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RESUMO
O crescimento demográfico da população mundial colocou a velhice e o envelhecimento na
pauta de discussões sociais. No Brasil – onde vem ocorrendo uma inversão na pirâmide etária,
com o aumento acelerado da população idosa e uma diminuição do crescimento de outros
grupos etários – o meio acadêmico, a mídia, o governo e a sociedade civil passaram a discutir
as consequências desta transição demográfica. Considerada como problema social no discurso
gerontológico contemporâneo, a velhice carrega estereótipos em contextos históricos e
culturais distintos. Associado a aspectos negativos como solidão, miséria, incapacidade física
e intelectual, o idoso carrega estigmas perpetuados ao longo da história. Porém, percebe-se
que vem ocorrendo uma tentativa de reinventar a velhice e associá-la a aspectos mais
positivos. É a ressignificação da velhice. Junto com esse movimento ocorre também uma
tentativa de mostrar que o sucesso alcançado após a aposentadoria é consequência exclusiva
de como o indivíduo se cuidou ao longo da vida – é a ideia de reprivatização do
envelhecimento. A mídia parece também adotar estes dois discursos. A partir deste contexto,
nesta pesquisa, levanta-se a hipótese de que o Ministério da Saúde vem apresentando em suas
campanhas de vacinação contra a gripe – realizadas há mais de uma década – uma
representação ressignificada da velhice e assim atrair mais idosos para aderir à vacinação. Por
isso, esta pesquisa tenta identificar as representações de idosos presentes nas propagandas de
TV da campanha de vacinação e verificar se as mesmas apresentam uma imagem
ressignificada ou estereotipada da velhice. Para tanto, foi utilizada a análise do discurso
combinada com elementos da análise fílmica para avaliar os filmes publicitários. Ao analisar
nove filmes publicitários da campanha que compõem o corpus deste estudo, chegou-se a
algumas conclusões. Percebe-se em quatro dos vídeos há uma tentativa de apresentar uma
velhice mais saudável e mais feliz. É destacada a importância dos idosos cuidarem da própria
saúde por meio de atividades físicas, tomando a vacina contra a gripe, estabelecendo vínculos
sociais, afetivos e familiares. Constata-se, então, que as representações da velhice foram
ressignificadas. Outro aspecto percebido nestas propagandas é a apresentação da
heterogeneidade do grupo idoso, composto por indivíduos de faixas etárias distintas – que
pode ir dos 60 aos 90 anos de idade –, de etnias e classes sociais diferentes. Entretanto, apesar
deste esforço do Ministério da Saúde para se apresentar uma velhice ressignificada, percebese que em três filmes as imagens da velhice ainda aparecem estigmatizadas. As
representações estereotipadas ainda persistem. Todavia, em menor grau do que as
representações positivas. Em outros dois vídeos, constatou-se a apresentação da velhice em
parte ressignificada, onde são mostradas imagens de uma velhice reinventada e também a
reprodução de estereótipos ligados ao idoso. Nota-se ainda que em filmes posteriores a
ampliação da imunização gratuita para outros grupos – gestantes, crianças, portadores de
doenças crônicas etc. – o velho perdeu o protagonismo nos vídeos, onde é apresentado como
mais um que deve receber a vacina de graça.

PALAVRAS-CHAVE: Mídia. Velhices. Representações. Subjetividade.
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RESUMEN
El crecimiento demográfico de la población mundial há puesto la vejez y el envejecimiento en
la agenda social. En Brasil – donde se ha producido una inversión de la pirámide de edades ,
con el rápido aumento de la población anciana y una disminución en el crecimiento de otros
grupos de edad – el mundo académico, los medios de comunicación, el gobierno y la sociedad
civil comezaron a discutir las consecuencias de la transición demográfica. Considerado como
un problema social en el discurso contemporáneo de la gerontología, envejecimiento lleva
estereotipos en diferentes contextos históricos y culturales. Asociado a los aspectos negativos
como la soledad, la miseria, el deterioro físico e intelectual, los ancianos lleva los estigmas
perpetuado a lo largo de la historia. Sin embargo, es evidente que ha habido un intento de
reinventar la vejez y asociarla con los aspectos más positivos. Es la redefinición de la vejez.
Junto con este movimiento también es un intento de mostrar que el éxito logrado después de
la jubilación, por tanto, exlusiva como la persona se cuida durante toda la vida – es la idea de
la privatización del envejecimiento. Los medios de comunicación también parece adoptar
estos dos discursos. A partir de este contexto, esta investigación se plantea la hipótesis de que
el Ministerio de Salud ha demostrado en sus campañas de vacunación contra la gripe –
celebradas más de una década – una representación resignificado de la vejez y así atraer a más
personas mayores edade a participar en el la vacunación . Por lo tanto, esta investigación trata
de identificar las representaciones ancianos presentes en los anuncios de televisión de la
campaña de vacunación y ver si presentan una imagen resignifican o estereotipada de la vejez.
Por lo tanto, se utilizó el análisis del discurso combinada con elementos de análisis fílmico
para evaluar los comerciales. Mediante el análisis de nueve campañas comerciales que
conforman el corpus de este estúdio, hemos llegado a algunas conclusiones. Se observa en
cuatro de los videos hay un intento de proporcionar una vejez más sana y más feliz. Se hace
destacado en la importancia de la atención a los ancianos de su salud a través de actividades
físicas, tomando la vacuna contra la gripe, el establecimiento de vínculos sociales,
emocionales y familiares. Parece, entonces, que las representaciones de la vejez se
resignifican. Otro aspecto se dio cuenta de estos anuncios es la presentación de la
heterogeneidad del grupo de ancianos, compuesto por individuos de diferentes edades – que
puede ir de 60 a 90 años –, de diferentes grupos étnicos y clases sociales. Sin embargo, a
pesar de este esfuerzo, el Ministerio de Salud a presentar una nueva era significado de edad,
se dio cuenta de que las imágenes en tres películas de la vejez parecen aún estigmatizados.
Las representaciones estereotipada. Sin embargo, en menor grado que las representaciones
positivas. En otros dos videos, se constató que la presentación de la vejez, en parte,
resignifica, donde se muestran imágenes de una vejez reinventado y también la reproducción
de los estereotipos asociados a las personas mayores. También se observa que en las últimas
películas de la expansión de la inmunización gratuita a otros grupos – mujeres embarazadas,
niños, personas con enfermedades crónicas, etc . – o anciano perdió lo protagonismo en los
videos, que se presenta como otro quién debe recibir la vacuna de forma gratuita.
Palabras clave: Medios. Vejez. Representaciones. Subjetividad.
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APRESENTAÇÃO
A proposta desta pesquisa de mestrado é trabalhar o tema “A velhice nas propagandas
do Ministério da Saúde: Subjetividades e Representações de Idosos nos Filmes das
Campanhas de Vacinação” e levantar a seguinte questão-problema: “Quais são as
representações de idosos veiculadas nas propagandas de TV da Campanha Nacional de
Vacinação de Idosos?” Essa parte traz o relato do trajeto metodológico percorrido até chegar à
definição do tema, problema, hipóteses, objetivos, além das motivações que justificam a
realização desta pesquisa. Seguem ainda uma breve apresentação da metodologia utilizada e
um resumo do referencial teórico no qual se sustenta este trabalho. Ambos são tratados com
profundidade nos três capítulos que compõem esta dissertação.
Em se tratando do problema desta pesquisa, para se chegar ao mesmo e também à
hipótese, foi realizado um percurso metodológico no qual foram elaboradas proposições e
perguntas acerca do tema, partindo de uma realidade empírica: a exibição das propagandas de
televisão da Campanha Nacional de Vacinação de Idosos. Da articulação entre as proposições
resultou a hipótese. E a articulação de perguntas relacionadas deu origem ao problema de
pesquisa.
Observando os produtos midiáticos na contemporaneidade – presentes na publicidade,
no jornalismo e no entretenimento –, percebe-se que os mesmos vêm apresentando uma nova
imagem do idoso, ligada a aspectos mais positivos, tais como disposição, saúde, vida social,
afetiva e sexual, poder de compra, entre outros; opondo-se a imagem estereotipada do idoso
infeliz, mal sucedido social e economicamente. O Ministério da Saúde parece também se
utilizar destas representações positivas nas propagandas da Campanha Nacional de Vacinação
de Idosos, realizadas há 15 anos, ou seja, desde 1999, pelo Ministério da Saúde, órgão do
Governo Federal responsável pela campanha.
Esta proposição deu origem a duas perguntas: (a) Ao utilizar uma representação
positiva do idoso, o Ministério da Saúde atrairia o público-alvo para as campanhas de
imunização e, assim, atenderia a processualidades dos organismos de saúde, como a
Organização Panamericana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde; e atingiria as metas
de vacinação? (b) Com o uso da citada estratégia, o Ministério da Saúde promoveria a
valorização desta população, por meio da oferta de condições essenciais de saúde para uma
velhice saudável e a inserção social do idoso, apresentando-o no convívio familiar, com
amigos e ainda ativo mesmo depois da aposentadoria?
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Desta forma, a hipótese levantada é que positivar as representações dos idosos é
interessante para o Ministério da Saúde e deixar claro que a vida não se encerra com a
aposentadoria porque é uma forma de fazer esta população aderir às campanhas de vacinação
e, assim, garantir uma velhice saudável; e também promover a inserção social deste grupo
etário – que muitas vezes é excluído –, apresentando-o em convívio familiar e social.
Para verificar esta hipótese são tomadas como observáveis materiais da pesquisa, ou
seja, os materiais empíricos, os filmes publicitários exibidos na televisão da Campanha
Nacional de Vacinação. Assim, o corpus de análise é formado por nove filmes, que
compreendem o período entre 2002 e 2012 – ano em que ocorreu a qualificação –, com
exceção do material de 2005, por não ter sido localizado; e do vídeo de 2010, esse por questão
de opção da pesquisadora. Mais detalhes sobre a definição do corpus são relatados no capítulo
3 deste trabalho, onde é feita a análise do objeto empírico.
Como observáveis reflexivas cabem: (a) observar como o idoso é representado nestas
propagandas, se de forma positiva ou negativa; (b) verificar quais características são
atribuídas aos idosos, tanto para positivar a representação dos mesmos quanto para
estereotipá-la; (c) analisar em quais contextos os idosos estão inseridos nestas propagandas;
(d) observar de que idosos eles estão falando, já que – como demonstram alguns estudos –
existem categorias diversas de idosos, a contar por questões de faixa etária, condições
econômicas, sociais e culturais; e (e) perceber se quando são atribuídas representações
positivas aos idosos, essas são as representações legitimadas como pertencentes à juventude.
Assim, o objetivo geral desta pesquisa é: compreender as representações da velhice na
mídia. Os objetivos específicos são: (a) analisar as representações da velhice nas propagandas
televisivas da Campanha Nacional de Vacinação de Idosos do Ministério da Saúde; e (b)
verificar os discursos e as imagens que confirmam o rechaçam a ideia de ressignificação da
velhice nestas propagandas. Para alcançar o primeiro objetivo específico, serão observados
elementos da análise fílmica presentes nos filmes. Para o segundo, será feita a combinação de
elementos da análise fílmica para as narrativas audiovisual e a análise do discurso para as
expressões verbais.
Mas, por que optar por este tema? Alguns fatores motivaram e justificam o interesse
por esta pesquisa. A primeira é a constatação de que a população brasileira idosa vem
crescendo. Os dados demográficos apurados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatísticas (IBGE) e divulgados em 20102 apontam que a proporção de idosos na população
2

Os números podem ser conferidos no site oficial do IBGE: www.ibge.gov.br.
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brasileira registrou um aumento na última década, passando de 9,1% do total em 1999 para
11,3% em 2009. O Brasil conta atualmente com cerca de 21 milhões de pessoas que têm 60
anos de idade ou mais.
Os dados preliminares do Censo 2010 – XII Recenseamento Geral do Brasil –
divulgados em 2012 pelo IBGE3 apontam que no País o crescimento anual da população idosa
é de 3,4% contra 2,2% da população em geral. Os 21 milhões de idosos representam 12% da
população brasileira atualmente. Em 2025, o Brasil já será o 6º país com maior população
idosa. Em 2050, os 65 milhões vão significar 30% da população brasileira total.
Os demógrafos e também os discursos dos gerontólogos destacam que o
envelhecimento só emerge enquanto fenômeno social de alta relevância a partir do século XX,
por conta da maior expectativa da população e os avanços nas áreas de saúde, do saneamento
básico, da tecnologia e de questões ambientais. “As condições objetivas de vida da população
interferem diretamente sobre o envelhecimento, tanto no aumento quantitativo de expectativa
de vida quanto na qualidade oferecida pelas políticas sociais, principalmente, nas áreas da
saúde, da previdência social e da assistência” (ALVES JÚNIOR, 2009, p. 30).
A segunda inquietação é saber que este grupo formado por pessoas a partir de 60 anos
é heterogêneo em vários aspectos – composto por indivíduos com expectativas e projetos de
vida distintos – e, por isso, considerar apenas a questão etária para analisá-lo poderia incorrer
em falhas. Bourdieu (apud ALVES JÚNIOR, 2009) já sugeriu que o uso de um sistema
baseado em idades cronológicas para identificar quando alguém é velho é repleto de
ambiguidades e que não devemos tomar a idade cronológica isoladamente de outras variáveis.
Diversos autores apresentados nesta dissertação defendem que a velhice é um
fenômeno histórico, social, cultural, enfim, multifacetado e multidisciplinar. Perpassa as
trajetórias de vida pessoal e social e só pode ser compreendida em determinados tempo,
espaço, classe social, relações de gênero e de etnia, dentre outras variáveis. Por conta disso, é
necessário circunscrever a velhice à conjuntura sociocultural para iniciar qualquer estudo.
Constata-se, então, que há uma pluralidade na categoria velhice: tanto no que diz respeito às
formas de envelhecer, como também os vários grupos etários que incluem a categoria idosos,
o que engloba aí um intervalo de 30 anos.
Por isso, esta pesquisa parte do pressuposto de que o grupo etário idosos é
heterogêneo, por conta de fatores como diferenciações por gênero, classe social, educação,
composição familiar e as interações sociais. Dessa maneira, esta dissertação enfatiza que não

