, levo 
sempre na bolsa. Quando acontece o que aconteceu com o teu telefone aí eu conecto 
com o cabo e recarrega… 
 
E fica abastecido… ‘Tá. E tem alguma uma marca de alimentos ou de cuidado 
pessoal que você goste bastante ou você não se envolve muito…? Como é 
que…  
Gustavo - Cuidado pessoal… Bom, eu gosto de marcas, gosto muito da Gessy Lever, 
por exemplo. Pra, eu acho boa os produtos dele… Eu gosto da Johnson&Johnson… 
Gosto muito de cerveja Original… Diga-se de passagem nós consumimos bastante 
cerveja, nós temos uma cervejeira na chácara, tem sempre cerveja bem gelada. E… 
 
Por que você gosta dos produtos da Johnson, por exemplo? 
Gustavo - Porque eu acho que são de boa qualidade… Me sinto seguro usando esses 
produtos… 
 
E tem algum produto ou o que você use, ou que você lembre… Que ele é voltado 
para pessoas com mais de 60 anos? 
Gustavo - Não… 
 
Abertamente assim…? 
Gustavo - Não, não me lembro nada de específico não.  
 
Tem alguma propaganda que você lembre… Alguma coisa que vem na sua 
cabeça…? 
Gustavo - Nada de especial… 
 
E você sente falta de produtos voltados para pessoas com mais de 60 anos? 
Seja alimentos, produtos de beleza, de cuidado pessoal… Algum produto que 
olhe para as necessidades… 
Gustavo - Não. 
 
Não? Você vive bem com os produtos que… 
Gustavo - Eu vivo bem com o que tem disponível, não tem nada de… 
 
‘Tá… E me fala uma coisa, vamos supor que tem uma empresa que ela está 
interessada em desenvolver uma linha de produtos, com vários produtos, 
específicos para esse público… Então vai estar lá na embalagem, né… E até 
pode usar um desses nomes “60 Mais”, “Sênior”, “Maduro”… Depois eles vão 
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pensar lá no, no, na ideia. É… Mas que tipo de produto você acha que essa 
marca poderia lançar? 
Gustavo - Fralda geriátrica, é um negócio interessante pra essa marca lançar, pra 
velho também né, todo velho acaba tendo problema de próstata, quase que… Quase 
que fatal, mas é… Uma coisa que incomoda um pouco é a limitação física, né, dores 
nas articulações… Eu, por exemplo, tenho artrite. Eu sinto falta de ter um 
medicamento mais eficaz pra artrite. O médico me deu um que eu tomo com certa 
regularidade que diminuiu a dor, é um remédio fitoterápico! 
 
Qual que é o nome dele? 
Gustavo - Você não tem uma pergunta mais fácil de fazer? 
 
Não tem problema… 
Gustavo - Eu posso pegar, mostrar pra você 
 
Não, mas não tem problema, é mais pra, pra… Entender. E você falou 
fitoterápico e fiquei curiosa! 
Gustavo - Eu posso te mostrar, é esse aqui ó. “Disforartro” 
 
Disforartro? Tá. 
Gustavo - De artrite, esse aqui ó! 
 
‘Tá, depois eu vou tirar uma fotinho dele. 
Gustavo - Esse eu tomo regularmente… 
 
E falar em Pozin, você tem remédios que você toma?  Suplementos, vitaminas… 
Como é que funciona? 
Gustavo - Muitos, muitos. Nossa, eu tomo um monte de remédio. Eu tomo remédio 
anticonvulsivante por conta do meu tumor cerebral, remédio pra pressão eu tomo, sou 
ligeiramente hipertenso e tomo o remédio pra manter a pressão sob controle. Tomo 
também o remédio pra ajudar a manter a memória… 
 
Vitamina assim você toma? 
Gustavo - Tomo, tomo vitamina D. E tomo um diurético também complementando 
esses, remédio pra melhorar a pressão. Eu tomo dois tipos de remédio pra pressão e 
esse remédio, essa vitamina D. 
 
E você compraria, por exemplo, alimentos que de alguma forma ajudassem a 
suplementar essas vitaminas, é algo que você se interessa? 
Gustavo - Ah, alguma ração balanceada eu acho legal. Diga-se de passagem, a minha 
mulher já me colocou também na nutricionista, que me, me prescreveu aí um, tenho 
feito esforço para reduzir o meu peso. Mas eu tenho uma vida não tão, não tão ativa, 
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do ponto de vista atlético. Isso inclusive leva, leva um pouco a aumentar o peso, né. 
Mas não, eu por exemplo adoro dormir depois do almoço, dar uma cochilada. Uma 
das coisas que eu acho mais gostosa é a sesta depois do almoço, sempre que eu 
posso eu dou uma cochilada depois do almoço. 
 
Tá, e você acha que combinaria, por exemplo, lançar uma linha de roupa ou 
sapato específico para a terceira idade? 
Gustavo - Ah, pode ser. Sapato confortável… 
 
Mais do que roupa? 
Gustavo - É, eu gosto muito de jeans, uso muito… 
 
E… Me fala uma coisa, é… Você teria problema em comprar esse tipo de marca 
por ser pra pessoas mais velhas? Ou se não tem nenhuma rejeição, medo de 
ser julgado… 
Gustavo - Não, não, qualquer coisa. 
 
Qualquer coisa? Tá.  
Gustavo - Não, não. 
 
Então tá bom. Agora a gente vai pra uma outra, essa é uma dinâmica legal. Eu 
vou te passar algumas imagens, é… E eu queria que você olhasse essas 
imagens e depois escolhesse cinco imagens que melhor representem a velhice. 
Gustavo - Tá. 
 
Eu vou te dar essa pastinha aqui, mas eu acho que vai precisar de mais espaço, 
se você ir colocando do lado… Eu vou te dar algumas, essa daqui… 
Gustavo - Esse aqui é uma cuidadora com um senhor, né? 
 
Isso… 
Gustavo - Isso é retrato da solidão, né? [referindo-se a imagem 14] 
 
É... 
Gustavo - Eu não me sinto nada de solitário, eu me sinto muito bem! Não tenho 
nenhuma queixa a fazer da minha idade não. Isso aqui é um pouco de desespero, 
muito negativo. 
[pausa]  
Acho que eu to com mais de cinco, do que cinco. 
 
Então eu vou pedir pra você então priorizar as cinco dessas que melhor 
representam. 
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Gustavo - Eu me sinto muito confortável, por exemplo, em ser couch dos filhos. 
[referindo-se a imagem 08B] 
 
Então, eu ia perguntar agora por que que você escolheu essas imagens? Deixa 
eu pegar essa aqui que eu acho que você está se referindo a essa, né? Deixa eu 
pegar essas aqui pra cá… 
 

IMAGENS ESCOLHIDAS  

Imagem 08B – Homem Ensinando 
Época da Experiência 

 
 

Imagem 06B – Homem no Churrasco 
Idade do Lazer 

 
 

Imagem 03B – Homem trabalhando 
Atributo: Velhice Ativa 
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Imagem 12 – Casa em Viagem 
Idade dos Sentimentos ou Época do Lazer 

 
 

Imagem 17 – Família Reunida 
Integração 

 
 

 
 
Gustavo - É, essa aqui. 
 
Você escolheu… Como… E quando você fala isso é uma, é passar uma 
sabedoria, é passar conhecimento…? 
Gustavo - É, é passar experiência… E passar, acho que meu filho mais velho toda 
sexta feira à noite está voltando para casa do trabalho, ele liga para mim. 
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O que mais, me fala mais sobre essas fotos, por que você escolheu cada uma 
delas? 
Gustavo - Essa aqui porque eu acho que personifica bem um negócio que eu gosto 
muito de fazer. Churrasco tomando uma cervejinha… [referindo-se a imagem 06B] 
Isso aqui também eu te falei que eu também gosto muito de navegar na internet.  
[referindo-se a 03B] 
Isso aqui é aquele negócio de coach. [referindo-se a imagem 08B] 
Isso aqui um pouco de viagem com a minha mulher. Isso aqui é o lazer, “notche 
frarniente”, vamos dizer assim. [ referindo-se a imagem 12]  
 
E você acha… Então você acha que isso aqui reflete bem essa sua… O seu 
envelhecer, né? 
Gustavo - Sim. 
 
Tá. E você acha que a sociedade vê as pessoas, vê o envelhecimento, a velhice 
desse jeito? Ou você acha que a sociedade… 
Gustavo - Se não quiser ver, azar o dela! 
 
Boa! Tá certo… Eu acho que é isso. Essa é a nossa conversa, entender um 
pouco sobre a sua perspectiva do envelhecimento e eu to vendo que ela é bem 
positiva, bem gostoso ouvir uma perspectiva positiva assim… 
Gustavo - Eu to, eu to achando, eu to sendo muito bem remunerado, vamos dizer 
assim, pelos investimentos que eu fiz da minha vida… E ela tá, coitada, tá 
praticamente vegetando, a minha irmã… Eu acho que ela exagerou um pouco com 
isso, fez questão de manter agora um apartamento próprio, manter duas cuidadoras 
24 horas por dia, elas tem um trabalho infernal! Eu sei que essa brincadeira me custa, 
eu rateio com ela essas despesas, salários das moças, as compras pra ela… Ela tem 
uma pensão do marido que não dá para cobrir esses custos todos… E nós temos que, 
um suma eu gasto… Eu já fiz o cálculo uma vez, eu controlava isso, e me custou mais 
de, até hoje mais de 100 mil reais. Porque eu gasto em torno de dois mil reais por mês 
com isso. Que eu mando pra minha irmã pra gente cobrir, o que for, o que as despesas 
ultrapassam do que ela ganha de pensão. O meu, sempre tive pavor de acontecer 
isso comigo. Ser um peso para os meus filhos. 
 
Esqueci até de te fazer uma pergunta… Falando um disso é… Com esse 
envelhecer você considera por exemplo ir para uma, uma casa…? De repouso, 
ou…  
Gustavo - De repouso? Não, não. 
 
De ter um cuidador ou… Ou algo do gênero? Ou é algo que você não pensou 
ainda? 
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Gustavo - É algo que não está no meu futuro, assim, é previsível. Eu nunca pensei 
nisso… Também não sei até onde eu vou conseguir viver, com poder independente, 
enquanto eu conseguir eu vou fazendo… Meus filhos, a minha mulher e eu temos um 
cuidado de não, de não depender financeiramente dos outros, dos filhos. Eu sei o 
quanto me custa, como faz, fazem falta aqueles dois mil reais que todo mês eu tenho 
que mandar para cuidar da minha tia no lá no Rio. Eu não quero que isso aconteça 
comigo não. 
 
Acho que é isso. Muito obrigada, foi ótimo, adorei! 
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ENTREVISTA 5 
 
Entrevistada: Cláudia 
Entrevistadora: Tatiana Garcia 
Transcrição: Mariana Cruz  

 

Me fala um pouco de você. Você é casada, tem filhos?  
Cláudia - Tenho dois filhos. Eu sou do lar e estou tentando viver a velhice da melhor 
forma possível. Então a gente vai buscando saídas. A gente tem que ter elegância pra 
envelhecer, né? Porque senão… 

 

Boa! E como é seu dia a dia? 
Cláudia - Meu dia a dia? Ah, é normal. É um dia a dia de quem fica em casa, atende 
a família… Também tenho meu dia a dia, meu convívio no clube, eu faço hidro, tenho 
amigas da minha idade, mais velhas e um pouquinho mais novas. E a gente conhece 
a experiência delas e com isso a gente também vai aprendendo e vai se colocando. 

 

Quando você diz “se colocar”, o que é pra você “se colocar”?  
Cláudia – É.… a gente vai tentando ver a experiência da pessoa e aprendendo pra 
que a experiência da gente seja até melhor que a dela em certas situações. Como por 
exemplo, convívio com a família, filhos casados. Hoje em dia você convive com muita 
gente que os filhos já estão no segundo ou terceiro casamento… [pausa prolongada] 
E também tem o fator doença, dores nos joelhos e essas coisas todas que as pessoas 
trocam experiências. 

 

E você sentiu muito diferença quando você começou a envelhecer? No corpo, 
cabeça… me fala como que foi esse processo assim. 
Cláudia - Muita, muita, muita… 

 

E o que você sentiu mais? 
Cláudia - Ah, eu, apesar de que a gente tinha uma noção já né, depois que você entra 
na menopausa você fica, como eu digo, desencapada. Você não tem mais proteção, 
você começa a sentir coisas que você não sentia, ganhar uma gordurinha que não é 
sua, entendeu… 
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Localizada que ninguém consegue tirar, então você vai, vai seguindo e vai tentando 
entender essas diferenças. E também a vida da pessoa nesse momento muda, porque 
os filhos começam a, no meu caso, a sair e ficar muito tempo fora de casa, o convívio 
não é o mesmo, então tudo isso você tem que se adaptar pra não ficar chata, 
entendeu, senão você começa a ficar… 

 

E quando você diz chata o que que é? 
Cláudia - Chata assim, é começar a se queixar quando os filhos chegam, marido… “Ai 
ta me doendo aqui” ou “Ai eu to sozinha, eu não conversei com ninguém”, essas coisas 
que acontecem. Eu tive períodos que eu fiquei [chata]. É incrível a diferença quando 
você fica em casa, entendeu? Você fica com a cabeça assim meio… Por exemplo, eu 
não fui na hidro quarta feira e já, e já senti a diferença. 

 

E tem coisas que você fazia antes e você sente que já não dá mais para fazer 
por alguma limitação, por dor ou por indisposição? Tem atividades que você 
deixou de fazer? 
Cláudia - Tem, várias. Eu tive problema por causa de uma postura de ioga eu rompi 
meu menisco e eu não posso fazer de tudo agora e não pode operar. A gente tem as 
dores generalizadas nessa idade, não adianta falar que não. Ou é o ombro ou o joelho. 
Porque acho que a gente tem uma quilometragem. Tem gente que já gastou tudo, né? 
Foi o meu caso. Então, é difícil a gente falar “Agora eu vou lá”. 

Eu falei paro meu marido, eu tenho uma quilometragem hoje de ir no shopping.  
Quando vou ao shopping eu tenho uma quilometragem. Tem a horas que você precisa 
parar, precisa descansar e a gente precisa estar preparado pra isso. 

 

E você acha que isso de alguma forma impactou o convívio social, você deixa 
de fazer coisas assim… deixar de fazer por conta dessas dores? 

 

Cláudia - Não, não. Não, não. Eu só tomo cuidado porque na minha... no meu caso, 
eu tenho a minha família e não quero pesar. Falar assim “Ah, eu exagerei e agora e 
eles vão ter que ficar me olhando”. Você se quebra inteira porque você fez uma 
besteira e eu não quero. Então, eu conto muito com eles. Eles são muito de dar 
atenção, e eu não abuso porque se não também... A outra coisa é que o filho não 
pode ficar com pressão, com chatice da mãe, né.  

 

E me fala uma coisa... você tem atividades que você não fazia antes e agora você 
faz? Hidroginástica é uma coisa que você sempre fez ou você começou a fazer 
depois de uma certa idade? 
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Cláudia - Não, faz desde fevereiro. E nem tudo, não posso fazer uma aula assim com 
saltos porque eu sinto. Mas eu vou, faço o que dá e faço também a ginástica da língua 
que é falar, falar, falar, brincar em aulas, entendeu. Isso é importantíssimo, 
importantíssimo. [risos] 

 

E você, que outras atividades gosta de fazer? Tem coisas que, de alguma forma 
você sentiu uma liberdade maior quando os filhos começaram a crescer… ou 
você se sentiu mais sozinha? Como é que foi esse sentimento? 
Cláudia - Ah, a gente sente a liberdade. Mas ao mesmo tempo você não sabe o que 
fazer com ela. Porque sabe elefante de circo, você tira a corda da pata e ele fica no 
mesmo lugar. A gente fica um tempo assim. E eu me sentia assim, foi assim “E 
agora?“.  

 

Meio perdida assim? O que que eu faço com esse tempo? 
Cláudia - É… 

 

E você acha que agora você conseguiu…? 
Cláudia - Ah sim, isso é uma coisa que você fala “Bom, pô o que tá acontecendo?“, 
mas aí você percebe e vai né. Eu só não vou mais porque não quero, porque eu tenho 
toda a condição de sair o dia inteiro se eu quiser. Mas tenho que organizar aqui as 
coisas da casa também. Eu sou mais assim caseira, mas eu preciso da rua de vez em 
quando.  

 

E me fala uma coisa, quando você pensa nas coisas que são mais importantes 
para você hoje na sua vida, o que que são essas coisas? 
Cláudia - Eu preciso responder? Ah, as mais importantes são meus filhos, né? É 
importante, a gente tem uma convivência que é muito forte. 

 

E você tem medo de ficar sozinha ou você está tranquila de que eles vão estar 
sempre por perto. Como é que é esse sentimento? 
Cláudia - Não, eu falo dos meus filhos eu fico assim... [lágrimas, pausa].  

Eu parei de trabalhar e a vida foi me empurrando para isso. E quando eu fui ver, eu 
estava há nove anos fora do mercado. Eu era secretária executiva. Você imagina?  
Aí eu estava tão apaixonada por eles [filhos]. Participei da escola, de tudo. Então o 
rompimento é muito mais difícil e a gente aqui é muito próximo. 

Então quando meu filho mais novo foi morar no Chile, foi difícil. Tanto que no dia que 
ele foi, não cabia uma roupa em mim, eu fiquei muito inchada. Então é difícil. Eu sinto, 
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sabe? Eu sinto falta deles. E meu outro filho vai viajar às vezes, a gente sente aquela 
saudade. Não é saudade, é uma falta, é falta do ser humano.  

Mas, estou equilibrada, o que me desequilibrou foi um problema muito grande e sério 
que eu tive com a minha família. Aí me desequilibrou um pouco, mas eles me 
ajudaram muito, mas eu to bem. 

Eu acho que a gente tem que pensar no hoje e no amanhã, porque eu penso o 
seguinte, amanhã a gente não vai ter mais essa coisa de falar assim “Ah olha você 
não está bem, fica na casa do filho ou da filha”.  

A pessoa de idade não pode mais pensar assim, porque as pessoas, os filhos não 
têm mais essa possibilidade de ter um idoso em casa… Não é? Então eu penso assim. 
Eu acho que o idoso tem que pensar lá na frente que ele vai precisar se convencer 
que vai pra uma casa de repouso. 

Para mim isto é muito, muito claro. Hoje uma casa de repouso não é um asilo, uma 
coisa tenebrosa. Hoje você tem atividade física, tem artesanato, tem tudo! O que tem 
de idoso que precisa sair por falta de rendimento e fica muito chateado.... Porque lá é 
a vida dele, melhor que na casa de um filho tudo… 

 

E você conhece pessoas que já moraram numa casa de repouso, em um espaço 
de convivência? 
Cláudia - Não conheço. Mas todas as reportagens que eu vi me agradaram, 
entendeu? Tem casa de repouso de todas as cifras, né? 

[pausa]  

Cláudia - Essa é a realidade, você ficar com cuidador é um problema. Eu passei por 
isso com a minha mãe. Ela não aceitou três. Quando ela parou de tomar remédio foi 
para a casa de repouso. Quer dizer, eu conheço né. Você perguntou, a minha mãe 
foi.  

 

Isso é um bom ponto. Você já teve a experiência com o envelhecimento dos 
seus pais, como foi? 
Cláudia - Vivi porque eles relutaram, eles não queriam, faziam besteira. Você chega 
num ponto que você tem que se organizar e administrar dessa forma. 

 

E hoje qual o seu maior medo assim quando você olha pra frente?  
 

Cláudia - Meu maior medo? Olha, não sei viu.  Eu tenho medo e não tenho medo, 
gozado, né? A única coisa que eu gostaria é que o país estivesse mais estabilizado e 
que eu pudesse pensar “Não, olha está tudo certo”… Meu filho pensava em voltar 
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para o Brasil, agora não quer mais. Porque aqui não dá. Então eu queria que eles 
criassem a família, os filhos num país decente. Não ver tudo isso que a gente viu e 
que está vendo… Não é medo, eu gostaria que já estivesse mais organizado quando 
eles começarem a pensar em família. 

 

E quando você pensa no seu envelhecimento assim, você tem medo, alguma 
coisa que te preocupa nesse processo? 
Cláudia – A única coisa que eu faço é, por exemplo, ir aos médicos com frequência. 
É isso que eu posso fazer, entendeu? Eu fazendo isso, não posso pensar em medo. 
Se eu me cuido, já é uma grande coisa. Aí eu nunca vou poder falar “Eu relaxei.”. Eu 
sou rígida nesse assunto. 

 

E você se cuida, você está fazendo a sua parte, né? 
Cláudia – A minha parte…Se aparecer alguma coisa, paciência né, não sei. Mas a 
minha parte eu faço. 

 

E os seus sonhos? Porque quando a gente é mais novo a gente tem um monte 
de sonhos e objetivos: se formar, ganhar dinheiro, casar, ter filhos.... Como é 
que funciona essa relação de envelhecer com sonhos?  
Cláudia – O meu sonho? Parece esquisito, mas meu sonho é poder me manter. Eu e 
o meu marido, sem ter que depender dos filhos até o final.  

  

Manter uma independência financeira sem… 
Cláudia – É, sem nenhuma arrogância, sabe. Eu só gostaria de evitar que eles se 
preocupassem com a gente. [pausa]  

Então, a gente já tem planos para isso. E é esse meu sonho. Aliás não é de hoje, 
sempre. 

 
E hoje, quando você pensa nessa fase de vida, você se sente valorizada ou 
desvalorizada pela sociedade por conta da idade? 
Cláudia – Não, não, me sinto supervalorizada. Muito valorizada pela minha família, 
pelo pessoal que eu convivo.  

 

E me fala uma coisa, o que é envelhecer para você? Se você tivesse que 
definir o que é envelhecer em uma palavra. 
Cláudia – Ah, é sabedoria… 
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Sabedoria? E você acha as pessoas reconhecem a sabedoria no envelhecer? 
Cláudia – Você diz a família? 

 

A família, a sociedade como um todo, amigos, etc. Eles acham que envelhecer 
é ganhar sabedoria? 
Cláudia – Ah, tem uns que relutam. Eu acho que a maioria está pensando isso agora, 
pelo menos com quem eu convivo. 

 

Entrevistador: Eu trouxe algumas palavras que as pessoas usam ao se referir 
a essas pessoas com mais de 60 anos. O que você acha desses termos, tem 
alguns mais negativos ou mais positivos? 
Cláudia – Melhor idade…é um pouco forçado. Acho que o pessoal fala muito na 
terceira idade, estou mais acostumada. 

 

E quando alguém está se referindo a você nessa fase de vida, qual é o termo 
que você preferiria que as pessoas usassem?  
Cláudia – Mais… 60 mais.[pausa] 

 

60 mais. E por que você acha que 60 mais é um bom termo? 
Cláudia - Ah, eu acho que é o mais adequado. Não sei te explicar, mas eu acho. 

 

Agora eu vou fazer algumas perguntas sobre marcas em geral. Você tem marcas 
favoritas? Quais são?  
Cláudia - Você diz de roupa, de alimento? 

 

Pode ser, pode ser roupa, alimento, coisas que você pode encontrar no 
supermercado ou na farmácia. 
Cláudia – [entrevistado pensando] OMO. Nossa, me deu um branco agora…[pausa 
maior] Colgate. [pausa] Wickbold! Não, Wickbold não…  

 

Pode ser de roupa também, pode ser… 
Cláudia – Roupa? 
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Outra coisa também… 
Cláudia – [pausa] Riachuelo… Riachuelo... Zara e só. Ah, então… Me deu um 
branco!  

 

Não, tá ótimo! OMO, por exemplo, por que é que você gosta tanto de OMO? 
láudia - Porque ele me atende em tudo, sempre me atendeu. [pausa] 

Agora descobri um outro. [entrevistado pensando] Passe Bem! 

Deixa eu ver. O que é que eu faço mais aqui em casa? Mudo um pouco de marca de 
grãos, agora eu estou no Tio João.  

[pausa] Não sei se isso te ajuda. 

[pausa] Ah, Heinz pro molho e algumas coisas, Sadia… 

 

E o que faz você gostar dessas marcas assim? 
Cláudia - Ah, eu acho que elas me atendem bem. A Sadia é uma marca que eu confio 
em termos de higiene.  

 

Por exemplo, OMO. Se ela fosse um animal assim, se você tivesse que falar 
OMO me lembra um animal. Que animal que essa marca seria? 
Cláudia - Hum, vem um suricato na minha cabeça. Ah, uma coisa ágil que me ajuda. 
Ah, OMO me ajuda, ele me livra de tudo. OMO é o espertinho da casa, eu acho assim. 
Ah, Limpol. Limpol eu uso pra tudo, limpeza, colarinho. Tudo eu ponho Limpol.  

 

E você lembra de ter visto uma propaganda dessa marca ultimamente? 
Cláudia - Não, ultimamente não.  

 

Essa escolha vem de já tempos assim? 
Cláudia - Vem, desde que eu casei e eu não mudo, mudei para outro marca que é o 
Ariel, mas eu voltei correndo. 

 

Mesmo sendo a marca mais cara? 
Cláudia - Não tenho problema, é que nem o leite. O leite agora é o Shefa. O que tem 
de leite melhor. O Paulista também. 

 

E você tem visto marcas que são feitas para as pessoas com mais de 60 anos?  
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Cláudia – [pausa grande] Não. [entrevistado pensando] 

 

E você sente falta às vezes de ter marcas que são desenvolvidas especialmente 
para pessoas mais velhas?  
Cláudia – Não sinto falta, por enquanto não. E também se tiver e me favorecer com 
certeza, eu não tenho essa… [de não usar]  

 

Então você não tem rejeição? De falar assim “Ah, não, não jamais vou usar.”  
Cláudia – Não, não tenho essa não. Isso é uma grande bobagem. 

 

Aqui tem uma lista com alguns produtos. [entrevistador mostra cartão e lê lista].  
Se uma empresa tivesse a ideia de vender produtos especialmente para atender 
as necessidades das pessoas com mais de 60 anos. Você acha que tem algum 
desses produtos que não combina com essa ideia?   
Cláudia - Bebida a base de soja, o resto eu não… [pausa] 

 

Você acha que não tem necessidade? 
Cláudia - Não. 

 

O resto não tenho necessidade? Mas tem alguma que se tivesse um produto 
para 60 mais você rejeitaria? 
Cláudia - Não, nada. 

 

Pra gente terminar, então. Vou te mostrar algumas imagens e eu queria que 
você olhasse com calma…  
Cláudia - Ah tá. 

 
[entrevistador entregando as imagens]  
 

Queria que você escolhesse cinco imagens que melhor representam a velhice 
para você. 
 

IMAGENS ESCOLHIDAS  
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Imagem 06A – Mulher Alongando 
Idade do Lazer 

 
 

Imagem 01A – Mulher bonita  
Atributo: Melhor Idade 

 
 

Imagem 17 – Família Reunida 
Integração 

 
 

Imagem 12 – Casa em Viagem 
Idade dos Sentimentos ou Época do Lazer 
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Imagem 19 – Casal com Neto 
Integração 

 
 

 
Cláudia - É fundamental o exercício... beleza, família, netos, viagem... 

 
E só para explorar um pouco mais essa beleza aqui, é… O que você quer dizer 
com beleza? 
Cláudia - Dá para envelhecer e ser uma mulher bem cuidada, né? 

 

E você acha que essas imagens representam o seu envelhecimento? 
Cláudia - Uhum. 

 

Mas como é que você acha que a sociedade vê esse processo? Você acha que 
ela também vê desse jeito, de uma forma mais positiva? 
Cláudia - Olha ela está tentando, tá tentando. Eu acho que tudo o que oferece para 
o idoso tudo, isso é totalmente, acessível.  

 

E é possível viver assim? 
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Cláudia - Eu acho.  

[Imagem 12 – Casal em Viagem] 

Você não tem mil (reais), mas você tem cem (reais), então vai no cem (reais). Viaja 
com os cem (reais). Trabalha com o sonho que pode ser vivido, né? 

[Imagem 19 – Casal com Neto] 

Neto, toda a família reunida.  

[Imagem 12 – Casal em Viagem]  

Nunca se esquecer da primeira, né, que é a parte do corpo… 

[Imagem 01A – Mulher Bonita]  

A mulher não precisa gastar muito para ter uma pele melhor, o cabelo arrumado. Não 
digo 24 horas né. Você entendeu né? 

 

Também é uma questão de atitude. A gente querer se cuidar né?  
Bom... Então, era essa a conversa. Você gostou? Eu adorei!  
Cláudia - É? Será que eu passei no teste? 

 

Não tem certo ou errado, não.... Foi ótimo! Muito obrigada! 
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ENTREVISTA 6 
 
Entrevistada: Paula 
Entrevistadora: Tatiana Garcia 
Transcrição: Denise Freire 
 
 
Vou pedir para você falar seu nome e sua idade só pra gente registrar aqui na 
gravação. 
Paula - Tá, é… Meu nome é nome fictíio. 
 
E a sua idade? 
Paula - Oi? 
 
Sua idade? 
Paula - Minha idade, ah coisa triste, é meia ponto sete (67). 
 
Por que triste? 
Paula - Ah, porque eu acho que a maioria das pessoas não se sentem com a idade 
que tem, necessariamente né, cronologicamente falando. Emocionalmente eu tenho 
menos de 50.  
 
E o que, é… E triste porque tem um lado ruim dessa idade? Me fala um pouco 
sobre isso… 
Paula - Não, tem pelo seguinte…  Mesmo que você não queira e que seja super hiper 
disposta, as células eu acho que tem uma idade, né. E você vai ficando limitada em 
todos os sentidos. Não por você necessariamente, mas pela sociedade, né, que te 
limita. É, basicamente pela sociedade, por todas essa leis né, lei de aposentadoria… 
A parte social enfim, tudo isso. 
 
Mas você acha, você se sente desvalorizada por conta da idade ou não? 
Paula - Talvez o pessoal desvaloriza, mas eu não me sinto não. Fiz terapia para isso.  
 
É? 
Paula - É! 
 
Bastante tempo? 
Paula - Hein? 
 
Bastante tempo se fez de terapia? 
Paula - Não, eu recebi… 
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Era um assunto que você abordava bastante? 
Paula - Que nada, eu recebi alta, para a surpresa minha, muito rapidamente.  
 
Mas porque estava ficando triste com o envelhecimento? 
 
Paula - Não, porque foi difícil aceitar aposentadoria do meu marido, né. Porque eu 
acho assim, porque você sempre julga as pessoas por você, né. Então assim, é… Eu 
digo gente é inadmissível um cara brilhante, com tanta coisa para oferecer à 
sociedade e de repente fica parado sabe inanimado, inerte, imobilizado e ainda se diz 
feliz. Então eu não aceitava isso de jeito nenhum, né. Isso criou um pouquinho de 
choque e tudo mais e eu falei não, eu tenho que respeitar as pessoas como elas são, 
né… E… Paciência vou cuidar da minha vida ser feliz, né. Foi basicamente isso, mas 
foi difícil porque acho que foi muito cedo, as pessoas hoje em dia elas foram forçadas 
ou estão sendo forçadas a se aposentar quando elas têm muito para oferecer à 
sociedade em termos de conhecimento, em termos de prática, de vivência, de 
experiência… Eu acho que tem bastante… 
 
É um desperdício… 
Paula - Uhn? 
 
