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 Tendo por base noções de público alvo trabalhadas no 

jornalismo, que ressaltam a produção de matérias 

jornalísticas voltadas aos interesses de um público 

específico e considerando também que a mídia e o 

jornalismo são meios importantes de promoção da 

inclusão social, o presente artigo buscou analisar de que 

forma as mídias e jornais estão se reinventando e se 

readaptando ao envelhecimento populacional e crescente 

demanda de notícias e conteúdos direcionados às 

pessoas com mais de 60 anos.  

Introdução   

Conforme definição da Organização Mundial da Saúde 

(OMS, para países em desenvolvimento como o Brasil, 

Idosos são todos aqueles com idade igual ou acima de 60 

anos.O artigo baseou-se em dois estudos. Sendo um, 

uma projeção do do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2018) estimando que, em dez anos, os 

idosos corresponderão à 17,4% da população brasileira. 

O segundo é uma pesquisa realizada nos Estados 

Unidos, publicada em janeiro de 2019 na revista 

acadêmica Science Advances, a qual indica que quanto 

mais velho o usuário, maior a probabilidade de espalhar 

conteúdo falso. Pesquisadores americanos constataram 

que pessoas acima de 65 anos podem compartilhar até 

sete vezes mais Fake News do que a parcela mais jovem 

dos pesquisados.  

Tendo em vista esses dados, surgiu a preocupação de 

como as mídias e o jornalismo têm trabalhado para atuar 

nesse cenário, pautando idosos em seus conteúdos, 

divulgando matérias que sejam direcionadas à eles e 

pensando na terceira idade como público alvo de seus 

conteúdos.  

Material e Métodos  

Foram analisadas todas as edições diárias do jornal 

impresso Ponta- Grossense, Diário dos Campos no 

período de 02/07/2019 à 31/12/2019 e coletada todas as 

matérias e notícias que pautavam idosos nessas edições, 

fazendo um comparativos de quantas edições trazem e 

quantas não trazem algum conteúdo com enfoque na 

terceira idade.  

Também foi aplicado um questionário analisando a rotina 

de consumo de notícias e matérias jornalísticas junto à 

alunos da UATI (Universidade Aberta à Terceira Idade), 

com idade entre 55 e 78 anos, através do qual foram 

colhidas 45 respostas.  

Resultados e Discussão  

A partir da análise das edições realizadas ficou concluído 

que somente 20% das edições trazem conteúdos 

pautados por idosos e/ou direcionado à terceira idade. Já 

o questionário aplicado junto aos frequentadores da UATI 

revelou que 38% dos entrevistados utilizam redes sociais 

como principal forma de informação e que 74% dos 

entrevistados vêm/leem/ouvem notícias todos os dias.  

Conclusões 

Os resultados da pesquisa apontam para um amplo 

consumo de notícias por parte dos idosos principalmente 

através de redes sociais, esfera de predominância maior 

de notícias falsas. Em contrapartida, as edições 

analisadas que abordam conteúdos que pautam idosos 

são escassas comparadas ao contingente de edições 

diárias analisadas. Esses dados confirmam a hipótese de 

que o jornalismo precisa produzir mais conteúdo 

direcionado à terceira idade, para garantir à essa parcela 

da população fontes de informação seguras e promover 

um olhar mais atento aos interesses desse público 

enquanto consumidores de notícias.  
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