3

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1866&id_pagina=1.
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existe apenas um grupo de idosos e que esta faixa etária é heterogênea. Portanto, é necessário
destacar de que idosos estamos falando, a que classe social e econômica ele pertence e qual é
o capital cultural acumulado. Essa última característica, claro, deverá ser presumida a partir
de outros aspectos apresentados e verificáveis.
Outro motivo que justifica o interesse por esta pesquisa é a percepção de um interesse
das Ciências Sociais e Humanas, além da Comunicação Social, em investigar este tema. Na
própria Universidade Federal de Goiás (UFG), especialmente nos cursos de Antropologia e
Sociologia, existem pesquisadores que vem explorando o tema velhice/envelhecimento,
passando por vertentes diferentes. Barros (2007) lembra que as discussões sobre o
envelhecimento/velhice na mídia e no meio acadêmico foram fortalecidas após os anos 1970,
pois durante a Ditadura Militar vivia-se com a ideia de que o Brasil era um país jovem
Em oposição a esta tendência, percebe-se que na Faculdade de Informação e
Comunicação da UFG o tema velhice/envelhecimento, em geral, vem pautando ainda de
forma muito tímida os projetos de pesquisa. Percebe-se aí uma lacuna nos estudos feitos em
Goiás, dentro da perspectiva da Comunicação Social. Portanto, esta pesquisa poderá servir
como uma contribuição neste sentido, o que também justifica a sua relevância científica e
acadêmica desta pesquisa de mestrado.
Já a escolha pela análise das campanhas do Ministério da Saúde como principal
material a ser analisado, justifica-se pelo fato de tentar compreender como o Estado enxerga o
idoso brasileiro e quais as representações de idosos vem disseminando por meio de suas
campanhas que tratam especificamente desta parcela da população. Neste estudo é mostrado
como o Estado passou a também se preocupar com o grupo etário idoso e de que forma
ocorreu a estatização da velhice. Os agentes que se ocupam da gestão do envelhecimento e
ainda e a medicalização da velhice são assuntos de destaque neste trabalho.
Esta é uma pesquisa qualitativa porque, segundo Minayo (2003), o objeto das Ciências
Sociais é essencialmente qualitativo porque responde a questões que não podem ser
quantificadas. A abordagem pretende-se dialética, na medida que “se propõe a abarcar o
sistema de relações que constrói, o modo de conhecimento exterior ao sujeito, mas também as
representações sociais que traduzem o mundo dos significados” (MINAYO, 2003, p. 24-25).
Busca-se encontrar, na parte, a compreensão e a relação com o todo. Ou seja, o fenômeno
como parte inseparável da totalidade social e histórica.
As ferramentas metodológicas utilizadas serão a análise do discurso, para a avaliação
das expressões verbais; e a análise fílmica, para as narrativas visuais dos filmes publicitários.
A análise do discurso de linhagem francesa foi escolhida. Ela é adequada porque, segundo
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Manhães (2010), resulta na identificação dos discursos instituídos – como na publicidade
(caso desta pesquisa) ou da medicina –, que foram incorporados pelo sujeito. O autor explica
que analisar significa dividir, sendo assim “a análise do discurso é, na verdade, a
desconstrução do texto em discursos (...) a técnica consiste em desmontar para perceber como
foi montado” (p. 306).
Eni Orlandi, autora que desenvolve no Brasil importantes trabalhos na área da análise
do discurso seguindo a linha francesa, será a principal autora utilizada. Para ela, o método tem
por objetivo decifrar os significados não explícitos dos discursos. Porém, ela adverte que a
análise do discurso não é um método de interpretação porque não atribui nenhum sentido ao
texto. O que se busca com essa ferramenta metodológica é problematizar a relação com o
texto, procurando apenas explicitar os processos de significação que nele estão funcionando.
“Compreender, na perspectiva discursiva, não é, pois, atribuir um sentido, mas conhecer os
mecanismos pelos quais se põe em jogo um determinado processo de significação”
(ORLANDI, 1996, p. 117).
Para a análise das narrativas visuais das propagandas, optou-se por observar elementos
que compõem os vídeos estudados pela análise fílmica, por se considerar cada propaganda
como um filme publicitário. Sobre essa técnica, Vanoye e Goliot-Leté (1994) definem que
analisar um filme ou fragmento é desmembrá-lo para averiguar cada item que não pode ser
observado na totalidade da obra audiovisual, mas que estudado separadamente traz uma
interpretação mais aguçada. A partir disso pode-se entender o intuito do diretor ao trabalhar
de maneira cuidada todos esses aspectos.
Para dar sustentação teórica a esta dissertação, alguns conceitos que norteiam o tema e
o problema de pesquisa serão discutidos, a partir do ponto de vista de autores distintos.
Basicamente esses conceitos são: velhice, mídia, cultura, representações sociais, subjetividade
e identificações. Os mesmos serão relacionados à questão da velhice/envelhecimento no
Brasil, assunto que trouxe a tona o interesse pelo desenvolvimento deste trabalho.
O primeiro capítulo, o mais extenso da dissertação, propõe uma ampla discussão
acerca da velhice e do envelhecimento. Nele, busca-se compreender: (a) o que é a velhice, ou
melhor, as velhices, pois acredita-se que não existe apenas uma forma de se viver esse período
da vida; (b) de que forma o idoso foi visto e tratado em tempos históricos e sociedades
distintas; (c) a estatização e a medicalização da velhice; (d) a atuação dos agentes gestores do
envelhecimento; (e) os conceitos reinvenção de velhice e reprivatização do envelhecimento; e
(f) os discursos midiáticos sobre o idoso e o envelhecimento.
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Grande parte deste referencial teórico é apoiada nos estudos de Simone de Beauvoir, a
filósofa francesa que, em 1970, se propôs a “quebrar a conspiração do silêncio” em torno do
tema velhice, lançando uma obra dividida em dois volumes e que influenciou uma vasta gama
de estudiosos que a sucederam nos estudos do envelhecimento, inclusive no Brasil. A obra da
antropóloga Guita Debert, uma das precursoras no Brasil do estudo do envelhecimento sob o
ponto de vista midiático, também ganhará grande destaque, ao lado de outras autores, como
Araújo, Barros, Bezerra, Evelin, Fernandes e Siqueira, Goldman, Minayo e Coimbra Júnior,
Morais, Motta, Paz, Peixoto, Pontes, Souza e Uchôa.
O segundo capítulo, que também é teórico, investe nos conceitos de mídia, cultura,
subjetividades e representações sociais. A primeira parte trata dos temas mídia e cultura e suas
relações com outros temas, como contemporaneidade e identificações. Os principais autores
abordados são Braga, Sodré e Mata – para tratar das questões sobre sociedade midiatizada e
em processo de mediatização –, além de Bauman, Bosi, Canclini, Kellner, Hall, MartínBarbero. Percebe-se uma forte influência dos Estudos Culturais nesta pesquisa.
Para dar conta da subjetividade, optou-se pelos estudos de Guattari e Rolnik,
Mendonça e Baptista. Para abordar as questões pertinentes a representações sociais, foram
escolhidos pesquisadores que seguem uma mesma linha no que diz respeito ao tema,
influenciados pela Sociologia e que tomaram os estudos de Moscovici – que se inspirou nos
treabalhos de Durkheim – como ponto de partida. São eles: Farr, Freire Filho, Hall,
Guareschi, Jodelet, Jovchelovitch, Minayo, Spink e Wagner.
Antes de encerrar esta apresentação, faz-se necessário lembrar que Debert (2006)
destaca que as pesquisas sobre a velhice esbarram em três conjuntos de dificuldades que o
pesquisador terá de lidar. São elas: (a) categorias culturalmente produzidas que tem como
referência processos biológicos universais; (b) a velhice nas sociedades ocidentais
contemporâneas passou a ser problema social; (c) institucionalização do discurso
especializado. Esse mapeamento foi levado em consideração e discutido ao longo desta
pesquisa.
Sobre a primeira dificuldade apontada – que diz respeito às categorias culturalmente
produzidas – foi reafirmado durante a dissertação que não é possível generalizar e dizer que a
velhice é sempre desta ou daquela forma. A velhice recebe significados particulares em cada
sociedade, por conta dos fatores históricos, culturais, sociais, econômicos, entre outros. E foi
justamente por isso que se optou aqui neste estudo por se considerar as velhices ao invés da
velhice, no singular; e a reforçar a heterogeneidade presente no grupo etário formado por
idosos.
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O segundo conjunto de dificuldades que as pesquisas sobre as dimensões do
envelhecimento enfrentam é a que nas sociedades ocidentais contemporâneas a velhice é
apresentada como um problema social. Essa situação foi também apontada e criticada no
estudo, por associar esse período da vida a aspectos negativos, o que gera o aparecimento e
reforço dos estereótipos negativos sobre os idosos.
Com relação ao terceiro conjunto de dificuldades – institucionalização do discurso
especializado –, nesta dissertação apresentou-se o surgimento da geriatria e, posteriormente,
da gerontologia como campos do saber que se encarregam de desvendar os problemas ligados
à velhice e as possíveis soluções para os mesmos. Os discursos dos agentes gestores do
envelhecimento foram colocados em xeque, destacando-se o que é positivo e o que é negativo
nos mesmos. E, claro, o papel da mídia na disseminação desses discursos também foi
abordado.
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CAPÍTULO 1 – UM PASSEIO PELAS VELHICES

Neste capítulo, propõe-se fazer uma ampla reflexão acerca do tema velhice, tentando
compreender como este estágio da vida foi encarado ao longo do tempo e as características a
ele atribuída em momentos históricos e sociedades diferentes – inclui-se aí sociedades
ocidentais a partir da Antiguidade até chegar a realidade atual do Brasil e também povos
primitivos. Esse percurso é necessário para se tentar compreender o significa ser idoso, os
estatutos da velhice e as representações feitas deste grupo etário.
Desta maneira, o capítulo é dividido em cinco partes. Logo no início, serão
apresentados os dados demográficos brasileiros, por meio dos quais se constata que o Brasil
vem passando por uma transição demográfica, ou seja, a pirâmide etária está em fase de
mudança nas últimas décadas: a base, formada por crianças e jovens, está encolhendo;
enquanto que o topo, onde se localiza a população idosa, está se alargando. O crescimento
desse grupo etário fez surgir muitas pesquisas das áreas das Ciências Humanas e Sociais, e
claro que de outras, sobre o envelhecimento do brasileiro. Este fato também foi um dos
motivos que justificou o interesse por este estudo de mestrado.
Na segunda parte, o objetivo é apresentar conceitos de velhice e as iniciativas de
estudo que tentam desvendar as características desse grupo etário. Aqui destaca-se que a
velhice tem de ser tomada como um conceito heterogêneo, por ser uma vivência plural e que
apresenta diferenças por conta de momentos históricos, aspectos econômicos, sociais e
culturais. A terceira resgata como a velhice foi encarada e tratada em sociedades ocidentais e
tempos históricos distintos e também entre povos primitivos.
A quarta fase discorre sobre movimentos de medicalização e de estatização da velhice
– considerada, muitas vezes, como um problema – e a instalação de agentes e processos de
gestão do envelhecimento. Nessa etapa é mostrado como a geriatria e a gerontologia se
ocuparam do tema envelhecimento. Os discursos gerontológicos são apresentados,
destacando-se os aspectos positivos e negativos dos mesmos na transformação do idoso em
ator social e na criação de estereótipos sobre a velhice.
Por fim, na quinta e última parte, discute-se como ocorreu o processo de
cronologização da vida, a tentativa de se criar uma nova imagem da velhice e como atuam o
consumo e os discursos midiáticos dentro desse quadro. Dois conceitos ganham destaque: a
ressignificação da velhice e a reprivatização do envelhecimento. Inclusive, é pressuposto
desta pesquisa que o Ministério da Saúde tenta apresentar em suas propagandas de TV da
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campanha de vacinação de idosos uma representação dos velhos ressignificada, reinventada,
tentando fugir dos estereótipos comumente associados ao idoso.

1.1 Transição demográfica no Brasil: em breve, um país de velhos

É fato que a população mundial está envelhecendo nas sociedades ocidentais
contemporâneas. Tal situação tem chamado a atenção da sociedade pela repercussão das
transformações demográficas vividas em grande parte dos países, principalmente no chamado
primeiro mundo e também nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil.
Guardadas as devidas diferenças históricas e culturais entre países e povos, estudiosos do
tema de campos distintos do saber e a mídia reafirma que vivemos uma importante e
significativa transição demográfica, com uma alteração na pirâmide etária mundial.
Estas mudanças interferem em todas as dimensões da vida em sociedade, que vai
desde alterações na vida cotidiana familiar até aspectos do trabalho, políticas sociais, da
saúde, a relação entre o campo e a cidade, além do mercado. Segundo Pontes (2008), essas
transformações envolvem ainda questões de gênero, pobreza, solidariedade, cultura,
desenvolvimento regional, entre tantos outros aspectos.
De acordo com as projeções demográficas apresentados por Alves Júnior (2009), em
termos mundiais, no ano de 2025 a proporção de indivíduos com menos de 20 anos cairá dos
40% atuais para 32%, o que representará um aumento real de 252 milhões pessoas neste
grupo etário, que somará 2,6 bilhões de pessoas. Em contrapartida, neste mesmo ano, o
número de pessoas idosas4, com mais de 60 anos, passará dos atuais 390 milhões para 800
milhões, o que revela alterações relevantes na base e no topo da pirâmide etária.
Vale assinalar que mundialmente desde 1995 a população de crianças com menos de 5
anos aumenta 0,25% por ano e assim continuará até 2025, enquanto que o percentual de
crescimento da população acima dos 65 anos será de 2,6%. O crescimento da população de
idosos, em números absolutos e relativos, é um fenômeno mundial. Em 1950 eram cerca de
204 milhões de idosos no mundo e já em 1998 eram 579 milhões, o que representa um
crescimento de quase 8 milhões de idosos por ano.

4

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a categoria etária idosos engloba pessoas a partir dos
60 anos de idade nos países em desenvolvimento – caso do Brasil – e a partir do 65 anos, nos países
desenvolvidos.
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As alterações destas taxas são muito significativas e as estimativas que os institutos de
pesquisa anunciam há anos mostram que a transição demográfica não se restringiu aos países
em desenvolvimento, mas atingindo grande parte do mundo. O Brasil, enquanto país em
desenvolvimento, segue esta tendência mundial. Debert (2004) chama a atenção para o fato de
que desde o ano 2000, a população idosa brasileira vem crescendo a taxas oito vezes
superiores aos índices de crescimento da população jovem. Desta forma, o país caminha para
figurar e se estabelecer entre as nações com o maior número de idosos no mundo.
Em se tratando do número geral de habitantes, o Brasil mantém-se desde o ano 2000
como o quinto país do mundo com maior número populacional, ficando atrás somente da
China, Índia, EUA e Indonésia. Em 2000, a população brasileira somava 174.161.000
habitantes. A expectativa é que em 2025 este número suba para 215.294.000 pessoas. E, por
fim, no ano 2050, a população brasileira some o montante de 211.103.000 habitantes, o que
representará um aumento se comparado ao ano 2000 no número de habitantes do país e uma
queda com relação a 2025.
Em termos de crescimento de grupos etários, a tendência no Brasil é de um aumento
da população com 60 anos ou mais, conforme a tabelas 1 e 2. Entretanto, proporcionalmente
os dados brasileiros são bastante reduzidos se comparados aos de outros países, como Japão,
Alemanha e Estados Unidos, por exemplo. Mas isso não tira o Brasil do postos de país com
uma das maiores população de velhos do mundo, sendo que o mesmo deverá ocupar a quinta
ou sexta posição neste ranking.
Tabela 1 – População total e quantidade de idosos no Brasil

Ano

População total

Pessoas com 60 anos ou mais

Percentual de idosos

1990

149.522.000

10.128.000

6,7%

2000

174.161.000

14.113.000

8,1%

2025

215.294.000

35.399.000

16,4%

2050

211.103.000

64.008.000

30,3%

Fonte: Censos do IBGE de 1990 e 2000 e projeções demográficas
Tabela 1: Os dados demográficos apontam que a proporção de idosos dentro do total da população
brasileira vem aumentando e as projeções demográficas demonstram que esse percentual tende a
crescer nas próximas décadas.
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Tabela 2 – Distribuição etária da população no Brasil

Ano / Grupos etários

0 a 24 anos

25 a 59 anos

60 anos ou mais

2000

49,5%

42,4%

8,1%

2025

33,8%

49,8 %

16,4%

2050

22,1%

47,6%

30,3%

Fonte: United Nations Secretariat
Tabela 2: Os dados demográficos referentes ao ano de 2000 e as projeções para os anos de 2025 e
2050 apontam que a tendência é de que a proporção de idosos aumente nas próximas décadas, saltando
de 8,1% em 2000 para 30,3% da população brasileira em 2050. Em contrapartida, o grupo etário
formado por crianças e jovens de 0 a 24 anos de idade tende a encolher, saindo de 49,5% do total de
brasileiros para 22,1% em 2050.

Alves Júnior (2009) relata que foi na década de 1970 que se começou a perceber as
mudanças no perfil demográfico do Brasil, até então considerado um país de jovens e a
proporção de pessoas com mais de 60 anos rondava os 7%. Nas décadas de 1950, 1960 e
1970, o número de mulheres que engravidavam várias vezes era bastante alto e só diminuiu
consideravelmente perto do final do século XX.
Minayo e Coimbra Júnior apontam que a previsão dos demógrafos é de que no ano de
2020 exista cerca de 1,2 bilhão de idosos no mundo, sendo 34 milhões de brasileiros, o que
transformará o Brasil na sexta população mais velha do mundo, atrás apenas de alguns países
da Europa, do Japão e da América do Norte. “Por tudo isso, é muito importante ouvir a
„lógica interna desse grupo socioetário‟ e contar com ele para a realização de seus anseios e
para a construção de um padrão de vida que lhes seja adequado” (2002, p. 12).
Os dados demográficos apurados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas
(IBGE) e divulgados em 20105 apontam que a proporção de idosos na população brasileira
registrou um aumento na última década, passando de 9,1% do total em 1999 para 11,3% em
2009. O Brasil conta atualmente com 21 milhões de pessoas que têm 60 anos de idade ou
mais. Os dados preliminares do Censo 2010 – XII Recenseamento Geral do Brasil –
divulgados em 2012 pelo IBGE6 apontam que no País o crescimento anual da população idosa
é de 3,4% contra 2,2% da população em geral. Os 21 milhões de idosos representam 12% da

5
6

Os números podem ser conferidos no site oficial do IBGE: www.ibge.gov.br.
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1866&id_pagina=1.
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população brasileira. Em 2025, o Brasil já será o sexto país com maior população idosa. Em
2050, os quase 65 milhões de velhos vão significar 30% da população total do país.
Nos próximos 20 anos, a população idosa brasileira poderá ultrapassar 30 milhões de
pessoas e deverá representar quase 13% da população do país. Em 2000, eram 14.536.029
pessoas com 60 anos de idade ou mais, contra 10.722.705 em 1991. E, para o ano 2050,
projeta-se para um aumento de 6,7% da população dos que tem mais de 80 anos no Brasil.
Também será ainda mais motivo de preocupações o caso dos muito velhos, pessoas com mais
90 anos, categoria que começa a ter significância na pirâmide etária.
O crescimento vertiginoso do número de idosos no Brasil é notado principalmente se
comparado com populações dos países da Europa – onde este grupo etário costuma ser maior
do que nos países em desenvolvimento. Porém, na França foram necessários 100 anos para
dobrar seu número de idosos enquanto que no Brasil a população com mais de 60 anos irá
mais do que triplicar em apenas quatro décadas, passando de 21 milhões hoje para quase 65
milhões de idosos em 2050.
Por conta destes dados, o Brasil não pode ser mais considerado um país de jovens e
sim um país que envelhece em ritmo acelerado, mesmo tendo uma população cuja média de
idade é de 26,8 anos e atualmente ocupa o 80º lugar entre os países membros da Organização
das Nações Unidas. Japão, Itália e Alemanha possuem média de idade situada entre 42 e 43
anos. Porém, com o passar dos anos, essa diferença será diminuída. Diante de tal situação, o
demógrafo Alves Júnior aponta que o Brasil vem enfrentando um fenômeno de transição
demográfica.