É um desperdício… 
Paula - Eu acho, eu acho. Porque quando está numa idade boa de passa pelo menos 
a sua vivência, sua experiência, que tudo isso conta, você é obrigada a se aposentar, 
né… 
 
Mas você continua trabalhando? 
Paula - Ah, eu… Eu acho que vou morrer trabalhando, né, porque é a minha profissão, 
graças a Deus. Primeiro que eu amo de paixão, adoro, e segundo que é uma terapia, 
eu acho que é uma terapia muito boa. Porque além de fazer o que gosta ainda ganho 
um dinheirinho… 
 
Uhum, e me fala sobre ela? Você é formada em… 
Paula - Sobre a minha profissão? 
 
É! 
Paula - Sou médica, sou formada na UFRJ, do Rio, né. Me especializei e ginecologia 
obstetrícia, depois disso fiz “N” especializações, né… Fiz geria, gineco, geriatria, 
medicina comportamental, terapia sexual, né. Então eu fui ser procurando… 
Uroginecologia, a proporção que surgia alguma coisa nova eu ia lá e fazia 
especialização pra me atualizar, se não você morre, né.  
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E até hoje você procura esses cursos… 
Paula - Até hoje eu faço, até hoje… Eu larguei obstetrícia tenho dois anos 
aproximadamente. Larguei entre aspas né, porque assim, a minha colega de 
consultório, ela, eu passo para ela obstetrícia. Então o que eu larguei, aquela 
obrigatoriedade de aceitar com bibe, sabe… De não ter umas férias bem gozadas, né, 
só sempre pela metade e sempre com preocupação, sempre ligada. Então agora 
estou me sentindo liberada porque as urgências ela atende, apesar de eu estar lá 
também operando e com ela, né… 
 
E hoje você atende em consultório, você faz cirurgias também? 
Paula - Essa colega? 
 
Você, como é que funciona sua rotina? 
Paula - No meu escritório?  
 
Você atende só em consultório ou não? 
Paula - Não, agora eu sou aposentada pelo INPS, né, INCS eu ganho uma fortuna, 
né. Sempre, vamos dizer assim, contribui com todo mundo, né, no teto máximo porque 
eu fui médica do Banco do Brasil, né, durante um tempo e dei plantão, fui médica da 
prefeitura, enfim. Teve uma época que eu trabalhava em três lugares e eu ganhava 
dinheiro e não tinha como gastar, porque não tinha tempo, né. E… Não foi fácil. Com 
três filhos, sozinha em São Paulo, né, a barra pesada, mas assim, eu não me deixava 
intimidar porque eu gostava muito, muito, muito do que eu, gostava não, gosto muito 
do que eu faço. E eu como sou meia agitada, meia ataque. Quanto mais coisa pra 
fazer, mais eu fazia ,né. E é uma, a profissão que eu acho que eu fui muito feliz em 
escolher, eu escolheria de novo apesar de não ser muito valorizada no terceiro mundo, 
né… Educação e Saúde, mas eu gosto muito! 
 
E me falar como é sua rotina… 
Paula - A minha rotina é o seguinte… Eu agora, como os filhos estão criados é tudo 
mais… Eu to me do direito de fazer o que eu gosto. Eu sempre gostei muito de 
atividade física, só que você ficava dividida, não tinha muito tempo, né. Então agora 
que eu faço, eu três vezes por semana, vamos dizer assim, eu corro, né, eu faço 
corrida é… Eu vou pro consultório, basicamente, todos os dias, né, menos quarta feira 
que eu atendo lá na geriatria, estou no ambulatório direto e é pra aprender um 
pouquinho também… Quer dizer, é uma troca de… Vamos dizer assim, de 
conhecimento, né. Ele me ensina a parte de geriatria e eu ensino a parte de 
ginecologia, né. E… Até porque as minhas pacientes estão envelhecendo também né, 
então acho que tem que saber, né. Segundo, eu só não trabalho necessariamente, é, 
sexta feira, tá… A parte administrativa eu vou lá, eu faço, sempre tem um pepino para 
resolver. Mas aí na sexta feira eu me dou o direito de fazer meu pé, minha mão, 
sabe… A parte de, de mulher, vamos dizer assim né… E o resto, eu começo atender 
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às terças e quintas às 8 horas até às 6 horas, se estiver paciente pode colocar pra 
mim que eu adoro trabalhar. Peço a Deus só trabalho, né. E… E basicamente é isso. 
E a parte de atividade física que eu amo, né. Eu entrei na corrida há quatro anos, 
depois de, vamos dizer assim, com uma certa idade, que agora eu não tenho idade, 
eu sou ageless… 
 
Gostei! 
Paula - É, então… Então assim, e me sinto muito bem em atividade física, às vezes 
até forço um pouco a barra, mas eu acho que enquanto, porque eu faço corrida, eu 
comecei a aprender natação, porque eu era muito gozada pelos filhos e pelas netas, 
porque eu parecia uma pata nadando, né. Ai eu digo, é muito bom porque a gente 
gasta uma nota para botar os filhos para nadar bem, pra estudar inglês, pra estudar 
isso e só de repete, né, eles ficam gozando a gente. Ai eu falei “Ah não, ninguém vai 
me gozar”. Eu falei, tem duas coisas na vida que eu não morro sem saber, uma é 
natação, né, que agora eu já… É, não é que eu domine, mas pelo menos estou 
satisfeita e ainda to praticando. Ainda falta só o nadinho borboleta, mas agente chega 
lá. E o segundo é inglês, mas em breve eu acho que eu vou abortar a ideia, porque ai 
eu tenho que, eu já, já cheguei a conclusão que eu tenho que ir pra lá. Eu acho que 
você aprende a língua no lugar, né. Aí você já tem família, já tem neto, já fica com 
saudade, aquela história… Eu acho que eu vou abortar. Eu acho que eu não vou 
conseguir fazer isso não, pelo menos por enquanto, né. 
 
‘Tá. E nas suas, nas suas horas de descanso ou de lazer, o que você costuma 
fazer? 
Paula - Faço… O meu lazer, eu leio, às vezes eu estudo, ta. Eu faço atividade física, 
eu gosto de ir ao cinema, gosto de dançar, eu gosto de tudo que é bom. 
 
Ahh que legal! Quando você sai pra dançar como é que funciona? 
Paula - Ahn? 
 
Você sai pra dançar… tem algum lugar de dança de salão ou o que que…? 
Paula - Ah não, meu marido não é muito assim né. Mas, que eu gosto de dançar, eu 
gosto. De repente se ‘tá no lugar e eu danço, ele fica na mesa e eu saio pra dançar. 
 
Boa! E me fala uma coisa, você sentiu alguma mudança com o passar da idade? 
Cabeça, corpo… Me fala um pouco sobre isso, você até comentou né, que dai 
você fez terapia pra poder lidar mais com ele do que com você…. 
Paula - Aceitar ele, eu não! 
 
Mas como é que… E você, você sentiu alguma diferença? 
Paula - Não, olha, eu me sinto muito bem…. Basicamente, é… Eu, eu, quando olho 
no espelho que eu digo “Cristo, seis ponto sete, eu não tenho tudo isso!”… Sabe, eu 
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não mereço ter isso! Eu não me vejo com isso. Eu acho o que tem assim de corpo, eu 
estou melhor do que eu estava antes, porque está mais trabalhado, está mais definido 
e tudo mais. Eu to podendo prestar mais atenção. A minha qualidade de vida hoje é 
muito melhor, até porque eu tenho mais tempo e eu presto mais atenção e tudo isso, 
né. E… que mais. Eu acho que… Eu acho que eu estou melhor! 
 
E você tem…. 
Paula - E aguento coisas que eu acho que… Pessoal da minha idade tá difícil 
aguentar…. 
 
Tipo o que? 
Paula - Por isso quando me vejo com essa idade, entendeu? Porque você pega a 
grande maioria e o pessoal é mais pacato, mais, não aguenta. Eu acho que é a 
cabeça, sabe, não é corpo não, porque o corpo você trabalha. 
 
E tem alguma… Nesse período, alguma coisa que te marcou muito ou a saída 
dos filhos de casa, ou a menopausa, ou alguma coisa que nesse período te 
marcou para você sentir que você está envelhecendo ou não? 
 
Paula - Eu acho que é mais pelo lado de fora, né, do que por mim mesmo. Por 
exemplo, pessoal, agora não, está bem melhor… Antigamente se você pegava uma 
mulher de 50 anos ela era uma velha, né. Hoje em dia se mudou muito isso, mas eu 
acho que ainda, quando você diz “Eu tenho…”. Depois dos 60 anos é idoso, é terceira 
idade, é melhor idade… Melhor idade o cacete, melhor idade é com 20 anos. Sabe… 
Mas assim, nada de… É, acho que eu não tive nenhum trauma em relação a isso.  
 
E se sente sozinha com a saída dos filhos de casa…  
Paula - Nem um pouco, nem um pouco… 
 
E como foi essa saída do ninho, esvaziar o ninho pra você? 
Paula - Aí eu senti um pouquinho, mas como eu imediatamente… Eu, eu comecei a 
fazer mais atividade, hoje em dia eu não me sinto… Eu não fico solitária, eu não sinto 
a casa vazia, sabe, ao contrário… Eu tenho um dia para mim, 24 horas é pouco, né, 
porque eu gostaria que tivesse mais tempo, né. Eu acho que eu não dou muita atenção 
à neto, porque eu estou em primeiro lugar. Eu aprendi que eu estou em primeiro lugar, 
né. E… Eu não sou aquela avó de antigo, eu sou uma avó moderna. Em primeiro lugar 
estou eu, faço tudo o que eu quero e se sobrar tempo aí tudo bem, né. Claro que eu 
ajudo se você me pedir, se você precisar, mas não sou aquele tipo de babona não.  
 
É, e me fala uma coisa, você tem algum medo, alguma preocupação? 
Paula - Tenho! 
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Quais? 
Paula - Tenho, tenho. Eu tenho pavor, vamos dizer assim, que até… Eu tenho horror 
a depender de alguém, horror! Física e financeiramente, eu tenho horror. 
Sabe… Porque é assim, quando você envelhece, ou melhor, o povo diz que você está 
envelhecendo, o que acontece… Apesar de eu não, eu não me incluo aí, porque eu 
não tomo nenhum remédio de uso contínuo, só faço terapia hormonal e não é caro, 
né. Mas assim, você fica hipertenso, você fica diabético, fica assim e você gasta muito 
dinheiro na medicação. Aí é que eu acho que é muito cruel a aposentadoria, a velhice, 
a remuneração, né. Porque quando a pessoa mais precisa para pagar remédio, então 
tudo aquilo que ela contribuiu nesses anos todos de trabalho, ela não pode quase 
usufruir porque ela não tem dinheiro para gozar a aposentadoria nesse tempo que 
resta, que a gente não sabe quanto tempo resta. Eu espero que o meu reste bastante, 
né, com qualidade de vida, mas é… Enfim, basicamente é isso, então o meu medo é 
isso. É depender fisicamente de alguém, ficar limitada, né, e financeiramente 
depender de filho… Pelo amor de Deus, eu não quero isso de jeito nenhum. Eu digo 
para o meu marido, até então ele que, que vê finança e tudo mais. Eu digo, olha é 
claro que você fica… Eu já fui, eu já tive muito mais dinheiro do que eu tenho agora. 
Lógico, né, porque eu operava muito, eu trabalhava muito e aí a coisa vai filtrando… 
Ele gasta uma nota quando agora em remédio, né. Enfim, é… Então, esse medo eu 
tenho, depender dos outros. 
 
E quem administra as finanças? Você está se planejando pra, pra o momento 
que você parar de trabalhar ou não tem muita diferença, vocês…  
Paula - Ah não, dinheiro sempre foi o mesmo aqui.  
 
E ele que está planejando? 
Paula - É, é… 
 
Ele cuida das finanças… 
 
Paula - É, pra falar a verdade eu nunca soube… Parece mentira, eu nunca soube 
quanto o meu marido ganhava, nunca, nunca me preocupei com isso. Ele sabia o 
tanto quanto eu ganhava porque ele que faz o imposto de renda, sabe… Mas eu não, 
não… 
 
Mas vocês discutiam quanto que tinha que guardar para a aposentadoria… Você 
sabia que ele tava fazendo… 
 
Paula - Ele fazia… Ele investia, agora eu seguro um pouco que eu acho ele meio 
perdulário né, com esse negócio de internet ele compra muito sem necessidade e as 
vezes esquece um pouquinho tá… Ele tá com probleminha de memória, então eu fico 
de olho. Aí eu tenho trabalho dobrado. 
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E em relação os sonhos, né. Quando a gente a mais nova a gente está sempre 
projetando um passo à frente… É o, terminar a faculdade depois quero casar, 
depois quer ter filho… O que você projeta? Quais são seus sonhos? 
Paula - Ah meu Deus… Agora, agora eu estou até quieta em matéria de, de procurar 
sonho, né. Não sei, eu acho que o sonho se você vai atrás de você consegue. Eu 
acho que no momento eu não tenho, eu consegui, vamos dizer, fazer as coisas que 
me dispus a fazer, né. Não tenho basicamente… Agora, agora não estou pensando 
em nada não. Quem sabe no futuro alguma outra faculdade, que eu adoro estudar 
coisas novas, eu gosto muito de estudar, sabe… Sem ser CDF mas assim, é atrás, 
eu não quero ficar pra trás de jeito nenhum, sabe, perdida no tempo, o mundo passar 
eu aqui quieto, eu quero acompanhar.  
 
Tá… E você já parou para pensar se um dia… Essa independência ela começar 
a diminuir, se você iria para uma casa de repouso… 
Paula - Ia, ah sim, isso ai sim. 
 
Ou se teria uma cuidadora em casa… Como é que você pensa isso? 
Paula - Não, isso aí o que eu acho, pra todo mundo tá… Eu acho o seguinte, eu até 
digo pro pessoal… Gente, pelo amor de Deus, se eu ficar demente, tá, sem condições 
totalmente… Como a gente vê ai, mal de Alzheimer, essas doenças todas… Por favor 
me coloque em uma instituição de longa permanência, porque eu não quero fazer 
ninguém sofrer e ao mesmo tempo e eu to muito bem acolhida, vou estar com o 
enfermeira, com médico, num lugar legal, não é? Então eu digo assim, não, por favor 
não fiquem, sabe… Com o constrangimento, nem com prurido, isso eu digo pra mim 
e para qualquer pessoa, sabe eu não, não… Agora, ninguém vai enfiar uma pessoa 
ainda bem de saúde, sem estar com limitação, né. Mas, infelizmente, você fica limitada 
até porque eu digo gente, a pessoa não está mais aí, né. O meu marido tem uma tia, 
acho quase 100 anos né, pra mim já morreu há muito tempo e o pessoal insiste nas 
atitudes heroicas de operar, disso e daquilo… Hoje em dia você tem um negócio 
chamado cuidados paliativos, você da o que é necessário e você não prolonga a vida 
de ninguém, né. Então assim, eu acho que a ciência está aí para nos ajudar. Sou a 
favor também de você determinar se você quer ficar sofrendo ou não, tá. Eu sou 
meramente a favor… E, enfim, eu sou a favor de Instituição de Longa Permanência 
sim, não sou nada contra, pra mim ou pra qualquer pessoa. 
 
Uhum, perfeito. E para você agora, pra gente fechar esse capítulo. Em uma 
palavra, o que é envelhecer para você? 
Paula - Pra mim? 
 
É. 
Paula - É… Ah meu Deus, pra mim ou o que o povo acha que é envelhecer? 
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Pra você e depois pro povo, pode ser as duas coisas. 
Paula - Pra mim… Envelhecer é perder a capacidade financeira, tá… É, e a 
mobilidade, vamos dizer assim. 
 
E para a sociedade? 
O envelhecer? 
 
É… 
Paula - O envelhecer para a sociedade e mais pesado. Eu acho que além de toda 
essa incapacidade, ou a perda financeira, você tem a perda de qualidade de vida, 
porque uma coisa liga a outra, né. Então você tem, no Brasil é muito cruel, você perde 
a, a, totalmente, totalmente não. Vamos dizer assim, bem parcialmente a… Vamos 
dizer assim, a parte financeira, você fica limitada porque você não tem dinheiro 
suficiente pra investir na sua qualidade de vida, né. E com isso você vai ficando 
doente, você fica deprimido. Então o que que é o envelhecimento na sociedade atual 
pra mim, limitação financeira, imobilidade e depressão. O idoso é muito deprimido hoje 
em dia muito, muito, muito. Eu acho que por tudo isso, se eu tiver com a pretensão 
de, de julgar as pessoas, acho que é muito isso. 
 
E quando você olha o seu ciclo de amizade, de pessoas que têm idade próxima… 
Vocês acham que eles são ativos … 
Paula - Não, meu ciclo de amizade é muito variado. Eu tenho amizades, eu tenho é… 
Vamos dizer, o ciclo de adolescente, é muito heterogêneo porque na corrida eu tenho 
todas as idades, né. No consultório eu tenho todas as idades e, particularmente, eu 
tenho nessa minha faixa etária até que minhas amigas são como eu viu… Não tem 
ninguém caída não… 
 
Ativas… É? 
Paula - Tem uma ou outra meio caidinha, até por pressão social porque é mais, é, 
enfim.  
 
É mais o que? 
Paula -: Até por religião, por formação, mas acho que a grande maioria está com tudo 
em cima, a mulherada ta. 
 
E os homens, você que é diferente? 
Paula - Ah os homens caem mais deva…. Mais rápido, muito mais. Você pega toda a 
atividade que você tem social aí, quem é que vai. As mulheres, os homens não vão. 
 
E por que você acha que essa é a diferença entre os homens e as mulheres ao 
envelhecer? 
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Paula - Porque eu acho que um homem mais retraído, ele é mais deprimido, ele é 
mais limitado. 
 
E agora eu vou dividir aqui com você uma tabela. Até você já tocou nesse 
assunto acho que a gente pode até pegar o gancho, né. Nomes e termos que as 
pessoas usam ao se referir a pessoas mais velhas, com mais de 60 anos. Aí 
você já até falou que “Melhor Idade” é horrível… 
Paula - Não, isso é demagogia! Não tem nada de “Melhor Idade”. Pra mim é 
demagogia aqui, tá… “Terceira Idade”, por que  terceira idade, tem quarta idade, 
quinta idade? Eu interrogo isso, pra mim assim, nascimento, crescimento, 
envelhecimento e morte, são essas fases, ta. Não tem negócio de terceira idade, 
segunda idade, não. Ou então é assim, na neonato, adolescente… Infância, 
adolescência, adulto e morte. Pra mim é isso, é um ciclo da vida. Então negócio de 
terceira, segunda melhor idade é ridículo isso aqui, é demagogia. “Idoso”, idoso eu 
acho que é a limitação que eu te falei em todos os termos… 
 
Ele traz junto com a palavra muitas cargas de limitação, é isso? 
Paula - Tem, o idoso e igual a limitação, tá? Ahn, “Aposentado”, aposentado eu acho 
que deprimido…Tá. “Pessoas Mais Velhas”, ah respeito as pessoas mais velhas. Tem 
que ser respeitada… Ah, “Pessoa Maduras”, digna de elogio, né. “60 Anos Mais” 
estipulou-se que é o idoso, né. É, “Idade Avançada”, a idade avançada para mim, 
vamos dizer assim, é a pré morte porque, tá. Porque pra mim a minha idade avançada 
é aquela idade que você diz assim, não já tá, enfim, ou já foi e não sabe ou já está, já 
ta senil, né. Se você, se a Paula tem idade avançada? Mas não tenho mesmo. O 
Gustavo tem idade avançada? Não tem. Eu acho que já é aquele… A senilidade 
mesmo, né, a demência já… Coitado, né. 
 
E tem algum termo que você prefere? 
Paula - Pra “Idade Avançada”? 
 
É. Pra pessoas de, vamos falar para pessoas de mais de 60 anos. 
Paula - Mais de 60 anos? 
 
É, tem algum termo que você acha que deveria ser usado? 
Paula - Eu diria que são pessoas maduras, experientes, na sua grande maioria.  
 
E têm algum termo que você preferia que fosse usado quando alguém fosse se 
referir a sua idade? 
Paula - Que idade você tem? 
 
É, vou falar… Quando alguém está se referindo a você, você gostaria que as 
pessoas falassem que termo, usassem que termo com você? 
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Paula - Em relação assim, “A Paula é idosa”? 
 
É. 
 
Paula - Ah, a Paula é experiente, é madura, é ageless, pronto.  
 
Gostei… 
Paula - Gostei do ageless, porque chega uma hora você não tem mais idade, né. Eu 
acho que sem idade. 
 
E agora falando um pouco… A gente vai mudar um pouco de assunto. É, um 
pouco da sua rotina, é você que faz as compras, vai no supermercado, 
shopping. Você frequenta tudo esse tipo de lugar? 
 
SPEAKER: F5 
 
Paula - Tudo, tudo, tudo. Eu… Faço compra de supermercado, eu até roupa pro meu 
marido eu compro, eu determino toda a parte administrativa da casa, né. A parte do 
medicamento dele, o que ele tem acompanhamento, né. É… Vamos dizer assim, 
atividade física, ele tem personal trainer, ele tem T.O., né, aqui para a estimulação 
cerebral ele tem… Ele faz pilates, tudo isso eu dei uma forcinha. 
 
Por que por ele não…? 
Paula - Tava aqui ó… Não pode porque ele vai, vamos dizer assim, ele é poli farmácia, 
né. Ele é hipertenso, sabe… Então não pode bobear não. 
 
‘Tá, e me fala uma coisa tem, é, alguma marca que você prefere ou que você 
gosta bastante? 
Paula - Marca de que? 
 
Marca, alguma marca que vem na sua cabeça…. 
Paula - Pra comer, beber, pra roupa? 
 
Pode ser pra comer, pra roupa, uma marca que é… Uma marca favorita sua. Que 
você gosta muito… 
Paula - Lelis… 
 
Ah, e por que que você gosta dessa marca? 
Paula - Ah, porque eu acho descolada, é… Tem bom gosto e chique, fina e boa… E 
cara 
 
E você costuma fazer compras lá? 
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Paula - Hein? 
 
Você compra lá? 
Paula - Bom, agora só quando tá em… Liquidação, porque é muito cara. 
 
É caro mesmo. E tem alguma marca de alimento? Que você gosta… 
Paula - Marca de alimento normalmente eu gosto de alimentos naturais e fit. 
 
Você compra bastante essas linhas fit? Você tem um, lembra de alguma marca 
que você compra dessas fit? 
Paula - Ah, não me lembro assim não. 
 
Você vai muito mais pelo produto do que pela marca? 
Paula - Ah sim, sem dúvida. 
 
E o que você busca nesses produtos? 
Paula - É… Vamos dizer assim, que seja integral que seja saudável, que não tenha 
muito sal, muito colesterol, sabe… É, basicamente produtos saudáveis. 
 
‘Tá, e produtos de beleza, de higiene pessoal, tem alguma marca que se gosta? 
Paula - Tem, nem… Eu goste da Lancôme, mas é muito cara, tá. Então assim, não 
vou ficar dando murro em ponta de faca, porque senão vou ficar triste, né, deprimida. 
Aí eu vou comprando realmente o que dá, tá. Aí tem Natura, tem da Vichy, tenho uma 
amiga que é dermatologista e ela me dá algumas coisas, sabe… 
 
E por que que você gosta da Lancôme? Por exemplo… 
Paula - Ah, porque eu acho que é um produto bom, de qualidade que você pode 
acreditar, até pelo tempo ,né. 
 
E Natura você acredita também? Você citou Natura também. 
Paula - Acredito, acredito sim, pelo menos o que eles colocam, a fala deles é uma fala 
que é responsável, vamos dizer assim. 
 
Desculpa, eu te interrompi, você ia falar alguma coisa? 
Paula - Não, pasta de dente é Colgate, porque ela tem um frescorzinho gostoso, né. 
Gosto do Boticário, de perfumes. 
 
E você é a fiel a alguma marca ou não, você não é muito ligada…? 
Paula - Não, não sou. Eu gosto assim… Eu gostei, olhei e caiu bem em mim eu uso. 
Comida, provei, ela é natural, é boa, vejo lá os ingredientes, eu compro. Não sou não 
sou fiel a marca nenhuma, não. Perfumo, cheiro, gostei, compro, sabe… Não sou fiel 
não. 
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E me fala coisa dessas marcas você lembra alguma, ou você viu alguma 
propaganda de produtos específicos para pessoas mais velhas que vêm na sua 
cabeça assim? Não sei se você usa algum… 
Paula - Ah bom, eu não… Não, eu uso whey protein, né, mas tem muito complemento 
pra pessoas mais velha, né, vamos dizer assim é dá Due Shur, mas isso é porque 
profissionalmente eu uso né. 
 
Uhm, vem uma influência profissional… 
Paula - Vem, vem. Influência profissional. 
 
E você sente… Não tenho esses produtos na verdade para pessoas mais velhas. 
Você sente falta de ter ou não, você acha que os produtos te atendem? 
 
Paula - Não, não, eu acho que tenho bastante produto. Porque não existe um produto 
a pessoa mais velha ou pessoa mais novo. Agora vamos dizer em termos alimentares, 
não existe, é só você procurar o mais saudável, acho que o que é saudável pra 
criança, pro jovem, é saudável para um velho, tá. Então acho que isso aí é global. Em 
termos de vestuário, aí você tem que ter semancol, porque eu não vou botar uma 
minissaia e o pessoal “Ah, mas você pode!”, pode uma chupeta, não, eu me sinto 
ridícula. Eu acho que aí você tem que respeitar o seu bom senso. Não sei, também 
não vou ficar criticando você se tiver 100 anos e chegar aqui de minissaia, não, você 
que sabe, se é feliz então pronto, sabe… Acho que chega uma idade que você tem 
que ser feliz, não tem que ficar dando satisfação a ninguém, é a idade que a gente 
pode dizer não. Sempre prurido. 
 
‘Tá. Você disse que o alimento saudável pro jovem é alimento saudável pra 
todas as idades. Acho que pelo seu histórico você tem bastante consciência, 
inclusive do que que é o saudável, né. Mas por, exemplo, e as pessoas que talvez 
não tenham esse repertório. Você acha que ajudaria ter, por exemplo, uma linha 
com mais cálcio, ou mais vitamina, de alguma forma que fosse para pessoas 
mais velhas, mas que se preocupasse com essas coisas mais específicas, né, 
de vitamina, de suplemento… 
Paula - Eu acho que que procurar acha. Se você tiver interesse você vai achar, já tem 
no mercado sim, sabe. Eu acho que se você é consciente, você quer uma alimentação 
saudável, acho que tem no mercado sim. Agora por que é que o velho pertence, por 
que que ele come tanto sódio? Porque é mais fácil o coitado comprar um miojo, botar 
na água e comer, e usar, entendeu… 
 
‘Tá, então eu acho que é muito mais uma consciência do que ter produtos ou 
não.  
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Paula - Consciência, educação e querer, né. E ter condição também né, porque, 
infelizmente os orgânicos são caros. Mas eu acho que é mais educação e consciência, 
educação é importante também, esclarecimento é mais o termo. 
 
E vamos supor assim, né, que tem uma marca que ela está querendo lançar uma 
linha de produtos específicos para pessoas mais velhas, né. Você acha que tem 
alguma, algum tipo de produto que daria mais certo para essa empresa lançar? 
Paula - Sim, teria um produto, vamos dizer assim, que ela visualizasse o sal, menos 
sal, sem açúcar, vamos dizer assim, é… Com pouco açúcar, com pouco sal, e lactose 
talvez, porque o velho depois de uma certa idade começa a ter uma alteração 
intestinal, né, o esfíncter fica um pouco mais relaxado, tem mais probióticos, 
esclarecer em relação ao probiótico, dar, vamos dizer assim, dar uma aula, um 
esclarecimento às pessoas que não têm acesso a ela, né, e em termos de custo isso 
é barato, porque tudo isso é muito caro. 
 
Senão limita o acesso às pessoas… 
Paula - É, é bem limitante. 
 
É, e me fala uma coisa tem… Você teria vergonha, ou algum problema em 
comprar produtos assim abertamente para pessoas mais velhas? 
 
Paula - Não, não. 
 
Não… Até roupa? Se fosse… 
Paula - Sim, sim, porque minha roupa não tem idade, né. Eu uso o meu bom senso, 
a idade que eu acho que eu posso usar. Então eu posso ser clássico, eu posso mais… 
Dependendo da ocasião, né. Eu não vou para o hospital, sabe. Então assim, eu fui 
obrigada ao longo da minha vida inteira ter essa, dosar tudo isso, né.  
 
‘Tá, e agora falando, eu vou te mostrar algumas fotos. E eu queria que você 
olhasse pra elas com atenção e depois escolhesse cinco fotos que você acha 
que representa a velhice, né. Só vou separar o que eu fiz joguinho para homens 
em um joguinho para as mulheres. 
Paula - Tá… 
 
Deixa eu já ir te dando esses aqui pra você olhar.  
Paula - Quantas você quer? 
 
Cinco. 
Paula - Aqui também? 
 
É. 
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Paula - Deixa eu colocar aqui…  
Família constituída… [referindo-se a imagem 17] 
Ah, esse aqui é cuidados paliativos. [referindo-se a imagem 13]  
Então seria, isso aqui é claro que ninguém escapa, é a raizinha do cabelo. [referindo-
se a imagem 10] 
A mão é cruel… [referindo-se a imagem 16] 
Um, dois, três, quatro…  
Ah, tem aqui de lazer que quando a gente é jovem nem tem dinheiro e nem tem tempo, 
né. [ referindo-se a imagem 12]  
Um, dois, três, quatro, cinco…  
Seis, se bem que esse aqui é bem semelhante a esse porque eles estão curtindo do 
mesmo jeito… [referindo-se a imagem 20] 
Aqui é família constituída que a gente constitui depois de uma certa idade que vem 
neto, vem tudo. [referindo-se a imagem 17] 
Agora cozinha nem pensar, tenho horror. Aqui, rio… Descanso… [referindo-se a 
imagem 08A] 
 
Por que você escolheu essas imagens? Me fala alguma, uma delas… 
 

IMAGENS ESCOLHIDAS  

Imagem 16 – Calculadora 
Tempo de Aposentadoria 

 
 

Imagem 03A – Mulher trabalhando 
Atributo: Velhice Ativa 



151 
 

  
 

Imagem 17 – Família Reunida 
Integração 

 
 

Imagem 10 – Cabelos Grisalhos 
População Grisalha 

 
 

Imagem 12 – Casa em Viagem 
Idade dos Sentimentos ou Época do Lazer 
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Paula - É o seguinte, a mão da gente, quando a gente envelhece… Se quiser saber 
idade da mulher ou do homem pela mão, tá, bom. [referindo-se a imagem 16]  
Aqui que eu acho, eu achei muito bom que essa mulher já é madura, mas ela está 
produtiva, elegante e bonita, né, aqui produtiva. [referindo-se a imagem 03A]  
Isso aqui é família, na minha cabeça é família constituída, você tem família constituída 
quando você tem uma certa idade, né, você, de repente, a não ser que você fique 
grávida da adolescência você vai ter uma família constituída cedo. Mas, normalmente 
com neto e tudo você precisa ter idade pra isso. [referindo-se a imagem 17]  
Aqui, cabelo branco, isso é uma desgraça independe da idade. Mas, vamos dizer assim, o 
idoso, o maduro, o experiente… Não tem jeito, tem que pintar o cabelo, não tem jeito. 
[referindo-se a imagem 10]  
 
Não tem como fugir… 
Paula - Isso aqui não nega. Aqui, vamos dizer assim, é a idade da curtição. Você tem 
tempo e você tem uma grana pra… [referindo-se a imagem 12]  
 
 
Pra poder fazer uma viagem de navio… Pra te dar, fazer o lazer 
Paula - Pra curtir, lógico. Pra aproveitar né, um lazer bem merecido. Não que não 
tenha idade não mereça, mas, ou não tem dinheiro merece também né. Bom, e aqui, 
vamos dizer assim, é o descanso dos justos, vamos dizer assim, é fazer as coisas da 
hora que você bem entende, você determinar qual é a hora do seu lazer sem ninguém 
encher o saco. 
 
