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PLENITUDE 60+: PRÁTICAS E REFLEXÕES SOBRE A COMUNICAÇÃO ONLINE COM IDOSOS

O objeto deste artigo é apresentar as práticas do projeto Plenitude 60+ conjugadas a 

reflexões emergentes associadas à produção de autonomia através de comunicação 

online com públicos envelhecidos. O projeto comunica com egressos da Universidade 

Aberta à Pessoa Idosa das IES vinculadas à Ânima Educação. Nos apoiamos no 

Estatuto do Idoso (BRASIL, 2004) e trabalhamos com três linhas editoriais: 

sociabilidade e direitos dos idosos; saúde física e mental; e saúde financeira. 
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o projeto reforça interações comunicacionais pautadas não pela hostilidade, mas pela 

produção de hospitalidade, percebendo o outro. Ao lidarmos com o exercício da 

autonomia, somos convocados a lidar com seu par antagônico “vulnerabilidade”. 

Independentemente do percurso teórico, a “categoria vulnerabilidade trabalha para 

desfazer o mundo como ele é” (FERRARESE, 2016). Por isso, nos distanciamos de 

problemáticas alavancadas pela indústria antienvelhecimento e do jovencentrismo

contemporâneo para combater o idadismo - síntese gramatical dos sistemáticos 

preconceitos contra idosos, uma forma estrutural de produção de vulnerabilidades.

• Um dos objetivos do projeto é a construção e reforço da autonomia em públicos 

envelhecidos - muitas vezes submetidos ao poder ou à vontade do outro. 

A comunicação do projeto está baseada no paradigma relacional da comunicação 
(FRANÇA, 2001), ao invés do informacional. Os datados estudos informacionais 
reduzem, simplificam e fragmentam o processo comunicacional para lógicas 
transmissíveis entre emissor e receptor. A matriz relacional, por sua vez, convoca 
compreendermos a comunicação como um processo de troca, de produção e 
compartilhamento de sentidos através de materialidades. Este modelo se debruça sobre 
a natureza da relação entre os dois polos e, simultaneamente, não apaga os demais 
aspectos como meio e mensagem. No Plenitude 60+ somos constantemente 
convocados a lidar com desafios técnicos em plataformas, como Whatsapp, Youtube e 

Facebook. Entretanto, o trabalho em plataformas pode culminar no empoderamento
digital dos nossos públicos.

Para nos aproximarmos da experiência acumulada por nossos públicos e nos 

vincularmos ao campo da gerontologia social (NUSSBAUM; COUPLAND, 2004), 

tomamos o envelhecimento como um processo ativo. Beauvoir (1970) entende a 

velhice como aquilo que é reconhecido no outro. Nesse sentido, a velhice pode ser 

compreendida como um processo relacional, interacional, partilhado. A perspectiva da 

filósofa francesa em muito pode contribuir aos estudos de comunicação, 

principalmente, em função da proximidade com a perspectiva dialógica.
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