A cada ano que passa o Brasil aumenta de maneira bastante importante a sua
população de idosos, os dados prospectivos indicam a importância do
fenômeno da transição demográfica que se estabeleceu no decorrer do século
passado. Se em uma época recente considerava-se o país como constituído
por uma maioria de jovens, hoje passamos a ser um país cuja população
envelhece, e muito em breve seremos um país com uma grande proporção de
velhos, tal como já ocorrem em diversos países (ALVES JÚNIOR, 2009, p.
7-8).

Esta transição demográfica é decorrente do aumento da expectativa de vida, por conta
das melhorias sanitárias e tecnologias da saúde, por um lado; e de uma diminuição da taxa de
fecundidade, por outro. De acordo com o IBGE, desde os anos 1960, o crescimento
populacional brasileiro experimenta declínios intensificados pela queda da fecundidade.
Segundo as projeções, o Brasil apresentará um potencial de crescimento populacional até
2039, quando se espera que a população atinja o chamado crescimento zero.
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Morais (2008) defende que estes dois são os principais fatores que justificam este
aumento da população idosa e a mudança na pirâmide etária. A eficácia dos métodos
contraceptivos atuais permite às mulheres terem poucos filhos e a consequente redução da
taxa de natalidade associa-se ao aumento da expectativa de vida, devida à redução da
morbidez e da mortalidade, uma vez que as descobertas tecnológicas atuais têm contribuído
para um maior controle das patologias antes consideradas letais, bem como para sua
prevenção, o que oportuniza melhores esclarecimentos quanto à saúde.
Ou seja, ocorreu um aumento da expectativa de vida – que também fez elevar o
número de idosos no Brasil – por conta de fatores como investimento em saúde e tecnologia.
Entende-se que o envelhecimento só desponta enquanto fenômeno social de alta relevância a
partir do século XX, que testemunhou a maior expectativa de vida e avanços na área da saúde,
do saneamento básico, da tecnologia e ainda de questões ambientais. “As condições objetivas
de vida da população interferem diretamente sobre o envelhecimento, tanto no aumento
quantitativo de expectativa de vida quanto na qualidade oferecida pelas políticas sociais,
principalmente, nas áreas da saúde, da previdência social e da assistência, aos que
envelhecem” (GOLDMAN, 2009, p. 30).
Por conta do crescimento da população idosa no Brasil, o tema velhice e
envelhecimento ganharam repercussão no país, como já foi citado, nas discussões acadêmicas,
na mídia e por parte do governo e da sociedade civil organizada. O objetivo é encontrar
estratégias sociais que deem conta desta nova realidade social e demográfica. A preocupação
com a velhice é algo recente. Morais afirma que a proliferação da população idosa vem
mostrando a necessidade de se buscar estratégias que proporcionem uma boa qualidade de
vida para esse público etário, “o que constitui um desafio a ser superado nos próximos anos”
(2008, p. 79).
Araújo endossa essa tese, afirmando que os dados demográficos “indicam uma
expressiva mudança no quadro da população e remete à preocupação com a devida preparação
para o envelhecimento que envolve fatores sociais, econômicos e culturais determinantes para
a qualidade de vida” (2008, p. 34). Resgata-se que foi a partir dos anos 1980 que se começou
viabilizar as discussões sobre a velhice na academia, ainda assim de forma tímida. Porém, o
tema já garante relevância teórica.
Foi na década de 1990 que, de fato, as Ciências Sociais e Humanas se interessaram
pela velhice no Brasil, que passou a ser norteadora de debates sobre políticas públicas para o
idoso. Sem dúvida, foi o crescimento demográfico do grupo etário idoso que acelerou as
discussões sobre o assunto. Há quase uma década, Motta (2006, p. 224) previa que “o tema
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[envelhecimento] entrasse na moda teórica, e a discussão do que fazer com tão abundante
população inativa e como sustentá-la sem pressionar demasiado os ativos e o Estado”.
Por conta disso, Barros (2006b, p. 10) destaca que “a velhice e as problemáticas a ela
relacionadas estão presentes, atualmente, nas discussões de diferentes áreas do conhecimento
e de intervenção. A interlocução entre distintos saberes e práticas sociais tem sido a tônica dos
debates sobre o tema”. Porém, a autora critica que é deixado em segundo plano o que pensam
os idosos, como realmente vivem e, sobretudo, o que desejam os velhos. Ou seja, quem
responde por este grupo etário e define os estatutos a eles atribuídos são outros e não os
próprios idosos.
Segundo Barros (2006b), no Brasil a visibilidade dada à velhice e aos velhos no final
dos anos 1990 pode ser atestada não só pelos dados demográficos divulgados na mídia, como
também pela experiência cotidiana da sociedade que convive com os velhos nos domínios da
vida privada e pública. “Pode-se dizer que, aos poucos, a velhice ultrapassa os limites das
vidas particulares de cada um e de cada família, para, com outras tantas questões, atrair a
atenção de nossa sociedade” (Barros, 2006b, p. 9).
Considera-se, então, que o crescimento da população idosa vem sendo motivo de
preocupação não só das famílias, mas também do Estado, o que levou à estatização da
velhice, o que será apresentado a seguir. O rápido aumento da população de mais de 60 anos
de idade, de acordo com Peixoto (2006), virou um problema social, principalmente pelas
consequências econômicas geradas, que afetaram tanto as estruturas financeiras das empresas
e, posteriormente, o Estado, com o advento da aposentadoria; quanto as estruturas familiares
que arcam com parte das despesas de seus velhos. “A transferência desse encargo para outra
instância afetou sensivelmente as relações entre gerações nas diferentes classes sociais”
(2006, p. 70).
Apesar da situação do envelhecimento no Brasil condizer com o panorama mundial,
algumas particularidades caracterizam o fenômeno brasileiro. Contrariamente aos países
desenvolvidos, onde o aumento da esperança de vida resultou de melhoria considerável das
condições de vida das populações, no Brasil muitos indivíduos estão hoje vivendo por mais
tempo sem, necessariamente, dispor de melhores condições socioeconômicas. Além disso, em
um país tão marcado por desigualdades, o processo de envelhecimento pode reforçar
diferenças em termos da qualidade de vida e do bem-estar entre diferentes estratos da
população, contribuindo para aumentar a chance de exclusão dos idosos.
No âmbito da saúde, o envelhecimento populacional é um fenômeno que gera novas
demandas para os serviços e aumentos substanciais nos custos de programas, exigindo o

26

conhecimento de problemas prioritários e o desenvolvimento de ações visando à sua
resolução. De acordo com Debert (2004), isso explica porque no imaginário social a velhice
sempre foi pensada como uma carga econômica – seja para a família ou para a sociedade.
Também para a medicina e para a saúde pública, o envelhecimento tem se apresentado como
problema.
Os formuladores de políticas no Brasil referem-se ao custo social da população idosa,
calculando como três vezes mais alto do que o da população em geral. Isso porque as
mudanças na pirâmide populacional demonstram que a mesma vai alargando seu ápice – onde
se localiza o grupo etário idoso – numa média de 2,5% de crescimento anual. Souza (2002)
aponta que na América Latina, a partir dos anos 1980, os números demonstram que mais da
metade da população mundial de idosos vive em países de Terceiro Mundo – que na
atualidade são denominados países em desenvolvimento –, onde ainda não foram
solucionados graves problemas de saúde e sobrevivência para outros grupos populacionais,
historicamente majoritários, como é o caso de crianças, adolescentes e jovens.
Sendo assim, o envelhecimento populacional suscita uma nova reflexão em torno da
divisão do poder, assim como os benefícios e os problemas que o fenômeno de transição
demográfica e o consequente aumento da população idosa trazem. “Sobretudo, torna-se
fundamental a discussão de políticas públicas voltadas para uma categoria social que emerge
com demandas muito específicas (SOUZA et al, 2002, p. 192). Segundo o discurso oficial, tal
situação causa um impacto também na previdência social, além da saúde pública, como já foi
citado.
Por conta disso, o velho é tomado como sinônimo de aumento de gastos na
previdência social e na saúde pública. E que por conta disso é “indevidamente
responsabilizado pelos problemas provocados ora pela má administração pública, ora pelo uso
inadequado dos escassos recursos dirigidos a ambos os setores” (SOUZA et al, 2002, p. 192).
Ainda neste capítulo, apresenta-se essa situação onde a velhice é considerada um problema de
grandes dimensões para o Estado e população em geral, situação essa que reforça os
estereótipos da velhice.
Debert (2004, p. 199) afirma que “fazer uma „crônica da crise anunciada‟ é também
parte integrante de todos os discursos interessados em legitimar uma preocupação teóricoacadêmica com a velhice ou propor ações concretas visando promover um envelhecimento
bem-sucedido”. Entretanto, Alves Júnior (2009) destaca que o modelo neoliberal que o Brasil
adota desde os anos 1990 persiste na defesa da privatização de empresas estatais e da
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Previdência Social não privilegia o idoso. Dentro deste esquema, existem os discursos que
apontam o envelhecimento da população como uma decadência individual e coletiva.

Os que foram considerados defensores do aumento da natalidade sugeriram
que o envelhecimento da população traria como consequência o
enfraquecimento econômico e social, e daí o discurso sobre o
envelhecimento da população passou a ser o argumento que alimentou a
ideia de que a velhice seria uma decadência tanto individual como coletiva
(ALVES JÚNIOR, 2009, p. 17).

A situação da população idosa brasileira é duplamente penosa. Primeiro no aspecto
quantitativo, na medida em que o aumento desse segmento não foi acompanhado pelo
aumento dos serviços. Depois, no qualitativo, já o acesso à informação, à informatização e aos
avanços tecnológicos tende a ser concedido às faixas mais jovens que se inserem na força de
trabalho. Aliás, a falta de acesso à informação é um dos fatores que contribuem para o pouco
conhecimento que a população em geral tem do Estatuto do Idoso – que faz parte das ações do
Estado em prol de melhores condições de vida para a população envelhecida –, inclusive os
próprios idosos.
Apesar do crescimento populacional de idosos tenha sido anunciado desde os anos
1960, Paz (2009) lembra que foi somente na década seguinte que tiveram início as lutas para a
criação de políticas sociais que dessem conta tanto do crescimento da população idosa quanto
de suas demandas. Entretanto, o processo deu-se de forma bem lenta e os avanços por direitos
do idoso só se tornaram possíveis pela participação dos aposentados e pela representação do
movimento idoso a partir da Constituição de 1998 e nos anos 1990 com a Lei nº 8.842/1994,
que implanta a Política Nacional do Idoso (PNI) e cria o Conselho Nacional do Idoso.
Em setembro de 2003 foi a aprovada a Lei nº 10.741/2003, que institui o Estatuto do
Idoso, promulgado por Ato Presidencial em 1º de outubro de 2003 e passou a vigorar a partir
de 1º de janeiro de 2004. Desde então, o Estatuto do Idoso passou a ser o principal
instrumento legal e a mais importante lei de defesa de direitos das pessoas idosas no Brasil.
“A Lei assegura os direitos a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e define medidas
de proteção ao idoso, obrigações a todos os cidadãos e entidades com sanções e penalidades à
sua violação” (PAZ et al, 2009, p. 66).
Por isso, é fundamental que todos os cidadãos conheçam o Estatuto do Idoso e que
tenham conhecimento de que o Estatuo não anula a Lei nº 8.842/1994, que implanta a Política
Nacional do Idoso (PNI) e cria o Conselho Nacional do Idoso. Pelo contrário, reafirma a
mesma, de forma complementá-la, por meio do estabelecimento de diretrizes aos Conselhos
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do Idoso nas esferas federal, estadual e municipal, conferindo-lhes caráter deliberativo de
fiscalizador. O Estatuto do Idoso define atribuições importantes aos Conselhos.
A conquista da aprovação do Estatuto do Idoso foi fruto do trabalho conjunto de
parlamentares, representações de aposentados e do movimento social do idoso do Brasil – que
é constituído por representantes de Fóruns Regionais da Política Nacional do Idoso, de
entidades governamentais e não-governamentais que atuam na defesa de direitos e proteção
aos idosos –, profissionais da gerontologia e da geriatria, considerados agentes de gestão do
envelhecimento, e de setores das políticas públicas.
O Estatuto do Idoso é composto por 118 artigos distribuídos entre os sete títulos com
seus respectivos capítulos. Entre os assuntos tratados no documento estão: direitos
fundamentais da pessoa idosa; direito à vida; direito à liberdade, ao respeito e à dignidade;
dos alimentos; do direito à saúde; da educação, cultura, esporte e lazer; da profissionalização
e do trabalho; da Previdência Social; da assistência social; da habitação; das medidas de
proteção; da política de atendimento ao idoso; das entidades de atendimento ao idoso;
infrações e apuração das infrações; da apuração judicial de irregularidades em entidade de
atendimento; acesso à Justiça; papel do Ministério Público; proteção judicial; e crimes contra
o idoso.
Apesar do Estatuto do Idoso ser amplo e contemplar diversas questões pertinentes aos
direitos e ao bem-estar da pessoa idosa, Paz (2009) afirma que na prática e no cotidiano
constata-se que a realidade não é conforme a Lei. Isso porque o idoso se sente violado
permanentemente nos espaços públicos, nas instituições públicas e privadas e até mesmo na
família. Não é raro ver na imprensa e até mesmo no convívio diário casos de violência
familiar contra o idoso. Ou então, saber histórias de velhos que são preteridos no sistema de
saúde ou que são abandonados em instituições de longa permanência, os antigos asilos.
Um dos fatores que atravanca a colocação em prática do Estatuto do Idoso é o
desconhecimento da Lei tanto por parte dos próprios idosos quanto da população em geral.
Paz (2009) lembra que o percentual considerável de mais 10% da população idosa é
analfabeta, isso sem contar os analfabetos funcionais, que são aqueles que só sabem assinar o
nome. Percebe-se que o documento não chega ao conhecimento de seu público-alvo
preferencial, os idosos, e nem ao restante da população, o que acarreta um descompromisso da
sociedade e do Estado com o Estatuto, que acaba não sendo cumprido.
Cabe destacar a preciosa colaboração da aprovação desta Lei para as conquistas da
população idosa, representando um avanço sócio-jurídico de grande relevância, mas na prática
percebe-se a pouco efetividade. Por isso, é importante que o Estatuto do Idoso seja
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socializado para os próprios idosos, profissionais que lidam com velhos, família e também
ensinado na escola. Percebe-se a falta de distribuição gratuita do documento e de incentivo ao
conhecimento da Lei. Somando-se a isso, existe ainda a dificuldade de leitura adequada do
texto jurídico. Todos estes fatores contribuem para que o Estatuto do Idoso não saia do papel
e torne a realidade do idoso brasileiro mais justa e mais confortável.