Então tá ali na rede lendo um livro, no seu tempo… 
Paula - É, lendo, estudando… Na maior, na paz, na santa paz. 
 
E você acha que essas imagens representam o seu envelhecer?  
Paula - Sim. 
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E você acha que representa o envelhecer que a sociedade enxerga? Você acha 
que a sociedade enxerga a envelhecer dessa forma. 
Paula - Aí é que tá, depende. Eu acho que não, acho que ela massacra um pouquinho 
o envelhecimento, né. É mais sinônimo de doença, de limitação, de tudo isso, né. Eu 
acho que eles veem mais sobre esse olhar. 
 
E você tem visto, por exemplo, nos filmes, nas propagandas ou na comunicação 
em geral uma forma diferente já de falar sobre essa velhice? 
Paula - Ah, eu acho que as pessoas já estão vendo de uma forma diferente, sabe. O 
velho, hoje, vamos dizer assim, ele tem mais 20 anos do que era antigamente. Eu 
acho que em tudo, em atividade, lazer, comunicação, acesso, propaganda… Eu acho. 
 
E já não… Você acha que é retratado? 
Paula - Vamos dizer, a velhice está mais…[pausa prolongada] Então talvez para os 
nossos, né, para os seus pais ser velho era ter 50 ou 60 anos e hoje já não é mais… 
 
Ah era, nossa, até porque a gente ‘tá vivendo muito mais, né. 
Paula - É isso, foi ótimo nossa conversa, foi muito bom, muito obrigada. 
 
Eu que agradeço! 
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ENTREVISTA 7 
 
Entrevistada: Luna 
Entrevistadora: Tatiana Garcia 
Transcrição: Mariana Cruz  
 
Vou pedir pra você --. Desculpa, vou pedir pra você falar seu nome completo e 
sua idade, só pra gente registrar... ai a gente começa. 
Luna - Meu nome é (nome fictício). Tenho 70 anos. Acabei de fazer esse ano.... Quer 
dizer, acabei de fazer, fiz em março, mas é ‘tá… foi meio dolorido.  
 
Foi? 
Luna - A idade de 70 tem um peso assim... acho que é uma coisa muito psicológica 
também da gente, né? 70… sei lá, 60 também, mas 70 foi… doeu mais. Então… eu 
me formei em História, eu tenho quatro… temos quatro filhos e três netos. Os rapazes 
não são casados, mas têm os seus… as suas parceiras, namorada e tal. As filhas são 
casadas e tem os netos. Elas fizeram a parte delas, porque eu sempre quis ter muito 
neto, né! Então nós quando casamos compramos uma mesa de jantar com 12 lugares, 
e eu sempre imaginava eu numa ponta, meu marido na outra e dez netos assim, 
esparramados dos lados. Mas ‘tá muito bom, os três são maravilhosos, enfim… E aí, 
então, fui estudar… já ‘tava com bebê na barriga e tudo, fui fazer… História. Fiz 
História na PUC, me formei, fiz mestrado, levei muito tempo fazendo mestrado, porque 
cada… depois tive mais um filho, depois tive mais outro, fui tendo… Eu sei que quando 
eu terminei, eu já ‘tava com os quatro filhos, então você imagina como demorou. Aí 
eu resolvi fazer também as licenciaturas pra poder dar aula e… aí foi. Aí não sei se 
não era muito a minha praia fica dando aula, eu dei no Lourenço Castanho um pouco 
de aula e dei… fazia dava aula particular, recuperação final de ano… E nessa época 
a gente começou a fazer terapia de família, meu marido, eu e os filhos. Ahh um 
adolescente, a gente tem um temporão que agora já ‘ta com 36 anos… mas que veio 
mudar todo o esquema da casa. Já tinha os adolescentes que tinha que correr atrás 
e tal… Então, nós resolvemos ir fazer a tal da terapia. E aí a terapeuta me chamou e 
falou, olha eu vou começar um curso de terapia sistêmica que é muito interessante e 
você leva muito jeito, eu acho que você tem tudo a ver com terapeuta. E como eu já 
tinha um… uma graduação, eu já era formada em áreas de humanas eu podia fazer 
esse curso que não precisa ser, você não precisa ser psicóloga pra ser terapeuta 
familiar... 
 
Tem que ter só uma formação superior? 
Luna - Formação, e… e na área de humanas, né. 
 
Aham aham 
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Luna - Então eu achei muito boa ideia. Você quer, gosta de açúcar no chá? 
 
Não, prefiro assim. 
Luna - É eu achei que não… 
 
Não, ‘tá ótimo 
Luna - E aí eu fiquei fazendo, então esse curso com ela, que durou quase uns quatro 
anos, três anos e pouco. Era todo fim de semana… e comecei a atender junto com 
ela, com a equipe dela. Passei de paciente a assistente, né, atendendo na UNIFESP… 
lá na Vila Clementino, e uma vez por semana a gente ia no departamento de 
psiquiatria, atendia famílias… problemas maiores sempre alcoolismo e drogas e 
depressão, muito nas mulheres. E fiquei lá 11 anos trabalhando com ela. Nessa época 
eu já ‘tava, eu sempre pratiquei yoga desde os 14 anos lá no Clube Paulistano, porque 
eu tinha uma professora… que era autodidata, ela era mocinha na época e ela faleceu 
o ano passado já com 90 e tantos anos. E ela me dizia, “você tem jeito pra ser 
professora de yoga”. E lá vai fazer, e também era todo final de semana, por três anos 
de sábado e domingo, dois anos e meio aliás. Aí quando eu achei que já ‘tava então 
na hora, já tinha feito a terapia e eu resolvi fazer a faculdade de yoga. Então eu sempre 
pratiquei e dava aulas quando ela não podia ir no clube.  
 
Uhum… 
Luna - Mas depois… eles fizeram uma regra no clube que, o sócio não podia mais dar 
aula. Então eu comecei dar aula, fiz um estúdio aqui em casa e eu to a 10 anos dando 
aqui. 
 
Ah, Que legal 
Luna - Aqui naquela salinha onde seria a garagem. Então, a terceira idade, terceira 
profissão. 
 
E isso veio quando? A mais recente? 
Luna - Há 10 anos que eu fui fazer na FMU, que é o único curso que a… o Consulado 
da Índia reconhece como sendo um curso de yoga mesmo. O professor que coordena 
ele é da USP, professor de Educação Física, ele coordenava a equipe de alpinismo 
do Brasil Olímpico. Então é tudo um curso muito sério e faz, muito fascinante. Porque 
você começa pela parte dos, das culturas sagradas, de onde provém toda a sabedoria 
do yoga, os dedas que são os livros, quatro livros sagrados. E depois você vai 
entrando nessa coisa que a gente, o leigo que é prática né. Fazer yoga, ficar de ponta 
cabeça, fazer o gato, fazer a árvore, fazer todas aquelas posturas de natureza ou dos 
bichos, enfim. 
 
Legal! 
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Luna - Ah então foi muito bom, e com isso eu, eu mudei. Eu não, eu atendo até 
famílias, atendi algumas vezes, mas fiquei mais pra dar aula de yoga mesmo. 
 
Que legal. E você ainda da aula super ativa, que legal! 
Luna - Ah direto, acabei de dar hoje pra seis alunos e… 
 
E pode ser individual ou em grupo? 
Luna - É, eu dou até três, porque na sala cabem três tatames, no máximo quatro. 
 
E me fala um pouquinho o que você costuma fazer no seu tempo livre? 
Luna - Eu? Eu gosto de ler, ahm… eu gosto de coisas ao ar livre, caminhar… eu tenho 
prazer em fazer exercício. Muitas pessoas acham muito chato, mas eu sinto que eu 
tenho um prazer e isso foi uma coisa desenvolvida pelos meus pais. Meu pai sempre 
foi muito a frente do tempo dele, ele só levava a gente de férias pra os lugares que eu 
tinha vergonha de contar na escola, porque não tinha luz elétrica, era no meio do 
mato, sabe? Então as pessoas iam pro Guarujá, iam pra Campos do Jordão e ficavam 
falando que era os lugares assim, a serra e a praia, né. E a gente ia pra Ubatuba numa 
praia que não tinha luz, então era lamparina e tal. E eles faziam, ele e os amigos, e 
os tios meus, faziam caça submarino. Então eles viviam mesmo a moda super ahm… 
rústica né, pescando a gente passava dois meses ali, janeiro e fevereiro, comendo os 
peixes que eles pescavam. E só tinha assim uma horta atrás da casa, eram poucas 
coisas que a gente comia, era couve, tomate, arroz, feijão… não tinha nada 
incrementado. Eram férias muito muito simples, muito rústicas, mas aquilo, digamos 
na época, a gente queria mais era tá de sandália no Guarujá e não de pé no chão, 
você entendeu? 
 
Aham, sei. 
Luna - Mas isso foi uma coisa maravilhosa, foi uma semente que meu pai plantou na 
nossa vida e a minha família sim, que desenvolveu esse amor pela natureza, esse 
gosto por fazer exercício, porque tudo era caminhada, não tem nada de… Ele foi 
comprar carro bem depois, fazia a gente andar muuuito, muito. 
 
Ah é gostoso, acho que traz, forma a gente pra uma outra visão de mundo 
também, né? 
Luna - É então, e o lado da minha mãe que ela ficava mais dentro de casa cozinhando 
e tudo, era o lado natural de fazer comida fresquinha, nunca tinha nada enlatado, nada 
industrializado, era tudo vem assim, fresco mesmo. Muita verdura, muita salada, tanto 
é que quando eu casei veio uma saladeira assim do tamanho de um prato normal de 
comida, mas só que era a saladeira na casa do meu marido, e eu olhei e falei “nossa 
essa daqui só vai dar pra mim né?”. Ah, e o primeiro presente que eu comprei pra 
minha sogra quando eu já tava mais da família, foi uma saladeira desse tamanho. 
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Bem grande… 
Luna - E aí introduzi também esse hábito de comer bastante salada, né. Então era 
assim, uma coisa muito saudável, eu gosto muito desse tempo livre pra ficar na 
natureza, gosto muito de ler, gosto de… hoje em dia a gente ta um pouco viciado em 
ver filme e seriados na Netflix, até meu neto de três aninhos já fala “Mas é da Netflix?”. 
 
Que bonitinho! 
Luna - É o filho da Mel. 
 
Fofo! 
Luna – Então, é uma coisa assim que eu tenho meio prazer também de sentar e ver. 
Acabamos de assistir aquele Tempo entre Costuras. 
 
Ah é bom? Ainda não vi. 
Luna - Nossa! Aquela Maria Duenas, ela escreve muito bem e ela tem um livro que é 
maravilhoso e saiu o filme. 
 
É eu ouvi falar, mas eu não vi 
Luna - “Time between” que é falado pela Netflix, é sempre poem o título em inglês, 
né. Muito bom! Então esse tipo de coisa que conta história mesmo verídica de uma 
época. Essa conta   a história na Guerra Civil Espanhola da época do Franco, da 
Revolução e tudo. Então, e vai com romance né, tudo com romance. É uma costureira 
que vai, ela é uma espiã, é muito interessante. Então ficar assistindo filme assim 
também eu curto bastante. Mas eu tenho muita energia física que eu preciso gastar, 
se não me sinto mal. 
 
Tá. E pra você como é que foi esse processo de envelhecer? Tem… você falou 
que “ah, fazer 70… 60 foi difícil, mas 70 foi mais” por que? Você sente muita 
mudança no seu corpo ou na parte física mental? 
Luna - Eu acho… hoje ainda tava, assim, olhando passando creme, eu falei “Nossa, 
como a gente vai ficando tão feia”. Porque eu gostava muito de tomar sol, que a gente 
passava até Coca-Cola, né, quando era jovem. Minha geração, foi de 47, então a 
gente ficou muito… se eu pudesse voltar, a primeira coisa que eu faria é não tomava 
mais aquele sol de ficar, a gente ficava que nem uma lagartixa tomando sol, era um 
horror. Então, acaba o colágeno e você fica com uma pele feio né, e eu, eu fiquei 
muito, eu isso, eu não tomaria mais o sol que eu tomei. Então eu acho que a pele, que 
é assim, é o tipo cartão de visita, sofre muito com isso. E, de repente eu olho e levo 
um susto. Eu falei “Nossa, quanta ruga?”. Mas, por dentro eu to bem, eu fico assim 
mais com essa coisa da imagem que também não to preocupada tanto com os outros, 
mas assim… mais com a gente mesmo, a gente olha e fala “Nossa, que tipo de creme 
que eu vou usar agora?”, né? Porque já foi tanto creme. 
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E quando você percebe, qual o momento que você… tem algum marco assim 
que faz de alguma forma você sentir que está envelhecendo?  
Luna - Ah, eu acho que tem assim, essas pegadas de você, por exemplo, uma coisa 
horrível é você ta dentro de um carro e você olha, bate a luz assim, você olha no 
espelhinho, ai vem “Nossa!”, ai você vê tudo assim. “Nossa, mas já ta desse jeito né?”. 
Na verdade, eu não, não é que eu to ligando de ficar mais feia, menos com a pele 
menos bonita e luminosa, mas é que isso ta me mostrando que eu to mais próxima do 
meu fim, né. E como eu gosto muito de tudo, então a gente quer ficar sempre mais 
um pouquinho, né? E eu acho que dos 60 pros 70, o que me marcou que eu fiquei 
com essa tristeza foi porque quando eu tinha 60 eu tinha meus pais vivos, né, e agora 
faz três anos, vai fazer três anos que os dois morreram com três meses de diferença. 
Eles fizeram 73 anos de casados, ele morreu naquela semana e ela três meses depois 
ela morreu. Então, eu acho que ai quando você vai pra linha de frente, ai fui fazer 70 
anos, “Puxa, meu pai e minha mãe não vão na minha festa”. Mas na verdade, nenhum 
pai e mãe costumam ir na festa de 70 anos dos filhos, né? É muito raro. Mesmo porque 
meus pais casaram cedíssimo, minha mãe tinha 18 anos e meu pai 21, então é a coisa 
mais rara acontece isso de você fazer 70 anos e ter seu pai, seus pais vivos indo na 
sua festa, né?… Nem foi uma festa, era assim um churrasco que minha filha fez numa 
casa de campo que foi uma delícia, mas não era uma festona assim. 
 
E esse momento você parou e pensou… “estou envelhecendo”… 
Luna - É, exatamente. Aí você se sente meio órfã, né? Eu fiquei, fiquei… eu senti 
muito a perda dos meus pais… E, não sei se é porque eles viveram bastante, então 
você ficou mais, você fica mais apegada… se é melhor você perder seus pais quando 
eles, quando você é mais jovem que você tem mais força, porque você também já é 
uma idosa, né? Com quase 70 anos você já é uma idosa, aí você está fragilizada, aí 
você perde o pai, enterra o pai e a mãe, aí você fica… Mas você vai juntando forças… 
Eu acho que a melhor coisa da velhice é por conta dos nossos netos, né? Que eu 
acho que eles trazem muita alegria, uma renovação assim de você ta revendo tudo 
aquilo, ir buscar na porta da escola, ver aquela carinha alegre quando você leva um 
lanche que eles adoram, né? Isso é uma coisa muito maravilhosa, eu acho que a na… 
assim, a natureza é muito sábia com isso de você poder ter os netos, né. Por isso que 
é bom ter filho viu? 
 
É... Não, eu pretendo. Tem algum, alguma coisa que nesse período aconteceu 
que te fez sentir mais velha, ou que faz você pensa nesse processo de 
envelhecimento ou não? 
Luna - Eu acho que eu não senti muito isso… 
 
O esvaziar da casa… 
Luna - O último que saiu, saiu com… Todos saíram já perto dos 30, né, que já é 
bastante, né. É que você fica, quando você é uma mãe muito protetora, acho que eu 
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sempre fui muito mãezona assim, não sei o que eles acham, mas eu sempre me senti 
assim. Então, ahn, você também fica um pouco cansada, tem essa coisa dupla né, de 
você se sentir meio aliviada, porque acho que uma coisa cansativa do dia a dia é a 
coisa da alimentação. Não existe mágica, você não tem uma horta dentro de casa e 
mesmo que tivesse, você tem que sair, você não tem um galinheiro, enfim, você tem 
que ir buscar alguma coisa. Então essa coisa de você sempre ter comida, empregada 
pra ajudar… E quando não tem ainda você fica mais sobrecarregada e, então essa 
coisa de de repente você não ter mais tanta gente ali, “Opa, que bom! Vou mais, vou 
fazer mais yoga, vou nadar mais, vou fazer…”. Então tem um lado bom assim, né. 
Mas tem um lado também que ahm, que tinha essa alegria né, de ter, tê-los assim, 
buscar na escola, ver isso, ver aquilo, tinha isso… 
 
Mas você se sente sozinha ou não? 
Luna - Não 
 
Por que outras coisas acabaram, outras rotinas foram criadas… Como é que… 
Luna - Não sei, é eu acho que o fato de eu ter mudado também de profissão ajudou e 
o fato da gente ta juntos a 54 anos, eu e meu marido, também ajuda. Mesmo que você 
não faça tudo junto, mas você tem o Netflix que você faz junto, nós dois cantamos no 
coral também. 
 
Ah que legal! 
Luna - Então, também tem as coisas que a gente faz, temos muitos amigos em comum 
assim, quer dizer que eles são casados ainda a 50 anos. Nós vamos fazer essas 
bodas de ouro agora em 2018 e ficamos namorando 4 anos antes, então é uma vida 
né? Então você fica muito apoiada nesse sentido né. 
 
Tá, e me fala uma coisa. Tem alguma atividade que antes você não fazia e 
passou a fazer por conta desse… desse envelhecimento? 
Luna - Tem, tem sim. Musculação sem parar, nunca fiz tanta ginástica na minha vida. 
Antes, acho que já tinha assim a genética que ajudava porque meus pais já eram 
muito saudáveis e fazia, mas fazia assim de um jeito, mas assim com prazer, fiz muitos 
anos de ballet, já velha também, já com três filhos porque meu pai, ele achava que 
dança não era uma coisa legal, que não desenvolvia saúde e que tinha que fazer vôlei, 
natação e tênis. E eu fiz um pouco de cada coisa e até gostava de jogar tênis e tudo, 
mas depois parei de tudo isso. E, e porque eu faço então, é por conta de ter 
machucado meus dois joelhos no ballet fazendo pirueta, aí rompeu o menisco e isso 
que já tinha 65. E até os, dos 30 aos 65 eu fiquei dançando bastante, três vezes por 
semana, descobri o ballet que eu queria quando era mocinha, criança praticamente 
e… e aí meu pai dizia que não, depois eu fui trabalhar, fui estudar e aí não dava tempo, 
não tinha dinheiro e aí foi só bem mais tarde que eu fui fazer isso. Aí quando eu 
machuquei eu falei “Não, não é possível, né?”, aí todo mundo “Não, isso ai você faz 
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artro, artroscopia fica ótimo o joelho.” Ai fui ao médico e ele me disse:  “Não, não, eu 
não opero mulher com mais de 60 anos, não. Já ‘tá velha, é uma idade que já não fica 
bom, então você vai fazer musculação.” Aí eu achei um horror do jeito que ele falou. 
Bom... no final fiz dois anos e aí parei um ano e piorou, aí voltei e agora não paro 
nunca mais. 
 
Pra fortalecer e ajudar… 
Luna - É, tem que fortalecer. E não é que vai fazer um monte e você vai se sentindo 
cada vez melhor, não, é só não piora tanto entendeu? 
 
É uma manutenção assim? 
Luna - É uma manutenção, é muito puxado, mas eu tenho essa discipLuna. Eu acho 
que isso eu tenho da yoga porque yoga é disciplina. Yoga é você fazer as coisas com 
discipLuna, assim como você escova o dente, toma banho, você faz os seus 
exercícios de yoga, de respiração e tudo, e é uma auto discipLuna e um 
autoconhecimento então acho que isso ajuda muito a não deixar de fazer a 
musculação. E no fim você sabe que eu entro lá achando horrível e saio de lá tão bem, 
porque no fim vira uma meditação também, porque a meditação nada mais é do que 
você ficar no seu presente, a sua presença total. Então pra você fazer uma 
musculação bem feita, você precisa tá fazendo direito, você não vai pegar o peso de 
qualquer jeito, fechar… Então você tem que estar concentrado e fazer, então acaba 
quando você sai de lá, você sai muito bem, então… Mas é chato, não é que nem uma 
dança que você entra e dança. 
 
É, eu também não sou muito fã da musculação, gosto de coisas um pouco mais, 
que interage mais com as pessoas. 
Luna - É isso 
 
E hoje, o que você considera as coisas mais importantes pra você na sua vida? 
Luna - Olha, a coisa mais importante nesse momento da minha vida é ter um 
companheiro, porque eu acho que mudaria radicalmente a minha vida se tivesse, se 
eu fico viúva, ou mesmo pra ele, acho que isso é duro. Mas é o que mais certo que 
vai acontecer né, então eu acho que eu não to tão preparada pra isso, pra ficar viúva 
ou, enfim, né, não to… É que normalmente na minha família só tem viúvo, toda aquela 
mulherada, minha mãe que ficou só três meses viúva e foi embora, enfim. Mas é, eu 
acho que isso é muito importante você ter um companheiro. Que assim, pro programa, 
pra você ir, como diz a minha irmã assim, ela separou depois de alguns anos casada 
e falava “Não, é muito chato você ficar separada, você quer ir numa festa, você vai 
como na festa sozinha?”. Então assim eu, eu acho importante você ter um, mas ai a 
gente arruma um jeito, sei la, vou morar num lar de senhorinhas, pra não ficar sozinha. 
Eu não vou ficar sozinha, eu pego minhas coisas e vou embora. Eu não sou uma 
mulher que vou morar sozinha nessa casa, eu não faço isso. 
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Você considera, por exemplo, ir pra um, uma casa de repouso, eles chamam né, 
uma casa com alguns homens? 
Luna - É, eu não sei. Eu, eu gostaria de um acampamento assim, de que, que nem de 
criança, que você faz um monte de coisa legal, só que pra pessoas velhas, né… Que 
dá coisa não pesada assim, aquele lar de idosos ou asilo. 
 
Um espaço de--, de onde você consegue ter uma vida social… 
Luna - É, eu não enxergo nenhum dos meus filhos assim, me pondo pra dentro de 
casa pra morar se eu ficar viúva, isso eu não, eu não to vendo, mas pode ser que 
aconteça.  
 
Mas é algo que você gostaria? Ou você prefere… 
Luna - É eu acho que eu gostaria, mas também não sei até porque a gente, até que 
ponto a gente não quer também ser uma chata né, porque é horrível ser a chata né, 
então, sei la. Vamos ver o que que Deus me reserva, né, eu acho que eu vou… Todas 
as coisas a gente vai desejando e vê o que tem, ta nos reservado. Ah, e o que eu 
acho muito importante é, então, vai tudo na mesma linha, é família. Eu acho muito 
importante, acho muito importante ter amigos, mas a família, por exemplo, os filhos, 
os netos, eu acho muito legal. Você quer um momento assim top durante o ano, é a 
semana que eu passo com meus netos de férias, eu adoro, eu fico, assim, esperando 
e achando uma delícia isso. 
 
E é, eu vou emendar uma, não sei se é… Eu te perguntar quais são seus maiores 
medos e talvez você tenha falado um pouco, não sei se é… 
Luna - É então, essa coisa da solidão na velhice, né, mas que eu acho que se você 
tem bastante interesse, você vai descobrir. Eu, eu tenho uma coisa assim, eu tenho 
esse medinho, mas eu sei que, que eu vou descobrir, eu sei que eu tenho um caminho, 
uma bagagem que me permite. Porque eu gosto de fazer bastante coisas, enfim. E se 
eu não quiser ficar sozinha, eu vou pra um, sei la, pra um mosteiro, pra algum lugar, 
eu vou…  
 
Sozinha você não vai ficar? 
Luna - Não, sozinha eu não fico. Ah, eu sou que nem o Papa Francisco, eu vou ficar 
deprimida, porque você viu que ele não quis morar sozinho, né, o Papa. 
 
Eu vi, eu vi. 
Luna - Ele falou “Não, eu vou morar, pra que ficar gastando dinheiro no psiquiatra, 
ficar deprimido”. E eu fui colega da Monja Coen na minha adolescência , então eu 
brinco assim, eu falo “Se eu ficar sozinha aqui eu vou, vou lá pro mosteiro dela e vou 
morar lá com ela”. 
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Ah, mas ‘tá certo. A gente vai buscando o caminho, né? A medida que as coisas 
vão acontecendo. 
Luna - Ao mesmo tempo que tem medo de ficar sozinha, eu acho que o medo maior 
ainda é ficar dependente que nem foi o caso, por exemplo, dessa minha irmã que foi 
atropelada por uma moto e ficou dos 40 anos dela, que ela tinha acabado de se formar, 
já tinha três filhos, ela ficou dependente. Ela se formou em enfermagem, ao invés dela 
virar enfermeira, ela ai pegando o diploma, ela foi sendo cuidada por enfermeiras até 
agora esse ano, ela faleceu faz cinco meses. E… Então acho que o meu medo maior 
seria isso, né? De também ter alguma coisa, um AVC, uma coisa e você ter que ficar 
a mercê de alguém cuidando de você, não só como diz, a parte financeira que eu acho 
pesada. Ah, e sei la, não sei, a gente é muito independente, alguém me dando banho 
eu ia achar um saco. Acho né, acho, mas vamos ser humildes e  não ficar… Mas eu 
acho que é mais ou menos isso. 
 
Vou pegar um, até um gancho dessa parte financeira. Vocês se planejaram pra 
velhice, pra esse envelhecimento, como é que foi esse processo? 
Luna - Não, eu sempre deixei, a parte financeira, por conta dele. Eu educava filho, 
buscava filho na escola de… Buscar, reunião de pais e mestres e tudo, e nunca nem 
olhava nada nem nunca soube quanto ele ganhava nem nada. Só que já faz uns 15 
ou 16 anos, no ano em que o pai dele faleceu ele não ficou muito bem, o pai dele ficou 
uns 100 anos, uns 100 dias, imagina 100 anos de solidão, ele ficou 100 dias na UTI e 
ele não tava nada bem e ele teve um AVC. E ele ficou muito inseguro, ele não quis 
mais trabalhar e ele tinha um cargo ótimo e o patrão dele falou “Olha, você tira o ano 
sabático e vê o que que faz”. Ele ficou lá, olha, foi dezembro, janeiro, quando foi dois 
meses depois ele viu que ele não tava assim, se lembrando direito, não tava muito 
bem, ele simplesmente não quis, foi embora. Aí ele me contou isso, foi levando ele no 
médico, num neuro, ahn… Não é neurocirurgião, é neuro… Neuro, como é que se diz, 
que faz a, essas avaliações todas né. E aí, e ele  falou “Ah, eu larguei lá meu emprego 
tudo”, nossa foi um horror. Porque o pai tinha acabado de morrer e ele sempre ficou 
esperando, imaginando que o pai, o pai teve muito dinheiro, mas o pai do jeito, era 
uma pessoa muito simples, muito humilde, assim, vivia no interior de Jundiaí, era uma 
família muito simples. E o pai enriqueceu muito, mas assim, não foi roubando, porque 
hoje em dia… Enriqueceu assim, ele conseguiu estudar, se formou em advogado e 
foi galgando lugares assim que ele foi conseguindo ter bom salário e  tudo e ele 
acabou tendo casa na praia, tinha um apartamento, tinha casa em Campos do Jordão, 
tinham duas fazendas e tudo. E do jeito que veio tudo, parece que ele antes de morrer 
falou “Não eu acho que eu vou deixar, entregar tudo”, ele perdeu tudo, ele não foi 
ficando muito bem, acho que foi tendo alzheimer, ele perdeu tudo. Então tudo aquilo 
que ele imaginava, porque ele nunca ficou… Que cuidava das finanças, nunca ficou 
fazendo a previdência, por que? Porque falou “Não,  vamos herda”. Só que não sobrou 
nem um tostão, muito pelo contrário, só sobrou dívida e problema. Que estamos há 
16 anos resolvendo, então a gente ficou muito com uma mão na frente e a outra atrás. 
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Eu professora ganhando uma porcaria, trabalhava praticamente de graça lá no, na 
UNIFESP, e é isso. Aí assim, de vez em quando um filho ajuda um pouco, ele tem 
uma aposentadoria que é muito baixa também, porque se aposentou precocemente 
por conta disso. Então a gente não tem planejamento nenhum, então seguro saúde 
que come a aposentadoria, acabou, zerou. Aí quando meus pais morreram, vendeu a 
casa em que eles moravam, então entrou um pouco de dinheiro que é com isso que 
a gente ta vivendo. 
 
E vocês vão administrando…  
Luna - Eu vou indo, vou administrando. Eu tenho essa casa que é nossa, graças a 
Deus. Porque uma coisa eu aprendi, a minha avó, mãe da minha mãe, veio com a 
minha mãe bebezinha, elas fugiram da Revolução Russa, do comunismo. E quando 
a minha avó chegou aqui no Brasil, a primeira coisa que ela queria era ter um teto e 
ela sempre dizia “Você tem que ter uma casa, tem que ter um teto, não pode viver de 
aluguel porque te despejam e tudo e tal.”. Então a gente vendeu uma casa que a gente 
tinha, compramos essa aqui e sobrou dinheiro, porque na época ele trabalhava, ele 
tinha muita desenvoltura pra fazer… Ele foi administrador de empresa, trabalhou na 
Odebrecht, já trabalhou em várias empresas onde ele tinha um salário muito alto de 
executivo, né.  Então com isso ele conseguiu comprar a casa que a gente morava na 
Rua Noruega, e aí  vendeu lá e comprou aqui, enfim. Fomos, a gente tinha casa na 
praia, mas aí a gente foi, falei “Não vamos fazer igual o seu pai!”. Aí essa casa ficou, 
então digamos, tá muito apertado, sai daqui, aqui só ta valorizando, agora tem metro 
ali na esquina, né, na Fradique Coutinho, o que é ótimo. Então vende, mora num lugar 
menor e vive do dinheiro, então assim, debaixo da ponte  nós não vamos ficar e nem 
passando fome. Mas é assim, a gente gostaria de ter mais folga, de viajar… Eu  só 
não quis sair daqui e já ir pra um apartamento, porque eu nunca gostei de morar em 
apartamento, eu gosto de ter planta e eu acho, assim, no momento que você vende a 
casa o dinheiro vai embora assim. Ah porque fica se achando rico, e isso é um jeito 
de você aplicar o seu dinheiro, você está aqui, vivendo na casa, a hora que você… 
 
E ela ta valorizando… 
Luna - Ta valorizando, já valorizou quatro vezes o jeito que a gente pagou em dez 
anos. Você acha que não foi um bom negócio? 
 
