
Respeite os cabelos brancos: a experiência por 

trás de boas histórias. Por Adriana Linhares. 

Quando eu era criança, ficava fascinada pelas histórias que meus avós contavam em família. 
Sempre ricas em detalhes me encantavam tanto que, por várias vezes, alguns desses casos 
fizeram parte de minhas conversas entre amigos (talvez por pensar que, dessa forma, os 
tornaria mais críveis entre meus pares da mesma faixa etária). Todo esse universo me fez 
reconhecer, mais velha, que eu era privilegiada. Não só por ter convivido com os quatro 
(patriarcas e matriarcas), mas por estar cercada de pessoas com experiências tão 
interessantes. Uma escola viva, mesmo. 

Hoje a admiração permanece, claro. Mas também passei a entender que parte do nosso 
repertório costuma surgir com a maturidade, mesmo. É que envelhecer traz como bônus 
uma coleção de vivências com todo o potencial de se tornarem boas histórias. Algo que vem 
no pacote, sabe como? Um legado oferecido como contrapartida às rugas, à limitação física 
e a outros sinais que surgem pela passagem do tempo. É que um roteiro cinematográfico de 
respeito precisa ter clímax, conflitos e finais (felizes e nem tanto). 

Claro que não basta envelhecer para que a gente tenha uma coleção de boas histórias. 
Afinal, há quem se mantenha em seu casulo, vida afora, seguindo cartilhas previsíveis (de 
mornas a frias) deixando apenas que o tempo siga. Mas entendo que, em geral, envelhecer 
é uma oportunidade e tanto para ter em mãos um enredo pronto. Assim foi com nossos 
antepassados, que usaram a oralidade como canal para repassar o que aprenderam às 
gerações seguintes (algo não muito usual entre os ocidentais). Por isso sigo atenta aos que 
têm alguns quilômetros rodados e, mais ainda, àqueles que quebram tabus e se tornam 
protagonistas na rede. 

Maduros Digitais 

Pode ser que essa seja, na verdade, uma tendência, considerando a projeção da população 
brasileira divulgada pelo IBGE (https://ibge.gov.br) em 2018. Ela aponta que, em 2047, 
pessoas com 60 anos ou mais serão 233,2 milhões. Mas nem é preciso ir tão longe. A 
presença digital desse público já tem crescido bastante. A pesquisa Maduros Digitais: redes 
sociais, influenciadores e vida após os 50 anos 
(https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms/files/18283/1556156426OR_Maduros_Hype6
0.pdf), realizada no primeiro semestre deste ano pelas 
consultorias MindMiners (https://mindminers.com) e Hype+60 
(https://hype50mais.com.br), levantou dados que confirmam esse comportamento. 

Entre os entrevistados com mais de 50 anos, 70% consumem conteúdos na Netflix 
(https://www.linkedin.com/company/netflix), 58% têm conta 
no Spotify (https://www.linkedin.com/company/spotify) e 27% usam ou já 
experimentaram aplicativos de relacionamento. Além disso, 46% seguem algum 
influenciador digital em suas redes sociais e 71% até já tomaram conhecimento de algum 
produto ou serviço por meio deles. Conheça algumas dessas pessoas que movimentam a 
rede. Que esses bons exemplos incentivem outros tantos, conhecidos ou não pelo grande 
público, a compartilhar lições que só o tempo ensina. 
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Washington Olivetto 

 

Entre outubro e novembro, o publicitário Washington Olivetto 
(https://www.linkedin.com/in/washington-olivetto-a18069120), 67 anos, 
estreou em 2019 no Youtube, a revista “Alô, Alô W/Londres”, em uma 
alusão à música do Jorge Ben Jor “Alô, Alô W/Brasil”, que homenageia a 
agência de publicidade criada por ele. Ele ganhou notoriedade graças a 
comerciais premiados, como o Meu primeiro sutiã 
(https://www.youtube.com/watch?v=g9IOgzYuv7k), produzido para a 
Valisère em 1987 e considerado um dos 100 melhores de todos os tempos. 
Por esse e outros feitos conquistou mais de 50 leões no Festival de 
Cannes (https://www.festival-cannes.com/en/) e se tornou personagem 
do livro Na toca dos leões (Editora Planeta), do escritor Fernando Morais, 
que conta sua trajetória. Ou seja: história é o que não falta por lá.  
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Sixty and me 

 

Também no Youtube, o Sixty and 
Me (https://www.youtube.com/user/sixtyandme) foi criado pela autora e 
palestrante norte-americana Margaret Manning. Os vídeos são 
direcionados a mulheres com 60 anos ou mais "que desejam criar um novo 
estilo de vida especialmente independente, saudável e financeiramente 
seguro", como divulgado na bio. Com mais de 74 mil inscritos, o canal 
publica vídeos praticamente diários sobre temas bem abrangentes, como 
moda, meditação, maquiagem, viagens, relacionamentos, 
amizades, hobbies e dinheiro. 
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Iris Apfel 

 

Aos 98 anos, a também norte-americana Iris Aptel está em plena forma. 
Referência no universo da moda, ela também é empresária, designer de 
interiores e influencia várias pessoas com seu modo de levar a vida com 
vitalidade e estilo. Tanto assim que foi homenageada com o documentário 
Íris (2005) e uma exposição sobre sua carreira no Metropolitan Museum of 
Art (2014). No Instagram (https://www.instagram.com/p/Bzq9lRZgUfy), 
mais de um milhão de seguidores acompanham suas atitudes 
surpreendentes, como a doação de 90 peças de roupa e mais de mil 
acessórios ao Peabody Essex Museum 
(https://www.linkedin.com/company/peabody-essex-museum), feito do 
seu último aniversário.  
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