1.2 Velhices: um modo de ser heterogêneo

Na atualidade, os temas velhice e envelhecimento estão presentes nos debates
acadêmicos e também na mídia. Porém, é necessário destacar que até os anos 1970 – como
afirmam alguns autores citados nesta dissertação – a realidade era outra e os estudos das áreas
das Ciências Sociais e Humanas não pautavam a velhice e o envelhecimento, assuntos até
então de interesse somente dos estudos do campo da Saúde.
A filósofa francesa Simone de Beauvoir foi uma das primeiras pesquisadoras da área
das Ciências Humanas e Sociais a chamar a atenção para a emergência do tema e, no ano de
1970, lançou as obras Velhice I: A realidade incômoda e Velhice II: As relações com o mundo
com o propósito de “quebrar a conspiração do silêncio” em torno da velhice. O lançamento
desses livros deu início a uma ampla discussão sobre a velhice pelo mundo, incluindo o
Brasil. Foi a partir da década de 1970 que se começou a investir numa nova sensibilidade
sobre o que significa ser velho (DEBERT, 2004).
Tratando da realidade francesa que, supõe-se, não se diferenciava na época da situação
em outros países do mundo ocidental desenvolvido; Beauvoir afirma que na década de 1960,
evitava-se falar da velhice e o assunto era tido como proibido. “A velhice surge aos olhos da
sociedade como uma espécie de segredo vergonhoso do qual é indecente falar” (1970a, p. 6).
Ela lembra que eram raras as alusões à velhice fora dos trabalhos especializados. Na mídia, a
situação se repetia e não existiam produções e/ou publicações destinadas especificamente aos
velhos e nem mesmo discussões sobre o assunto.
A pesquisadora brasileira Myriam de Barros assinala que no Brasil, nos anos 1970, a
velhice também não era tema em debate na academia, nos espaços públicos e nem nos meios
de comunicação de massa, como jornais e televisão. Isso porque a sociedade convivia com a
imagem de um país jovem, reforçado nos governos militares “com slogans como o famoso
„Pra Frente Brasil!‟, que subtendia uma nação com grande futuro pela frente e onde as
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características demográficas de um enorme contingente de jovens e crianças asseguravam as
bases para a legitimação desta imagem” (BARROS, 2006, p. 110).
Os temas velhice e envelhecimento começaram a ser tratados no mundo pelas Ciências
Sociais a partir da década de 1960 de maneira tímida. Assim como na Europa de Beauvoir, no
Brasil o tema velhice só passou a chamar atenção da sociedade a partir do crescimento
demográfico desse grupo etário, o que começou a ocorrer a partir dos anos 1970, provocando
a mudança no perfil etário do Brasil, até então considerado um país de jovens (ALVES
JÚNIOR, 2009).
Debert (2004) faz um resgate das transformações ocorridas na experiência do
envelhecimento ao longo do século XX, no Brasil, e demonstra como ocorreram as mudanças
de sensibilidade sobre o tema. Segundo ela, constata-se que no período de 1945 a 1960 a
velhice era associada basicamente à situação de pobreza. O foco principal era a discussão
sobre os meios de subsistência dos velhos trabalhadores, previdência social e outras formas de
assistência aos idosos.
Entre os anos de 1959 a 1967 ocorreu uma mudança de sensibilidade com relação à
velhice, que passa a ser associada à ideia de solidão e marginalidade. Novas práticas como o
lazer, as férias e os serviços especiais de saúde para os aposentados fazem do modo de vida o
campo privilegiado de intervenção. A partir daí começa-se a surgir a ideia de terceira idade7.
Na década de 1960, conserva-se a ideia de que o status social do idoso nas sociedades
tradicionais era mais alto e prestigiado do que nas sociedades modernas – o que será colocado
em xeque mais adiante – e mantinha-se uma ideia de que a família era fundamental para o
bem-estar na velhice. Duas grandes teorias – da atividade e do engajamento8 – dominavam os
enfoques na gerontologia social, porém ambas consideravam a velhice como momento de
perda de papéis sociais e tratam de entender como se dá o ajustamento pessoal a essa situação,
definida como de perdas, e medir o grau de conformidade e o nível de atividade dos idosos.
Foi a partir da década de 1970 que ocorreu a ideia da pré-aposentadoria, que implica a
revisão da idade cronológica e a própria aposentadoria. Uma nova sensibilidade é produzida
em relação à velhice, que passa a ser definida como o momento em que o trabalho é ilegítimo.
7

“Essa invenção requer a existência de uma „comunidade de aposentados‟, com peso suficiente na sociedade,
demonstrando dispor de saúde, independência financeira e outros meios para tornar reais as expectativas de que
essa etapa é propícia à realização e satisfação pessoal” (DEBERT, 2004, p. 12).
“Terceira Idade é uma expressão que, recentemente, popularizou-se com muita rapidez no vocabulário brasileiro.
Mais do que referência a uma idade cronológica, é uma forma de tratamento das pessoas de mais idade, que
ainda não adquiriu conotação depreciativa” (DEBERT, 2004, p. 138).
8
A teoria da atividade considera mais felizes os idosos que encontram atividades compensatórias, permanecendo
ativos; e a teoria do desengajamento, que via no desengajamento voluntário das atividades a chave do
envelhecimento bem-sucedido (DEBERT, 2004).
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Foi no final dos anos 1970 que teve início a produção antropológica com vistas à velhice.
Alguns paradigmas passaram a ser revistos, como a ideia de que os velhos nas sociedades
primitivas sempre gozavam de uma posição privilegiada e que os processos de mudanças vão,
necessariamente, no sentido de uma perda de prestígio do idoso.
Começou-se a pensar o envelhecimento não como um processo homogêneo e a
defender a ideia de que os que foram bem-sucedidos ao longo da vida gozarão de prestígio e
os demais ficarão expostos e terão de conviver com o desafeto e a falta de respeito dos
parentes e vizinhos. Estes estudos mostram que a relação dos velhos com a modernização é
antes curvilinear: há um declínio no status associado à modernização que pode ser revertido,
posteriormente, nas sociedades mais ricas. Além disso, mais do que o trabalho, é o lazer
desenvolvido pelos idosos ao longo da vida que aparece como forma de manter a
continuidade e dar um senso de autonomia e escolha durante a vida.
Foi a partir dos anos 1990 que se começou a vigorar dois modelos antagônicos de se
pensar o envelhecimento. O primeiro apontava a situação de pauperização e abandono a que o
velho é relegado e que a família é que arca com o peso. Esse modelo é criticado por alimentar
os estereótipos da velhice como período de doença, pobreza, passividade e dependência que
legitimam as políticas públicas baseadas na visão do idoso como ser doente, isolado,
abandonado pela família e alimentado pelo Estado.
O outro modelo que passou a vigorar desde então apresentava os idosos como seres
ativos, capazes de dar respostas originais aos desafios que enfrentam no cotidiano,
redefinindo sua experiência de forma a se contrapor aos estereótipos ligados à velhice. O
modelo rejeita a própria ideia de velhice ao considerar que idade não é um marcador
pertinente na definição das experiências vividas. Esse modelo vai ao encontro do discurso
interessado em transformar o envelhecimento em um novo mercado consumidor, prometendo
que a velhice pode ser eternamente adiada através da adoção de estilos de vida e formas de
consumo adequadas.
Para pensar criticamente sobre a experiência contemporânea, Debert (2004) salienta
que é necessário fazer revisões sobre os pressupostos apresentados nestes dois modelos. Isso
porque a imagem que se apresenta “é ora a de uma sociedade cujas formas de controle se
fundamentam cada vez mais na idade cronológica, ora a de que caminhamos para uma
situação em que as diferenças de idade tendem a ser apagadas e a velhice é, sobretudo, uma
questão de autoconvencimento” (2004, p. 74).
Esta dissertação alerta que é preciso evitar generalizações sobre a velhice porque a
mesma configura-se como uma experiência heterogênea. Ou seja, não existe uma única
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maneira de ser velho. Beauvoir (1970a) – e também outros autores que fazem coro a ela –
alerta que não é fácil delimitar a velhice quando se trata da espécie humana, lembrando que a
velhice não é uma classe de idade bem delimitada e que é mal definido o momento em que
esse estágio de vida começa, variando de acordo com as épocas e lugares.
“Muito embora seja a velhice, na sua qualidade de destino biológico, uma realidade
trans-histórica, ainda assim subsiste o fato de que este destino é vivido de maneira variável,
segundo o contexto social” (BEAUVOIR, 1970a, p. 14). A autora adverte que para
compreender a realidade e o significado da velhice é indispensável observar o momento
histórico, o tipo de sociedade e a imagem que se faz do velho em diferentes épocas e lugares.
Para ela a velhice é:

Um fenômeno biológico: o organismo do homem idoso apresenta certas
singularidades. Acarreta consequências psicológicas: determinadas condutas,
com justa razão, são consideradas típicas da idade avançada. Tem uma
dimensão existencial como todas as situações humanas: modifica a relação
do homem no tempo e, portanto, seu relacionamento com o mundo e com
sua própria história. Por outro lado, o homem nunca vive em estado natural:
seu estatuto lhe é imposto tanto na velhice como em todas as idades, pela
sociedade a que pertence (BEAUVOIR, 1970a, p. 13).

Beauvoir também alerta que ao se tratar da velhice, considerar isoladamente os dados
fisiológicos dos fatos psicológicos constitui uma abstração, pois eles são interdependentes. “A
velhice só poderia ser compreendida em sua totalidade; não representa somente um fato
biológico, é também um fato cultural” (1970a, p. 18). A autora defende que o relacionamento
com o tempo é sentido de maneira diferente, segundo esteja o corpo mais ou menos saudável;
e que o que caracteriza o envelhecimento é um certo tipo de mudança irreversível e
desfavorável, um declínio.
A autora alerta que, apesar de sua interdependência, os aspectos físicos e morais não
seguem uma evolução rigorosamente paralela. O que significa dizer que o indivíduo pode
sofrer perdas morais consideráveis antes do início de sua degradação física. Assim como pode
ocorrer o inverso: o corpo mesmo em processo de declínio, a pessoa pode obter importantes
ganhos intelectuais. Não existe uma única regra. Em cada indivíduo os processos são
distintos.
Ser velho – assim como ser criança, jovem e adulto – remete a configurações de
valores distintas de outros momentos históricos de nossa sociedade e de outras culturas. As
diferenças de gênero, de classe, de credos religiosos, de etnia, de inserção profissional
também estão presentes nas construções das representações e das experiências do envelhecer.
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“Essas dimensões são fundamentais na análise da identidade deste grupo etário, que, por sua
vez, não se apresenta de forma homogênea, seja nas sociedades industriais contemporâneas,
seja nas sociedades tradicionais” (BARROS, 2006b, p. 9).
Sendo assim, acredita-se que não é possível definir a velhice somente a partir da
delimitação referida ao biológico. Motta destaca que cada sociedade, em determinado tempo
histórico, atribui significados às diferentes etapas de vida; além de estabelecer funções e
atribuições preferenciais de cada grupo de idade na divisão social do trabalho e dos papéis na
família. “Essas atribuições são em boa parte arbitrárias, porque nem sempre se firmam numa
materialidade ou numa cronologia de base biológica quanto às reais aptidões e possibilidades,
e sim em relações construídas num tempo social essencialmente dinâmico, mutável” (2006, p.
225).
As dificuldades apresentadas na definição da velhice, segundo Motta (2006), reside no
fato de que os indivíduos são, ao mesmo tempo, semelhantes e diferentes . O fato de pertencer
ao mesmo grupo etário ou a mesma geração não garantem características idênticas às pessoas,
tanto no que diz respeito à resistência física, saúde e inteligência; quanto à qualidade de vida,
acesso a conforto material, cuidados médicos, entre outros aspectos.
Debert (1999) assinala que o envelhecimento não é um processo homogêneo, nem em
termos da coletividade e nem individuais, pois existem órgãos do corpo humano que
permanecem mais jovens, conservados, sadios, do que outros. Segundo a autora, do mesmo
modo que no terreno dos sentimentos e das representações, a velhice nunca é um fato total,
pois ninguém se sente velho em todas as situações.
É consenso entre os autores citados neste trabalho que a velhice é um fenômeno
heterogêneo e que se deve levar em conta uma série de aspectos – biológicos, sociais,
culturais, financeiros etc. – para se considerar uma pessoa velha. Aliás, o significado de ser
velho muda de acordo com a sociedade e com o tempo histórico, e os aspectos acima citados
influem de forma direta no envelhecimento. Por isso, nesta dissertação, não será considerada a
questão da velhice e sim das velhices, pois existem diversas formas de se envelhecer e
distintas maneiras de ser idoso.
Desta maneira, uma questão defendida nesta pesquisa é que o grupo formado por
pessoas a partir de 60 anos é heterogêneo em vários aspectos – composto por indivíduos com
expectativas e projetos de vida distintos – e, por isso, considerar apenas a questão etária para
analisá-lo poderia incorrer em falhas. Bourdieu (apud ALVES JÚNIOR, 2009) já sugeriu que
o uso de um sistema baseado em idades cronológicas para identificar quando alguém é velho é
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repleto de ambiguidades e que não devemos tomar a idade cronológica isoladamente de outras
variáveis.
O demógrafo brasileiro Alves Júnior (2009, p. 29) lembra que “a velhice é um
fenômeno histórico, social, cultural, enfim, multifacetado e multidisciplinar. Perpassa as
trajetórias de vida pessoal e social e só pode ser compreendida em determinados tempo,
espaço, classe social, relações de gênero e de etnia, dentre outras variáveis”. Por conta disso,
de acordo com o autor, “é necessário circunscrever a velhice à conjuntura sociocultural para
iniciar qualquer estudo” (2009, p. 32).
Constata-se, então, que há uma pluralidade na categoria velhice. Segundo Motta
(2006), tanto no que diz respeito às formas de envelhecer, como também os vários grupos
etários que incluem a categoria idosos, o que engloba aí um intervalo de, no mínimo, 30 anos.
Ou seja, existem idosos de 60, 70, 80, 90 anos de idade e até centenários. Endossando o
pensamento dos autores citados, Camarano (2006) reforça a ideia de heterogeneidade a contar
fatores como diferenciações por gênero, classe social, educação, composição familiar e as
interações sociais.
Como esta pesquisa dará destaque ao fato de que não existe apenas um grupo de
idosos e que esta faixa etária é heterogênea, é necessário destacar de que idoso se está
falando. A que classe social e econômica ele pertence e qual é o capital cultural acumulado.
No que tange ao corpus analisados nesta pesquisa, a questão do capital cultural será
presumida a partir de outros aspectos apresentados e verificáveis nos materiais empíricos que
serão analisados no capítulo 3.
Por isso, a velhice deve ser sempre pensada de forma plural, porque a heterogeneidade
deste segmento etário também se torna evidente dadas as diferentes trajetórias de vida. Esses
percursos são determinados por inserções diferenciadas na vida social e econômica do país. E,
ainda, há que se pensar em “diferenciações por gênero, por situação de classe, por educação,
por local de moradia e composição familiar” (BARROS, 2006, p. 119). A autora destaca
também que:

A importância da percepção de diferentes gerações de velhos coloca em foco
formas diferenciadas de interação social na velhice, não apenas distinguidas
pelas faixas etárias, mas pela emergência de formas de interações
“fabricadas” por agentes da gestão da velhice, como grupos de convivência
ou os programas para os idosos. Estas sociabilidades, sugeridas por estes
agentes, acabam sendo reconstruídas nos processos interativos (BARROS,
2006, p. 119).
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Mais adiante, serão discutidas questões referentes aos agentes da gestão da velhice.
Porém, antes, é necessário explorar mais profundamente outros aspectos da velhice e do
envelhecimento. Saber como as características culturais e sociais por traz do que uma
determinada sociedade considera velhice e que papel atribui aos seus velhos. O papel da
velhice vem sendo determinado por usos e costumes em cada contexto histórico, de cada
cultura. E, assim, “o estatuto da velhice é imposto ao ser humano pela sociedade à qual
pertence, sendo influenciado pelos valores culturais, sociais, econômicos e psicológicos de
uma sociedade” (PONTES, 2008, p. 18).
Araújo (2008) reforça a tese dos autores já citados de que o envelhecimento é ao
mesmo tempo um processo biológico – por conta das transformações físicas que aparecem
naturalmente nesse processo – e cultural, pelo fato de estar revertido de conteúdos simbólicos
que irão informar as ações e representações dos sujeitos que envelhecem. Essa última
característica é muito importante no desenvolvimento desta pesquisa. Segundo Beauvoir
(1970b), é fundamental compreender que a condição dos velhos não é a mesma nem em toda
parte nem em todas as épocas.
Este pensamento de Beauvoir influenciou toda uma geração posterior de pesquisadores
das áreas das Ciências Humanas e Sociais que se debruçaram sobre o tema velhice. A
pesquisadora começa por afirmar que é impossível definir a pluralidade de experiências num
conceito ou numa noção. “A velhice é aquilo que acontece às pessoas que se tornam velhas”
(1970b, p. 5). Ela acrescenta que por conta da pluralidade da velhice, está ao alcance do
pesquisador “a possibilidade de confrontá-las umas com as outras, de tentar identificar as
constantes, e determinar as razões de suas diferenças” (idem).
Seguindo ainda esta mesma linha de pensamento, Uchôa (2002) afirma que para
ultrapassar o estado atual de conhecimentos sobre a velhice, é preciso levar em conta que o
envelhecimento é vivido de modo diferente de um indivíduo para outro, de uma geração para
outra e de uma sociedade para outra.
Esta diversidade é um convite a fazer distinções entre os elementos intrínsecos ao
processo de envelhecimento e aqueles mais diretamente ligados às características do
indivíduo, à dinâmica social e às políticas públicas vigentes. Essas particularidades são
fundamentais para a elaboração de políticas públicas mais adequadas, de acordo com o perfil
das populações a serem atendidas.
Araújo defende que o envelhecimento é um processo que integra os aspectos
históricos, sociais e individuais para a compreensão dos períodos da vida, numa visão mais
complexa e elaborada. Sendo assim, para a autora:
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O envelhecimento deve ser observado como um fenômeno heterogêneo,
sendo que, as particularidades regionais devem ser levadas em consideração
nos estudos efetuados, o que significa dizer que não há um modelo de
envelhecimento que possa ser generalizado para a caracterização da velhice.
Também não há fases cristalizadas e cada indivíduo envelhece de maneira
distinta, de acordo com o „curso da vida‟ (ARAÚJO, 2008, p. 36).