Oooo! 
Luna - Foi maravilhoso, então, teve visão… Achou a casa aqui, tava toda caindo aos 
pedaços, a gente foi arrumando. 
 
Aham, não, foi um bom investimento. E se, e seu maior sonho? Como é que 
funciona uns sonhos assim, quando a gente é novo a gente tem aquele monte 
de sonho e ai as coisas vão indo, como é que são os sonhos? O que você projeta 
daqui pra frente? 
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Luna - Ah, eu acho que… O sonho bom é eu ver meus filhos felizes, meu filhos e netos 
felizes, sem coisas assim, muito trágicas, é bom ter problemas e tal, mas sem 
nenhuma tragédia, nós já tivemos muitas tragédias na nossa família, muitas… E 
coisas pesadas, então eu acho que eu queria… Assim, me distanciar um pouco disso, 
foi muito puxado tudo. Bagagem, sabe assim… Desde lá da Russia, minha mãe 
fugindo da Revolução, foi pra fazendo, chegou lá o irmãozinho morre afogado, sabe 
muita tragédia… Essa minha irmã que foi atropelada, tive uma irmã que morreu de 
AIDS e… E foram já muitas tragédias, um sobrinho dessa família que veio da Russia, 
então tem, essa principalmente, não sei se de lá veio tanta energia assim, de, de 
violência, que a outra irmã da minha mãe, um primo nosso desapareceu nunca mais 
achamos, outros morreram num desastre de trem que explodiu o trem, sabe quando 
já tem muita coisa, muita tragédia. E o ano passado o filho da minha irmã foi baleado, 
estava com a namorada e veio o ex-marido dela… 
 
É, ela comentou comigo. 
Luna - É, então foi uma coisa horrível, então sabe quando você fala assim “Ahh, não 
quero mais tragédia assim, chega!”. Mas ai você olha pro lado, todas as famílias estão 
cheias de tragédia. Então é, eu acho que meu sonho é isso. Sabe aquele filme assim, 
aquele musical de Hollywood “A Noviça Rebelde”, ver um pouco de Noviça Rebelde 
assim, cantando, sabe sem coisas assim muito pesadas.  
 
É… E como é que funciona pra você, por exemplo, você sente valorizada ou 
desvalorizada pela sociedade ou pela família, pelos amigos, por conta da idade? 
Você acha que você vai envelhecendo e você se valoriza mais ou você perde 
valor para as pessoas? 
Luna - É, ta difícil responde essa. Eu acho que, não sei se é por causa da cultura 
brasileira, a gente não é muito valorizado aqui, né. Eu não me sinto muito valorizada, 
assim no dia a dia… Vai no supermercado, uma coisa assim. E, agora no âmbito mais 
restrito de amigos assim, de filhos eu acho que eu me sinto valorizada. 
 
E se você tivesse que definir o que é envelhecer em uma palavra, o que seria? 
Luna - É… Ser humilde, porque a raça humana, nós, humano vem de húmus da terra 
né, e pra gente envelhecer, ter, a outra opção seria morrer sem envelhecer né, que a 
gente não quer. Então eu acho que com humildade você consegue envelhecer, 
envelhecer pensando sempre na humildade de que da terra viemos e pra terra 
voltaremos. E temos um prazo aqui e que, acho que envelhecer é aprender a ser 
humilde. 
 
Legal. Agora eu vou te mostrar um quadro com algumas palavras. 
Luna - Ta. 
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Aqui são alguns termos que a gente vê na mídia, às vezes nos produtos, as 
pessoas falam ao se referirem à pessoas de maior de 60 anos, né? Então você 
tem o idoso, terceira idade, melhor idade, aposentado, cidadão sênior, pessoas 
mais velhas, adulto sênior, pessoas maduras, 60 mais, pessoas mais sênior, 
idade avançada, pessoas de idade, tem um monte de termo. É o que você acha 
desses termos? Tem algum que você acha muito negativo ou algum que você 
gosta bastante, me fala um pouco sobre eles. 
Luna - Olha, adorei esse aqui “Pessoas Maduras”, “Adulto Sênior” eu achei muito bom, 
até percebeu né?  
 
Aham 
Luna - Ahm, “Cidadão Sênior” também, esse “Melhor Idade” eu acho um ignoto, não 
é melhor idade, mas também não é a pior. Eu acho que a pior idade, hoje eu tava, 
ontem eu tava comentando. A pior idade é a adolescência, assim, a, o comecinho da 
adolescência depois você vai se achando, vai se acostumando, mas aquele começo 
da adolescência eu acho o pior de todos. Você não é criança, você não é na, adulto, 
você é muito inseguro, tudo você se acha horrível e ai eu tinha buço, bigode, me 
achava uma peluda, sabe umas coisas assim… 
 
Você não consegue se encontrar né? 
Luna - Eu to lembrando agora… É, não consegue. Não sabe o que é uma coisa, ai 
vem a irmã mais velha acaba com você. “Aposentado” eu acho um horror. “Idoso”… 
“Terceira idade” não é dos piores não. Esses dois aqui “Idoso, Aposentado” esse eu 
acho um ignoto né a “Melhor Idade”, “Pessoa de Idade” é neutro, “Idade Avançada” é 
da aquele geladinho na barriga. Sabe avançada que parece que você já ta chegando 
ali no precipício, então pronto, alguém te empurra. Acabou! “Idade Avançada” ta muito 
perigoso.  
 
E me fala uma coisa, quando alguém está se referindo a você a…. 
Luna -  “60 mais” ta bonitinho 
 
Ta, então aqui a gente falou dos mais positivos, né? 
Luna - É 
 
 “Pessoas Maduras”, “60 mais”, “Adulto Sênior”, “Cidadão Sênior” e aqui são, 
aqui é a promessa que nunca chega, essa “Melhor Idade”… 
Luna - É que nunca chega, que na realidade não é a “Melhor Idade” 
 
 “Aposentado”, “Idoso” são negativos, “Terceira Idade” é neutro, ta bom. E me 
fala uma coisa, quando alguém ta se referindo a você na fase de vida que você 
está hoje, você gosta que ou você gostaria que usasse qual? 
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Luna - Ah, essas que a gente achou mais legal mesmo, né. “Adulto Sênior”, “Pessoa 
Mais Madura”, né… 
 
Você se incomoda de ser chamada “A Idosa”? 
Luna - Eu não sei, eu acho que pelo passado. Agora talvez se vier com uma nova 
formula pra idoso, o idoso ficou com uma pecha assim muito, porque com o idoso 
você tem uma pessoa com óculos, uma bengala, assim né, eu não sou uma idosa 
assim. Não sei, me da aflição de, de, de ver tudo isso assim. 
 
Tá, e agora vamos falar um pouquinho sobre marcas assim. Quais são suas 
marcas favoritas? 
Luna - E, tá difícil, você vai dar alguma dica? 
 
Ah, pode ser. E se você pensar no universo que você encontra no 
supermercado, na farmácia ou uma loja de roupa. 
Luna - Ah eu sempre, bom, por exemplo, produtos de limpeza assim, coisas, Johnson 
eu sempre fui muito ligada à Johnson por causa do sabonetinho Johnson que dava 
banho em bebê, eu acho, gosto da lavanda Johnson. Você quer saber a marca assim 
do produto? 
 
Aham 
Luna - É, ahm… Por exemplo marca, quando eu vou na Santa Luzia acho tudo 
maravilhoso lá, né. Quando eu vou no Futurama, aqui na Rua dos Pinheiros, que é 
onde eu mais vou, na Santa Luzia eu vou uma vez ano, aqui eu vou toda semana. 
Aqui, ahm… Eu procuro as marcas que estão com melhores ofertas, então, por 
exemplo, tem Laticínios Santiago que é uma marca que quase ninguém conhece,mas 
tem bons produtos, tem queijo fresco, tem requeijão… Ahm, e assim eu vou, eu não 
sou fiel a uma marca, eu sou mais fiel ao meu bolso porque eu não posso gastar tanto, 
então eu vou pegando as ofertas.  
 
Tá. 
Luna - Então, por exemplo, aqui no Futurama tem quarta, sábado e domingo tem o 
Feirão, ai eu vou e as frutas e verduras são bem fresquinhas e boas, tem coisas 
orgânicas também, ai eu vou lá. 
 
Tá, é… E me diz uma coisa, tem um, é, alguma marca que você usa ou que você 
lembra de produtos pra terceira idade ou para pessoas de mais de 60 anos? 
Luna - Não, eu sempre… Agora quando você fala disso me vem os anúncios da 
televisão da Natura que começou a fazer isso, né, de resgatar a pessoa mais velha, 
pra anúncio assim. Então quando eu penso mais em produto de beleza né, do, do 
rosto né, algum creme, uma coisa assim. 
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Tá, e você sente falta de ter produtos pra sua idade?  
Luna - Eu sinto, e principalmente num preço mais razoável, porque sempre que vai 
por um creme não sei das quantas, mas dai não é um Nívea né. Nívea é um creme 
bom e é barato e ai, não sei porque eu, eu to lembrando agora da minha avó, mas é 
exatamente por isso talvez, que ela dizia que era o melhor creme. Era alemão né, 
então ela ia, muitas férias ela ia, depois quando ela ficou morando aqui no Brasil ela 
ia pra Alemanha e ela comprava Nívea e passava no rosto e dizia que era o melhor 
creme. Então ultimamente eu to usando bastante Nívea. 
 
É uma boa marca. 
Luna - É eu gosto, e gosto, agora você ‘tá falando de marca. Eu gosto do protetor 
solar Coppertone, por causa do cheiro, adoro essa marca e que me lembra minha lua 
de mel. 
 
Ah que legal! 
Luna - Porque não se usava, né, protetor. Foi a primeira vez que eu usei protetor solar 
do Coppertone foi na minha lua de mel em 68. 
 
Eu tenho essa memória com Sundown, o cheiro de Sundown pra mim me lembra 
minha infância. 
Luna - Ah olha aqui, é bom né? 
 
É gostoso! Eu agora vou te apresentar algumas categorias aqui, então tem: 
cereais, pães, biscoitos, iogurte, leite, suco, tem algumas categorias aqui. E, 
vamos supor que tem uma marca que está querendo investir nessa faixa de 
idade, então ela está desenvolvendo produtos que atendam necessidades bem 
específicas de pessoas com mais de 60 anos, né. E ai depois ela vai querer 
colocar lá na embalagem do produto e no anúncio que é para pessoas com mais 
de 60 anos. Tem alguma dessas categorias que você acha que não combina 
esse tipo de produto? Fala olha, essa empresa é melhor não investir nisso que 
não vai dar certo. 
Luna - Então, por exemplo biscoito e bolacha eu acho mais coisa pra criança e 
adolescente. Eu já sei muito bem que biscoito e bolacha vai me deixar cada vez mais 
barriguda, eu não vou… Ta! Agora um iogurte bom, leite adoro, acho bom, suco 
também eu não compro. Eu acho que suco é mais assim criança, eu vejo o Petro da 
Bel comendo suco. Suco também, por conta da nossa idade o índice glicêmico vai lá 
em cima, então a gente chupa laranja. A gente nunca mais tomou suco de laranja, 
embora eu acho maravilhoso, um copão de suco de laranja com aquela espuma 
assim. Queijo e requeijão maravilhoso, margarina não, margarina eu não uso, mas 
manteiga eu acho tudo a ver, você pode ficar bem velhinha comendo um pão com 
manteiga que é a melhor coisa. Então esses aqui, um, dois, três… Dois, três não, mas 
de resto tudo sim. E mant… Margarina não. Bom, fralda, Deus me livre. Eu tenho uma 
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amiga que outro dia nós fomos comer uma pizza ela falou “Ai, tudo, tudo na vida, mas 
menos voltar a usar fralda”. 
 
É difícil… 
Luna - Eu nem vou falar nada porque é obvio que todo mundo não quer usar fralda, 
pelo amor de Deus, mas as vezes sei la não vou ficar falando que eu tenho horror, 
porque parece que tudo que você tem horror vai te acontecer, então se precisar usar 
fralda é melhor do que molhar a cama né. Mas, tá louco. Mas uma fralda bonitinha 
assim, que você, tipo uma calça assim, sei la. Creme dental tranquilo, produto para 
os cabelos, só pra cabelos brancos ficarem mais bonitos, né, um produto assim bom 
pra cabelo grisalho porque eu to bem cansada assim de pintar meu cabelo, mas eu 
vou continuar pintando porque minhas filhas falaram “Não, você não vai deixar o 
cabelo branco ainda”. Produtos pro rosto eu acho bom, pro corpo, protetor solar 
também. Maquiagem cada vez eu uso menos, sabe por que? Eu acho que muito bom 
você passar, mas é a preguiça de tirar depois, e outra coisa, quanto mais velho eu 
tenho visto minhas amigas e pessoas, continuam se maquiando muito, fica muito pior, 
quanto menos, inclusive jóia, jóia quanto menos você usar na velhice fica melhor, 
porque aquele brincões, colarzões, fica um horror. Produtos pra barba, isso é pra ele. 
Perfume eu gosto, suplementos vitamínicos não também muito a minha praia, a gente 
é mais é de abrir a geladeira e comer todo aquele monte de legumes, né. Calçado 
também, olha o jeito que eu to hoje né? De Crocs. Em casa eu só ando de Crocs, e 
as vezes eu esqueço e vou pra rua, e meus filhos dizem que eu só uso utilitários, eu 
tenho sapato de salto, mas eu não curto mais usar, gozado. E roupa a gente gosta de 
tudo mais também, mais confortável. 
 
E você acha que tem alguma categoria que você rejeita além da fralda? Você 
falou bastante da fralda né. De falar “Não, não quero, não quero lembrar que ela 
me faz lembrar que de alguma forma eu to envelhecendo né”, é um pouco disso 
Luna - Ah, eu rejeito margarina, por exemplo eu não gosto de margarina, porque, não 
sei porque mas dizem que margarina pode ficar um ano que não estraga, então eu 
vou desconfiar, uma coisa pra comer que não estraga né. Acho que é isso. 
 
E agora pra gente fechar, tem, vou te mostrar algumas imagens, essa é a última 
parte. Deixa eu pegar aqui. Eu vou te passando e a gente vai espalhando aqui. 
Luna - Ah, ta bom. 
 
Aqui, ai você já vai dando uma olhada. Tem bastante imagem. 
Luna - E dai, o que é que eu faço? 
 
Vamos espalhar, vai olhando que eu vou pedir pra você escolher algumas daqui 
a pouco.  
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Luna - Escolher pro bem ou pro mal? 
 
É, na verdade eu queria que você escolhesse as cinco imagens que representam 
a velhice para você. 
Luna - De uma maneira positiva? 
 
O que vier na sua cabeça… Quando você pensa em velhice o que vem na sua 
cabeça. 
Luna - Eu vou só pegar coisa positiva ta? 
 
Ta. Deu cinco já? 
Luna - Acho que foi. 
 

IMAGENS ESCOLHIDAS  

Imagem 06A – Mulher Alongando 
Idade do Lazer 

 
 

Imagem 04A – Mulher na Rede 
Época de Descanso 

 
 

Imagem 08A – Mulher Ensinando 
Época da Experiência 
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Imagem 10 – Cabelos Grisalhos 
População Grisalha 

 
 

Imagem 20 – Casal Curtindo 
Idade dos Sentimentos 

 
 

 
 
Vamos espalhar. 
Luna - Essa aqui eu achei a pior, a mão, porque a minha mão está tão feia [referindo-
se a imagem 16], eu queria até por umas luvas as vezes. É porque a mão você vê e 
a sua cara, assim, essa aqui não chama tanta atenção negativa por conta disso. 
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Olha, você escolheu aqui, um casal, um momento descansando, lendo livro com 
o neto, fazendo um bolo, cabelo branco e aqui um exercício. 
Luna - Um cabelo branco bonito né, ta bem bonito esse cabelo branco. [referindo-se 
a imagem 10]. 
 
Tá. Você acha que, por que você escolheu essas imagens? Pra começar… 
Luna - Ah, aqui por conta de que você tem um legado, uma sabedoria que você quer 
transmitir, então você se sente bem por isso. [referindo-se a imagem 08A] 
Aqui, o cabelo branco é bonito, principalmente pra homem, só a gente precisa aceitar 
pra gente, né, assim na hora certa ele fica bonito. [referindo-se a imagem 10] 
Aqui é o companheirismo de você não estar na solidão, né. [referindo-se a imagem 
20]  
Aqui de você ter seu momento de, do teu prazer de leitura e ai eu acho deitar na rede 
uma coisa maravilhosa porque você fica com a coluna bem largadinha e [referindo-se 
a imagem 04A], estar sempre fazendo alguma coisa pro seu corpo, pra sua mente. 
[referindo-se a imagem 06A]. 
 
E você acha que essas imagens representam o seu, a sua velhice? 
Luna - Ah, eu gostei dessas imagens, gostei. 
 
E você acha que… 
Luna - Essa também representa, essa aqui… 
 
Por que ela te representa? Por causa da mão? 
Luna - Com essas veias saltadas assim, mas é, essa não precisa. [referindo-se a 
imagem 16]. 
 
Essas aqui estão boas. 
 
Luna - É, essa aqui de viajar, mas não de navio. Eu viajei de navio sempre grávida e 
vomitava sem parar. Só de olhar viagem de navio assim já da… [referindo-se a 
imagem 12]. 
 
E você acha que a sociedade enxerga a velhice desse jeito? Você escolheu 
imagens bastante positivas, né. 
Luna - É, não, eu acho que a sociedade enxerga mais isso aqui ó. 
Essa postura porque não faz ginástica [referindo-se a imagem 09A], essa faixa escrito 
idoso, assim… [referindo-se a imagem 11] 
 
É isso, muito obrigada! Foi ótimo.  
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ENTREVISTA 8 
 
Entrevistada: Rafael  
Entrevistadora: Tatiana Garcia 
Transcrição: Mariana Cruz  
 
Queria que você falasse só para registro na gravação seu nome completo e 
quantos anos você tem. 
Rafael - Nome fictício, meia meia, 66 anos recém completados. 
 
Ah é? Quando que foi, foi agora? 
Rafael - Quatro de outubro. 
 
[desvio] E me fala um pouco sobre você, você tem esposa, filhos, como é sua relação 
com eles? 
Rafael - Sou casado, dois filhos, os dois já fora da folha de pagamento já… O mais 
velho tem 34 anos e o mais novo mora no Chile há seis anos já, com 32. São os 
nossos dois filhos, e o cachorro que passou a neto, filho, tudo. É o cara que está 
levantando o ânimo da gente muitas vezes. 
 
Hum, bonitinho! E me fala um pouco de você. Qual é sua atividade hoje? E o que você 
fazia antes? 
Rafael - Vou fazer um breve relato vai… Sou formado em economia pela Mackenzie. 
Em 1976 foi meu ano de graduação. Já faz tempo. De lá eu trabalhava em empresas, 
sempre trabalhei em empresas de engenharia, a última foi a Odebrecht, mas na época 
a Odebrecht ainda era limpa né. Não era essa Odebrecht 
 
Não era essa Odebrecht… 
Rafael - Isso foi na década de… final da década de 70 e começo da década de 80. Eu 
saí de lá em março de 81, da Odebrecht. E eu saí de lá porque -- -- (desvio temático) 
-- -- naquela época eu lembro que tinha uma oportunidade de ir para a Venezuela, 
eles ganharam uma concorrência para a construção do aeroporto de Caracas. Se não 
topasse, tinha que pegar o boné e ir embora. Eu não topei e logicamente fui mandado 
embora. E dali eu fiquei três meses desempregado procurando emprego numa época 
que não era muito boa 1981… -- -- (desvio temático) -- -- acabei optando pelo por 
banco, uma carreira que eu não conhecia – (desvio temático) --- E eu entrei para o 
banco e isso foi em julho de 81. Lá fiquei por 17 anos, depois de lá para cá só carreira 
solo com consultorias na área financeira, administrativa financeira, contábil né, 
reestruturação de dívida enfim. E hoje eu trabalho com imóveis industriais, de 2010 
para cá. Eu sempre fui de ir atrás das coisas, foi por isso que consegui entrar nesse 
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mercado que eu estou hoje, que é muito legal. -- -- (desvio temático) -- --, mas estou 
muito feliz. -- -- (desvio temático) -- --. Hoje trabalho, apesar da minha idade, eu 
trabalho com muito mais vontade do que eu trabalhava quando estava no banco, por 
exemplo. Porque eu acho que o fator obrigação deixa você pouco criativo, sabe. 
Quando você fala em obrigação existe um fantasma do medo sempre te rodeando, 
porque quando você tem filhos pequenos, pagando um financiamento de casa, o 
colégio muito caro… E crise, o Brasil sempre foi altos e baixos né, então você sempre 
teve aquele aspecto… 
 
Bem interessante isso que você está falando, a relação com, com… 
Rafael - Então, só que tem uma coisa Tatiana, -- -- (desvio temático) -- -- 
 
Plano Cruzado, URV -- -- (desvio temático) -- -- 
 
 
Rafael - Cruzado, Verão, Bresser, Collor, Zélia aquela coisa toda. Eu acho que hoje 
tudo isso tirou o medo da gente. Hoje eu sou um cara que eu não tenho medo de 
absolutamente nada, por isso que eu dei muito mais certo agora, depois de coroa, 
vamos dizer assim. 
Eu fui um cara bem-sucedido no banco, -- -- (desvio temático) -- --. Mas isso tudo deu 
muita bagagem, entendeu? Só que na hora você não se dá conta, -- -- (desvio 
temático) -- -- E isso (ter tido sucesso mesmo em um cenário de instabilidade 
econômica), enfim, faz com que você chegue aqui como eu estou hoje, feliz da vida. 
Quando você fica mais velho começa a doer aqui e ali. Mas não me doe nada… 
 
É isso que eu ia perguntar. Como é que esse processo. Você sente alguma 
mudança no corpo, na mente? Como é que é esse processo (de envelhecimento) 
pra você? 
Rafael - Não, eu sou muito mais equilibrado mentalmente hoje, as minhas decisões 
são muito mais assertivas hoje do que há um tempo atrás. -- -- (desvio temático) -- --. 
Então, nada me aflige hoje, não. Eu não tomava remédio nenhum, hoje eu tenho que 
tomar um pra tireoide, que é um problema que eu tive há muitos anos. Eu tenho que 
manter um hormônio artificial, mas tranquilo. Problema de pressão... e para estabilizar 
tem um remedinho. Mas é pouca coisa. É isso…  
 
E isso não impacta no seu dia a dia assim? Não é uma coisa que te impede de 
fazer coisas? 
Rafael - Não, absolutamente nada. Acordo muito mais fácil hoje, não durmo cedo e 
acordo cedo. Tenho apetite para atividade física, enxergo bem, dirijo automóvel até 
hoje, ando muito a pé.  Hoje eu me sinto um cara muito mais feliz, mais tranquilo… 
Pra mim hoje nada me abala. É como eu falo para minha esposa: “ O Brasil está ruim, 
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eu isolo. Porque nós não temos como solucionar”. -- -- (desvio temático) -- --. Mas me 
sinto bem pra burro. Não tenho grandes problemas não. 
 
Você falou muito que no trabalho (na época do banco) foi muito respeitado. Hoje, 
tanto no trabalho ou pela sociedade, você acha que as pessoas te respeitam? 
Rafael – Existe uma primeira situação que é a aparência, né. Então quando eu falo 
que eu tenho 66 anos, muita gente dúvida. Acha que não, (por conta da) aparência e 
tal. Eu não... muito pelo contrário, eu sou muito respeitado. Tanto que nesse escritório 
que eu estou hoje, eu sai de férias alguns dias em agosto e eu falei para um dos 
sócios, falei “Olha eu estou saindo uns dias de férias, quero pegar um avião e ir pro 
Chile visitar meu filho”. A minha cadeira está lá à disposição se você quiser botar um 
cara no meu lugar você me avisa por WhatsApp quando eu tiver viajando que eu nem 
volto. Ele falou “Rafael, pelo amor de Deus, você vai sair daqui e dia que você quiser 
ir embora. Porque eu não vou te mandar não, eu preciso de você aqui ainda”.  
Então essa situação para mim é muito tranquila, entendeu, eu consigo administrar 
muito bem. Eu sinto nessa turma mais jovem, tem uma engenheira que trabalha lá, 
uma moça de 36 anos, os caras da área comercial de 39 e 54. Então são tudo muito 
mais jovens do que eu. Todos eles me respeitam, me tem como amigo, me chamam 
para beber junto com eles em Happy Hour…  
Eu sou muito de tirar sarro, não perco uma piada, uma brincadeira, então tudo isso 
faz com que você tenha uma convivência bastante leve e tranquila, né. ”. -- -- (desvio 
temático) -- --. Isso eu me sinto bem, eu sempre fui assim. Por isso que eu tenho 
sempre muitos amigos. Nunca tive um atrito, de falar: “Poxa, hoje não tenho amizade 
de uma determinada pessoa por atrito, por briga”, não, nunca tive isso. Me mantenho 
dessa maneira até hoje.  
 
E você acha que esse respeito, assim como as pessoas te respeitam, é igual pra 
todos?  
Rafael – Olha eu vou te dizer uma coisa, eu acho que hoje a sociedade ela não 
observa muito isso; quem é velho ou quem é jovem. As pessoas estão muito cegas 
hoje. Então eu não sei mensurar isso com certeza.  O que as pessoas pensam… Eu 
consigo dizer para você o que as pessoas pensam do negro, do pobre, do morador 
de rua. Isso é uma situação que sempre foi assim e continua até hoje. O cara é 
preconceituoso com morador de rua, com o preto, com o negro, enfim, com gente 
muito simples, humilde. Agora com o velho, eu não sinto isso hoje porque as pessoas 
não estão muito focadas fora do seu mundo. Não sei se você sente isso também. 
 
O olhar está para outras coisas ainda, né? 
Rafael – Então hoje você hoje você vê um cara dirigindo e olhando pra um celular, ele 
andando na rua com o celular e nem sabe quem passou por ele será… Preto, branco, 
jovem, japonês, ele não vê. Então esse tipo de coisa, eu acho que é difícil. Eu não 
consigo mensurar isso pra você e te dizer. Eu acredito que não, porque a pessoa que 
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está envelhecendo hoje é diferente. Eu lembro o meu pai com a minha idade, meu pai 
tinha cara de velho, espírito de velho. 
 
Era isso que eu ia perguntar, um pouco dessa sua experiência que você teve 
com os pais, porque as vezes a gente vive coisas muito diferentes. 
Rafael – Não... era diferente. Eles pensavam muito diferente, muito, muito, muito. Eles 
não tinham o preparo que a gente teve, o estudo que a gente teve. Meu pai, eu acho 
que teve só o primário. Meu pai só fez o primário. Minha mãe foi um pouco mais. -- -- 
(desvio temático) -- --. Mas é muito diferente, (entre) o meu pai e minha mãe não 
existiu um diálogo, como eu tenho hoje com o meu filho, por exemplo. Às vezes, 
quando ele chega aqui, ele puxa papo comigo. Porque ele sabe que vai ter eco. Puxa 
papo com a minha esposa. Ele pergunta as coisas para a gente, às vezes ele quer 
saber se ele deve fazer assim ou assado. Coisas que ele não viveu aquilo ainda. 
Faço? Compro? Não compro? Vejo? Vou? Não vou? Não que ele esteja inseguro, 
mas ele quer trocar uma ideia e você percebe que a pessoa quer uma opinião pra ver 
se o rumo que ele está querendo tomar é o mais adequado, né.  
Então isso é bom para a gente, porque a gente não é tido como um velho, porque o 
velho é isolado, né. E agora depende muito de cada um, por exemplo, eu sempre 
gostei de velho. Eu sempre gostei de bater papo com gente velha, de escutar história... 
aquele papo simples dos avós, dos pais da gente... Tio contar coisa que você morria 
de rir, né. -- -- (desvio temático) -- --. Então eu vejo essa molecada hoje, às vezes eu 
falo pra minha esposa, tem o colégio aqui do lado, né.  Essa molecada... você olha 
daqui de cima (do apartamento) no intervalo e eles só estão um celular. 
 
Num mundo paralelo? 
Rafael – Você não vê ninguém brincando de nada. Não tem nada, não tem uma bola, 
não tem uma corda, não tem um corre-corre, sei lá… É todo mundo sentadinho ali, 
parece uns bobos. Tudo bem que eles devem estar com a cabeça a mil. As gerações 
... cada um tem a sua, o seu jeito. Mas eu não vejo preconceito pro velho hoje em dia, 
até porque como falei né, hoje as pessoas estão vivendo muito dentro do seu mundo, 
não está olhando muito para o lado para falar “Poxa, olha o fulano está do meu lado”, 
nem tá vendo, né. 
 
E me fala uma coisa. Como é que é... você pensa em parar de trabalhar ou é uma 
coisa que você pensa “Não, só quando não der mais”? Como é que essa relação 
com parar de trabalhar? 
Rafael – Então, isso está me deixando num conflito danado. Porque eu gosto muito 
de viajar, gosto muito de viver a vida… E, eu tenho toda a liberdade de trabalhar onde 
eu trabalho. Eu chego a hora que eu quero, saio a hora que eu quero, não existe uma 
regra para mim lá dentro. Não é para mim, são para todos lá, porque lá ninguém é 
contratado por CLT. Você tem que saber os teus horários, tua responsabilidade, teus 
negócios como é que estão andando. Então, às vezes eu penso em parar. Eu falo 
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para minha esposa: “Vamos parar? Vamos vender aqui vamos morar numa praia, 
vamos mudar de São Paulo para um lugar”. Eu trabalho na Vila Olímpia e levo uma 
hora daqui até lá todo dia hoje. -- -- (desvio temático) -- --. 
 
Uma hora pra ir e mais uma pra voltar né? 
Rafael – Não, não, pra voltar… 
 
Pra voltar é rápido? 
Rafael – Quinze minutos, quinze minutos. 
 
