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RESUMO

Esta é uma pesquisa conjunta entre as Universidades de Urbino Carlo Bo (Italia) e ED-UEMG (Brasil). Seu objetivo é tanto identificar os estereótipos criados e explorados pela

mídia em relação à população idosa quanto fazer uma avaliação de sua relevância para as atividades do Design comparando o contexto sócio-cultural italiano e brasileiro. 

Foram selecionados como material de análise as mídias escrita  (três revistas: uma de maior circulação (Veja) e duas femininas (Cláudia e Marie Claire)) e televisiva (uma aberta

(Globo) e outra fechada (GNT)). O período de análise total de seis meses. Foi parte do desenvolvimento da metodologia a definição dos períodos específicos de captura para

cada tipo de mídia.

Para ambas as mídias, foram criados critérios para a análise da percepção dos idosos demonstrada por cada veículo. Estes critérios partem do pressuposto de que existem

certos preconceitos com esta parcela da população  e criação de esteriótipos que podem ou não serem representativos da realidade. 

A fase seguinte à de definições dos canais é a fase de captura do material. Existem soluções profissionais, de empresas de monitoramento de mídia que realizam o que se

chama de “checking”. No entanto, para o orçamento do nosso projeto, os valores foram proibitivos. Assim, a solução técnica do trabalho de captura e seleção de vídeos,

buscando trabalhar com custo mínimo, foi um desafio inicial. Também foi desenvolvida uma metodologia para que a cobertura do material publicado e exibido no período proposto

fosse próxima a 100%.

Atualmente está sendo finalizada a seleção do material já capturado e revisados os formulários para registro das análises. Até o momento, o que foi percebido durante a captura é

que este material suscita questionamentos e conclusões que serão muito interessantes para conhecimento do público idoso, essencial para a eficiência dos projetos de Design, 

tanto do ponto de vista gráfico, quanto do desenvolvimento de produtos, serviços ou ambientes.

Projeto 1