A experiência do envelhecimento corresponde a uma sequência de mudanças naturais
previsíveis, com repercussões orgânicas e psicossociais que ocorrem através do tempo.
Porém, esta experiência se dá de forma heterogênea já que pode ocorrer de modo diferente
para indivíduos que vivem em contextos históricos, sociais e culturais distintos. “No processo
de envelhecimento estão envolvidas, portanto, dimensões psicológicas influenciadas por
fatores que contribuem para a percepção de aspectos subjetivos que irão determinar o
enfrentamento e a qualidade de vida dos idosos” (MORAIS, 2008, p. 80).
Quando Beauvoir escreveu os dois volumes de A Velhice, a autora já se encontrava
encerrada dentro desta fase da vida, o que traz para sua pesquisa uma experiência pessoal,
misturada a serie de pesquisas que realizou para a concepção da obra. Ela afirma que “a
velhice é um destino e nos deixa estupefatos quando se apodera de nossa própria vida (...)
Sentimo-nos desorientados pelo fato de culminar o desenrolar do tempo com uma
metamorfose pessoal” (1970b, p. 7). A autora decreta que não existe outra alternativa: morrer
prematuramente ou envelhecer.
Uma constatação feita por Beauvoir e, posteriormente, reforçada por outros autores, é
a de que velho é o outro. “Dificilmente assumimos nossa velhice, pois sempre a havíamos
considerado uma espécie de estranha: então, ter-me-ei tornado uma outra, embora permaneça
eu mesma?” (1970b, p. 7-8). Completa: “Ela [a velhice] é uma relação dialética entre meu ser
para o outro, tal como se define objetivamente, e a consciência que tomo de mim mesma
através deste outro. Em mim, o idoso é o outro, isto é aquele que eu sou para os outros: e este
outro sou eu” (1970b, p. 8).
Sendo assim, a velhice aparece com maior clareza aos olhos dos outros do que aos
olhos do próprio sujeito. “Como em nós, o velho é o outro, a revelação de nossa idade vem,
normalmente, dos outros. Não a aceitamos com satisfação” (BEAUVOIR, 1970b, p. 12). A
autora afirma ainda que “é um novo estado de equilíbrio biológico: quando a adaptação se
opera sem choques, o indivíduo não se dá conta do envelhecimento” (1970b, p. 8). Ou seja, a
chega da velhice e sua aceitação vai variar de indivíduo para indivíduo de acordo com todas
as situações já citadas, cultura, sociedade, momento histórico, condições materiais etc.
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Beauvoir alerta que até mesmo os indícios vindos do corpo são ambíguos e que a
pessoa pode se sentir inclinada a confundir o envelhecimento irreversível com uma doença.
Por isso tudo que em muitos casos é comum a pessoa não admitir que está velha, mas é o
outro que a lembra sobre isso.

Tentamos chegar a nos representar quem somos através da visão que os
outros têm de nós. A imagem não é fornecida na consciência: é um feixe de
intencionalidades dirigidas através de um analogon para um objeto ausente.
É genérica, contraditória e vaga. Contudo, há períodos em que ela é
suficiente para nos assegurar de nossa identidade (...) O indivíduo idoso
sente-se velho através dos outros, sem ter experimentado mutações graves;
interiormente, ele não adere ao rótulo que lhe aplicam: não sabe mais quem é
(BEAUVOIR, 1970b, p. 16-17).

Cabe então questionar por que é tão forte a negação da velhice? Por que as pessoas
não querem ser velhas? Beauvoir (1970b, p. 12-13) responde que “a tradição sobrecarregou
essa palavra [velha] de um sentido pejorativo e ela soa como um insulto. Assim, quando
alguém nos chama de velhos, reagimos frequentemente de maneira irritada”. O consciente do
indivíduo parece ignorar a velhice, o que leva à ilusão de uma eterna juventude. “Quando esta
ilusão se vê abalada, a consequência, para muitos indivíduos, é um traumatismo narcísico do
qual decorre uma psicose depressiva” (1970b, p. 17).
A negação da velhice ocorre de forma inconsciente porque, de acordo com Beauvoir,
“sentimo-nos propensos a nos colocar numa categoria diferente” (1970b, p. 19). Porém, ela
defende que é um engano recusar o estágio de vida que não se quer assumir, mas que é
creditada à pessoa por um outro. “Nada nos força interiormente a nos reconhecer na imagem
que nos foi oferecida pelos outros e que nos assustava. Por este motivo, torna-se possível
recusá-la verbalmente e através de nossas condutas, visto ser a própria recusa uma forma de
assumi-la” (1970b, p. 20). O conselho dado para fugir da crise de identificação causada pela
idade avançada é aderir de maneira franca a uma nova imagem de nossa pessoa.
Motta (2006, p. 228) defende que “é difícil reconhecer-se como velho –
principalmente como velha – porque a velhice é sempre associada à decadência, muito mais
do que às propaladas sabedoria e experiência”. A velhice é associada à decadência física,
mental e social; à doença, à dependência, à fealdade, à senilidade9 e à proximidade da morte.

9

“A senilidade é entendida como o envelhecimento disfuncional, em que o idoso não consegue manter sua
autonomia e consequentemente apresenta inúmeras dificuldades de adaptação às mudanças e limitações oriundas
do envelhecer” (MORAIS, 2008, p. 80-81).
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A dificuldade vivenciada para enfrentar a própria velhice e também a dos outros tem raízes na
nebulosidade que se forma em torno do que é envelhecer, gerando medo, ansiedade e
negação. “Esta nebulosidade é gerada também pela tentativa de ver a velhice uma única
maneira sem possibilidade de recriá-la” (2008, p. 17).
Fazendo coro a Beauvoir, Pontes defende que a palavra velhice não encerra uma
realidade bem definida, quando se trata da espécie humana, porque envelhecer para o ser
humano envolve transformações singulares no organismo, que acarretam consequências
psicológicas e determinadas condutas. “Tem uma dimensão existencial, como todas as
situações humanas, modifica a relação do homem com o tempo e, portanto, seu
relacionamento com o mundo e com a sua própria história” (2008, p. 18).
A negação da velhice não ocorre como um fenômeno isolado, mas dentro de um
contexto de negação bio-psico-social no decorrer da vida. Por isso isolar a questão do
envelhecimento e de sua negação sem contextualizá-lo dificulta a discussão sobre o assunto,
principalmente do ponto de vista do debate sobre a relação dos indivíduos de várias gerações
que convivem num mesmo espaço geográfico e político cuja história lhes é comum.
Negar a velhice é possível em uma sociedade onde a cada dia fica mais acessível o
rejuvenescimento, por meio de tecnologias produzidas pela medicina e pela farmacologia.
Para tanto, é necessário dispor de recursos materiais para se ter acesso a esses avanços.
Apesar disso, cabe ressaltar que a ciência não dispõe de tecnologia capaz de fazer parar o
tempo e a história dos indivíduos. “Deste modo, pode não parecer, mas são velhos [os
cidadãos] do mesmo modo que, pela miscigenação, um indivíduo pode não parecer, mas ter
ascendência negra ou indígena” (EVELIN, 2008, p. 8).
Percebe-se que para a realidade humana, existir consiste em se temporalizar e que a
idade modifica o relacionamento das pessoas com o tempo. À medida em que os anos vão
decorrendo, vai-se encurtando o futuro enquanto o passado vai se carregando. Sendo assim, o
velho pode ser definido como um indivíduo que tem uma longa vida às suas costas e uma
esperança de sobrevivência muito limitada, a sua frente. “As consequências destas alterações
repercutem umas sobre as outras para gerarem uma situação variável segundo a história
pregressa do indivíduo, mas da qual se podem depreender algumas constantes” (BEAUVOIR,
1970b, p. 98).

“Dentro do processo biológico que caracteriza o envelhecimento, a senilidade é tida como a etapa final desse
mesmo processo e indica, visivelmente, o definhamento do corpo” (ARAÚJO, 2008, p. 46).
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A predileção pelos dias passados é uma característica encontrada na maioria dos
velhos, de acordo com Beauvoir. Isso porque o passado vivido revela conquistas enquanto
que o futuro pressentido pode trazer decepções. Sendo assim, o indivíduo velho apóia-se
então em suas recordações fazendo delas uma defesa ou mesmo uma arma. Porém, “estes
sobressaltos intermitentes de orgulho não implicam uma satisfação integral pelo que já se foi”
(1970b, p. 107).
Muitos velhos recusam o tempo por não quererem decair; definem seu antigo eu como
sendo o eu que eles continuam a ser. Desta maneira, afirmam sua solidariedade com a própria
juventude. Beauvoir alerta que mesmo que tenham superado a crise de identidade e aceito
uma nova imagem de sua pessoa – a boa avó, o aposentado, o velho escritor – todos
conservam lá no íntimo a convicção de terem permanecido imutáveis: e justificam esta
certeza, com a evocação de lembranças. Por isso, é comum o idoso se identificar com a fase
da vida onde viveu seu melhor „personagem‟.

Decidem por vezes reconhecer-se no personagem que mais os valoriza: hão
de ser para sempre o antigo combatente, a mulher cortejada, a mãe
admirável. Ou então ressuscitam o viço da adolescência, do início de sua
juventude (...) voltam-se preferentemente para a fase em que o mundo
adquiriu uma fisionomia a seus olhos, e durante a qual se definiu o homem
que eles viriam a ser: a infância. Durante toda a sua existência – aos 30, aos
50 anos – continuaram sendo esta criança e com ela no momento em que
reencontram esta criança e com ela se confundem, eles escapam à idade
(BEAUVOIR, 1970b, p. 99-100).

Este fato justifica a aliança infância-velhice, que é interiorizada pelo indivíduo. “No
momento de sair da vida, ele se reconhece na criancinha que está saindo do limbo”
(BEAUVOIR, 1970b, p. 110). A relação do homem com o tempo vai se modificando no
decorrer dos anos e o tempo torna-se mais veloz na medida em que se envelhece. Por isso, é
diferente a forma como o indivíduo encara a passagem do tempo, de acordo com o seu estágio
de vida. “A diferença radical entre a óptica do velho e a da criança ou do adolescente está na
descoberta feita pelo primeiro de sua finitude, ignorada no começo da vida (...) O velho sabe
que sua existência já está feita e que não lhe será dado refazê-la” (1970b, p. 116).
A predileção do idoso pelo passado também se justifica pelo fato de que o presente
pertence aos homens mais jovens, que estão em fase de realização de projetos. Já o homem
idoso, improdutivo e ineficaz, coloca-se no tempo presente apenas como um sobrevivente. É
por este mesmo motivo que o idoso mostra tanta propensão a se voltar para o passado, tempo
que lhe pertenceu e no qual ele se considerava um indivíduo integral, um vivo.
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Beauvoir destaca que aos olhos dos idosos, a morte é futuro próximo. “Para o velho, a
morte deixou de constituir um destino geral e abstrato para representar um acontecimento
próximo e pessoal” (1970b, p. 187). Porém, tal constatação não traz resignação ao idoso.
“Mesmo quando temos consciência de nossa idade, enquanto estivermos empenhados nalgum
empreendimento, haveremos de detestar a morte que o vai interromper” (1970b, p. 188).
Dessa maneira, o homem se relaciona bem com a vida e não com a morte, o inelutável fim.

A morte nos perturba por ser o inelutável reverso de nossos projetos: quando
cessamos de agir e de empreender, nada mais resta que ainda possa ser por
ela interrompido. Invoca-se o desgaste e o cansaço para explicar a
resignação de certos velhos diante da morte: se o homem considerasse
suficiente vegetar ser-lhe-ia possível contentar-se com essa existência
amortecida. Mas, para ele, existir é transcender-se. A decadência biológica
acarreta a impossibilidade de se superar e de se aproximar, mata os projetos
e torna assim a morte aceitável (BEAUVOIR, 1970b, p. 190).

Barros (2006) lembra que os sinais da velhice são também indícios da finitude e que a
sociedade contemporânea e capitalista – que elegeu a juventude como modelo – tem uma
tendência maior a um isolamento social dos que estão próximos da morte, como os velhos,
sobretudo, os velhos doentes. É justamente essa proximidade com a morte que faz com que as
pessoas não se identifiquem com os velhos, o que gera um isolamento. Além da finitude, a
velhice representa perda de status e poder, o que torna a combinação velhice e morte em tabu
social.
Há um consenso entre ou autores ao afirmarem que a velhice assusta por causa de sua
aproximação com a morte. Por conta disso, a certeza da finitude sempre foi tema de filósofos,
religiosos, pensadores, homens e mulheres de todos os tempos. “A associação óbvia que se
faz entre a velhice e a morte nada tem de novo, nem é próprio da atualidade, embora saibamos
que se realiza diferentemente em épocas e culturas distintas” (BARROS, 2006b, p. 7).
Apesar de a velhice estar tão associada à morte próxima, mesmo para os idosos a
perda de uma pessoa querida velha é dolorosa, pois constitui uma ruptura brutal com o
passado, pois leva consigo o próprio passado da pessoa. Desaparece com o morto uma
infância, uma adolescência, cujas lembranças pertenciam ao falecido. Beauvoir (1970b, p.
104) afirma que “o velho é uma pessoa a cujas costas ficaram muitos mortos (...) a morte de
um parente ou de um amigo não nos priva apenas de uma presença, mas também de toda
aquela parte de nossa vida que a eles estava presa”.
Mas não é somente a morte de um velho querido que abala o idoso, ele também fica
inconsolável com a perda de pessoas mais jovens, por eles associados ao futuro, “sobretudo
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quando haviam sido por eles geradas, educadas ou formadas: a morte de um filho ou de um
neto, representa a súbita ruína de um empreendimento; torna absurdamente inúteis os esforços
e sacrifícios por ele realizados, as esperanças que nele haviam sido fundadas” (BEAUVOIR,
1970b, p. 105).
Outra associação comum à velhice é a doença. Os sinais da senescência10 muitas vezes
podem ser confundidos pelos idosos como sintomas de doenças e não associados à própria
idade avançada. São encarados como perturbações superficiais e curáveis. Por isso, Beauvoir
(1970b) adverte que é preciso ter consciência da própria idade para poder decifrá-la no corpo
e, ainda assim, pode ocorrer da velhice não ser interiorizada.
A autora defende que quando a pessoa idosa está satisfeita com a própria saúde, deixa
de se cuidar e se instalam na velhice, que na verdade é a responsável pelos distúrbios e não
somente a doença em si. Isso porque o próprio velho sabe que as “pessoas idosas são
encaradas como membros de uma espécie inferior. Muitos consideram insulto qualquer alusão
a sua idade: querem julgar-se jovens, custe o que custar: preferem acreditar que estão doentes,
mas não velhos” (BEAUVOIR, 1970b, p. 10).
Como a velhice opera de maneiras diferentes nas pessoas, mesmo que algumas
características permaneçam, existem idosos que acreditam ser mais cômodo serem tidos por
velhos, mesmo que prematuramente, pois “a velhice proporciona álibis, autoriza rebaixamento
das exigências; entregar-se a ela é menos cansativo que recusá-la” (BEAUVOIR, 1970b, p.
10). Sendo assim, alguns idosos, sem chegar a aceitar complacentemente a velhice, acham-na
preferível a certas doenças que os amedrontam e que os obrigariam a adotar determinadas
medidas.
O fato é que a senescência é irreversível e talvez este seja o aspecto mais pungente.
Beauvoir (1970b, p. 29) destaca que “quando se trata de uma doença, sempre se conserva uma
esperança de sarar ou, pelo menos, de interromper o progresso. Uma invalidez provocada por
acidente restringe-se àquilo mesmo. As involuções devidas à senescência são irreparáveis e
sabemos que irão se ampliando, de ano em ano”.
A relação com a velhice pode ser complicada não só por conta das próprias
características desta fase da vida – que traz mudanças em todos os aspectos – mas também,
como já foi citado, pelo olhar do outro. Ou seja, a sociedade tem seu próprio ideal do que é
10

Pode-se entender como senescência o desencadear do envelhecimento com a manutenção da autonomia
funcional do idoso, que pode ser entendida como a capacidade que a pessoa tem para valer-se de si mesma,
interatuando com o ambiente e satisfazendo suas necessidades. Percebe-se que esta maneira de enfrentar o
processo desencadeado pelo envelhecimento contribui para qualidade de vida na terceira idade (MORAIS, 2008,
p. 80-81).
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ser idoso e acaba por exigir dos velhos o comportamento que se acredita ser adequado. Na
sociedade dos anos 1960, período em que Beauvoir produziu sua obra sobre a velhice, ela
denunciava que:

Os velhos provocam escândalo quando manifestam os mesmos desejos,
sentimentos e reivindicações dos jovens; o amor e o ciúme, neles, parecem
ridículos ou odiosos, a sexualidade é repugnante, a violência derrisória. Têm
obrigação de dar exemplo de todas as virtudes. Acima de tudo, deles se exige
serenidade: afirma-se que a possuem e isto autoriza um desinteresse pelo seu
infortúnio. A imagem sublimada que de si mesmos lhes é proposta
apresenta-os como sábios aureolados de cabelos brancos, dotados de rica
experiência, veneráveis, pairando acima da condição humana; decaem
quando fogem a esta imagem: a que se lhe opõe é a do velho doido, caduco e
gagá, objeto de mofa por parte das crianças (BEAUVOIR, 1970, p. 8).