Ah, que bom! 
Rafael – Então isso tudo te desgasta, entendeu. E eu estou nessa vida há quantos 
anos? Pô, há muitos anos fazendo isso todo dia. Eu estou com 66, você fala: “Você 
fez um projeto? “. Fiz! Era parar com 65. Já estou um ano na frente. Eu acho que não 
vou parar tão já. Eu estou ainda me sentindo muito bem... Mas também não posso 
parar no dia que eu estiver numa situação que eu estou dependente do remédio, de 
uma cadeira de rodas, um andador. Aí não adianta né? Porque aí você não vai para 
lugar nenhum. Você não vai nem trabalhar, porque não querem. Você não tem mais 
condições físicas e mentais de trabalhar e você não tem mais pique para poder viajar, 
pra poder… 
Então, hoje a gente tem cabeça boa, tanto eu quanto ela, então às vezes eu falo “Puta, 
a gente podia vender aqui e comprar um apartamento menor na praia!”. Aí tem hora 
que a gente vai e tem hora que a gente não vai.  
E é assim Tatiana.... Por enquanto as coisas estão assim. Mas quando você começa 
a pensar, você sabe que uma hora vai chegar isso. Eu não pensava nisso até uns 
quatro, cinco anos atrás…. Comecei a pensar de dois, três anos para cá e agora está 
se intensificando.  
Então às vezes a minha esposa fala “Ah, a gente podia morar em Florianópolis” -- -- 
(desvio temático) -- --. Mas é besteira né, no fim a gente acaba não indo, acaba ficando 
por aqui. Então, vamos morar em Santos pô! Comprar um apartamento lá de frente 
pro mar... eu acho que eu vou ter pique de andar todo dia. Mas eu acho que vou sentir 
falta do transito… 
 
A gente sempre projeta as coisas, mas a gente sente falta um pouquinho desse 
dia a dia… 
Rafael – É porque, sabe o que é…. Ela (esposa) tem a vida dela tranquila, feita. Ela 
vai ao clube três, quatro vezes por semana, faz atividade, tem as amigas dela… 
 
Tem um ciclo social… 
Rafael – Você não pode cortar isso, entendeu… Ela vai ter que sentir a hora de falar 
“Também já não aguento mais”.  Falar: “Vou falar com as minhas amigas por 
WhatsApp, venho para cá de vez em quando, a gente almoça…”.  Precisa ser um 
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negócio de comum acordo. Eu diria para você assim, se ela quiser ir hoje, eu vou com 
ela, mas se eu quiser ir hoje, ela não vai comigo, você entendeu… E eu fico, não tem 
problema nenhum, a gente tem que ir juntos. 
 
E me fala uma coisa... como é essa saída dos filhos de casa?  Você acha que foi 
um marco, que te fez se sentir mais velho, menos velho? Você tem alguns Rafael 
assim que você acha que te fizeram pensar mais nesse momento de 
envelhecimento? 
Rafael – Incrível, nada. Não senti absolutamente… O mais velho está aqui ainda, mas 
o mais novo... ele é uma gaivota -- -- (desvio temático) -- --. E ele foi embora.  
Sinceramente, não sei se é porque eu sempre fui muito parecido com o mais novo. 
Não me impactou nada, zero impacto que o mais novo foi embora de casa. 
 
E se o seu filho mais velho saísse de casa, você acha que isso teria um impacto? 
Rafael – Teria… 
 
Você acha porque é o último do ninho que está saindo? 
Rafael – Não, não. -- -- (desvio temático) -- -- O mais velho é um cara muito carinhoso. 
Ele sempre quer a gente por perto dele, quer conversar, às vezes ele vai fazer um 
negócio no sábado e ele fala “Veio, vai levanta aí, vamos embora, vamos comigo lá 
que eu lavar meu carro…”.  
Ás vezes, a minha esposa fala “Vai, vai”, e eu falo “Não, eu não estou a fim”. Porque 
eu já fui andar de manhã, levantei muito mais cedo, já fui caminhar, já levei o cachorro 
no pet shop, já tomou banho e já foi buscar. Chega meio dia, uma hora... quero tomar 
minha cerveja, que eu adoro tomar cerveja. E ele acorda meio dia né, então ele acorda 
e quer ir pra rua. Eu já fui… 
 
Você já fez um monte de coisa… 
Rafael – Já fui. Então é um vínculo um pouco diferente, entendeu, os dois, o 
sentimento é exatamente o mesmo, mas a maneira de lidar com um e com o outro é 
diferente, porque pela personalidade de cada um. -- -- (desvio temático) – 
 
E pra fechar esse bloquinho, o que é envelhecer pra você em uma palavra? 
Rafael – É… Morrer. 
 
Envelhecer é morrer? 
Rafael – Eu acho que o cara que se considera velho, ele para com tudo, inclusive… 
Eu acho que, eu acho que nós temos que nos dar corda todo dia, eu me auto dou 
corda todo dia. Não que eu precise, mas eu me policio porque eu não posso parar. 
Agora o cara que envelhece e para, ele morreu pô. 
Você percebe, eu já vi aqui no prédio… Você percebe a aparência, a roupa, o cabelo, 
a barba, o chinelo… O cara é velho, envelheceu, pra mim o cara morreu… Entendeu? 
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E tem cara que tem, às vezes até um ano a menos do que eu aqui no prédio, tem 65, 
o cara se aposentou e está aí parado. Eu estou aposentado, me aposentei esse ano, 
aleluia né. E… O cara parou totalmente, então acho que… 
 
Mas você acha que isso tem a ver com trabalho, ou ter uma atividade, ou você 
acha que isso impacta muito, o fato de parar de trabalhar?  
Rafael – Você diz o envelhecer? 
 
É, não. De se sentir velho… 
Rafael – É você não ter uma atividade. Por exemplo, tem gente que não tem mais 
uma atividade profissional, mas o cara tem muitos amigos, ele gosta de viajar, ele tem 
dinheiro… Precisa ter dinheiro, não adianta você falar que não né, no Brasil tem gente 
que pensa “Ou eu pego um avião e vou até Fortaleza passar um fim de semana ou eu 
pago minha assistência médica que é mais barata”, então ele fala “Não, vou pagar 
minha assistência médica... porque eu já estou com 70 anos, não vou fazer loucura...”. 
Mas o cara pensa no dia de amanhã e está se entregando né, vai se entregando, vai 
se entregando a tudo que é da velhice. Então ele acaba abandonando todo e qualquer 
tipo de lazer, pensamento um pouco mais positivo e ele só pensa que ele está velho, 
velho, velho. E se ele não reagir ele vai se sentir velho. Por isso que eu falo que eu 
acho que aí o cara morreu mesmo né. Não se comunica com mais ninguém. Então só 
pra você ter ideia, eu tenho um irmão que fez esse ano, -- -- (desvio temático) – 
Então acho que a velhice é uma coisa que se escutou muito que antigamente, o meu 
avô morreu com 51 anos, cinquenta e… 52 anos. Meu pai já morreu mais tarde, mas 
eles morriam muito cedo. Então velho pra eles era com 50 anos, pro meu pai era com 
uns 70, pra mim eu acho que vai ser com 90. Eu falei pra minha esposa, falei “Acho 
que quando eu tiver uns 90 anos, eu vou me sentir velho”. Por enquanto está longe 
disso, então acho que velho é isso, sabe, você não se entregar, o cara não pode se 
entregar, ele tem que reagir. O mundo tem muita coisa pro cara olhar, e por mais que 
ele tenha 70, 80 anos ele não viu nada, tem sempre coisas novas pra você aprender, 
-- -- (desvio temático) -- --  Você tem que ser muito simples, humilde, por exemplo eu 
adoro escutar jovens, porque eu aprendo com esses caras, eu aprendo, eles me 
perguntam as coisas, mas se fizermos dez perguntas, eu fiz oito pra eles… 
 
É uma troca né?  
Rafael – É, mas é uma troca onde eu posso pegar mais dele do que eles de mim, 
entendeu. Eu aproveito isso, a molecada hoje você vê mexer no celular e computador 
em… Eu sei mexer, mas eu não vou tão longe porque eu não preciso. -- -- (desvio 
temático) -- --. Então, eu acho que a gente não pode parar. 
 
Tá, gostei da definição.  
Rafael – É mais ou menos isso… 
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Agora eu vou trazer algumas palavras… Existem diversos termos para se referir 
a pessoas com mais de 60 anos né (entrevistador mostra cartão ).  Tem algum 
desses termos que você acha muito negativo ou algum que você gosta, que 
você acha que é mais positivo? 
Rafael – Sinceramente eu já li todos e não gosto de nenhum. Agora… 
 
Qual é o que você menos gosta? 
Rafael – Esse papo de melhor idade, puta... isso é um papo furado. Olha, você sabe 
que eu relutei para tirar aquele cartão de estacionamento de idoso. A minha esposa 
me encheu tanto o saco, que eu fui tirar. Você faz pela internet tudo. Fiz pela internet, 
eu pus num envelope e mandei pelo correio, demorou um tempão mas veio tudo pelo 
Correio. Então você não faz nada, tudo pela internet. Ela falou “Você está percebendo 
que cada vez mais a gente vai nos lugares e não tem vaga e tem sempre (vaga) de 
idoso e agora eles vão começar a multar, a gente tem que começar a usar”. Eu sou 
relutante, eu não uso, eu prefiro rodar e procurar. Eu ponho em qualquer vaga, eu 
acho que essa vaga de idoso é para quem é idoso, e como eu não sou idoso, eu não 
ponho. Mas eu tenho meu cartão, entendeu. Então melhor idade, você acha que a sua 
idade é boa ou não? 
 
Acho, estou super feliz com a minha idade assim… 
Rafael – Então a melhor idade é a sua não é? Não é essa daqui… Não gosto de 
nenhuma, acho que se você escrevesse aqui “Coroa” aceitaria até mais… Mas 
pessoas mais sênior, adulto sênior, aposentado, tá louco… Idoso, terceira… Não, não 
gosto de nenhuma Tatiana, sinceramente… 
 
Tá, e se uma empresa tivesse que colocar algum termo num produto. Que termo 
você acha que ela deveria usar? 
Rafael – É…precisa dar uma pensada... É incrível, mas os cara da minha época... eu 
sou da década de 50... a grande maioria de cara da minha idade que eu ainda me 
relaciono, eles são muito topeira, muito quadrado. Os caras da minha geração, eles 
não têm muita vaidade mais sabe, com raras exceções. -- -- (desvio temático) --. Então 
eu estou imaginando você pondo uma coisa na prateleira. Tem umas gôndolas e por 
uma plaquinha nos matinais, não sei ... Você tem que por algum nome ali né? Nossa 
Senhora… O brasileiro é muito preconceituoso muito…  
 
Pode ser outro que não está escrito aí também não sei se tem algum que é 
menos pior… 
Rafael - Olha só, eu acho que tudo isso aqui ó, idade avançada, pessoa de idade, 
sênior, adulto, maduras…. Olha o que se poderia usar aqui é o 60 mais, eu acho mais 
legalzinho. Então você põe lá “60 Mais”, pumba! Vai despertar até curiosidade, porque 
o cara vai falar “O que é 60 mais?” 
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Vai ter cara que na hora não vai se ligar e aí vai falar “Ah, é comigo então o negócio, 
60 anos ou mais”. Então, vamos dizer assim... eu acho que 60 mais seria menos 
ostensivo, vai.  
Mas eu acho que você precisaria pensar em uma maneira mais criativa e que deixasse 
nas entrelinhas até a dúvida que é para o cara. Se é um negócio para ele não é..... 
Agora, tem gente que precisa ser mais direto, né. Você sabe disso, tem gente que tem 
que ser explicitados, porque se não ele é capaz de não entender ... Então o Tatiana, 
eu acho que esse 60 aí...(pausa prolongada) 
Eu não colocaria nenhum, mas trabalha em cima disso.... Pensa… E quem sabe te 
surja alguma coisa a partir disso daqui. Agora isso é, isso é um fato, o segundo fato é 
que você vai se deparar com gente, a grande maioria, que vai aceitar qualquer um 
desses negócio aí. Eu sempre digo que eu e a minha esposa, somos pontos fora da 
curva… 
 
É eu vou entrevistar vários perfis de pessoas, assim, a ideia é… 
Rafael - Você já entrevistou muita gente da nossa idade? 
 
Já, já… Tem perfis bem diferentes… 
Rafael - Eu convivo com um cara de 59, 62 anos um carioca, carioca. Meu, qualquer 
coisa que você fala ele se ofende, ele é um cara muito emotivo, ele é um cara que 
vive de saudosismo, eu não acredito. Mas olha, não dá, eu até evito de ter muita 
amizade, porque ele é muito para baixo. Os caras da minha geração são muito topeira, 
muito, ainda falam em vantagens, o que eles fizeram, quem eles foram na época de 
solteiro… Meu, pra mim o passado morreu, tá enterrado meu, esquece. Então por isso 
que eu falo, se você modernizar muito você pode… 
 
Afastar alguns perfis… 
Rafael - Cercear a coisa, entendeu, você pode afastar. Então você tem que buscar 
alguma coisa em cima disso aqui ó…. Idoso acho que é muito chato, aposentado, vai 
ter idoso que não é aposentado. Melhor Idade, muita gente fala isso até na televisão 
em propaganda, né. 
 
Bastante… 
Rafael - Aí você tem que pensar alguma coisa em cima disso... -- -- (desvio temático) 
-- 
 
Agora eu vou te fazer outras perguntas… Quais são suas marcas favoritas?  
Rafael - Marca de? 
 
Marca que você encontra no supermercado, farmácia, dentro desse universo... 
assim... 
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Rafael - Bom, é Colorado, de cerveja né… Não mas não pega bem falar de cerveja, 
né? 
 
Mas pode ser de cerveja, o que você se identifica, a marca que você gosta… 
Rafael - Não, não, não, lógico! De produtos você fala? 
 
De produtos é… 
Rafael - Olha eu sou um cara assim, hoje eu gosto de queijo, hoje… 
 
Que marca de queijo você gosta? 
Rafael - Queijo importado. Dá pra você comer queijo nacional, mas a diferença não é 
grande. Hoje você tem queijo francês mais barato que nacionais. Você pega queijo 
Tirolez, por exemplo, tem alguns que são mais caros do que um queijo Presidente. 
Hoje tem Presidente no Brasil. -- -- (desvio temático) -- Eu gosto de comprar pão, 
esses pães mais artesanais hoje, entendeu. 
 
E tem alguma marca que você gosta desses pães assim? 
Rafael - Não, olha… O pão, por exemplo, que eu compro no Pão de Açúcar, porque 
o Pão de Açúcar, o supermercado... ele tem uma linha de pães rústicos, vamos dizer 
assim… 
 
Uhum, pães frescos que lá… 
Rafael - Então, você conhece o Olivier Anquier? 
 
Uhum… 
Rafael - Esse cara teve uma linha de pães pro Pão de Açúcar durante muitos anos, 
você comprava pães do Olivier Anquier dentro do Pão de Açúcar. Você vê que esse 
contrato terminou. O Pão de Açúcar ficou um tempo sem apresentar esses pães, hoje 
estão todos esses pães na prateleira. Só que quando era o Olivier Anquier custava 
dez, hoje custa cinco. O mesmo pão... você pagava cinco de grife, pelo nome dele. 
Esses pães são uma delícia. -- -- (desvio temático) -- Então essas coisas, por exemplo, 
eu não sou de beber nada destilado então eu bebo cerveja, vinho. Eu compro vinho. 
Ganho muito vinho do meu filho do Chile, que lá é muito barato e são vinhos muito 
bons, tem vezes que ele vem pra cá e traz um monte… 
 
Vem com a mala cheia.... 
Rafael - O mais velho sempre me traz vinho também, ele compra lá no Pão de Açúcar 
e me traz... que ele sabe que eu tomo vinho… -- -- (desvio temático) --. É… Gosto de 
batatinha frita, o Lays… 
 
Pra acompanhar a cervejinha… 
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Rafael -  Mas olha... Melita, que é o café eu gosto, eu tomo, eu que faço o café aqui 
em casa... há muitos anos eu que faço porque eu sou o primeiro que levanto né. 
Então… 
 
E por que que você gosta, por exemplo, de Melita?  
Rafael - Ah, pelo aroma, sabor, apresentação… Ele é superior aos outros, eu acho.  
 
E me falou uma coisa, você lembra de alguma marca que ela é feita pra pessoas 
com mais de 60 anos? 
Rafael - De mais idade? 
 
É. Tem uma marca que vem na sua cabeça, uma propaganda que você tenha 
visto? 
Rafael – Não... De um produto específico de consumo? 
 
Pode qualquer marca, alguma coisa que você tenha visto que é para pessoas de mais 
idade. 
Rafael - Ah, o que a gente vê muita propaganda é da Prevent Sênior, que é aquele 
plano de saúde que é mais focado em pessoas de um determinado faixa etária pra 
cima, -- -- (desvio temático) -- --. Agora, fora isso, produto de consumo em 
supermercado, em posto de gasoLuna… Eu nunca vi assim uma promoção “Venha 
lavar seu carro das 11h às 3h da tarde, ou então das 7h da manhã às 9h, se você tiver 
mais de 60 anos o preço é pela metade”. Não, não existe isso. Não existe nada voltado 
para o velho, eu acho. 
 
E você sente falta de produtos que são voltados para uma idade mais velha? 
Porque existem necessidades diferentes de corpo ou alimentação... ou você 
acha não faz falta pra você? 
Rafael - Não, não faz falta nenhuma porque os jovens hoje. Existe aqueles que 
realmente cultuam muito o corpo, a boa alimentação, o exercício e isso entrou no 
mercado muita coisa saudável que pode ser consumido por mim tranquilamente e 
então… Não tenho nada, não… 
 
Mas se teria alguma rejeição se existisse algum produto? 
Rafael - Nenhum, pelo contrário. 
 
Se tivesse você compraria? 
Rafael - Provaria, não… Provo, a gente prova, não vejo problema nenhum.  
 
Tá… Agora eu vou te mostrar uma lista de categorias. Gostaria que você desse 
uma olhadinha. [pausa prolongada]. Imagina que tem uma empresa que teve a 
ideia de lançar uma linha de produtos desenvolvidos especialmente para 
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atender as necessidades e desejos de pessoas com mais de 60 anos. Você acha 
que tem alguma categoria que não combina com essa ideia? 
Rafael - Dessas aqui? 
 
É, dessas micro-categorias que... na verdade os produtos que estão de baixo, 
né. Alimentação… 
Rafael - Mas você quer saber, por exemplo, alimentação, genericamente tudo não? 
 
Não, cada uma delas. 
Rafael - Por produto? 
 
Tem algum que você acha que não combina com essa ideia…. Então pensa que 
eles vão lançar lá um produtos para pessoas com mais de 60 anos e eu queria 
que você… [pausa] 
Rafael - Creme dental, não vejo… Essa fralda, a fralda geriátrica é uma realidade e é 
muito útil né. Para quem tem necessidade, até porque são, muitas vezes tem 
problema de incontinência urinária, pós-operatório, aquelas coisas todas. Você pode 
precisar usar uma fralda dessa depois de uma cirurgia por exemplo. Eu fiz uma cirurgia 
de próstata, eu não tive incontinência urinária, mas eu comprei. Produto pra cabelo 
legal, para o corpo, para o rosto, protetor solar, maquiagem, perfume… Perfume é um 
negócio que não tem perfume de novo, de jovem e de velho né. Logicamente que, 
como chama aquela mulher que já morreu, famosa? 
 
Ahh… Ai… 
Rafael - Perfume feminino… 
 
Da Chanel? 
Rafael - Chanel… -- -- (desvio temático) -- --. Produto para a barba. Tem cara que é, 
é como eu te falei, é coisa da vaidade e tudo mais. Suplemento vitamínico também, 
acho tudo aqui positivo, tudo muito bom. Eu acho que tudo teria retorno, uma linha, 
você pode até pegar qualquer produto desses aqui, que é o mesmo que você tem na 
prateleira... Pô, mas para vender no nicho que a gente quer vai ter que trocar o rótulo, 
a cor da embalagem, do frasco, né. O cara vai saber que aquela cor azul é mais para 
o cara de mais idade. Mas o produto pode ser o mesmo né. Tem mais aqui atrás? 
 
Não, só tem essas aqui. E agora para fechar, é a última parte da entrevista. Eu 
vou te mostrar algumas imagens e eu vou te passando aqui. Vou até pedir pra 
você ir organizando na mesa para você poder olhar todas com calma. Pode ir 
separando do jeito que você achar melhor.  
Rafael - Solidão é terrível, né? [referindo-se a imagem 15]  
O que eu você quer saber?  
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Queria que você escolhesse cinco imagens que melhor representam a velhice… 
 

IMAGENS ESCOLHIDAS  

Imagem 08B – Homem Ensinando 
Época da Experiência 

 
 

Imagem 17 – Família Reunida 
Integração 

 
Imagem 19 – Casal com Neto 
Integração 

 
 

Imagem 12 – Casa em Viagem 
Idade dos Sentimentos ou Época do Lazer 
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Imagem 06B – Homem no Churrasco 
Idade do Lazer 

 
 

 
Rafael - Bom, a velhice é sabedoria, lazer, descanso, justiça, companheirismo. Esse 
companheirismo é importante. Trabalho, atividade…  
Assim? Já foi então… 
 
Você quer trocar algum ou…? 
Rafael – Não.  
Família é muito importante. Acho que esse [Imagem 17] está muito semelhante a 
esse, né? [Imagem 19]. 
Esse aqui [Imagem 20 – Casal Curtindo] é um lazer... e entre esse [Imagem 20] e esse 
[Imagem 12] eu fico mais com esse [Imagem 12].  
Esse aqui [imagem 15] é terrível, terrível. 
Esse é legal [Imagem 06B] 
Esse não, esse aqui é um cara coroa, mas com aspecto ótimo. [Imagem 01B]  
Fazer palavra cruzada não é comigo. [Imagem 07B]  
Cabelo branco não me incomodo… [Imagem 10]  
Eu acho que esse aqui é legal também, mas se ele tivesse mais ereto acho que até 
escolheria, mas assim arcado é sinal de que ele está meio cansado, então não vou 
nele não. [Imagem 03B] 
Então fico com essas mesmo. (referindo-se às escolhas originais). 
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Você falou sabedoria… 
Rafael – Eu acho que o cara tem que trabalhar, ter uma atividade de trabalhar, sabe? 
Aplicar o dinheiro dele, ver quanto ele está gastando... Ele tem que arredondar a 
aposentadoria dele, ganhou dez tem que gastar dez, não pode gastar onze… Eu acho 
que isso é importante… 
 
Tá, e você acha que isso daqui representa a sua velhice, ou o seu processo de 
envelhecimento? 
Rafael – Sim, eu já me sinto convivendo muito bem com o meu filho [imagem 08B].  Eu tiro 
minhas horas de lazer [imagem 06B], de descanso, não abro mão. Adoro família, está todo 
mundo junto [imagem 17], as pessoas… -- -- (desvio temático) -- --. O passear, lazer, estar 
com a sua companheira, seu companheiro, alegrias… [imagem 12].  
Então... olha aí, tão fazendo uma viagem [referindo-se a imagem 12 – Casal em 
Viagem] e logicamente, ele é um cara disciplinado, um cara que… vamos dizer 
assim... um velho não pode ser largado, porque a partir do momento que isso não 
existe, ele cria uma dependência dum filho porque ele não tem controle, então acho 
que a pior coisa que tem é você ser um cara negligente no controlar do teu orçamento 
porque você acha que o teu filho pode te ajudar. Então acho que, não é questão de 
orgulho, é questão que você não pode transferir problema pra ninguém, problema que 
é seu... é seu. Então você tem que controlar os teus negócios. 
 
Tá e você acha que a sociedade enxerga o envelhecimento assim? 
Rafael – Não… 
 
Que imagens você escolheria? 
Rafael – Solidão, né, essas solidões aqui são terríveis [imagem 14 e imagem 15]. Eu 
acho que eles enxergam muito dessa maneira [imagem 18], falta de diálogo, cansaço 
de convivência, então parece que o casal quando eles passam tempo do sexo, do 
passeio, parece que eles perdem a motivação, né, uma grande bobagem. Eles se 
vêem assim, abandonados e dependente de um instrumento para andar [imagem 13], 
alguma coisa assim. Enfim, aqui não tem mais nada.  
Esse aqui é aquele cara que fica fazendo palavra-cruzada [imagem 07B], não é ruim 
isso... porque isso exercita a cabeça do cara... até que não é ruim. Seria pior se fosse 
um jogo de dominó… 
 
Então tá bom, é isso…  
Rafael – Respondi? 
 
Muito obrigada. Foi muito legal a conversa, é muito legal ver a diversidade 
existente, já estão formando grupos assim de pessoas que almejam mais de um 
jeito, grupos que tem ideia mais de outro… Isso é muito rico! 
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ENTREVISTA 9 
 
Entrevistada: Lucas 
Entrevistadora: Tatiana Garcia 
Transcrição: Mariana Cruz  
 
Tudo certinho... vou pedir só pra você falar o seu nome e a sua idade para ter 
registro aqui. 
Lucas - Meu nome é (nome fictício) e tenho 73 anos. 
 
E me fala um pouquinho de você. Você é casado ou tem filhos? 
Lucas - Sou casado a 50 anos, tenho quatro filhos. 
 
E tem netos também, né? 
Lucas - Tenho três netos.  
 
E qual é sua profissão? O que você fazia antes e o que você faz hoje?  
Lucas - Quer saber meu histórico escolar, essas coisas? 
 
No que você trabalhou... na verdade qual que era a sua profissão ou, se você 
ainda trabalha? 
Lucas - A minha foi sempre difícil porque eu fui --. Dez anos trabalhei em banco, depois 
15 anos em construtora… Depois, ahm…. Falar os maiores né? 
 
Aham, aham... 
Lucas - Depois cinco anos em indústria. Depois mais cinco anos em indústria de 
papel… 
 
Bastante visão de mercado, rodou bastante… 
Lucas - É, a outra foi indústria de amortecedores e agora indústria de papel. Depois 
um belo dia eu tava fazendo uma regata Santos - Rio e… tive um AVC. E… Quando 
eu voltei, eu não soube que eu tive um AVC, porque levamos três dias velejando e eu 
fiquei enjoado pra burro, que foi consequência do AVC, mas eu só soube do AVC 
depois de três meses. E depois eu sai (do trabalho) … e desde então não fiz mais 
nada. O que eu faço hoje em dia? Nada. 
 
Como é que é sua rotina? 
Lucas - Minha rotina… Até um mês atrás era acordar, ir a pé para o clube, é… jogar 
tênis. E depois voltava a pé. Isso três vezes por semana, três vezes por semana fazia 
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academia, isso dai de manhã e de tarde. É… era mais assim, dia, via computador, 
esses negócios. 
 
Ah então... você tem a sua rotina que você criou mesmo depois parando de 
trabalhar. Legal... E me fala o seguinte: como é que está sendo esse processo 
de envelhecimento? Tem algum marco que te faz sentir mais ou menos velho? 
Coisas que aconteceram, me fala um pouquinho…  
Lucas - Você sabe que não… Bom, em primeiro lugar eu não… Não me, não me vejo 
como velho. É… Não teve nem um marco assim, não, não senti nada marcante não. 
 
Nem quando você parou de trabalhar também não… 
Lucas - Eu senti falta do trabalho, depois mas aí já tinha 50 e… Quase 60 anos então 
eu não conseguiria outro emprego, outra coisa. Ai depois fui me adaptando tal e hoje 
em dia me sinto bem. 
 
E quais foram as mudanças que você sentiu no seu corpo ou mente… Como é 
que é esse processo? 
Lucas - Isso lógico que sente, né. O físico você percebe logicamente… No mental a 
única coisa que eu percebi foi que esqueço as coisas. Isso é muito chato quando to 
conversando com alguém e quero lembrar alguma coisa e na hora não vem o nome, 
depois eu me lembro mas, é… Essa é uma das consequências de ficar velho. 
 
E teve algum momento, assim uma situação que você falou “Uhmm, to ficando 
velho” ou não? Que te marcou assim… 
Lucas - Olha… ‘çê sente velho quando os filhos dão festas e não convidam mais a 
gente.  
 
Boa! 
Lucas - Até, sei lá, uns 15 anos atrás todas as festas de filho a gente ia. Depois 
começaram assim --. Acho que eles não querem mais velho. Então… Isso ai que eu 
mais ou menos sinto falta.  
 
-- [desvio temático] -- E tem alguma atividade que você deixou de fazer por conta 
da idade? 
Lucas - Uhm, não. Eu ando, bom pelo menos andava até um mês atrás né. Andava 
bastante a pé, fui, é, eu faço tudo a pé. Fui fazer o Caminho de Santiago que andei 
mil quilômetros a pé… 
 
Que legal! Nossa, animal, muito legal. 
Lucas - E, enfim. É.. Continuo fazendo isso. Jogar tênis, eu voltei a jogar tênis depois 
de nunca mais querer ver a raquete durante vinte e tantos anos, depois voltei a jogar. 
É… faço academia com regularidade, que dizer não, num, num… Talvez, lógico, se 
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eu vou esquiar, não vou mais ter aquela facilidade. A única coisa que eu senti foi, ah… 
Andar a cavalo, fui andar a cavalo, senti lá em cima “Opa, não posso mais cair”. 
 
O medo cair ali, de que já não… 
Lucas - É então… Desisti de andar a cavalo e andar de moto também, eu falei “Não 
posso cair”. 
 
Caí agora… Tem mais consequência! 
Lucas - Antigamente você caia e não acontecia nada, agora cair é... 
 
E me fala um pouquinho, quais são as coisas mais importantes para você hoje? 
Lucas - Ah, são os netos, o bem estar dos filhos, lógico, da mulher… É, acho que isso 
ai. 
 
E eu esqueci te fazer uma pergunta assim, você falou agora dos netos dos filhos, 
é…  Nesse processo tem algumas pessoas que falam muito da saída dos filhos 
de casa como um marco que muda muito a rotina, que faz se sentir mais 
sozinho. Você sentiu isso? 
Lucas - Não, não, não senti. Eu dei graças a Deus. Todos em casa quando fizeram 
30 anos saíram né, ou um pouco antes e tal. Certo… O raspo de tacho, o mais novo… 
Levou uns dois anos a mais, depois nós compramos um apartamento e pusemos ele 
lá. Esse foi… Mas nunca senti nada assim. 
 
Mas quando eles saíram a sensação foi do que? 
Lucas - A única, talvez a única coisa que eu tenha sentido, foi quando o último saiu… 
A minha esposa pegou no meu pé. Não me deixou mais sair porque ela não gosta de 
ficar sozinha. 
 
Ah entendi, então mudou um pouco a dinâmica da casa né.  
Lucas - Exatamente. 
 
E quais são seus maiores medos? Hoje. 
Lucas - Meus maiores medos…  Sei lá... Bom... ficar sem dinheiro, ficar sozinho. 
 
E nesse processo de envelhecer... não sei se você acompanhou o 
envelhecimento dos seus pais... Tem coisas que você olha e tem medo que 
aconteça com você para frente? 
Lucas - É bom… O meu pai morreu 85 anos e minha mãe com 97. Eu não queria 
nunca ficar que nem meu pai, que ficou uns três meses na UTI. E…  
 
Você quer que eu pegue para você? 
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Lucas - É o telefone da minha mulher... deixa… O… Talvez o meu medo maior seja 
esse, de ficar doente e assim, não morrer logo de cara. 
 
Sofrer né… Tá. E sobre seu maior sonho, quando a gente é mais novo a gente 
tem muitos sonhos, projeta, né, dai primeiro você quer casar, dai depois você 
sonha em ter filho, dai você sonha que o filho vá pra universidade. Agora, quais 
são seus sonhos? 
Lucas - Meu sonho seria viajar mais. Gostaria demais de viajar. 
 
E hoje você viaja não tanto quanto você gostaria por conta de… Grana… Que é 
caro né? 
Lucas - É lógico, antigamente a gente viajava bastante, mas hoje em dia não…. 
Limitou isso ai. 
 
E como foi esse processo… É, teve um planejamento pra esse envelhecimento? 
Lucas - Não, nada, nada. 
 
Nada… Foi… 
Lucas - Nunca teve. O… Bom, em primeiro lugar porque… Sei lá, talvez, talvez por 
causa disso, porque meu pai tinha bastante coisa... então eu achei que ia sobrar uns… 
Sei lá, na época alguns milhões de dólares… Então, eu, acho que isso ai me deu uma 
tranquilidade. Depois meu pai morreu e acabou tudo então… Nunca fiz um 
planejamento. 
 
Não pode contar com esse dinheiro. 
Lucas - Infelizmente, nunca fiz nenhum planejamento. O que entrava, saia.  
 
E se você tivesse que falar sobre como você é percebido pela sociedade ou pela 
família. Você se sente desvalorizado ou mais valorizado por conta da idade? 
Lucas - Ah, sou mais desvalorizado.  
 
E por que você acha que isso acontece?  
Lucas - Ah, porque os jovens não… Não dão muito valor a idade aqui no Brasil. Não 
é que nem no Japão que a turma “Ohh”, glorifica tal. Não é, eles não… 
 
É uma coisa cultural. 
Lucas - Exatamente  
 
E se a gente tivesse que definir o que é envelhecer pra você em uma palavra, o 
que você diria? 
Lucas - Envelhecer é ficar velho. Sentir velho… 
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E você falou uma coisa interessante “se sentir velho”. Não necessariamente ‘tá  
muito… 
Lucas - Exatamente é isso que eu acho que… O importante é isso. Não ficar velho no 
sentido de sentir. 
 
A gente tava falando de velho e vou pegar um gancho aqui... Existem algumas 
palavras que a gente vê por aí sendo usadas pra falar, a se referir a pessoas com 
mais de 60 anos, né. Então aqui tem: “Idoso”, “Terceira Idade”, “Melhor Idade”, 
“Aposentado”, “Cidadão Sênior”,  “Pessoas mais velhas”, “Adulto”… Queria 
que você desse uma olhada nessas palavras me falasse se tem alguma que você 
acha mais positiva ou palavras que você acha negativas, neutras… Queria que 
você falasse um pouco sobre essas palavras. 
Lucas - Bom, negativa tem várias. Mas… 
 
Quais são? 
Lucas - “Idoso”… 
 
Por que você não gosta de “Idoso”? 
Lucas - Aí que ‘tá. Porque acho que idade é a pessoa sentir, né. E… “Idade avançada”, 
“Pessoa de idade”… Essas eu acho as mais negativas. Melhores, mais positivas… 
“Melhor Idade”, “Pessoas Maduras”… Essa não, “Idade Avançada” e “Pessoa de 
Idade” não. É, sei la, “60 mais”. 
 
Você acha essas mais positivas? Tá. Falando um pouquinho de “Melhor Idade”, 
você acha que é a melhor idade-- 
Lucas - Não  
 
Não? 
Lucas - Melhor idade era quando eu tinha 35 anos, sua idade! 
 
Que bom! Deixa eu aproveitar então! 
Lucas - Vai pra vida, aproveita! 
 
E você acha que, qual seria a palavra que você gostaria que as pessoas usassem 
ao se referir a você. ? 
Lucas - Dessas palavras aqui? 
 
Uhum… 
Lucas -  “Pessoa Madura”. Talvez… 
 
Tá bom… Agora a gente vai para uma outra dinâmica. Você vai bastante--, você 
costuma ir ao supermercado, a farmácia... E quais são as marcas dentro desse 
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universo que você mais gosta? Tem uma marca favorita que você gosta 
bastante? 
Lucas - Em supermercado na verdade eu gosto de queijo, de… Não gosto de coisa 
de marca assim não, em geral. Não sei, café… 
 
Café? Você gosta de café? Que marca você gosta de café? 
Lucas - Três Corações.  
 
Por que você gosta dessa marca? 
Lucas - Eu gosto do sabor. 
 
E se essa marca fosse um animal, que animal ela seria? Quando você pensa em 
Três Corações vem que animal na sua cabeça? 
Lucas - Puxa vida… Não vem nenhum animal associado com Três Corações. 
 
Ta bom... você falou que gosta bastante do sabor e o que mais você gosta dela? 
Lucas - O cheiro, do sabor, realmente do… aroma. 
 
E me fala uma coisa, você lembrar de alguma marca específica para pessoas 
com mais de 60 anos?  Ou mesmo alguma que viu em propaganda ou algum 
anúncio? 
Lucas - Não. 
 
Tá... e você sente falta de ter marcas especificamente para esse público que 
atende a necessidades… Porque o corpo muda, as necessidades mudam…  
SPEAKER: F10 
Lucas - Olha… Eu acho que não faz falta realmente. 
 
SPEAKER: F4 
 
E você compraria ou você rejeitaria, falaria “Não, não quero marca assim”… 
Lucas - Ai que ‘tá, porque a gente consome muita coisa fresca, né. Não consome 
esses negócios de… [pausa prolongada] 
 
Não consome tanto industrializado. Tá, então tem menos contato e acaba 
fazendo menos falta-- 
Lucas - Chocolate também… 
 
Chocolate? Chocolate é bom. Que marca que você gosta de chocolate? 
Lucas - Lindt… 
 
Uhmm, é bom! 
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Lucas - Na verdade eu gosto... mais de chocolate meio amargo. Então eu consumo 
Garoto, é… Esses chocolates… 
 
Não tão doces… 
Lucas – É... não tão doces... 
 
Sem recheio, mais só o chocolate… 
Lucas - É, aqueles lá. 
 
Tá. Bom... agora eu vou te dar uma lista de categorias. Aqui tem desde 
alimentação, vestuário, tem um monte de produtos ai. Eu queria que você desse 
uma olhada… 
Lucas - E falasse o que? 
 
Imagina que tem uma marca, uma empresa, que ela quer lançar uma linha 
específica de produtos para pessoas com mais 60 anos. Então vai estar lá, né, 
produtos 60 mais ou produtos para pessoas maduras, depois eles vão achar um 
jeito de colocar um nome. É, eu queria que você olhasse para essas categorias 
e falasse o que você acha que faz sentido ter nessa linha. Queria que você 
olhasse e falasse para mim o que você acha que combina com essa ideia e o 
que não combina. 
Lucas - Se pensasse coisas dentro disso daqui para pessoas com mais de 60 anos? 
 
Isso. 
Lucas - Pô, eu já não gostaria disso… 
 
Não gostaria, por quê? Mas me fala, por que você não gostaria? 
Lucas - Ah, porque que eu gostaria de alguma coisa pra mais de 60 anos que não 
gostaria pra menos?  
 
Pensa que a empresa vá lá vai entender o que muda no corpo numa pessoa, às 
necessidades, e vai de alguma forma lançar produtos para isso.  
Lucas - Eu acho que… Produto para cabelo, pra… Protetor solar. Suplementos 
vitamínicos… De alimentação não, não… 
 
Acha que não precisa, tá… 
Lucas - Vestuário também. Porque se viesse uma roupa assim e dissesse que é pra 
mais velho eu já não gostaria…  
 
Aí você já não ia querem comprar? 
Lucas - Exatamente, então é isso aí. 
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Tá, mas ela poderia ser mais confortável, sei lá. Isso não te atrai?  
Lucas - Não. A não ser sapato sola de borracha. Aí acho bom. 
 
Faz falta ter… Pra não escorregar, esse tipo de coisa? 
Lucas - Hoje em dia é tão mais confortável a sola de borracha e… Só uso sapato com 
sola de borracha. 
 
Tá.  Agora vou te mostrar algumas imagens... Eu queria que você--. Só estou 
separando.... Pera aí que eu já te dou. Eu queria que você escolhesse as imagens 
que mais representam a velhice. Vou pedir pra você escolher cinco delas. 
Lucas - Que representam a velhice. Mas representam a velhice…  
 
Quando se pensa em velhice, quais que são as imagens que vem na sua caveça, 
o que representam a velhice pra você? 
Lucas - O que eu acho que mais representa a velhice é essa daqui. 
 
Tá, você pode escolher cinco imagens. Deixa eu pegar essa aqui… 
Lucas - Uma, duas, três… 
 
Aqui veio uma a mais, aqui… 
Lucas - Quatro… Cinco. 
 

IMAGENS ESCOLHIDAS  

Imagem 12 – Casa em Viagem 
Idade dos Sentimentos ou Época do Lazer 

 
 

Imagem 04B – Homem na Rede 
Época de Descanso 
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Imagem 06B – Homem no Churrasco 
Idade do Lazer 

 
 

Imagem 19 – Casal com Neto 
Integração 

 
 

Imagem 20 – Casal Curtindo 
Idade dos Sentimentos 
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É, por que você escolheu essas? 
Ah, porque... com neto, interagindo com neto…[referindo-se a imagem 19]. 
Acho que seria isso ai.  
Isso porque minha mulher viajando. Só aqui no bem bom, né. [referindo-se a imagem 
12] 
Essa aqui porque, computador acho que é… sou integrado nisso. [referindo-se a 
imagem 03B] 
E esse troço de cerveja, putz, isso é ótimo. [referindo-se a imagem 06B]. 
 
Cerveja, churrasquinho… Tá. Você acha que é possível envelhecer assim?  
Lucas - Uhum 
 
Não precisa ser desse jeito, com essas imagens… 
Lucas - Não, sozinho… Não!  
[referindo-se a imagens 09B, 13, 14 e 15] 
 
É isso, essa foi nossa conversa. Queria te agradecer, foi ótimo. Agradecer o 
tempo… Deixa eu parar de gravar aqui… 
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ENTREVISTA 10 
 
Entrevistada: Wagner 
Entrevistadora: Tatiana Garcia 
Transcrição: Denise Freire 
 

Deixa eu só--. Eu vou pedir pra você falar o seu nome completo e sua idade só 
pra eu ter no registro aqui. 

Wagner –Maravilha. 

 

Nome completo? 

Wagner –Nome fictício. 

 

Tatiana Garcia – Idade? 

Wagner –68 anos. 

 

‘Tá bom. Então ‘cê ‘tava falando, como é que é, que o jovem...  

Wagner –Tati, falar com jovem sobre idoso é uma coisa que eu vou te colocar, é meio 
assim, um pouquinho agressiva, mas a maioria das pessoas não gosta de velho, 
principalmente os homens, ou não gostam de falar da velhice. Se você perguntar pra 
um jovem senhor de 70 anos, ele vai te responder assim, invariavelmente: “Quando 
eu estiver velho eu vou pensar nesse assunto do velho”. Você vai se surpreender, 
mas você vai ouvir muito isso. Não sei quantas pessoas idosas você já entrevistou, 
mas pergunta se ele gosta. É a primeira coisa: “Você gosta da velhice?” ou “Você tem 
medo da velhice?”. Se o cara falar que não tem, ele ‘tá mentindo ou se for um--. Talvez 
uma mulher seja mais autêntica, ela pode falar que não tem medo da velhice, porque 
ela tem certeza que vai viver, hoje, talvez 80, 90 anos. 

 

Você acha que tem diferença homem e mulher essa relação com o envelhecer? 

Wagner – Total, total. O homem não envelhece. ‘Tô te falando isso como experiência 
minha por trabalhar no segmento, então é bem contundente. Eu sento numa mesa 
com cinco, seis pessoas acima de 60: “Ah, assunto de velhinho é com o Wagner. É 
velhinho? Fala com o Wagner”. Mais ou menos por aí. 

 

Onde estão essas diferenças? Por que você acha que existe? 
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Wagner –Deveria--, machismo talvez ou a formação do homem brasileiro. Ele sempre 
foi o provedor, então pra ele a velhice não existe. Eu faço essa análise aí. Obviamente 
que agora eu ‘tô falando de pessoas acima de 50 anos, eu nem comento, ou um 
camarada de 40, é fora de ver. Homem entra por aqui e sai por aqui. Esse assunto 
não interessa, ele ‘tá longe de pensar que vai ser velho. É bem, bem latente isso? 

 

Você acha que a mulher aceita mais? 

Wagner – Total. Não sei as mais jovens, né? Você agora no seu trabalho deve 
aproveitar esse momento pra pegar moças de 30 a 60 anos pra ver esse perfil. É até 
legal depois a gente trocar ideia a respeito disso. 

 

E me fala uma coisa: por que que--, ‘cê acha que dentro--. Agora a gente vai falar 
um pouco mais genérico, depois a gente fala de você especificamente, mas vou 
aproveitar que você tem bastante contato. Mas você acha que tem algum 
momento que cai a ficha de que “envelheci” pra essas pessoas? Ou elas ficam 
até o fim negando a velhice? 

Wagner – Não, eu acho que cai a ficha e tem que cair, né? Minha situação é um 
pouquinho diferente. Eu sou um cara bastante ativo, eu tenho condições de praticar 
esporte, eu sempre trabalhei com esporte, a vida inteira, praticamente. Então você 
tem uma resistência, não estou sentindo ainda o peso, eu faço as coisas compatíveis 
com a minha idade, não abuso, não vou me exceder. Olha, eu corro três vezes por 
semana sete quilômetros. O ideal é ir a dez, mas pra ir a dez eu preciso contratar um 
preparador físico pra me acompanhar, pô, eu ‘tô sem tempo. É até chato, eu deveria 
fazer isso, mas eu ‘tô feliz com o meu sete, daqui a pouco eu chego nos meus oito. 
Então você não transpor os seus limites. Isso vale pra a vida de passeio, na tua vida 
privada e não querer--. Eu querer que a Regina, por exemplo, a gente sai pra andar 
juntos, mas ela não corre, então eu não posso obrigá-la a fazer aquilo que eu faço, 
então você respeitar os limites. Mas a ficha, quando ela cair, eu acho que aí você 
entra numa baixa, num down, eu procuro, pelo menos particularmente, mas tem 
muitos amigos que você percebe, né? Primeiro pela obesidade, quando você 
engordou parece que a tua estima vai lá pra baixo, que é o que acontece com muitos. 
Eu tenho muitos amigos que eram esportistas e aí acabam engordando, mais em 
função do peso é que acabam criando um certo--. 

 

É isso que eu ia perguntar: se você tivesse que pensar quais são esses gatilhos 
que fazem as pessoas talvez desanimarem ou sentirem, começar a cair a ficha 
que elas estão envelhecendo. Você acha que é se aposentar? Pra mulher será 
que é a--. ‘Tô aqui pensando no que você conhece, pra você ainda esse gatilho 
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não veio, mas de com quem você fala. É a menopausa ou os filhos saírem de 
casa? O que que você acha que é o gatilho? 

Wagner – Olha que engraçado, eu sou um privilegiado, eu tenho ainda. Sábado a 
gente vai se encontrar, vou resumir: somos 30 amigos de infância que estão todos 
acima dos 70 anos. Tem eu e mais um, mais dois abaixo de 70, o restante 70, 80, 
oitenta e pouco, então. E a gente se reúne, pelo menos, uma vez por ano. É muito 
difícil você ver amigos de infância, de rua e, na cabeça, são todos aposentado, já se 
aposentaram há algum tempo. Aposentadoria agora nessa, que nós estamos falando 
dessa mudança agora da idade limite, então o pessoal da minha faixa etária se 
aposentava muito cedo. A Regina, por exemplo, se aposentou com 47 anos, isso é 
um absurdo, são os erros da legislação. Esses amigos meus também, mas só tinha 
um agravante, eles começaram a trabalhar muito cedo, então nós falamos de 35 anos 
de contribuição. Eles se aposentaram com média geral de 50 anos, só que eles 
começaram a trabalhar com 13, 14, 15 anos; lá atrás a legislação permitia que você 
registrasse com 14 anos. Então se você pegar o 14 mais 35, com 50 anos ele já tinha 
direito à aposentadoria. E a cabeça da época era: cheguei na--, cumpri meus 35 anos 
de trabalho, vou me aposentar. Não importa se com um salário mínimo, com dois, com 
dez, cada um tinha o seu patrimônio ou não, são pessoas simples, especificamente 
esses amigos que eu mencionei. Isso é raridade, porque você ter um pessoal das 
mesmas ruas vai, um núcleo de um quilômetro de distância é muito raro. Então eles 
na concepção lá, eles estão aposentados esperando o tempo acabar, levando a vida 
deles. Um pratica algum esporte, outro viaja bastante, os caras estão curtindo a vida, 
a maioria deles dentro da sua concepção, mesmo com uma renda não assim 
expressiva, você consegue ter um bom padrão de vida e felizes, não são pessoas 
infelizes. Aceitaram a velhice numa boa, porque você parar, por exemplo, você se 
aposentar com 50, 55, hoje estão com 75, 80, é um tempo longo pra caramba, né? 
Parece fácil pra você que é jovem: “Ah, eu não me aposento”. É que o corpo sente, 
não tem jeito. 

 

É isso que eu ia perguntar: o que que--. Que mudanças você sente com o passar 
da idade física, mental, no seu corpo? Você sente muito essa transformação? 

Wagner – No meu, é aquilo que eu falei pra você: como eu, vai, a gente tem negócio, 
é empresário, é empreendedor, a cabeça não para. Eu nem faço essa analogia de 
que: “Olha, vou parar”. A gente ‘tá sempre empreendendo e é uma forma da tua 
cabeça estar ativa, só que você acaba assumindo mais responsabilidades, né? Então 
você nunca fala: “Pô, vou descansar agora. Quero passar o bastão”. Aí você olha pro 
sócio, eu tenho um sócio já com 60 anos. Você quer passar o bastão pra ele, mas não 
vai, você tem que ficar com o bastão. Se você passar, ele não vai fazer aquelas coisas 
do jeito que eu faço, que é novos negócios, olhar--. Por exemplo, estar sentado aqui 
com você, vendo que você ‘tá no caminho certo, no momento que o jovem vai querer 
sentar com você, que você teve essa afinidade. Quem não tem, e esse é um grande 



201 
 
plus seu, você vai navegar de braçada, porque nós vamos ter um país, você já deve 
ter ido pro exterior, então vamos pôr qualquer exemplo, se você for pra Espanha, 
Barcelona, que ‘tá na moda, o que que Barcelona tem? Um monte de idoso, um monte! 
Você anda naquelas praças, mas tudo o quê? O cara ganha em euro, aquela--, você 
vê que os camaradas têm 70, 80 anos, mas estão curtindo a vida, porque têm 
condições financeiras. Agora, dentro do Brasil, como é que você vai curtir essa velhice 
com aposentadoria de dois salários mínimos? Me diz... 

 

Me fala uma coisa: antes de você--. Você sempre foi empreendedor? O senhor 
falou que trabalhou com marketing, me fala um pouco do seu histórico. Teve 
algum momento que você ficou parado? 

Wagner – Nunca, nunca, desde jovem. Eu comecei a trabalhar, eu conheci os meus 
amigos de infância, a gente começou cedo. Então, se eu pegar meu primeiro registro 
eu tinha 15 anos, então são 53 anos de registro, mas eu já trabalhava antes, então 55 
anos de trabalho. É tempo pra caramba, né? Um pouco como empregado e depois 
como empresário. Já com 19 anos eu tinha o escritório de contabilidade. -- -- [desvio 
temático] -- --   

São terrenos grandes em lugares bons, falou: “Pô, eu já ‘tô ficando velho”. Homem 
nunca fala que ‘tá velho, eu já ‘tava com 73, 74. Ainda ficava em casa olhando:  “Olha, 
vamos ver negócio de casa de repouso. O Brasil ‘tá envelhecendo, talvez possa ser 
um bom nicho de mercado”. Por coincidência, minha mãe já estava numa casa de 
repouso, que virou nossa casa, nós acabamos comprando esse negócio. Minha mãe 
ficou de 2004 a 2007, quem era o proprietário era um senhor já, ele ‘tava com 72 anos 
na época, 74, e ele acabou vendendo pra nós e acabamos entrando no segmento, 
mas como um negócio, né? Nós encaramos a casa de repouso como um negócio. E 
nesses 10 anos praticamente houve toda essa mudança aí, a pirâmide nossa se 
inverteu totalmente e agora é um nicho de mercado explosivo, porque, se o brasileiro 
tivesse condições financeiras, acredito que boa parte desse contingente estaria em 
alguma casa, em alguma instituição. O governo não tem nenhum programa, agora 
que começa algumas casas, alguns, como é que se diz? Centro-Dia é mantido pelo 
governo, mas é muito incipiente ainda. 

 

Legal. Me fala agora um pouquinho sobre a sua rotina. Como é que é? Acorda 
cedo? O que você faz no seu tempo livre? O que você gosta de fazer? 

Wagner – Bom, como eu falei pra você. Eu começo cedo, não porque eu quero, é 
questão de produtividade. Então eu chego cedo, eu tenho o meu ritmo um pouco 
contrário dos meus outros sócios, quando eles chegam, tipo 9:30, 10 horas, eu já, 
meu follow up já foi, já andou.  
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Já fez um monte de coisa. Aham [concorda]. 

Wagner – Então extremamente dinâmico e, além das casas de repouso, eu mexo com 
transação imobiliária, que é outra minha paixão. Talvez essas motivações fora do 
padrão, né? Porque você tocar um negócio, [palavra ininteligível] sua rotina, você 
chega, tem toda a diretriz já montada. Agora mexer com área ou construção, que eu 
faço há 45 anos, praticamente, isso aí tem outra dinâmica, então sua cabeça tem que 
estar fora da rotina. Então isso cria um desgaste maior, mas, em contrapartida, você 
está vendo tudo que está acontecendo. Agora o mercado de construção para idosos, 
os prédios bem adaptados, tem isso, tem aquilo. Só o que que não tem nesses prédios 
ainda? Serviço, que é prestado, vamos dizer, pelas casas de repouso como a nossa. 
Mas esse é um assunto bem interessante que a gente começa a avaliar: como é que 
a gente poderia prestar esse serviço? Nós temos uma empresa de mão de obra, ao 
invés de você só ter a tua casa de repouso, essa empresa de mão de obra ela poderia 
atender um prédio específico, que isso vai acontecer. A gente fica sentindo, as 
construtoras ainda estão tateando ali, estão fazendo todo o prédio adaptável pra 
idoso, só que: “Tá bom, mas e o serviço?”. Que é, vamos supor, o idoso usa fralda, 
por exemplo, não porque ele quer, mas por uma circunstância de saúde, ele precisa 
tomar um remédio, ele precisa tomar--. Esse serviço ainda ‘tá longe de ser feito nos 
prédios normais, mas de repente a gente pode ter um prédio menor já feito pra isso. 
Na quinta-feira passava, estava tendo um evento muito grande lá no Secovi, ele 
patrocinou, de cohousing, não sei se você chegou a ver, mas era legal você pegar 
essa reportagem, eu tenho o material e depois eu te mando. 

 

 ‘Tá. 

Wagner – Eu acabei fazendo a inscrição, mas deu excesso de lotação e eu não pude 
ir, o meu sócio foi. Foi um evento bem legal, palestrantes de fora, dois americanos, 
então o pessoal ‘tá imbuído nesse assunto do cohousing é incipiente ainda, mais 
capitaneado pelas mulheres. Como que é esse cohouse? As pessoas não querem 
ficar sozinhas, não querem casar ou não casaram, não tem filho, mas não querem 
morar sozinhas. Em contrapartida, vamos supor, ‘tô numa faixa de 60 anos. Pô, eu 
queria morar numa casa, por exemplo, numa casa boa, bonita, bem localizada, mas 
só que minha renda não dá. Então eu falo: “Legal”. A gente indo em alguns encontros 
nesse sentido de--, a maioria senhoras. Bom, legal, eu vou, por exemplo, a Tati, eu 
me dei bem, reunimos em seis, sete, cada um tem seu quarto, fazemos uma cozinha 
comunitária e dividimos as despesas desse negócio. É incipiente ainda no Brasil, lá 
nos Estados Unidos já é mais. Só que como eles têm dinheiro, tudo que é feito lá, 
quem não conhece acha fácil, mas é muito diferente. Então o brasileiro ‘tá ainda 
pensando numa casa que ele vai compartilhar com várias pessoas. O homem ‘tá fora 
desse assunto, ‘tá? O homem não é velho e as mulheres não vão convidar. As 
mulheres não gostam, as mulheres acima de 60 não gostam de homem, são 
feministas. 
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Por que que elas não gostam? 

Wagner – Olha, boa pergunta. Esse é um assunto que você vai perguntar pras 
mulheres, Tati. Até eu vou querer saber disso, porque elas não são autênticas, a 
mulher não fala a verdade. O homem mente; a mulher não fala a verdade. Não, eu ‘tô 
te colocando aqui um insight, vê, experimenta. Como é que vai ser esta? É um negócio 
muito interessante. Nós só tratamos com mulheres na nossa casa, mas é uma questão 
comercial. Eu ‘tô na minha cabeça, o projeto é montar uma casa só para homens. Só 
que se o homem não envelhece, como é que eu faço isso? E já tem. 

 

E essas senhoras são divorciadas? Viúvas? 

Wagner – Viúvas, solteiras, tem--. A maioria é viúva, o marido já foi. 

 

Eu ‘tô vendo que você ‘tá sempre ativo, buscando informação. Que mais que 
você faz no seu tempo livre? 

Wagner – Eu ‘tô focado no nosso negócio, sempre, sempre. 

 

Você falou que corre. É isso? Que mais que você faz no seu tempo livre? 

Wagner – Bom, minha rotina é um dia eu alongo, no outro dia eu corro, um dia alongo, 
no outro dia eu corro, e é uma hora e meia, alongo bem pra deixar a tua coluna em 
ordem, porque o segredo, pra mim, é minha coluna. E a alimentação, um cara regrado. 

 

É. É isso que eu ia falar. O quanto a alimentação é importante, os alimentos que 
você consome, os cuidados que você tem com/ 

Wagner – Pouca carne, eu sempre comi pouca carne. Eu fui extremamente carnívoro, 
mas depois você vai diminuindo, né? Não eliminar a carne, né? Eu me trato com um 
médico antroposófico há 34 anos, ele é homeopata antroposófico, então eu vou uma 
vez por ano, faço toda a rotina e me cuido, não sou nada exagerado. 

 

Mas você tem algum cuidado específico com os produtos que você compra e 
consome? Que tipo de alimento você busca? 

Wagner – Então aí é em função disso. Como eu ‘tô há 34 anos com ele, ele é um 
estudioso do assunto, eu não tomo nenhum remédio, né? Nenhum. 

 

Nenhum suplemento de vitamina? 
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Wagner – Vários, vários. Aí entra Ômega, ele tem alguns complementos, são 
suplementos feitos à base de alga marinha. Ele é um pesquisador, tens uns nomes 
técnicos, pra memória o OptiMemory, tem várias derivações aí. Isso faz um efeito 
fantástico, eu não fico doente, gripado raramente. 

 

Daí eu te interrompi, mas você ‘tava falando da sua alimentação. Que tipo de 
alimento você busca? 

Wagner –Bastante fruta. 

 

Mais coisas naturais do que industrializados? 

Wagner – Frutas, legumes, peixe. Então eu sou um cara cuidadoso, sem exagero. 
Pouca carne, pouca gordura. 

 

Muita coisa fresca? 

Wagner – Opa. A Regina que não comia fruta, é estranho, hoje é uma frutífera. E 
água, né? 

 

E água, é. Mas nos seus momentos de indulgência você come o quê? Aqueles 
momentos que você--. 

Wagner – Putz, olha, eu sou controlado pra caramba. 

 

É? 

Wagner –O momento do doce, talvez seria uma coisa que eu peguei e já dei pra ela. 
Não, porque se você vacilar perto dos 70 a glicemia te dá um--, ela fica ali nos 100, 
98, pra você não estourar, né? Pra evitar de tomar remédio. O segredo que eu vejo, 
né, nas nossas hóspedes, em média tomam 10, 20 comprimidos por dia, todas. Puta, 
esse é um negócio que me assusta. Eu tinha--, minha mãe morreu com 96 anos e não 
tomava um remédio, ela era exceção na clínica, nenhum. 

 

E você acha que tem muito a ver com alimentação? Com o quê? 

Wagner – Ah, com certeza. Fruta e água. Eu acho. 

 

Outra coisa, você falou, né? ‘Tô explorando ainda no seu tempo livre, então a 
gente acabou indo pra sua alimentação. E de final de semana? 
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Wagner – Sair, ‘tô sempre no parque. Eu sou fã do parque. 

 

Parque. 

Wagner –– Dos parques, em geral. Eu moro perto do Ibirapuera, então. Há 40 anos 
que eu faço isso, desde 77. É um bom tempo, né, pra frequentar. E viajar, né? Nesse 
último ano a gente deu uma fraquejada, mas normalmente a gente sai duas ou três 
vezes por ano. 

 

Vai pra fora ou aqui dentro do Brasil. 

Wagner –– Pra fora. Se você puder ir pra fora do Brasil, melhor. Mas quando não... 

 

E a sua relação com a tecnologia? Internet? Como é que é? 

Wagner – Procuro também estar bem entrosado. Eu tenho a minha filha Maíra, a 
gente se reúne uma vez por semana, toda sexta-feira ela vem dar um plaque, a gente 
se atualiza no Face, banco. Se você não fizer isso, a cabecinha acaba esquecendo, 
é muita coisa, aplicativo. Não, não pode parar. 

 

Você vê muita tevê? Como é que funciona? 

Wagner – Pouco, mais filme. 

 

Filme? E onde você vê? 

Wagner – Desgraça pouca, só coisa boa. 

 

E filme ‘cê vê onde? 

Wagner – Ah, puta, Telecine, moleza, né? Vou pouco ao cinema, sou fã de cinema, 
mas não me prendo. Prefiro ver em casa. 

 

 ‘Tá. A gente falou um pouco dessa mudança do corpo, da mente, tem alguma 
coisa que você deixou de fazer por conta do envelhecimento, da sua idade, ou 
não? 

Wagner – Assim, eu faço sempre um balanço. Esse é um dado legal pra tua pós-
graduação, sou um cara muito pragmático. Então, além disso, talvez você vai ouvir 
com pouca -- [desvio temático] -- --  
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 (...) projeta muito as coisas pra frente, né? Então nosso sonho ali. Ah, eu quero 
passar no vestibular, daí depois eu quero terminar a faculdade, daí depois eu 
quero comprar um carro, um apartamento, quero ter filhos. Aí você vai 
projetando sonhos. Hoje, quando você projeta a sua vida, quais são os seus 
sonhos? 

Wagner – ‘Tá tudo no caderno. 

 

É? Se você tivesse que falar dois pra mim. 

Wagner – Dois? 

 

É. 