Ou seja, a pressão da opinião alheia é um fardo pesado e a pessoa idosa, muitas vezes,
acaba se submetendo ao ideal convencional que lhe é proposto, pois o velho receia o
escândalo e até mesmo o ridículo. Quando se trata da sexualidade do idoso, a sociedade acaba
cobrando um comportamento idealizado por ela mesma. E assim a pessoa idosa envergonhase por sua sexualidade, pois não quer ser considerada a um velho lúbrico ou a uma velha
desavergonhada. “Defende-se contra os impulsos sexuais a ponto de recalcá-los no
inconsciente” (BEAUVOIR, 1970b, p. 50). A sociedade – pelo menos a que Beauvoir
observou em sua época – atribuía à velhice a castidade. Sexualidade é para jovens e adultos.
Porém, a autora enfatiza que “nem sempre o destino dos amores dos velhos é a derrota. A
verdade é bem outra. Em muitos deles, a vida sexual se prolonga até bem tarde” (1970b, p.
62).
Em outra parte desta dissertação, que tratará da ressignificação da velhice, serão
apresentas algumas mudanças ocorridas na representação dos idosos – desde os anos 1970 até
a atualidade – e as novas formas de se encarar este estágio da vida. Esta pesquisa parte do
pressuposto de que atualmente existe uma tentativa de mudar alguns signos ligados à velhice
e que um novo modelo de vida é oferecido a alguns integrantes desse grupo etário. A seguir,
um apanhado de como a velhice foi encarada nas sociedades ocidentais a partir da
Antiguidade e entre alguns povos primitivos.
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1.3 As velhices ao longo da história por Simone de Beauvoir

Antes de se aprofundar as discussões sobre como é ser velho no Brasil em pleno
século XXI, é recomendável fazer um resgate histórico de como a velhice vem sendo tratada
ao longo dos tempos até chegar aos dias atuais. Talvez seja possível afirmar que existe uma
visão romântica sobre como a velhice é tratada na atualidade e no passado, dando a impressão
de que em outros tempos o idoso era mais respeitado, mais valorizado pela experiência e
pelos conhecimentos acumulados ao longo dos anos. Este pensamento pode incorrer em um
equívoco, porque existe uma diversidade de tratamentos dado aos idosos, segundo grupos e
famílias.
Beauvoir (1970a) fez uma revisão, a partir de estudos e autores que trataram da
velhice em diversas sociedades – incluindo primitivas e ocidentais, desde os povos antigos até
o século XX –, e apresentou um panorama diverso. Entre as sociedades primitivas, mais de 20
povos são observados. Percebe-se, então, que não existe um único padrão de tratamento dados
aos idosos.
A autora constatou que teoria e prática nem sempre se conjugam. O que significa dizer
que a velhice pode ser ridicularizada em particular e receber demonstrações públicas de
atenção e respeito. Em contrapartida, os velhos podem ser honrados verbalmente e, na prática,
serem deixados sem assistência material, moral e afetiva. Sendo assim, a autora alerta: “o fato
mais importante e que precisa ser assinalado é que não é jamais o velho quem conquista seu
estatuto: este lhe é outorgado” (1970a, p. 95).
Vale destacar que Beauvoir não apresenta uma visão otimista sobre como os velhos
são tratados, nem em seu tempo e nem em outros momentos históricos, em sociedades
diversas. Isso porque a velhice surge como uma desgraça mesmo entre os indivíduos
considerados bem conservados, por conta da decadência física consequente do
envelhecimento. “É na espécie humana que são mais espetaculares as alterações provocadas
pelos anos. Os animais emagrecem, debilitam-se, não se metamorfoseiam. Mas nós, sím”
(BEAUVOIR, 1970a, p. 10).
Apesar de ser ácida nas suas colocações sobre a velhice e o tratamento dado a ela pelas
diversas sociedades, Beauvoir não é negligente ao destacar que entre alguns povos a velhice é
saudada e respeitada. A negação da idade avançada e a repulsa pela mesma talvez possa ser
compreendida porque, segundo a autora, “a tendência de toda sociedade é viver, é sobreviver;
exalta o vigor e a fecundidade associados à juventude: teme o desgaste e a esterilidade da
velhice” (1970a, p. 44).
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A velhice traz para todo indivíduo uma degradação temida e contradiz o ideal viril ou
feminino adotado pelos jovens e pelos adultos. Sendo assim, “a atitude espontânea consiste
em recusá-la na medida em que ela se define pela impotência, pela fealdade e pela doença. A
velhice dos outros inspira também um repulsa imediata. Esta reação elementar subsiste
mesmo quando reprimida pelos costumes” (BEAUVOIR, 1970a, p. 44).
Antes mesmo de apresentar sua pesquisa sobre a velhice em sociedades diversas,
autora adianta que não é fácil estudar a condição dos velhos através dos tempos, pois os
documentos os quais ela dispôs fazem raras alusões a este assunto porque o ancião é incluído
no conjunto dos adultos. As mitologias, a literatura e a iconografia transmitem uma imagem
da velhice que se altera segundo as épocas e os lugares. “Trata-se de uma imagem de
contornos pouco definidos, confusa e contraditória” (BEAUVOIR, 1970a, p. 98). Além disso,
acrescenta que os ideólogos criam concepções da velhice conformes os interesses de sua
classe.
Sendo assim, os velhos não dispõem de nenhuma arma e seu problema consiste
estritamente num problema de adultos ativos que decidem, segundo seu próprio interesse
prático e ideológico, qual o papel que convém atribuir aos anciãos. É demonstrado que o
velho, como uma categoria social nunca interferiu no curso do universo, permanecendo
integrado na coletividade enquanto conserva suas faculdades: é um adulto de sexo masculino
e de idade avançada.
A partir do momento em que o idoso perde suas faculdades, surge como um outro,
tornando-se um puro objeto. Porém, observa-se que em sociedades mais complexas, o papel
do velho poderá ocasionalmente ser importante “quando, para se defenderem da turbulência
dos jovens, os homens maduros buscarem apoio na velha guarda (...) confrontamentos desta
ordem encontram ecos em todas as mitologias, crônicas e literaturas” (BEAUVOIR, 1970a, p.
99).
O referencial teórico pesquisado pela francesa demonstra que “até o século XIX nunca
se fez referência aos „velhos pobres‟, muito pouco numerosos, pois a longevidade só era
possível entre as classes privilegiadas” (1970a, p. 99). Ou seja, os idosos carentes não
representavam absolutamente nada. E é por isso, de acordo com a autora, que tanto a história
como a literatura ignoram por completo o velho pobre: a velhice é desvendada, até certo
ponto, somente nas classes privilegiadas.
Outra situação constatada é que o tema velhice refere-se somente ao velho do sexo
masculino, porque a questão do poder só interessa aos homens. “As sociedades que têm
história são dominadas pelos homens; as mulheres jovens e velhas podem se desentender na
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vida privada por questões de autoridade, mas na vida pública é idêntico o estatuto de todas:
permanecem eternamente na minoria” (BEAUVOIR, 1970a, p. 100).
A biologia e etnologia demonstram que a contribuição positiva trazida à coletividade
por pessoas idosas deriva de sua memória e de sua experiência. “Pode-se presumir, a priori,
que os adultos devam apoiar-se neles [os velhos] nas sociedades fortemente organizadas e
repetitivas. Nas sociedades fragmentadas, nos períodos conturbados ou revolucionários, a
juventude assumirá o comando” (BEAUVOIR, 1970a, p. 100). O papel desempenhado na
família pelos homens de idade é um reflexo do que lhes é conferido pelo Estado. A seguir,
uma descrição de como as algumas sociedades convivem com seus idosos, a começar por
povos primitivos.
De antemão, ressalta-se que é preciso evitar qualquer simplificação no que diz respeito
à condição do velho nas sociedades primitivas. Por isso, não é justo acreditar que sempre se
sacrificava o velho ou alimentar uma imagem idílica de seu destino. Para compreender a
situação das velhices entre esses povos, são destacados aspectos tais como a relação da
família e da comunidade com os seus velhos, questões materiais, amor filial, relação avós e
netos, magia, conhecimentos e experiência. Destaca-se que existem semelhanças e diferenças
de tratamento dado ao idoso entre povos primitivos distintos.
No que tange a questões de bens materiais, percebe-se em muitas sociedades
primitivas que o velho contava com melhores possibilidades de sobrevivência nas sociedades
ricas do que nas pobres, sedentárias mais do que nas nômades. Para as sedentárias só se
propõe o problema da alimentação; para os nômades, o transporte. Porém, é fundamental
salientar que a situação econômica não constitui um fator absolutamente dominante: trata-se
em geral de uma opção efetuada pela sociedade.
Muitas vezes, mal alimentados, mal cuidados e desgastados pelo trabalho, os velhos
tornam-se muito cedo impotentes. A opção mais habitual tanto nas sociedades agrícolas como
nas nômades é o sacrifício dos velhos. Quando uma sociedade goza de certa margem de
segurança, pode-se supor a priori que sustente seus velhos. “Em muitas sociedades, homens e
mulheres idosos estão em estreita relação com as crianças. Na prática, eles são bocas inúteis e
bagagens incômodas: existem tribos paupérrimas, na maioria nômades, afeitas tanto ao
infanticídio quanto ao extermínio dos velhos” (BEAUVOIR, 1970a, p. 94).
É perceptível também que as sociedades harmoniosamente equilibradas asseguram aos
velhos um lugar decente, confiando-lhes tarefas adequadas às suas forças. Não mais os
distingue, no entanto, com nenhum privilégio. Há ainda casos em que o chefe da família é
senhor de terras e rebanhos, porém os herdeiros lhe arrebatam as propriedades para se
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tornarem mais rapidamente os novos proprietários. “Essas atitudes são vividas de maneira
singular e contingente. O destino das pessoas idosas depende em boa parte de suas
capacidades e do prestígio e da riqueza que essas capacidades lhes trouxeram. A sorte dos
privilegiados difere da sina vulgar” (BEAUVOIR, 1970a, p. 95).
Outra característica pontuada diz respeito à relação dos idosos com os mais jovens e o
amor filial. Em alguns casos, a situação é marcada por respeito e zelo e já em outros casos por
desprezo e abandono. A proteção mais eficaz, muitas vezes, deriva do amor dos filhos por
seus genitores. Porém, o amor filial assume a forma que lhe é imposta pelo costume e pela
religião daquele povo. Por exemplo, em algumas sociedades, o filho demonstra respeito e
afeição pelos pais, porém cumprem da maneira mais escrupulosa possível as cerimônias no
decorrer das quais os idosos são sacrificados. Trata-se de uma tradição cultural.
A relação entre avós e netos também merece destaque. Entre alguns povos, os velhos –
liberados das tarefas adultas – dispõem de tempo para dedicar-se aos jovens, os quais, por sua
vez, têm ocasião de prestar a seus avós os serviços de que estes necessitam. Devido a sua
inadequação prática e ao fato de serem indivíduos marginais, isentos, portanto, de muitas
obrigações sociais, crianças e velhos se distanciam da seriedade dos adultos: divertem-se
juntos, participam de jogos, desafiam-se uns aos outros.
A experiência e os conhecimentos acumulados pelos idosos, entre alguns povos,
conferem aos mais velhos respeito e destaque social. Em algumas sociedades, o homem idoso
– na qualidade de detentor das tradições, de intercessor, de protetor contra as potências
sobrenaturais – garante, através do tempo, a coesão da comunidade. “O conjunto de serviços
prestados pelos velhos, graças ao conhecimento das tradições, lhe vale, geralmente, além do
respeito, apreciável prosperidade material” (BEAUVOIR, 1970a, p. 93).
Outra característica observada é a questão da magia, que tanto pode ser uma forma de
garantir benefícios aos anciãos como também de levá-los à marginalização e até mesmo ao
extermínio. É, sobretudo, por sua memória que os velhos se revelam indispensáveis nesta
área. Não existe uma regra única, mas semelhanças entre algumas sociedades. O ancião pode
inspirar ao mesmo tempo respeito e medo.

Nas sociedades em que a magia se encontra mais próxima da feitiçaria que
da ciência, onde os fantasmas são muito temidos, o que prevalece é esse
sentimento. É o que possibilita a ascensão de homens idosos a altas posições
e lhes dá meios para tiranizarem os jovens (...) A longeividade inspira às
vezes, admiração. É a prova de que a pessoa soube levar a vida de maneira
sábia, constituindo, então, um exemplo. Para conseguir resistir a todas as

47

provações naturais e sobrenaturais, é preciso ser dotado de singular virtude
mágica (BEAUVOIR, 1970a, p. 92).

Sendo assim, poderia se supor que a magia e a religião interviessem em favor dos
velhos nas sociedades menos prósperas. Isto, entretanto, não acontece sempre. Ressalta-se
ainda que se diminui a influência das pessoas idosas nas sociedades mais desenvolvidas, onde
se dá menos crédito a fantasmas e até mesmo a magia, onde não se tem tanto medo dos quase
mortos.
A questão da magia também coloca em relevo a situação de como os velhos podem
usar este poder para o bem ou para o mal. “Sentindo-se necessário, o velho se torna perigoso,
pois tem o poder de desviar o conhecimento mágico em proveito próprio. Sua ambivalência
tem ainda outra causa: estando próximo da morte, ele se acha também próximo do mundo
sobrenatural” (BEAUVOIR, 1970a, p. 91). O relacionamento com o ascendente morto é
considerado ambivalente: em muitas sociedades, é ele encarado como um ancestral que deseja
o bem de seus descendentes. Entretanto, é um fantasma que, como tal, é temido. Em muitas
partes, atribui-se aos fantasmas o mal que se sucede aos indivíduos e ao clã.
Na qualidade de sacerdote ou de oficiante seu papel é positivamente da mais alta
importância. É mais uma vez graças a sua memória que ele se vê qualificado. Por seu
intermédio se transmitem as cerimônias, ritos, danças e cantos indispensáveis à celebração do
culto. O velho os ensina aos demais, mas se vê designado de modo especial para executá-los
ele mesmo, devido ao seu saber. Desta forma, o ancião é o intermediário entre este mundo e o
sobrenatural.
A questão de gênero também aparece no que diz respeito ao velho e à velha entre os
povos primitivos. A velhice não tem o mesmo sentido nem as mesmas consequências para os
homens e para as mulheres. Apresenta para elas uma vantagem especial: após a menopausa, a
mulher torna-se assexuada, assemelha-se à menina impúbere e, como esta, encontra-se
liberada de certos tabus alimentares.
Já para os homens, militam a seu favor seu papel cultural, religioso, social e político
de grande relevância, sobretudo nas sociedades matrilineares. Nas outras, reconhece-se o
valor de suas experiências. Os poderes sobrenaturais atribuídos às velhas podem
proporcionar-lhes prestígios, mas são também passíveis de se voltar contra elas. De um modo
geral, permanece inferior aos homens, são mais negligenciadas e abandonadas com facilidade.
A autoridade dos velhos continua a se afirmar quando o conjunto da comunidade
pretende manter suas tradições através dele. Porém, “o destino dos velhos é decidido pela
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coletividade e de acordo com as possibilidades e os interesses da mesma: eles se submetem a
sua sina, mesmo quando julgam ser os mais fortes” (BEAUVOIR, 1970a, p. 96). Ou seja, o
velho depende do contexto social e cultural e ainda da vontade e das tradições da sociedade a
qual pertence, pois não cabe ao velho escolher o seu destino. Sendo assim, constata-se que
não existe uma regra para todos os povos primitivos.