Wagner – Puta, primeiro, viver bastante e saudável. Agora isso é diário, ‘tá? Aí eu 
não complementei: todo dia, duas vezes por dia, ou andando ou a hora que eu vou 
correr ou na hora que tiver alongando, eu ‘tô lá, a palavra gratidão, agradecer tudo. E 
fazer um mini relatório, tal, tal, tal, da saúde, daquilo que você quer e tal, é um mantra. 
Então agora, eu ancoro meus -- -- [desvio temático] -- --  

Eu não gosto de dor, sentir dor. Esse é um assunto que a gente não adianta esconder. 
Assim, não tem... Falar que não tem medo da velhice? Ela já está aí, né, para a maioria 
das pessoas, quem tem acima de 60 anos já é idoso, então você não aceita isso, não 
me entra muito na cabeça isso, mas assim, não tem muito não. Medo de morrer? Claro 
que todo mundo tem, ninguém sabe o que tem do outro lado, né? Eu sempre falo, 
meu mantra é que “a vida é bela”, sempre lembrando do filme, né? 

 

E você sente valorizado ou desvalorizado pela sociedade por conta da sua 
idade? 

Wagner – Não, valorizado, porque eu só lido com cara jovem. Meus parceiros são 
tudo jovem [sic], principalmente nas transações. Meu sócio, você vai conhecer, são 
todos mais jovens que eu, atualmente eu sou o mais veterano de todo esse grupo. 
Olha, trouxe a tua mãe que tem uma idade relativa, aí entraram um sócio agora de 
35, 38, 40. Se você não tem essa facilidade, e aí não é a grana, porque entra em 
função do que você consegue transmitir pra ele. Então acho assim: eu sou um 
agregador de pessoas. A gente não sabe o que vai acontecer. Se amanhã eu não tiver 
mais aqui, é óbvio que, então eu preciso trazer os mais jovens pra trazerem ideias. 
Mas, na realidade, na hora de executar, menina, ainda sou eu, quero passar esse 
bastão, pode ser que seja você (risos). 
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E me fala uma coisa: o que é, numa palavra, envelhecer pra você? Se você 
tivesse que resumir em uma palavra o que é envelhecer. 

Wagner – Em uma palavra? 

 

É. 

Wagner – Vida. 

 

Vida. Me fala mais um pouco sobre isso. 

Wagner – Menina. 

 

Envelhecer é vida.  

Wagner – É vida. A experiência que a gente adquire é fabulosa. A gente pode--. 
Sentar aqui com você, pra mim, é uma gratidão enorme, né? Essa palavra precisa 
muito--, tenha como mantra pra você a gratidão, porque você acabou de ter um 
evento, eu não sei a tua espiritualidade, mas com certeza o teu anjinho falou com o 
anjo do médico que a chance de ter dado outra circunstância. Então esse é um 
exemplo pra se falar, porque esse assunto é muito sério, muitas pessoas. Então o teu 
anjinho, bom legal: “Pô, o meu anjinho não ‘tá batendo com o do cara”. Você percebe 
isso, você vai em alguma reunião. Esse sentido da vida que é legal pra caramba, 
porque eu ‘tô tratando com você, você é dona dessa propriedade, eu tenho uma 
pessoa que ‘tá querendo comprar e aí você traz o advogado ou o teu irmão ou a tua 
mulher, puta, aí a conversa, com você ‘tá tudo bem. E é aí que a gente fala da vida, 
né? Experiência. E aí você não pode falar, olha, o que eu pergunto num momento 
quando a conversa não ‘tá boa, eu procuro descobrir quando ela nasceu. Puta, aí tem 
pessoas, mulher é muito esperta: “Pra que que você quer saber o meu signo?”. Não 
é nem uma curiosidade e aí é você falar a verdade: minha conversa não ‘tá batendo. 

 

Não flui. 

Wagner – Então eu vou pelo signo. Normalmente, invariavelmente é isso. Regra geral, 
porque tem as exceções. Puta, tal signo e aí, caramba, e agora, qual vai ser a 
abordagem, né? Aí a tua experiência, aí você tem que usar a psicologia, tem que dar 
uma batida às vezes, né? E se não tiver jeito, paciência. Você fala: “Olha, gostei muito, 
paciência. Vocês conversam entre vocês, se vocês resolverem vender a gente volta 
a conversar”. 

 

Faz parte essa também/ 
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Wagner – Essa experiência da vida. 

 

Agora eu vou te mostrar alguns termos que são usados pra se referir às pessoas 
com mais de 60 anos, né? Queria que você olhasse pra eles e me falasse um 
pouco o que que você acha desses termos. Tem algum que é mais negativo, que 
Wagner – Puta, de todos aqui? Difícil, né? Terceira idade, não. Não tenta melhorar 
uma coisa que não dá pra melhorar, isso é gozado. Você quer usar um--? 

 

Você pode até usar um termo que não ‘tá aí, que é da sua cabeça. 

Wagner – É, exatamente. Você sabe que na realidade é isso? Você vê aquele 
desenhinho novo que fizeram da [palavra ininteligível, 40:01], é ridículo, não é? Eu 
acho. Não tem como contemporizar a velhice, ela é dura pra caramba. Não tem jeito. 
Idoso, idoso ainda mais. 60+. Não tenho, eu sou muito crítico desse aspecto. Crítico 
eu digo--. Pessoas maduras? Experientes? Nem todo mundo, o cara ganha 
experiência, tem um monte de velho que ganhou experiência pra caramba, mas não 
consegue transmitir, né? Pessoa de idade, 60+. Eu acho que “60+” eu acharia legal, 
só que já não é mais 60+; é 65+, né? Puta, tomara que a gente esteja aqui pra ver os 
caras. No Japão já tem 67 mil pessoas acima de 100 anos. 

 

Caramba. É bastante. 

Wagner – Eu leio muito pra ver como que ‘tá (risos). 

 

Tem algum termo que você acha que denigre, é uma coisa que não deveria ser 
usado pela sociedade, pelas empresas? 

Wagner – Pessoas maduras? Você ‘tá aqui tentando achar uma forma de 
comunicação, é isso? 

 

É, de como é que--. Qual é um termo bom pra gente usar quando a gente se 
refere a essas pessoas? 

Wagner – Puta, posso pensar nisso? 

 

Pode, pode. 

Wagner – Você deixa comigo? 

 

Pode ficar. 
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Wagner – É legal, é pertinente ao nosso--. 

 

Sim. Quando alguém está se referindo a sua fase de vida, como é que você 
gostaria que as pessoas se referissem à você como? 

Wagner – Exatamente. 

 

E em você? Você acha que você gostaria que as pessoas se referissem a você 
como? 

Wagner – Não dá pra te dizer, qualquer coisa aqui.  

 

Mas se alguém te chamar de idoso, você se ofende? Uma pessoa de idade? 

Wagner – Não, eu fico bravo quando você ‘tá no metrô, eu uso muito o metrô, a 
pessoa fala: “O senhor quer sentar?”. Puta, eu fico puto da vida. Aí ‘cê fala: “Pô”. ‘Cê 
‘tá olhando, eu ‘tô olhando, eu não posso falar, ‘cê sabe, a gente ‘tá olhando outra 
coisa: “Você não quer sentar?”. Aí você fala: “Pô, eu ‘tô velho mesmo”. Porque homem 
não aceita isso. Eu falo dos outros, mas é mais ou menos isso. Mas legal, eu vou 
pensar, faz parte da--. 

 

Agora me fala um pouco: você costuma fazer bastante supermercado, compra? 
É você que concentra essa tarefa? Ou apesar de não concentrar você usa? 

Wagner – É assim: eu não divido com a Regina, senão você não sai do mercado. 

 

 ‘Tá. 

Wagner – Eu não gosto de ir no final de semana. Eu faço umas compras pra mim, 
então eu sou bem--. 

 

E quais são as suas marcas que você mais gosta? 

Wagner – Eu não sou focado em marca. 

 

Não? 

Wagner – Não. 

 

Como é que você escolhe os produtos? 
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Wagner – Putz grila. Bom, fruta tem uma puta variedade, eu sou um cara bem eclético, 
então o que que ‘tá na época, o que ‘tá bom, o que ‘tá caro. Então eu sou bem tranquilo 
com relação a isso. Verdura é fácil, como bastante ovo.  

 

Você toma leite, iogurte? 

Wagner – Eu gosto muito de azeite, então azeite é um negócio que eu. Putz, agora 
tem um monte de marca diferente, então você se diverte lá no azeite. 

 

E produtos pra cuidado pessoal? Beleza, cuidado pessoal? 

Wagner – Cuidado? Ah, putz, eu não tenho nada assim. Tem alguns cremes aí que a 
Marina me vende, eu uso. 

 

De que marca?  

Wagner – Sabonete eu uso--. É um negócio legal até pra sua pesquisa, põe Mulateiro, 
creme de Mulateiro. Esse é um produto artesanal, ‘tá? Chama Mulateiro, é uma árvore 
da Amazônia. 

 

E produtos de higiene pessoal que marcas que você compra? 

Wagner – Então eu uso esse sabonete, uso, mas isso é pra lavar a aura, alfazema, 
que é um negócio antigo pra caramba, depois do banho. Vários tipos de xampu, é 
uma coisa que eu sempre faço. Tenho várias marcas, então eu lavo com um, tenho 
seis marcas diferentes que eu vou mudando, mas sem predileção por nenhuma, mas 
é só pra você não usar sempre o mesmo, né? 

 

E, pra você, a parte de roupa, calçado, você gosta de uma marca específica? Ou 
também não liga muito? 

Wagner – Eu sou bem pragmático. Algumas coisas que eu vou comprar eu compro 
de uma vez. Agora recentemente vou trocar camisa, eu gosto de duas, três lojas, vou 
lá, se tem alguma coleção nova, pimba! Você experimenta, compra. Comprei 10 de 
uma vez. Agora eu chego em casa, pego as 10 mais antiga e troco. 

 

Quais são essas marcas, essas lojas que você mais gosta? 

Wagner – O nome? 
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 É. 

Wagner – Ah, eu gosto da [palavra ininteligível – 45:12] House, eu gosto da Diniz pra 
homem, sapato lá no Di Pollini e tem uma marca, MM, que é artesanal, é bem antiga, 
ela é uma anunciante de São Paulo. 

 

E me fala uma coisa: você tem algum produto ou você lembra de alguma 
propaganda desses produtos voltados pra terceira idade ou pra pessoas de 
mais de 60 anos que vem na sua cabeça? 

Wagner – Atualmente não, assim, eu não me lembro não. 

 

E você sente falta de produtos assim no mercado? 

Wagner – Eu não sei, se você pegar esses camaradas são de sucesso. A MM, que é 
uma loja antiga, sapatos caros, ‘tá certo? Então tem aquele público que ia para o 
centro e tal. O cara resistir todo esse tempo não é fácil, é muito difícil, né? É bem 
artesanal, Pacco Calçados, que ‘tá ali na Clodomiro, é outro, ele anuncia no Estadão. 
Isso que é interessante: pôr anúncio no Estadão. E você vai lá ‘tá sempre lotado. 
Artesanal, faz serviço de sapataria, se for mulher, trocar um salto, ele faz também. 
Assim, em outras linhas, eu reparo nisso daí, mas também não sou saudosista não. 
Você compra um sapato, eu falo do Di Pollini, mas ‘cê compra um sapato, infelizmente 
sapato brasileiro não vale nada. Esse aí não, você paga caro pra caramba, um sapato 
vai te custar, sei lá eu, 800 paus, mil reais, mas vai durar cinco anos. 

 

E aí tem mais alguma. ‘Tô pensando aqui nas categorias. A gente falou de 
cuidado pessoal, alimentação, você falou que é muito mais produto natural 
também, não tem nada que você consuma. E suplemento? Sabe aquelas? 

Wagner – E suplemento falando eu vou te dar o nome, não vai adiantar nada porque 
não é produto. Você vai, amanhã você tem alguma coisa, ele desenvolve fórmulas. 

 

Você acha que tem espaço de mercado para ter alimentos que fazem essa 
função, como é que chama? Os alimentos funcionais, né? Que tem lá o iogurte 
com mais cálcio, porque você envelhece e precisa de mais cálcio, precisa de 
menos sódio. 

Wagner – Olha, teria, mas ancorado num ou em alguns profissionais que dessem 
origem a--, porque é caro, né? Todo mundo acha caro. Pô, legal, mas qual é o 
benefício disso? Você tem aí as marcas que vendem vitamina etc. Aí você vai lá e ele 
desenvolve uma fórmula. Tem esse da alga, que é de um laboratório japonês. Aí o 
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cara fala: “Pô, é caro”. Aí você fala: “Por que que é caro?”. Dura X tempo, precisaria 
traduzir em número, porque ele precisa do seu biotipo pra poder te indicar esse/ 

 

É uma coisa mais personalizada? 

Wagner – Pra memória. Pô, legal, o cara vai tomar? Brasileiro é assim, custa, vamos 
supor, é até relativamente caro, qual o efeito que faz? Se você não tiver ancorado no 
médico. Esquecemos de um detalhe, falando nisso, o Granado. 

 

Granado? 

Wagner – A marca Granado. Putz, esse cara, meu [48:58]. 

 

 [50:44] (...) Uma consciência. 

Wagner – Você vai pegar agora um cara de 50, ele tem outra cabeça. Custo-benefício, 
vou tomar o Centrum, ‘tô tomando não sei o quê, você não sabe, vende em laboratório 
normal. Vamos desenvolver uma linha aí, você tem um puta de um mercado, um baita. 

 

Agora eu vou tirar algumas imagens só pra gente poder terminar, que eu 
também tenho uma outra entrevista na sequência. Eu vou te mostrar algumas 
imagens aqui, se você quiser, eu vou te dar essa pasta, se você quiser, pode. E 
eu queria que você escolhesse cinco imagens. Você quer apoiar aqui ou não 
precisa? Cinco imagens que representassem a velhice.  

Wagner Sencovici – Ô, que beleza. Esse ‘tá muito sério. (risos) Isso aqui em que 
sentido seria? A representatividade da velhice no geral? 

 

O que é a velhice? 

Wagner – ‘Tá. Essa aqui é bacana. O cara ‘tá muito sério. (risos) Não sei qual é o 
intuito, legal. [pausa] Que representasse... [52:43] 

CONTINUAR GRAVAÇÃO 

IMAGENS^CHURRASCO, NAVIO, CONSELHO NEGRO, NETO, CALCULADORA  
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ENTREVISTA 12 
 
Entrevistada: Vitória  
Entrevistadora: Tatiana Garcia 
Transcrição: Tatiana Garcia  
 

Gravando. Primeiro você pode falar seu nome completo, sua idade só para 
registro.  

Vitória – Nome fictício, 64 anos. 

 

‘Tá. Me fala um pouquinho sobre você: você é casada, tem filhos... 

Vitória – Sou casada, tenho uma filha de 35 anos, estou no meu segundo casamento. 

 

‘Tá. E como é que costuma ser a sua rotina assim? 

Vitória – Bom, de segunda a sexta eu trabalho. Acordo cedo, vou pro meu trabalho, 
volto final de tarde, normalmente faço alguma coisa de mercado, farmácia, algumas 
coisas assim de casa, venho pra casa e faço a rotina de casa: cuidar de casa, 
cozinhar, lavar, passar, essas coisas. 

 

E o que que você faz no seu trabalho? 

Vitória – Eu sou secretária de um escritório de advocacia, eu cuido da parte 
Administrativa Financeira. 

 

Você chegou a aposentar ou não? 

Vitória – Sim, eu sou aposentada já desde 97. Eu recebo lá minha aposentadoria, 
complementa minha renda. Mas continuo trabalhando. 

 

E como é que a relação--. O que que representa o trabalho pra você e o que 
representava antes? Eu não sei se mudou isso ao longo do tempo... 

Vitória – Não, eu acho que o trabalho é uma--, ele agrega a vida da gente. Eu acho 
que, independente da idade, eu me aposentei muito cedo, mas continuei sempre 
trabalhando. Fiquei alguns anos sem trabalho em função da doença do meus pais, 
porque eu tive ficar com os dois, mas depois do falecimento dos dois eu retornei a 
rotina de secretária. Sempre fui secretária e gosto de ser secretária. 
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E me fala uma coisa: você falou que tem uma filha, ela saiu de casa, como é que 
é? Você sentiu muito? Isso foi uma coisa que marcou muito pra você? 

Vitória – Foi, foi porque ela é filha única, né? Então a gente acaba se dedicando 
totalmente, mas eu achei que seria um pouco mais difícil. Mas como era alguma coisa 
que ela realmente se predispôs a cumprir e querer, eu acabei dando o maior apoio. É 
complicado, você acaba sentindo falta e tal, até porque questão de controle. Acho que 
é mais controle do que qualquer outra coisa, mas hoje eu já estou acostumada. Sinto 
falta, mas de fisicamente, porque a gente ‘tá sempre em contato. 

 

E você se sente sozinha? A solidão é uma questão pra você ou não não? 

Vitória – Não, não. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada, muito fechada, então 
não me assusta a solidão, não me assusta não. 

 

E você não sente sozinha com a saída dela? 

Vitória – Não, não senti não, porque a gente não tem o contato físico, mas a gente se 
fala todo dia, “n” vezes por dia, então às vezes sim, sinto vontade de dar um abraço, 
dar um beijo, tal, principalmente quando acontece alguma coisa mais, assim, 
desgastante, tal, aí dá vontade de estar perto. Mas aí a gente tenta com palavras ou 
pelo telefone ou WhatsApp e vai levando.  

 

E você acha que--. Você tem sentido o envelhecimento? O envelhecimento é 
uma coisa que tem pegado pra você? Você sente mudança no corpo, na cabeça? 
Sei lá, uma capacidade, coisas que você fazia antes e não consegue fazer mais? 
Me fala um pouco sobre isso. 

Vitória – Eu acho que eu ‘tô com 64, mas eu não me sinto com 64, eu me sinto com 
bem menos. Me sinto muito bem e feliz.  Talvez o que eu acho que às vezes acontece 
é o pensamento, ele ‘tá um pouco mais lento do que o normal. Não que isso me 
atrapalhe, mas, às vezes, pra eu formar ideia eu demoro um pouquinho, eu tenho que 
prestar mais atenção no que eu ‘tô pensando e no que eu quero concluir pra poder 
chegar onde eu quero. Mas, de resto, físico não sinto diferença nenhuma, porque eu 
nunca também fui uma pessoa de praticar muito esporte e tal, nunca gostei. Então de 
resto não sinto não, nada. 

 

Não tem nada que te incomoda com o envelhecimento? 

Vitória – Ah, cabelo branco incomoda, tem que ficar tingindo a cada 15 dias (risos).  
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E o resto: pele, alguma coisa de metabolismo, sei lá? 

Vitória – Não, não sinto não. 

 

Disposição? 

Vitória – Não, nada. Continuo dormindo sempre como eu dormia, dorminhoca, 
sempre fui dorminhoca, não tem nada assim que tenha mudado, eu acho. Mais é a 
questão de cabelo e a cabeça mesmo de ter que parar um pouco mais e concentrar 
um pouco mais pra chegar numa conclusão no que eu quero. 

 

‘Tá. Você tem algum ritual que você começou a fazer, seja de alimentação, pele, 
qualquer coisa assim, por conta da idade? Assim, de falar assim: olha, eu 
preciso me cuidar mais nesse sentido, porque a idade está chegando? 

Vitória – Eu, como eu falei antes, eu nunca pratiquei esporte, né? Pratiquei quando 
eu tinha 20 anos, aí sim, praticava muito, mas, depois, na vida de profissional, parei, 
nunca mais fiz nada. O que eu fiz, questão de uns 10 anos atrás, eu comecei a fazer 
ioga, é uma coisa que eu gostei muito, que hoje me faz falta, eu quero tentar, no 
começo do ano que vem, voltar a fazer, porque eu acho que é uma coisa bem 
completa, ela mexe com a cabeça, ela mexe com corpo e ela te dá um vigor a mais 
na vida. Mas, assim, de tratamento de pele, esse tipo de coisa eu sou um pouco 
relaxada, vamos dizer assim, nunca me preocupei muito. O que eu uso de vez em 
quando, quando eu lembro é protetor solar no rosto, no corpo e mais nada. E tomo, 
assim, tipo vitamina D, que o médico diz que é bom, tomo vitamina pra cabelo, 
vitamina pra unha, esse tipo de coisa assim. 

 

E quem te indicou tudo foi o médico? Ou você/ 

Vitória – Não, tudo o médico, o médico. 

 

Você mudou a sua alimentação em algum ponto ou não? 

Vitória – Não, não, nunca mudei não. Eu sempre tive uma alimentação muito 
tranquila. Eu como praticamente tudo, não gosto de algumas coisas, tipo frutos do mar 
e tal, não gosto, mas eu tenho uma coisa que eu acho que é importante: eu tenho--, 
eu como no horário certo, não costumo comer fora de hora. Eu tomo café, eu almoço 
e eu janto. E pronto. 

 

Não fica beliscando. 
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Vitória – Não fico beliscando. Mas, normal: arroz, feijão, coisa de brasileiro mesmo. 

 

E me fala uma coisa: como é que--, o que você costuma fazer no seu tempo 
livre? Assim, quando você não ‘tá trabalhando e não ‘tá fazendo as coisas da 
casa? No momento que você quer relaxar, você faz o quê? 

Vitória – Ah, eu às vezes leio, às vezes faço meditação, porque eu aprendi com a 
ioga e vejo televisão também. Gosto de ver filme, seriado, esse tipo de coisa. 

 

Daí você vê TV aberta, TV fechada? 

Vitória – TV aberta, mais TV aberta. 

 

E filmes você vê o que passa na TV? 

Vitória – O que passa na TV aberta. Esse negócio, essas séries aí que todo mundo 
gosta, ah, não tenho paciência. Eu gosto de ver o começo, meio e fim logo. Não tenho 
muita paciência não. 

 

E quando a gente fala um pouco sobre os seus maiores medos, né, hoje, daqui 
pra frente, você tem algum medo em relação ao envelhecimento? 

Vitória – É, todo mundo quando ‘tá envelhecendo. Eu tenho medo, eu acho, assim, 
eu tenho medo de ficar dependente, de, sei lá, não conseguir tomar banho sozinha, 
de não alimentar sozinha, de ficar dependente de alguém, de ficar dando trabalho pra 
alguém. Eu tenho esse tipo de medo, esse tipo de medo, porque eu tinha a experiência 
da minha mãe, que depois dos 60 ela começou a perder a visão e ela ficou meio que 
dependente, mas ela era uma pessoa muito independente, muito, muito, muito, muito. 
Ela era dona do nariz dela, fazia o que ela queria na hora que ela queria. E, quando 
ela perdeu a visão, ela ficou dependente de--, não de tomar banho, de se alimentar, 
nada disso, não com corpo dela ou com a situação pessoal dela, mas ir no mercado, 
ir num banco, pagar uma conta, ir em uma farmácia, de sair de casa. Ela já não dirigia 
mais, então ela dependia tal. Este tipo de--, essa dependência eu tenho medo, isso 
eu tenho. 

 

E me fala uma coisa: você se--. Agora até fazendo um contraponto ao seu medo, 
e seu maior sonho, né? Porque quando a gente é mais novo a gente vai 
projetando as coisas pra frente: o nosso sonho é entrar na faculdade, depois 
comprar o carro, ter o apartamento, casar, ter filhos. Tipo, quais são os seus 
sonhos hoje? Se você tem, se você não tem. 
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Vitória – Sonho, sonho a bem da verdade eu acho que eu não tenho, porque eu tenho 
uma vida tranquila. Eu só espero não ter que parar de trabalhar um dia, eu gosto 
muito, me faz muito bem. Se eu parar de trabalhar eu acho que eu vou envelhecer 10 
anos em um ano, porque a cabeça vai parar e você fica perdido; eu não gostaria de 
parar de trabalhar. 

 

E tem alguma coisa que você não realizou que você ainda gostaria de realizar? 

Vitória – Olha, tem duas coisas, mas eu sei que eu não vou realizar também (risos). 
Uma é tocar piano, que eu nunca tentei, mas tenho vontade. E outra é fazer um curso 
de línguas, falar francês, que sempre gostei, eu já fiz um pouco e eu gostaria de 
retomar. 

 

E por que que você acha que você não--, é uma coisa que você não vai realizar? 

Vitória – Ah, porque por comodidade, sabe? Ah, vou ter que, vou ter que--. Ah! 

 

Dá trabalho, né? 

Vitória – Dá trabalho, você desanima. O tempo que você quer ficar de folga você quer 
não fazer nada, eu acho. 

 

E me fala uma coisa: você se sente desvalorizada pela sociedade, pelas pessoas 
por você estar envelhecendo? Você sentiu algum tipo de desvalorização? Ou 
até ser mais valorizada, né? 

Vitória – Olha, eu não posso dizer que eu me sinto desvalorizada não. Eu acho 
engraçado quando eu vou em algum lugar público que eu procuro usar o meu direito 
de idoso, de ficar na fila de idoso, de estacionar num lugar de idoso, que as pessoas 
me olham meio esquisito, porque eu não aparento a idade que eu tenho, então às 
vezes eu tenho que ir--. Em caixa de supermercado eu já cheguei a pegar minha 
identidade e mostrar: “Eu ‘tô aqui por essa razão, não porque eu ‘tô querendo levar 
vantagem”. Mas eu acho até que eu me sinto valorizada, porque, no meu trabalho, eu 
sou pessoa, tirando a minha chefe, né, que é bem mais velha que eu, que tem 70 e 
pouco, eu sou a pessoa mais velha e eu sou supervalorizada no meu trabalho pela 
minha experiência, pelo meu profissionalismo e tal. Então eu não me sinto 
desvalorizada não, muito pelo contrário, eu acho que eu sou bem valorizada pela 
idade (risos). 

 

E ‘cê acha que isso acontece com todo mundo ou não? 
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Vitória – Não, eu acho que o idoso na sociedade hoje está bem discriminado, 
descriminalizado eu acho. E ele sofre muito. 

 

Por que você acha que isso acontece, tipo, com os outros e com você não? 

Vitória – Eu acho que comigo não acontece, porque eu não aparento tanto 
fisicamente como comportamental, eu não aparento a idade que eu tenho, então as 
pessoas já respeitam mais. Agora você pega aquele senhorzinho, aquela senhorinha 
de cabelinho branco e tal o pessoal já olha meio de lado, meio e fala: “Ah, mas ‘tá 
fazendo o que aqui? Vai para casa, vai dormir!”. Sei lá, alguma coisa assim que a 
gente costuma ouvir por aí, né, com esse pessoal mais velho. 

 

‘Tá. E me fala uma coisa: você não se sente velha então? 

Vitória – Não, não me sinto. 

 

O que é ser velho pra você? 

Vitória – Eu acho que é/ 

 

É uma idade? É uma condição? O que é? 

Vitória – Eu acho que é uma condição mental e física, lógico, porque se você--. Se 
bem que o físico você pode ter 20 anos e ter uma deficiência, passar por algum 
problema que te pode de alguma coisa da tua--, do teu domínio completo do seu 
corpo. Eu acho que é um estado de espírito mesmo, né? Você acreditar na sua 
capacidade e realizar o que você tem vontade. Lógico, talvez dentro de um período, 
de um prazo. Alguém com 30 anos vai realizar alguma coisa em 15 minutos, você, de 
repente, vai realizar em meia hora, uma hora. Mas o importante é realizar, eu acho, 
porque quando você não conseguir mais, mentalmente não conseguir mais realizar aí 
eu acho que você ‘tá entrando numa, entre aspas, velhice, que te poda. 

 

E quando vai ser essa velhice pra você? 

Vitória – Ah, eu espero que nunca (risos). Eu espero que nunca. Eu espero que não 
aconteça, realmente espero que não aconteça. Eu vou tentar continuar usando a 
cabeça, batalhando, tal, pra não chegar nessa fase não. Eu conheço um casal que 
faz parte do grupo que eu ‘tô todo fim de semana, ele chama-se Miguel e ela dona 
Nina, que eu a chamo de minha rainha da Inglaterra, porque ela é muito parecida, ela 
tem 94 anos e ele tem 100, fez 100 anos esse ano, e eles vão todo sábado lá dançar. 
E você conversa, ele entende de futebol, ele fala de política, ele fala de tudo. Você 
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conversa com ele como se fosse conversando com alguém de 30, 40 anos, às vezes 
até com um pouco mais de conhecimento, porque culturalmente tem mais 
conhecimento. Então eu me espelho muito neles, eu falo: “Olha, a idade--”. Lógico, eu 
acho que o cara lá de cima ajuda também, mas eles vão todo sábado dançar numa 
boa, conversam, dançam, brincam, normal. Então eu gostaria de envelhecer como 
eles realmente. 

 

E o que que é, em uma palavra, envelhecer pra você? 

Vitória – Inatividade. 

 

‘Tá. E me fala uma coisa, esqueci até, a gente acabou indo pra outro assunto, 
esqueci de perguntar uma coisa que é: você--, como é que ‘tá sendo se planejar 
financeiramente pra esse momento de você parar de trabalhar? Ou não sei se 
você pensa nisso não, mas a questão da aposentadoria em si. É uma coisa que 
você se planeja, que você sempre pensou? Ou não se planejou? 

Vitória – Não, eu sou meio desligada com isso, não planejo não, mas meu marido 
planeja (risos). Ele que--. 

 

Cuida dessa parte? 

Vitória – Cuida. Ele é, ele é--, como é que eu vou dizer? Lógico demais. Eu, meu 
negócio é emoção, o dele é muita lógica, então ele tem todo esse cuidado com esse 
planejamento, tem um plano de previdência privada e tal. Então eu trabalho, tenho a 
minha aposentadoria, eu faço as minhas coisas, lógico que eu procuro fazer uma 
reserva até para as minhas necessidades mesmo, mas, assim, falar que eu planejei 
para daqui 15, não! Não planejei. Não planejei talvez pela segurança que eu tenho 
que meu marido fez isso, então eu não me preocupo com esse tipo de coisa. 

 

E falando um pouquinho assim, se por acaso você nesse processo começar a 
depender de outras pessoas, ir para uma casa de repouso é uma coisa que você 
considera ou não? 

Vitória – Ah, eu considero sim. Eu considero sim, porque eu acho, que como eu disse, 
eu tenho/ 

 

Casa de idosos, porque agora tem vários nomes. 

Vitória – Eu, como eu tenho uma filha só, ela tem a vida dela, tem que cuidar, ela é 
nova ainda, tem toda uma vida pela frente, se um dia eu precisar não tenho nada 
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contra não. Só não gostaria de ficar num lugar que não fosse assim de confiança que 
você, um lugar sério, sabe, que a gente sabe que cuida que zela pelas pessoas, 
porque o que a gente vê por aí é muita coisa de maldade, né? Que pessoas abusam 
com remédio, maltrata os idosos e tal. Então se for para um lugar que me dê essa 
confiança eu não tenho nada contra não, eu acho até que é melhor, porque você vai 
conviver com outras pessoas que talvez estejam um pouco melhor ou um pouco pior 
que você, mas você vai ver a tua realidade, que vai ser aquela dali para frente e não 
ficar podando nem pesando na vida de outras pessoas. 

 

Você falou um pouco dessa importância de ter pessoas ao redor, assim, né? 
Você tem amigos? Como é que funciona o seu círculo social assim? 

Vitória – Eu tenho amigos, assim, não de--. Amigos e amigas, né? Poucos, poucos, 
mas não é aquela amizade que você se vê toda hora, que você fala toda hora, às 
vezes--. Hoje mesmo, eu ‘tava voltando agora de uma amiga minha que eu considero 
minha irmã de alma, eu tinha visto ela esse ano ainda, então passei lá rapinho pra dar 
um abraço nela e ela falou: “Pelo amor de Deus”. Eu falei: “Eu não posso, tenho um 
compromisso na minha casa”. Aí ela falou: “Não, então ‘tá bom, mas o mais importante 
é que você veio aqui me dar um beijo”. Então eu tenho assim esses amigos que a 
gente se vê muito pouco e falo também muito pouco, mas são pessoas que 24 horas 
por dia que a hora que eu ligar vai me atender e vai me socorrer e eu, se me ligarem 
eu também o inverso também. Então eu tenho poucos e eu tenho também uma coisa 
que poucos têm: eu tenho uma família muito grande e a minha família é muito unida. 
Então quando um ‘tá apertado, vem 300 ajudar, então isso também ajuda muito. É 
uma família muito unida, embora tenha briga, como toda família, mas na hora que o 
negócio aperta ‘tá todo mundo junto. 

 

Sabe que você pode contar. 

Vitória – É, sabe que você pode contar. 

 

Então ‘tá bom. Agora eu vou te mostrar alguns termos que a sociedade usa, as 
empresas, as pessoas usam pra se referir a essa faixa de idade acima de 60 
anos. Eu queria que você desse uma olhada e me falasse se tem algum termo 
que você acha horrível, que você acha não gosta, um termo que você gosta 
mais. 

Vitória – Eu não gosto de idoso. 

 

É, por quê? 
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Vitória – Acho que idoso, assim, é pejorativo. Eu acho que já colocaram uma carga 
tão pesada nessa palavra que hora que você idoso parece que você ‘tá falando de 
uma--, de um estorvo, vamos dizer assim, entendeu? Ah, o idoso, não gosto. 

 

O que que vem na sua cabeça quando você/ 

Vitória – Vem assim aquele velhinho, aquela velhinha que ‘tá precisando de ajuda, 
sabe? Que não se vira, que não faz mais nada sozinho, aquela pessoa sem 
independência, dependente totalmente de outra pessoa, de outras coisas, entendeu? 

 

E vem uma faixa etária na sua cabeça quando você pensa? 

Vitória – Ah, pra mim é de 80 pra cima isso. Hoje em dia eu acho que ninguém com 
60 anos mais é idoso, eu não considero mais. Até ontem mesmo saiu uma pesquisa, 
né, da coisa de idade, do limite de idade, que eu não lembro como é que chama, que 
foi pra 68, acho que é alguma coisa assim. Eu ouvi a pesquisa ontem e falei: “Ah, 
aumentou, que bom, sinal que a gente vai viver mais” (risos). O resto num--. Eu acho 
mais interessante de todos esse 60+, ele é curto e grosso. 60+: você tem privilégios 
que a tua idade te permite ter, pronto, acabou. Então eu vou usar esses privilégios, 
mas não significa que eu sou idoso (risos). Entendeu? 

 

E os outros aqui você não tem nada contra? Terceira idade, que se usa 
bastante? Melhor idade? 

Vitória – Agora ‘tá usando muito “melhor idade”. Aposentado também eu acho que 
parece que você é imprestável: “Ah, você é aposentado, é? Quer dizer que não faz 
nada na vida”. Não é bem assim, né?  

 

Porque têm alguns aposentados que continuam trabalhando, né? Então... 

Vitória – É o caso aqui de casa. 

 

Alguma coisa que não representa tanto mais. 

Vitória – Eu acho que o que mais representa mesmo assim é o 60+. 

 

E se algum termo aqui você gostaria que usassem ao se referir a você? 

Vitória – Eu acho que é o 60+, é o mais completo e objetivo, eu acho. Adulto Sênior, 
é? Melhor idade, terceira idade. Terceira idade eu acho simpático, acho que melhor 
idade é simpático, não gosto de aposentado, cidadão sênior não quer dizer muita 
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coisa, pessoas mais velhas acho que você usa em termos até pra quem não é mais 
de 60. Quer dizer, você ouve uma conversa com alguém que tem 35, 40: “Nossa, que 
tem uma cabeça boa. Acho que é a idade, é porque é mais velha”. Então não vejo. 
Adulto sênior eu acho muito formal, pessoas maduras eu considero igual pessoas 
mais velhas, pessoas mais seniores, idade avançada, pessoa de idade. Não, eu acho 
que o mais simpático mesmo é o 60+. 

 

‘Tá bom. E me fala uma coisa: você me falou que você que é responsável pelas 
compras da casa, né? Tipo, mercado, farmácia, qual é a marca que você, se 
pudesse lembras duas, três marcas ou uma só, a marca que você mais gosta 
assim? 

Vitória – A marca que eu mais gosto? Omo, sabão em pó Omo. Eu gosto muito do 
Dove, o sabonete. Ai, tem tanta coisa. 

 

Mas tem alguma que você gosta mais assim ou? 

Vitória – Eu acho que a mais marcante mesmo é o Omo, o sabão em pó. Eu acho 
que/ 

 

Tatiana Garcia – E por que ela te marcou? 

Vitória – Eu acho que quando você pensa em mercado vem o Omo na cabeça. Não 
sei porquê, e olha que, não é que eu uso toda vez não, às vezes eu até mudo de 
marca. Mas a hora que eu vou no supermercado, que eu vou procurar sabão em pó, 
eu paro, a primeira coisa que eu paro é o Omo, mas aí eu vejo que o concorrente ‘tá 
um pouco mais barato e faz a mesma coisa, aí eu mudo, aí eu compro o concorrente. 

 

Então você não é muito fiel às marcas não? 

Vitória – Não, não, depende do quê, por exemplo, depende. Por exemplo, é--. Como 
é que eu vou explicar? [pausa] Desodorante eu só uso Dove, não consigo mudar, eu 
já tentei, tal, não mudo. Então algumas coisas eu mudo, o resto não faço muita 
questão, se tiver mais barato. 

 

O que que faz te mudar de marca? 

Vitória – O preço. 

 

O preço? 
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Vitória – O preço. 

 

Mesmo que você perca um pouco em qualidade? 

Vitória – Não, o preço dentro da qualidade que eu espero, como no caso do sabão 
em pó Omo. Ele é o sabão mais caro que tem, mas tem o concorrente dele, os outros, 
que são um pouco mais barato e que te atende, faz o mesmo efeito do Omo, então eu 
troco, eu troco com certeza. Azeite também é uma coisa que você olha, hoje tem preço 
de tudo quanto é coisa, então você tem que ter um parâmetro da sua qualidade. Você 
sai do Galo pode ir para um outro tal, tal, tal, que o preço está melhorzinho, até tem 
marcas mais novas no mercado e tal, aí eu acabo comprando. 

 

E tem alguma coisa que você compra independente do preço? Que é uma coisa 
que você gosta muito, assim esse não me importa o preço é o meu momento 
de--, é o meu presente para mim mesmo. 

Vitória – Mas, assim, de supermercado? 

 

Pode ser de qualquer coisa. 

Vitória – Qualquer coisa? Não tem assim uma coisa especial, mas, por exemplo, se 
eu tiver passeando, se eu tiver em algum lugar, sair para fazer alguma coisa, se eu 
passar em frente a uma loja e ver a ver alguma coisa que me chamou atenção, falei: 
“Nossa, que coisa linda”. Eu vou lá e olho, experimentei, se eu gostei aí eu compro, 
mas eu preciso gostar. 

 

É isso que eu ia perguntar assim, roupa assim, se é uma coisa que você sempre 
compra a mesma marca ou não? 

Vitória – Não, não, não. Roupa não tenho essa frescura não. 

 

Vestiu, ficou bom... 

Vitória – Vesti, ficou bom, pode ser no Largo Treze ou pode ser no Cidade Jardim/ 

 

Sapato também? Bolsa? 

Vitória – Sapato eu já ‘tô um pouco mais chata, porque acho que quando a gente é 
mais jovem é você procurar o sapato que fica mais bonito no pé, né? Hoje não, eu 
procuro o que fica mais confortável, não que eu não me preocupe com a elegância, 
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me preocupo, tento pôr um saltão, tal, alto, mas eu tenho que--, ele tem que estar 
confortável no meu pé. Agora se ele é/ 

 

Nem que você precise pagar mais caro? 

Vitória – É, nem que eu tenha que pagar mais caro. Ele pode ser da marca top do top 
do top, como pode ser da marca mais simplesinha, mas se ele ficou bonito no meu 
pé, eu gostei, me deu conforto e me deu elegância, porque eu acho que o sapato faz 
parte da elegância da mulher, aí eu compro, independente do preço. Lógico, eu não 
vou comprar um--, sei lá, esses caras famosos aí, que custa dois mil, três mil reais, 
isso eu não pago, isso eu não pago não. Pra pisar no chão não vale a pena, né? 

 

E me fala uma coisa: quando você pensa--. Você falou um pouco, né, de 
alimentos, tem um--. Você se preocupa em comprar esses alimentos que, de 
alguma forma, têm mais nutriente ou têm mais cálcio ou esse Activia, que, de 
alguma forma, é mais funcional, ou é uma coisa que você não olha muito, não 
liga muito, que você--. 

Vitória – Eu me preocupo, mas... Que nem, por exemplo, eu gosto de comprar, tipo, 
azeite eu gosto de comprar, acho que é uma coisa que é importante, açúcar eu uso 
mascavo, leite eu uso o mais--, o B, que é o mais, do meio, né? Que não é nem integral 
nem totalmente sem nada, mas assim arroz integral eu gosto, mas meu marido não 
gosta, então eu não faço, mas massa eu tenho comprado muita massa integral. Mas 
não que eu fique pensando e tal. Eu vou no mercado e dou uma olhada, tem lá acho 
que é diferente e tal vou testar, aí compro. 

 

E você usa produto pra cabelo especial, roupa, rosto, pro corpo, creme? Como 
é a sua rotina de beleza? 

Vitória – Eu tenho um problema sério de alergia, eu tenho muita alergia na pele, então 
creme pro corpo eu uso o que o dermatologista mandou, eu nem lembro o nome dele 
agora, mas ‘tá lá no meu criado-mudo, que é o que eu uso. E xampu e sabonete, 
sabonete eu uso Dove, que eu acho que eu me acertei com ele, xampu eu vou 
variando, vou comprando e vou variando. Agora pro rosto eu uso protetor e olhe lá. 

 

Mas maquiagem você usa? 

Vitória – Muito raramente, nem pra trabalhar, eu vou trabalhar de cara lavada. Eu uso 
maquiagem no fim de semana, quando eu vou dançar, que eu vou sair no sábado e 
tal eu uso, se não... 
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E tem uma marca que você gosta de maquiagem? 

Vitória – Nem sei nome de coisa de maquiagem, nem sei, que eu compro tão pouca 
maquiagem, que tem hora que eu tenho que pegar, olhar: “Nossa, isso aqui venceu, 
vou jogar fora”. Eu uso muito pouca. 

 

Eu acho que é isso. Tem uma parte que, assim, você tem--. Você lembra de 
alguma propaganda ou algum produto que é voltado para pessoas de mais 
idade, com mais de 60 anos? 

Vitória – Não, de imediato assim eu não ‘tô lembrando. 

 

E você teria algum problema em usar produtos pra pessoas, assim, como se 
tivesse no rótulo, né, sei lá, um produto pra mais de 60 anos? 

Vitória – Não. 

 

Não? 

Vitória – Nem um pouco, se o produto for bom, me ajudar em alguma coisa, 
independe. 

 

E você acha, você sente falta de produtos assim? Ou os produtos todos te 
atendem? 

Vitória – Eu não, não dá nem pra falar, porque como eu não uso quase é complicado, 
né? Porque eu não sou muito, nunca fui muito ligada nesse negócio de maquiagem, 
de produto pra isso, praquilo. 

 

Nem de alimento assim? Tipo, se fosse produtos de alimento? 

Vitória – Não, eu nunca pensei. 

 

Os que têm te atendem? 

Vitória – Me atendem. 

 

Agora a gente já ‘tá terminando, essa é a última parte, eu vou te mostrar algumas 
imagens e eu queria que você--. Deixa eu colocar aqui. Eu queria que você 
falasse pra mim, eu vou te mostrando elas, ‘tá? Eu vou espalhar aqui e aqui, 
depois, no final, você escolhesse cinco imagens que representam a velhice. 
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Vitória – Ai, que cabelo branco bonito. [pausa] Bastante. 

 

‘Tá acabando já. 

Vitória – Cinco? 

 

Cinco. 

Vitória – Que representam a velhice no meu conceito, é isso? 

 

É isso. 

Vitória – Independe se é pejorativo ou não? 

 

Uhum [concorda]. Que que você acha que é a velhice? 

Vitória – Essa aqui sem dúvida, essa é a primeira. 

 

Que é a mulher fazendo exercício? 

Vitória – É. Essa aqui lendo. Família que eu acho que é tudo de bom. Quantas têm 
aí? 

 

Tatiana Garcia – Três. 

Vitória – Trabalhando. E passeando. 

 

INSERIR QUADRO: MULHER EXERCICO, FAMILIA, REDE LENDO, VIAGEM, 
TRABALHO. 

 

‘Tá. Me fala um pouquinho agora por que você escolheu essas imagens? Você 
vai me falando uma a uma. 

Vitória – ‘Tá. Essa aqui, porque eu acho que é--, a diversão faz parte da, não da 
velhice, mas é um--, você ‘tá colhendo o que você plantou, então você tem que--. Não 
é porque você envelheceu que você vai ficar enfurnado dentro de casa, então você 
tem que aproveitar e curtir a vida. 

 

A gente não falou muito, mas você gosta de viajar? Como é que é viajar pra 
você? 
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Vitória – Gosto, gosto, viagem curta eu gosto. Não gosto de viagem de mais de duas 
semanas, que eu já quero ficar na minha casa, eu quero voltar pra minha casa. Porque 
eu acho que você sempre tem um porto seguro, né? Pra mim é a minha casa, então 
se eu--. Uma vez eu viajei e fiquei fora quase um mês, chegou na terceira semana eu 
já não ‘tava aproveitando a viagem, porque eu já queria vir embora, eu já ‘tava 
pensando na minha casa, eu já queria estar na minha casa. Então eu acho que viagem 
é gostosa, mas, assim, vai/ 

 

Tem uma hora que cansa. 

Vitória – Tem uma hora que cansa. Pra mim cansa. Essa aqui trabalhar, porque eu 
acho que enquanto você tiver disposição e cabeça você tem que trabalhar mesmo. E 
mesmo que tiver meio devagarzinho continue trabalhando, porque vai pegando o 
ritmo, não sai do ritmo. Acho que leitura é superimportante pro cérebro para não parar 
no tempo. Ioga, que é a minha paixão (risos). E a família, reunião de família, estar 
sempre junto, rindo ou chorando sempre é gostoso, acho que família faz parte. 

 

Isso é o que representa pra você? 

Vitória – É. 

 

Você acha que a sociedade vê a velhice desse jeito? 

Vitória – Não, não. 

 

Como é que você acha que a sociedade vê o idoso? 

Vitória – Ela exclui um pouco o idoso, eu acho que é aquele--. 

 

Tem alguma imagem aqui que ajude a representar isso? 

Vitória – Ah, sim. 

 

O que é isso aqui? 

Vitória – É a negação da sociedade com o idoso, porque eu acho que é pior, é o pior. 

 

Que sentimentos que te traz essa imagem? 

Vitória – De abandono, de abandono. Eu fiquei velho eu não sirvo pra mais nada. É 
bem de abandono essa aqui, é bem pesada essa imagem. [pausa] Essa também dá 
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dó, uma pessoa solitária, sozinha, a impressão que dá é porque ficou velha não tem 
mais ninguém em volta. Eu acho que é o maior sofrimento do idoso pra mim, pra 
pessoa que vai ficando velha é isso, é o abandono. Por isso que quando você falou lá 
atrás se eu concordaria de ficar uma casa de repouso, eu concordaria plenamente, 
porque você vai ter um convívio, melhor do que ficar como essas fotos: sozinha, 
isolada no mundo. Porque todo mundo tem sua vida, todo mundo precisa fazer suas 
coisas e não dá para você parar a vida e ficar à mercê, vamos dizer assim, à mercê 
quando eu digo no positivo de uma pessoa mais velha, uma pessoa de idade, que ‘tá 
precisando de ajuda. Então eu acho que o melhor caminho é colocá-la num ambiente 
que ela vai se adaptar e não vai se sentir isolado do mundo, não vai se sentir 
discriminado, no meu conceito. Eu acho que é só. 

 

Bom, é isso. Foi ótimo! 

Vitória – Gostou? 

 

Gostei. 

Vitória – Ai, que bom. 
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ENTREVISTA 11 
 
Entrevistada: Reinaldo 
Entrevistadora: Tatiana Garcia 
Transcrição: Tatiana Garcia  

 

Então.... a primeira coisa que eu gostaria que você falasse é seu nome completo 
e sua idade, pra registo. E falar se é solteiro, casado, se tem filhos... Um pouco 
sobre você. 
Reinaldo - Nome fictício, 60 anos, casado, 4 filhos. 

 

Qual é sua ocupação atual? E o que você fazia antes disso?  
Reinaldo - Bom, atuei numa distribuidora como controller e hoje atuo de forma 
autônoma dando suporte na área de tecnologia. 

 

E me diz uma coisa, você tem sentido alguma mudança no corpo com o passar 
da idade? Ou até na mente, sabe... 
Reinaldo - Muita dor. Dor no corpo, nas costas, dor perna. Você levanta com dor... 
quando ataca o ciático então.... Aí vai no médico, melhora, depois piora.... Tive que ir 
pra fisioterapia porque não aguentava a dor. Foi a primeira vez na vida. Não sei se vai 
ser uma constante.... 

 

E isso afetou sua rotina, coisas que você deixou de fazer? 
Reinaldo - Ah por conta dessas dores as caminhadas diminuíram. O dia que o ciático 
pega, aí não dá pra caminhar. Antes caminhava três vezes por semana. Hoje às vezes 
nenhuma. E como tive um infarto, depois disso eu também tive que tomar cuidados 
específicos com a alimentação... 

 

E com essas mudanças no corpo e com o envelhecimento, você tem algum 
medo assim, olhando pra frente?  
Reinaldo - Ah... de ficar sem poder me movimentar. Ter um AVC que prejudique a 
minha mobilidade, algo que te faça cair na cama. O infarto me preocupou um pouco 
mais. Quando você corre um risco de vida, cai a ficha que você tem que se cuidar 
melhor... Sabe, quando a gente olha pros nossos pais, vê eles com 80 anos... eu quero 
viver até lá e ainda tem tempo pra caramba.... [pausa] 
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Olha... vou te dizer uma coisa... vou sentir mesmo, quando eu não puder pensar mais, 
perder a autonomia, não poder exercitar minha cabeça. Ai sim, vou sentir a idade 
chegar. Vou me sentir velho. Quando eu não puder apreender mais.  

 

Você sentiu a saída dos filhos de casa?  
Reinaldo - No começo sim, mas a gente se adapta. 

 

E você se sente sozinho?  
Reinaldo - Não... não... Não me sinto sozinho porque saio muito com a minha esposa, 
meu amor, minha companheira. A gente se aventura por aí, nos campings. Adoro 
acampar. Praticamente 2 finais de semana por mês eu estou no mato, viajando, 
explorando, descobrindo as coisas, novas pessoas. Por isso meu medo é ficar 
entrevado.  

 

E quando você envelhecer, passa pela sua cabeça assim ir pra uma casa de 
idosos? Você teria alguma coisa contra? 
Reinaldo - Não... não passa pela minha cabeça não. Mas não veria de uma forma 
ruim, não... Desde que pudesse ler, fazer alguma coisa. Desde que minha esposa 
tivesse comigo.  

 

E quanto a seus filhos? Você espera que seus filhos cuidem de você? 
Reinaldo - Ah não né. Não é justo. Cada um tem a sua vida.... Fora que tenho 3 que 
moram fora do Brasil. Não quero e não posso contar com isso. Não quero ser um 
peso. 

 

E seu maior sonho? Quando a gente é mais novo sempre ficamos projetando as 
coisas, terminar a faculdade, ter um bom emprego, casar, ter filhos... E você, 
quais são seus sonhos? 
Reinaldo - Olha eu não... [pausa]... eu não tenho grandes sonhos. Talvez ficar 
viajando. Adoro viajar.  

 

Pensando assim no tempo livre. Como você se planejou ou está se planejando 
para a aposentadoria? 
Reinaldo - Na verdade, quando penso na minha aposentadora não penso em parar 
de trabalhar. Na verdade, me preparei para ficar ainda um tempo dando suporte de 
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uma maneira flexível, de uma forma mais autônoma, podendo trabalhar de qualquer 
lugar do mundo. Essa liberdade que valorizo. Tendo ela, posso trabalhar até..... 

 
E você se preocupa com a renda?  
Reinaldo - Olha, vou te falar que do ponto da renda não é minha grande a preocupação 
não.. eu estou mais preocupada com minha qualidade de vida.  

 

Entendi... legal... E me fala uma coisa, você se sente desvalorizado ou valorizado 
por conta da sua idade pelas pessoas? 
Reinaldo - Olha, não me sinto desvalorizado não. Até que sinto um respeito maior... 
Acho que as pessoas da empresa atual por exemplo respeitam muito minha 
experiência, a capacidade que tenho de transmitir conhecimento. Estou sempre me 
mantendo atualizado, quero apreender e transmitir o que sei.  

 

E você acha que a sociedade, as pessoas que são mais desconhecidas assim... 
também enxergam as coisas dessa forma? 
Reinaldo - Não... é muito diferente. Eles não respeitam muito não. Isso é fácil de 
perceber. Você pensa que turma levanta pro velhinho sentar? Que nada, finge que 
nem vê. A sociedade tem um descaso com a terceira idade. Existe lei, existe a 
plaquinha... mas as pessoas não tem a menor educação pra seguir isso. Mas ach que 
o pior é no mundo das empresas sabe. Em termos de trabalho, as multinacionais 
priorizam o jovem. Tenho certeza que se eu tivesse todas a qualificação do mundo, 
eles ainda iam preferir o jovem.  

 

E por que você acha que isso acontece? 
Reinaldo - Ah, porque o jovem arisca mais, ele aposta mais.  

 

Sei... e o que você quer dizer com arrisca mais? 
Reinaldo - Ele pega o objetivo, por exemplos uma mera de atingir 200 milhões... Ele 
vira um trator e passa por cima de tudo pra atingir a meta, sem nem entender 
consequências direito. Com a idade a gente vai conseguindo uma visão mais ampla... 
não é medo. Você consegue avaliar mais variáveis, coisas que as vezes o jovem nem 
consegue identificar. Acho que são alguns padrões que as empresas vão assumindo. 
No fundo no fundo ... as empresas querem ser jovens. A própria empresa não quer 
envelhecer.  

 

Me fala mais sobre isso, pode me dar um exemplo? 
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Reinaldo - Por exemplo, estava vendo um dia desses a visão de uma empresa de 
elevadores.... que fala em ser a melhor empresa em transporte vertical. Quando você 
pensa isso, você não vai ter os mesmos elevadores daqui a 100 anos. Ou mesmo 
uma Cisco, empresa de tecnologia, você acha que ela quer pessoa mais velhas? Elas 
querem ser reconhecidas como modernas, a frente do tempo.  

 

E você acha que essa busca por modernidade não combina com as pessoas 
mais velhas, é isso? 
Reinaldo - Acho que as empresas acham que a gente não tem a capacidade de entrar 
nessa onda....  

 

E você acha que isso é diferente fora do Brasil? 
Reinaldo - No Brasil a própria legislação dá um monte de brechas sabe. Dá margem 
pra sociedade.... Eu por exemplo, trabalho desde os 15 anos, poderia me aposentar 
por 50 anos. É um absurdo isso, 50 anos é muito novo pra se aposentar. Está em 
plena produtividade. Mas pra parar o próprio sistema te permite, sabe. Eu sei que lá 
fora, as pessoas mais velhas são mais respeitadas, na Europa por exemplo. Você vê 
mais executivos e pessoas mais velhas trabalhando nas grandes empresas. 

 

Tá... bom... vamos falar agora de um assunto bem específico. Existem vários 
termos que a sociedade usa para se referir a pessoas com mais de 60 anos. 
Então.... tem idoso, velho, pessoas maduras, etc... que estão nessa listinha aqui. 
Qual termo que você gostaria que as pessoas usassem ao se referirem a você?  
Reinaldo - Idoso. 

 

E por quê? 
Reinaldo - É mais fácil de identificar.  

 

Mas tem alguma aqui que você não gosta?  
Reinaldo - Velho. 

 

E por que não gosta? 
Reinaldo - Nem sempre um velho quer dizer idoso.  

 

Por que você diz isso? Poderia explicar melhor? 
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Reinaldo - Tem muito a ver com o espírito da pessoa. Não tem a ver com a idade. Um 
velho pode ser com 20 anos, dependendo do pensamento da pessoa. O velho não 
está ligado com idade. Por isso que o rótulo de velho não vale.  

 

E esses outros termos aqui? 
Reinaldo - Terceira idade é neutro. 

Melhor idade.... Ah... essa não gosto muito, não. Parece meio piada. Melhor idade é 
quando se tem 18 anos. 

Hum.... Pessoas maduras. Maduro está muito relacionado a comportamento. Acho 
que está mais pro positivo.  

Idade avançada... idade avança eu não gosto não. É mesma coisa que velho... idade 
avançada da impressão de fio da rabiola, ter uns 90 anos. 

60+ descreve o que é: pessoas com mais de 60 anos. É justo. 

 
E quando a gente fala de marcas que você consome, que você encontra assim.. 
no supermercado, farmácia... Me fala suas três marcas preferidas. 
Reinaldo - Mortadela Ceratti, Linguiça Toscana Aurora e o Leite Fazendo Longa Vida. 
São produtos que consumo de olho fechado. 

 

Por que você gosta da Ceratti por exemplo?  
Reinaldo - Ah.... pelo sabor. Ela tem realmente um sabor diferenciado em relação a 
outras mortadelas.  

 

E Aurora, o que você gosta da Aurora? 
Reinaldo - Também pela qualidade sabor. E o engraçado que depois a gente acaba 
estendendo assim.... Hoje, por exemplo, quando eu vou fazer uma feijoada eu gosto 
de comprar os ingredientes Aurora.  

 

Você lembra de ter visto alguma propaganda dessas marcas? 
Reinaldo - Não... não me recordo.  

 

Vamos falar da marca Aurora, se essa marca tivesse que ser uma pessoa, como 
ela seria? 
Reinaldo - Uma mulher balzaquiana, linda....  

 



234 
 
Como é a personalidade dela? 
Reinaldo - Forte e que chama atenção. Que tem sabor.  

 

E a Ceratti... se fosse uma pessoa? Como seria? 
Reinaldo - Eu diria que já é mais leve.... Parece que ela derrete na sua boca, ela é 
leve. 

 

Agora pensando em marcas que tem produtos que foram desenvolvidos para 
pessoas com mais de 60 anos, pra idosos.... Alguma marca vem a sua cabeça? 
Reinaldo - Eu só lembro de de convênio médico... Agora produtos de alimentação, 
higiene... assim... não lembro. 

 

Agora por exemplo, vamos pensar em uma empresa ‘tá pensando nesse 
mercado e eles foram estudar o comportamento dessas pessoas... foram 
entender que tipo de modificação acontece no corpo, no rosto, nos hábitos, etc. 
E eles vão desenvolver linhas específicas para essa idade... Aqui tem uma lista... 
Tem alguma dessas categorias ou produtos que você olha e fala: “Não combina 
desenvolver um produto pra pessoa com mais de 60 anos... isso não vai 
vender”... Ou se tem alguma que você acha que iria vender... 
Reinaldo - Vamos por eliminação: roupas e calçados eu não consigo enxergar uma 
linha pra idosos... 

 

Por quê? 
Reinaldo - Porque roupa hoje em dia-. Há alguns anos atrás uma pessoa de 60 anos 
não usaria uma bermuda. Eu não lembro quando era moleque de um tio meu usando 
bermuda. Hoje eu uso bermuda naturalmente.  

Agora... deixa ver aqui... suplementos vitamínicos... eu acho que pode ser.   
Um suplemento nutricional assim. Tipo um Sustagem.  

Acho que produtos para o rosto tem uma demanda bem grande.  

Aqui... aqui está o grande mercado: cereais, iogurtes... manteiga ou margarina por 
conta do coração. Tipo Becel.... Porque é uma questão de saúde também... quando 
você fica mais velho... isso é importante.  

Pão pra idoso, acho que não.  
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Agora eu vou te mostrar um conjunto de imagens. Eu vou te passar e se você 
quiser ver as imagens...[pausa]. Vamos espalhar essas imagens... [pausa]. Eu 
gostaria que você pegasse 5 imagens que melhor representam a velhice.  
[pausa] 

 
IMAGENS ESCOLHIDAS  

Imagem 14 – Na Mesa Sozinho 
Isolamento 

 
 

Imagem 09B – Homem sendo Auxiliado 
Incapacidade 

 
 

Imagem 03B – Homem trabalhando 
Atributo: Velhice Ativa 
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Imagem 17 – Família Reunida 
Integração 

 
 

Imagem 12 – Casa em Viagem 
Idade dos Sentimentos ou Época do Lazer 

 
 

 

Me fala um pouquinho porque você pegou essas imagens? 
Reinaldo - Na verdade, eu separei em dois grupos, o lado bom o e o lado ruim. O lado 
ruim está aqui em relação a saúde [imagem 09B] e em relação a solidão [imagem 14]. 
E aqui o lado da alegria, que é estar junto com os netos [imagem 17] e ir viajar [imagem 
12]. Viajar seria o máximo, se você pudesse viajar até os oitenta, noventa anos...  A 
tecnologia [imagem 03B] que é uma coisa que gosto, de me manter atualizado pela 
internet. Então por isso que eu escolhi essas imagens. Apesar que você viu que 
prevaleceu o lado mais positivo. Infelizmente é isso, você vai envelhecendo e a saúde 
vai debilitando. E aí você vai envelhecendo e você não consegue fazer isso [referindo-
se ao lado bom] 

 

E você que acha essas imagens representam sua velhice? Pode trocar as 
imagens se você quiser.  
Reinaldo - Mas não... mas na verdade... é isso mesmo. Não sei é porque estou numa 
semana dura, com dor nas costas ou aspecto do infarto que tive. Essa parte 
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representa meu medo. Talvez esteja mais relacionado ao medo. Isso aqui é o que eu 
gosto de fazer, família neto. Então tem muito a ver comigo.  

 

Entendi...essa é forma que você gostaria de envelhecer com todos seus medos 
que você sinalizou aqui... certo? 
Reinaldo - Certo! 

 
Então é isso... muito obrigada pelo seu tempo! Foi ótimo.  
  

 
 

 

 

 

 

 