São muito diversas as soluções práticas adotadas pelos primitivos com
relação aos problemas suscitados pelos velhos: matam-nos, deixam-nos
morrer, concedem-lhes um mínimo vital, proporcionam-lhes um fim
confortável, ou mesmo cumulam-nos de honrarias e respeito (...) O que
define o sentido e o valor da velhice é o sentido atribuídos pelos homens à
existência, é o seu sistema global de valores. E vice-versa: segundo a
maneira pela qual se comporta para com seus velhos, a sociedade desvenda,
sem equívocos, a verdade – tantas vezes cuidadosamente mascarada – de
seus princípios e de seus fins (BEAUVOIR, 1970a, p. 97).

A seguir, será apresentado como o idoso vem sendo tratado nas sociedades ocidentais
desde a Antiguidade até o século XX. Adianta-se, de antemão, que também não existe uma
única maneira de tratar o velho. Tudo vai depender do modelo de sociedade – incluindo
aspectos econômicos, culturais – e seu momento histórico. Percebe-se quando se trata do
grupo etário idosos, não cabe falar sobre velhice e sim velhices, algo plural e heterogêneo em
vários aspectos, o que já foi mencionado nesta pesquisa.
Ao tratar da velhice nas sociedades ocidentais, fazendo um resgate histórico desde a
Antiguidade até o Renascimento, Beauvoir alerta que quase sempre a velhice foi tratada de
maneira estereotipada, com usos de clichês como o inverno da vida, a brancura da barba e dos
cabelos evoca a neve, o gelo.

Estes clichês se perpetuam em parte porque o velho está sujeito a um destino
biológico imutável. Além disso, não sendo agente da História, o velho não
desperta interesse, ninguém se dá o trabalho de estudá-lo em sua verdade.
Chega a haver na sociedade uma palavra de ordem: silenciar a seu respeito
(...) Consideram-no como uma espécie de recurso para valorizar a juventude
e a maturidade: não é o próprio homem, mas sim seu limite; acha-se à
margem da condição humana; nele ninguém a reconhece, ninguém se
reconhece (BEAUVOIR, 1970, p. 183-184).

Tratando-se do povo judaico, destaca-se o respeito tributado por essa nação aos
anciãos. Os judeus viam na velhice a recompensa máxima da virtude. Os mandamentos de
Deus ordenam aos filhos que honrem seu pai e sua mãe. Na Palestina, os anciãos
representavam um papel de grande relevo na vida pública. Enquanto conservasse o vigor
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físico e moral, era o homem idoso da família que a governava. Confirma-se aqui que nem
toda sociedade repele os velhos e a velhice.
Com relação à Antiguidade, Beauvoir informa que são poucas as informações a
respeito do lugar ocupado pelos velhos entre os povos deste período histórico. Diante de tal
situação, autora recorreu às mitologias, lembrando que, embora seja incerta a relação entre os
costumes e a fábula, em todas elas tratam da velhice sob o aspecto de conflito de gerações.
No Egito de 2500 a.C, os textos literários demonstram que a velhice representa um
declínio, porém os egípcios acalentavam a esperança de vencê-la, transformar o homem velho
em homem jovem. Na Grécia, a mitologia demonstra o conflito entre gerações, onde os jovens
triunfam. A velhice acentua nos antigos deuses a perversão e a maldade. Porém, a partir de
um determinado momento histórico, a velhice está associada à sabedoria, conforme
constatado na obra de Homero. Já durante o período feudal, foi mais honorífico que eficiente
o papel desempenhado pelos velhos entre os gregos.
Na Grécia Antiga, os velhos eram encarregados da formação da juventude, o que
garantia entre os jovens o respeito aos cabelos brancos. A velha geração manteve suas
prerrogativas enquanto o regime se manteve aristocrático e conservador. Já para os poetas
gregos, a velhice é tratada de forma ambivalente: ao mesmo tempo apresentava-se como fonte
de desgraças, lastimável, entretanto, aos olhos de outros, em certos indivíduos detecta-se um
aspecto sagrado.
Entre os escritores, encontra-se tanto os que exaltam a velhice como os que a
rechaçam. Para Aristófanes, os velhos eram surrados e escarnecidos. O velho libidinoso e
impotente provoca a revolta dos homens em plena força da idade. Na opinião do autor, seria
melhor não atingir idade muito avançada. Luciano considerava o velho inválido um
semimorto que suscita risos e não piedade ou horror. Plutasco compara a velhice a um triste
outono. Em contrapartida, Sócrates apostava que o contato com os velhos é instrutivo. Céfalo
reforça que a velhice faz surgir em nós um imenso sentimento de paz e liberação.
Platão e Aristóteles fizeram reflexões sobre a velhice tendo chegado a conclusões
opostas. Para o primeiro, o reinado das competências sonhado seria uma gerontocracia. Platão
refere-se com insistência às obrigações dos filhos para como os velhos pais. Segundo
Aristóteles, para que a velhice seja ditosa, o corpo deverá permanecer intato. O homem
progride até os 50 anos. O filósofo pinta a juventude com as mais belas cores e coloca a
velhice como seu oposto.
A história romana demonstra a estreita relação existente entre a condição do velho e a
estabilidade da sociedade. As altas magistraturas só eram atingidas em idades bastante
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avançadas. O voto dos velhos tinha mais peso que o dos outros cidadãos. É quase ilimitado o
poder do pater familias. Seus direitos são idênticos tanto sobre as pessoas como sobre as
coisas. É necessário destacar que em Roma existe uma relação ambígua entre a literatura e os
costumes. Na literatura, mesmo quando os velhos são honestos e amáveis, a idade é suficiente
para transformá-los em objetos de derrisão. Com a decadência do sistema oligárquico
diminuem-se os privilégios dos idosos.
Em Roma, assim como na Grécia, existiram os escritores que engrandeceram a velhice
e os que criticaram. Para Sêneca, deve-se dar boa acolhida à velhice e estimá-la, porque esse
período da vida traz consigo abundante doçura, quando dela sabemos tirar proveito. Adelfos
acreditava que existiam velhos adoráveis e velhos odiáveis. Para ele, a velhice é feliz e
amável, quando representa o final de uma vida virtuosa. Já Cícero, era cruel ao tratar da idade
avançada e dizia que “na extrema miséria, nem por um sábio pode a velhice ser suportada”.
Outra colocação do autor: “o que me parece mais lamentável na velhice é sentir que, nesta
idade, as pessoas se tornam odiosas aos olhos dos jovens”.
Os poetas da Antiguidade eram também muito mais sinceros que os moralistas, pois
não esperavam obter vantagens com seus versos. Desta maneira, não economizavam acidez ao
falar dos velhos. Ovídio e Juvenal apresentavam visão negativa da velhice. Os poetas latinos
atacavam principalmente a mulher idosa. A mitologia germânica afirmava a supremacia da
juventude.
Com o fim da Antiguidade e a ascensão do catolicismo, a partir do século III d.C, a
Igreja Católica assimilou a cultura clássica, onde se fazia uma ideia sombria da velhice. Desta
maneira, a contribuição da Igreja, num ponto, foi positiva: criou, a partir do século IV,
hospícios e hospitais. Os velhos acabaram sendo beneficiados. Entretanto, durante o Baixo
Império e Alta Idade Média, viram-se os velhos quase excluídos da vida pública.
A literatura da época demonstra o que se pensava e esperava dos idosos. “Os heróis
das canções de gesta são adultos ou mesmo rapazes muito novos ainda. Nos romances
corteses, jamais intervém a ideia do envelhecimento. Os heróis são dotados de enorme
longevidade e seus anos não pesam” (1970a, p. 144). Como exemplo de herói, cita-se o Rei
Arthur e seus fiéis cavaleiros da távola redonda. Mesmo na plebe, a dureza da civilização
afasta os velhos da vida ativa. Os anciãos se viam reduzidos à mendicância que, em falta de
coisa melhor, foi então tolerada como em nenhuma outra época.
Chegando aos séculos XII e XIII, percebe-se que a literatura não se interessa pela
velhice. “A Idade Média, tal como a Antiguidade, alimentou o sonho de uma vitória sobre a
velhice. Obcecou a ideia do rejuvenescimento” (BEAUVOIR, 1970a, p. 153). Ao findar da
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Idade Média, a vida continua precária e rara a longevidade. Já nos séculos XIII e XIV, os
jovens continuam a dirigir o mundo. A partir do século XI, vai se confirmando a supremacia
dos jovens.
Com o Renascimento da vida urbana, ocorre uma transformação da condição do velho
nas classes favorecidas: com o acúmulo de riquezas, eles podem tornar-se poderosos. Nos
séculos XIV e XV, para um cristão convicto a velhice é o momento indicado para garantir a
própria salvação. Na França do século XV, perpetua-se o pessimismo dos séculos
precedentes.
No século XVI, a literatura da época não se mostra mais complacente com os idosos
que a dos séculos precedentes. Enquanto os poetas cobrem de injúrias a mulher idosa, o velho
se vê ridicularizado pelo teatro cômico. Nesta época, tal como nas anteriores, os anciãos das
classes inferiores não despertam o interesse da literatura. No século XVII, os jovens detêm o
poder. Este período foi muito duro para as pessoas de idade.
Uma mudança positiva com relação à situação do idoso ocorreu no século XVIII,
quando a velhice foi um pouco mais gratificada. Em toda Europa, a população aumentou e
rejuvenesceu graças à melhor higiene. Ao mesmo tempo, melhores condições materiais
favoreceram a longevidade. Esse progresso, entretanto, só se fez sentir nas classes
privilegiadas. Enquanto isso, o pequeno número de explorados que conseguia sobreviver até
uma idade avançada era condenada à indigência, por sua própria velhice. O velho não
mantido pela família só podia contar com o auxílio da Igreja.
Ainda no século XVIII, cresceu a ideia de que quando o homem não pode ganhar a
própria vida trabalhando, a sociedade deve se encarregar de sua subsistência. A burguesia
ascendente criou uma ideologia na qual a velhice foi valorizada. Os adultos passaram a
reconhecer no velho sua futura imagem. O homem velho passa adquirir uma importância pelo
fato de simbolizar a unidade e a permanência da família, por meio da transmissão das riquezas
e seu acúmulo.

É a base do capitalismo, ao mesmo tempo, o terreno onde floresce o
individualismo burguês. Envelhecido, o chefe da família continua sendo o
detentor de suas propriedades e goza de prestígio econômico; o respeito por
ele inspirado se reveste de sentimentalismo. Com efeito, o século é
„sensível‟, busca-se a verdade com o coração. Exalta-se a virtude; os contos
morais abundam; são „tratados de humanidade‟. Todos se debruçam
complacentemente sobre os fracos: a criancinha, o avô (BEAUVOIR, 1970a,
p. 205-206).
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Este sentimentalismo trouxe consequências práticas. Encorajou-se a beneficência.
Consagrou-se uma vasta literatura ao problema da mendicância. Ocorreu a criação de
sociedades filantrópicas. Praticar a filantropia havia se tornado, sobretudo, uma maneira de
garantir a felicidade pessoal. Isto significa que a velhice é encarada como uma idade feliz e
até mesmo exemplar: “o velho está livre das paixões violentas mais que o gozo dos bens. Uma
existência equilibrada termina na ataxaria, na euforia” (BEUAVOIR, 1970a, p. 207).
No século XIX, a Europa se transforma. Essas alterações exercem uma influência
considerável sobre a condição dos velhos. Ocorre um surto demográfico e um aumento da
população idosa. Este acréscimo, associado ao progresso da ciência, faz com que mitos da
velhice sejam substituídos por um verdadeiro conhecimento, que por sua vez permite à
medicina um melhor atendimento e a cura de pessoas idosas.
A progressão demográfica ocorreu em decorrência de três fatores: (a) êxodo rural e
crescimento da população urbana; (b) a revolução industrial; (c) aparição e o desenvolvimento
de uma nova classe – o proletariado. Essas transformações foram nefastas para os velhos. Sua
condição nunca fora tão cruel quanto na segunda metade do século XIX. Por conta do
taylorismo e da exploração do trabalhador, à medida em que os operários iam envelhecendo,
se tornavam incapazes de suportar o ritmo de trabalho. Na França e na Inglaterra pululavam
velhos vagabundos e indigentes.
Na zona rural, os velhos continuaram a ser sustentados por seus parentes. A família
patriarcal continuou a existir e os anciãos continuavam no comando. Porém, esta situação
ocorria somente entre os camponeses abonados. Já os miseráveis começaram a ir para os
asilos. Outros idosos camponeses eram assassinados. A literatura dá conta de histórias em que
velhos eram espoliados por suas famílias. Existem numerosos romances inspirados na
realidade da época. Muitos velhos foram despojados de seus bens.
Por conta desta situação de horror, a legislação passou a intervir em favor dos velhos,
substituindo uma situação de fato por uma de direito. “O pai que se despojava por uma
partilha inter vivos recebia em compensação uma renda vitalícia, cujo montante era
estabelecido perante um notário; caso os filhos recusassem pagá-la, ele podia intimá-los a
comparecer diante dos tribunais” (BEAUVOIR, 1970a, p. 219).
O jornalismo e a literatura passaram a denunciar os maus tratos que filhos impunham
aos seus velhos pais. Era clara a diferença de situação vivida pelos idosos abastados e idosos
miseráveis. O ex-operários eram reduzidos à indigência e à vagabundagem. Os velhos
camponeses eram tratados como animais, enquanto que os idosos abastados contavam com
uma boa situação devido a mudanças sociais e econômicas e a fortuna acumulada. “Chega a
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parecer que se trata de duas espécies diferentes, de tão flagrante o contraste. As
transformações econômicas e sociais, tão nefastas para uns, beneficiaram, pelo contrário, os
outros” (BEAUVOIR, 1970a, p. 222).
O enriquecimento da burguesia foi positivo para o crescimento da gerontocracia, à
medida que o poder sai das mãos da aristocracia e vai para burgueses, que eram industriais,
banqueiros, grandes comerciantes, altos funcionários e professores. Quase todos eram idosos.
Tratava-se de uma plutocracia e a maioria dos ricos era formada por velhos. De um modo
geral, neste período, o conflito de gerações foi abolido na burguesia: estabeleceu-se entre elas
uma espécie de equilíbrio. Os jovens empreendedores buscavam na experiência de seus
velhos pais a segurança para se estabelecerem nos negócios. Entretanto, a importância social
concedida ao velho pelos burgueses irritou alguns escritores adultos, enquanto outros
exaltavam a velhice.
No século XX, prossegue-se a urbanização da sociedade e o consequente
desaparecimento da família patriarcal. Os assassinatos e abandonos dos velhos estropiados se
tornaram mais raros. O considerável envelhecimento da população e a dissolução cada vez
mais profunda da célula familiar obrigou a sociedade a substituir a família, tendo-se
instaurado uma política da velhice. Todavia, no período dominado pela técnica, ocorreu uma
valorização da juventude e o descrédito da velhice.

Decresceu o prestígio da velhice em consequência de se achar desacreditada.
No entender da sociedade tecnocrática de hoje, o saber não se acumula com
os anos: torna-se, ao contrário, superado. Com a idade, vem uma
desqualificação. Os valores apreciados são os que se acham ligados à
juventude (BEAUVOIR, 1970a, p. 236).

Na literatura, ao velho só foi atribuído, em geral, um papel secundário e os retratos que
se faziam dele era muitas vezes esquemáticos ou convencionais. “Na verdade, quando
encarado em sua subjetividade, o velho não constitui um bom herói para romance; está
acabado, cristalizado; nada tem a esperar, nem a desejar; para ele, todos os jogos já estão
feitos, e nele já habita a morte” (BEAUVOIR, 1970a, p. 236).
O século XX herdou os chavões dos séculos precedentes: apesar da noção de velhice
ter se enriquecido, no decorrer do tempo, tanto no plano social, como psicológico e biológico,
as banalidades se perpetuaram. De um modo geral, o destino dos velhos – considerados
minoritários e improdutivos –, dependeu dos interesses da maioria ativa. A palavra velhice
encobre duas espécies de realidades profundamente diferentes, segundo se considere esta
classe ou aquela: “as perspectivas têm sido falseadas, pois as reflexões, as obras, os
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depoimentos relativos à idade final sempre refletiram a condição do eupátrida: são eles
somente que falam e, até o século XIX, só falavam de si mesmos” (BEAUVOIR, 1970a, p.
239).
Beauvoir é taxativa ao afirmar que a ideologia da classe dominante visa justificar suas
condutas. Ou seja, quando é governada ou influenciada por pessoas idosas, ela valoriza a
idade avançada. Os filósofos e ensaístas ligaram a noção de velhice à de virtude e enalteceram
a experiência por ela conferida. Para eles, a velhice seria o duplo coroamento da vida:
termina-a e constitui sua suprema realização.
A atitude da juventude com relação aos velhos é de conveniência. “Mesmo quando em
benefício da ordem social, os jovens se veem compelidos a reconhecer a autoridade política
ou econômica da geração mais velha, eles a suportam muitas vezes com impaciência”
(BEAUVOIR, 1970a, p. 240). Em certas situações, sensíveis a uma decadência física que
temem para si mesmos, os jovens investem contra os velhos e os ridicularizam.
Constata-se, então, que pelo fato dos velhos serem considerados inúteis e incômodos,
a sorte deles não diferia da que lhes era reservada nas sociedades primitivas. Dependia
essencialmente da família. Ou seja, seria por afeição ou por receio da opinião dos outros,
algumas sociedades tratavam os idosos de maneira solícita ou, pelo menos, corretamente. Mas
em geral, descuidavam-se e chegavam a eliminá-lo clandestinamente.
A classe dominante presenciava estes dramas com indiferença e os esforços para
socorrer os velhos pobres pareciam derrisórios. Os idosos se tornam numerosos, a partir do
século XIX, e não foi possível continuar a ignorá-los. Por conta disso, a classe dominante “foi
obrigada a desvalorizá-los, para justificar sua selvagem indiferença. Ainda mais que o conflito
de gerações, foi a luta de classes quem conferiu ambivalência à noção de velhice”
(BEAUVOIR, 1970a, p. 241).
Ao tratar de seu momento atual, que na obra de Beauvoir correspondia ao final da
década de 1960, a autora declara que a condição das pessoas idosas constitui um escândalo.
“A velhice inspira uma repugnância biológica; rejeitamo-la para longe de nós, por uma
espécie de autodefesa” (1970a, p. 242). Para compreender esta repulsão, ela recorre a Freud e
tenta compreender a relação conflituosa entre pais e filhos. Sobre a relação entre genitor e
filho, destaca-se:

O filho respeita o pai, admira-o, deseja identificar-se com ele e até mesmo
assumir seu lugar; este último desejo gera ódio e temor. Os heróis míticos
sempre se revoltam contra o pai e terminam matando-o. Na realidade o crime
é simbólico. A imagem do pai é despojada de seu prestígio, podendo o filho
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então reconciliar-se com ele. Mas a reconciliação só se completa quando lhe
assume de fato o lugar (BEAUVOIR, 1970a, p. 243).

A partir do pensamento freudiano, a autora percebe que a duplicidade é a principal
característica da atitude prática do adulto com relação aos velhos. “Inclina-se ele, até certo
ponto, diante da moral imposta, como vimos, nos últimos séculos, e pela qual ele se vê
forçado a respeitá-los. Convém-lhe, entretanto, tratá-los como seres inferiores e convencê-los
de sua própria decadência” (BEAUVOIR, 1970, p. 243).
Sendo assim, o filho empenha-se em fazer o pai sentir suas próprias deficiências, a fim
de que o velho genitor lhe conceda a gestão dos negócios, lhe poupe os conselhos e se
conforme com um papel passivo. Em contrapartida, quando pressionado pela opinião pública,
o filho se vê obrigado a dar assistência aos velhos pais, pretendendo governá-los como melhor
lhe parece. E, quanto mais incapazes de se dirigirem sozinhos os filhos os julgarem, menos
escrúpulos terão.
Percebe-se, então, que os interesses em jogo não são apenas de ordem prática, mas
também moral. Existe uma intenção de obrigar os velhos a se conformarem com a imagem
deles formada pela sociedade, na maioria das vezes, extremamente negativa. São-lhes
impostas restrições em questões de vestuário, decência de maneiras, respeito pelas aparências.
“É sorrateira a maneira pela qual o adulto tiraniza o velho que se acha na sua dependência”
(BEAUVOIR, 1970a, p. 244).
Já as relações entre mãe e filho e filha e pai são distintas da acima citada. “As afeições
menos ambivalentes são as do filho para com a mãe e as da filha para com o pai. Sentem-se
capazes de se dedicar a ele, quando o ascendente querido envelhece. Se forem casados,
entretanto, a influência do cônjuge muitas vezes limita sua generosidade” (BEAUVOIR,
1970a, p. 246). Entretanto, quando o adulto não se acha ligado a ele por laços pessoais, o
velho suscita um desprezo mesclado de repugnância.
No que diz respeito à relação dos netos com os avós, desde o século XIX, registra-se
uma recíproca afeição entre as duas partes. Isso porque o neto se solidariza aos avós contra a
tirania dos adultos que detém o controle. Entretanto, quando os avós representam um encargo
para a família, os jovens consideram injustos os sacrifícios que lhes são impostos para
prolongar sua existência. “Muitas crianças adoram seus avós e são ensinadas a respeitar os
velhos. Todavia, quando pertencem a classes inferiores, a tendência da criança é zombar
deles: vinga-se, na pessoa deste adulto decaído, enfraquecido e bizarro, da opressão sobre ela
exercida pelo universo dos adultos” (BEAUVOIR, 1970a, p. 247).
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Observa-se que o envelhecimento da população suscita um novo problema para as
democracias capitalistas, quando a velhice se tornou objeto de uma política. Tal situação fez
surgir a previdência social. Na França, teve início no fim do século XVIII e início do século
XIX. Certos regimes de assistência pressupunham que a velhice equivalia a uma invalidez e a
aposentadoria a um auxílio concedido a necessitados.
Porém, Beauvoir denuncia que era notória no fim dos anos 1960 a injustiça do sistema
de distribuição de pensões. Ela reclama da chocante desigualdade entre os regimes
previdenciários, já que alguns concedem pensões bastante satisfatórias e outros regimes, pelo
contrário, pensões muito reduzidas, sem que existam para isto diferenças de justificação
nacional. As razões eram essencialmente históricas. Dentro desse quadro, o capitalismo
apresenta-se como um verdadeiro algoz do idoso.

Para aumentar o lucro, o capitalismo busca a todo custo incrementar a
produtividade. Tornando-se mais abundantes os produtos, o sistema exige
uma elevação dos rendimentos. Os velhos trabalhadores já não são capazes
de se ajustarem às cadências imposta aos operários. Caem no desemprego e a
sociedade os trata como párias. Isto se torna flagrante quando examinamos a
mais próspera de todas e que a pretensão de ser a civilização do bem-estar:
os Estados Unidos (BEAUVOIR, 1970a, p. 274).

Os idosos, tidos como párias da sociedade, são vítimas de um tríplice encadeamento
de causas: saúde precária, indigência, solidão. Segundo Beauvoir, alguns se tornam „recrutas
da miséria‟ depois de uma existência normal, durante a qual seu trabalho foi corretamente
remunerado. “Com a idade, sua capacidade se reduziu e eles já não encontram trabalho, pois
estão tecnicamente superados: mesmo na zona rural, a mecanização acarreta o afastamento
das pessoas idosas” (1970, p. 277).
Além do problema da pensão minguada e da exclusão do mercado de trabalho, outra
situação alarmante é o ostracismo social de que são vítimas os velhos. Ocorre a redução de
seu círculo de amizades, a intensa solidão, a diminuição e a perda de respeito humano e o
sentimento de desgosto com relação a si mesmo.

Diante de um quadro tão negativo, o asilo

surge como o único recurso dos velhos, quando já não são nem física nem economicamente
auto-suficientes, reduzidos à condição de objetos. Porém, estes lugares eram locais
deprimentes, considerados pela autora como „morredouros‟.

A vida em comum é muito mal suportada pela maioria dos hospitalizados;
sentindo-se infelizes, ansiosos, voltados para dentro de si mesmos, veem-se
amontoados sem que nenhuma vida social seja organizada para eles. Sua
susceptibilidade, suas tendências reivindicatórias, às vezes até paranoides,
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provocam frequentes reações violentas. No interior dos asilos, aceleram-se
todos os processos patológicos a que está sujeita a velhice (BEAUVOIR,
1970, p. 291).

A aposentadoria também gera crises. Primeiro porque a pessoa passa abruptamente da
condição de ativo para inativo. Além de ser classificado como velha, a pessoa sofre um
significante corte em seus recursos e em seu padrão de vida. Tudo isso acarreta graves
consequências psicológicas e morais. A aposentadoria introduz na vida do homem uma
descontinuidade radical: existe uma ruptura com o passado; ele precisa adaptar-se a um novo
estatuto que lhe traz certas vantagens – descanso, lazer – mas também graves desvantagens:
empobrecimento, desqualificação. “Quando o trabalho foi escolhido livremente e constitui
uma complementação do próprio indivíduo, renunciar a ele equivale, com efeito, a uma
espécie de morte” (BEAUVOIR, 1970a, p. 297).
Percebe-se que com a consumação da aposentadoria, as atitudes são variadas. A
disposição com que o indivíduo entra nesta condição está relacionada com a maneira que a
encarou. Alguns, desenraizados de seu ambiente profissional veem se na emergência de trocar
seus hábitos e essa situação pode levar ao desespero. Já os idosos fortemente politizados
consideram a pensão como um direito.
Beauvoir (1970a, p. 301) defende que “é através de sua ocupação e de seu salário que
o homem defina sua própria identidade; ao se retirar, perde-a, um ex-mecânico não é mais um
mecânico: não é nada”. Porém, é preciso enfatizar que, na maioria das vezes, o motivo
principal de descontentamento com a aposentaria é a pobreza. Por isso os trabalhadores
manuais são os que mais lamentam ter deixado o trabalho do que os conseguem manter um
padrão de vida melhor.
Há quase meio século, Beauvoir já alertava que para defender-se da inércia nefasta em
todos os sentidos, o idoso precisa se manter ativo: “seja qual for a natureza desta atividade, o
conjunto de suas funções será melhorado” (1970a, p. 305). Quanto mais elevado o nível
intelectual do indivíduo, mais ricas e variadas permanecerão suas atividades. É por isso que os
trabalhadores braçais passam muito tempo sem fazer nada. Constata-se que é elevada a
porcentagem de velhos totalmente inativos. Observa-se, ainda, que quanto mais elevado é o
nível de vida, mais intensa é a participação dos indivíduos à vida social. Na opinião dos
gerontólogos, é psicológica e sociologicamente impossível viver os últimos vinte anos em
boas condições físicas sem desempenhar nenhuma atividade útil.
A seguir, será apresentado o que significa ser idoso no início do século XXI. Percebese que muito do que foi apresentado por Beauvoir – ao fazer um resgate histórico da velhice e
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do velho através da história e das sociedades – permanece muito semelhante com os dias
atuais. Porém, fica patente que na atualidade existe um esforço para se modificar alguns
signos ligados à velhice, eliminar estereótipos e oferecer uma nova maneira de ser velho,
aliás, idoso. Ou seria melhor terceira idade?

1.4 A cronologização da vida, o novo velho, discursos midiáticos e consumo

Até o momento, foi discutido como era ser velho nas sociedades primitivas e nas
sociedades ocidentais da Antiguidade ao século XX. É proposta desta pesquisa destacar que
existe um esforço na atualidade para ressignificar a velhice – fugindo dos estereótipos
negativos – e propor uma nova forma de ser idoso e de encarar o idoso. Para discutir esse
pressuposto, é relevante discorrer sobre como ocorreu o processo de cronologização da vida,
as formas de gestão do envelhecimento e seus agentes, o que significa ser „o novo velho‟, as
relações dessa forma de viver a velhice com o consumo e os discursos veiculados pela mídia.
Para tratar do processo de cronologização da vida, optou-se pelos estudos da
antropóloga brasileira Debert (1999, 2003, 2004), que vem explorando o tema velhice há mais
de uma década e se empenhou em compreender as novas formas de gestão do envelhecimento
e o discurso midiático em torno da questão. Destaca-se o que ela chamou de ressignificação
da velhice e a reprivatização do envelhecimento, conceitos que são utilizados nesta pesquisa
para dar conta da questão problema: Quais são as representações de idosos apresentadas nas
propagandas de TV da campanha de vacinação do Ministério da Saúde?
É próprio da cultura pós-moderna11 (DEBERT, 1999) a promessa de que é possível
escapar dos constrangimentos, estereótipos, das normas e padrões baseados nas idades. Para
se compreender a proposta do século XXI no que diz respeito às formas de se viver as idades,
antes é necessário conhecer como e quando ocorreu a cronologização da vida, ou seja, a
classificação do grupo etário ao qual participa um indivíduo a partir da idade cronológica. Isso
porque “o modo pelo qual a vida é periodizada e o tipo de sensibilidade investida na relação
entre as diferentes faixas etárias são uma dimensão central para a compreensão das formas de
produção e reprodução da vida social” (DEBERT, 1999, p. 1).

11

Nesta parte da dissertação, será utilizado o termo pós-modernidade por conta dos autores citados. Pois, como
será melhor explicado no capítulo 2, a autora desta dissertação prefere chamar o momento atual de
contemporaneidade, por não acreditar que houve um rompimento total com a modernidade, questão de pouca
relevância neste estudo, mas deve ser esclarecida.
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Sendo assim, os grupos de idade são elementos de destaque para dar conta da
plasticidade cultural e também das transformações históricas. Dentro dessa lógica, idade e
gênero aparecem como dimensões privilegiadas para conseguir explicar o caráter das
mudanças na sociedade brasileira contemporânea. As idades cronológicas, baseadas num
sistema de datação, estão ausentes na maioria das sociedades não-ocidentais e são, nas
sociedades ocidentais, um mecanismo básico de atribuição de status (maioridade legal), de
definição de papéis ocupacionais (entrada no mercado de trabalho), de formulação de
demandas sociais (direito à aposentadoria).
Tudo isto é definido por conta da necessidade de determinação de direitos e deveres
dos cidadãos. Nas sociedades ocidentais, a idade cronológica é estabelecida por um aparato
cultural com sistema de datação independente da estrutura biológica e dos estágios de
maturidade. Os critérios são impostos e arbitrários para atender exigências das leis que
determinam os direitos e deveres dos cidadãos. A idade cronológica só tem relevância quando
o quadro político-jurídico ganha precedência sobre as relações familiares e de parentesco para
determinar a cidadania.
A periodização da vida e a classificação das pessoas por faixa etária é típico da
modernidade. Na pré-modernidade a idade cronológica é menos relevante do que o status da
família na determinação do grau de maturidade e controle de recursos de poder. Enquanto que
na pós-modernidade existe uma tentativa de apagar os limites etários, o que operaria uma
desconstrução do curso da vida em nome de um estilo unietário. Sendo assim, três momentos
marcam a sensibilidade investida na questão da idade cronológica: pré-modernidade,
modernidade e pós-modernidade.
Na pré-modernidade, a questão da idade não era relevante no contexto da família,
tanto que na França medieval, as crianças não eram separadas do mundo adulto e – a partir do
momento em que sua capacidade física permitisse e em idade relativamente prematura –
participavam integralmente do mundo do trabalho e da vida social. A noção de infância foi
desenvolvida lentamente ao longo dos séculos e só gradualmente esta fase passou a ser tratada
de uma forma específica.
Na modernidade, uma forma de vida, em que a idade cronológica era praticamente
irrelevante, foi suplantada por outra, em que a idade é uma dimensão fundamental na
organização social. A institucionalização crescente do curso da vida envolveu praticamente
todas as dimensões do mundo familiar e do trabalho. Está presente na organização do sistema
produtivo, nas instituições educativas, no mercado de consumo e nas políticas públicas que,
cada vez mais, têm como alvo grupos etários específicos. Essa institucionalização do curso da
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vida regulamentou as sequências etárias e também a constituição de perspectivas e projetos,
por meio dos quais os indivíduos planejam suas ações individuais e coletivas.
Foi na modernidade que ocorreu o aumento da distância entre adultos e crianças.
Registra-se que o comportamento dos adultos na Idade Média era mais solto e espontâneo, os
controles das emoções eram menos acentuados e sua expressão não carregava culpa ou
vergonha, assim como as crianças. Até então não existia a noção de infância, por isso, nem
roupas, jogos, brincadeiras, maneiras adequadas de comportamento e modelos específicos
para este grupo etário que o distinguisse dos adultos.
A diferenciação etária ocorreu por se considerar a criança como dependente e que o
adulto deveria ser dotado de independência, maturidade psicológica e com direitos e deveres
da cidadania. Desta maneira, o Estado Moderno se utilizou da classificação etária para se
estabelecer a ordem, classificando e separando por categorias. Isso porque as idades são um
mecanismo poderoso e eficiente na criação de mercados de consumo, na definição de direitos
e deveres e na constituição de atores políticos porque tem independência e neutralidade na
relação com os estágios de maturidade física e mental.
Citando Bourdieu (1983), Debert enfatiza que as divisões por categorias sociais por
idade ou geração são construídas socialmente e de forma arbitrária. “As classificações por
idade (também por sexo e classe) acabam impondo limites e produzindo uma ordem em que
cada um deve se manter... em seu lugar” (1999, p. 226). Ou seja, a cronologização da vida é
interessante ao Estado, para se manter à ordem, e também na definição dos mercados de
consumo, o que será melhor explorado mais adiante.
A cronologização da vida típica da modernidade é reflexo da lógica fordista. Sendo
assim, à juventude cabe a dedicação à vida escolar; o mundo adulto deve ser devotado ao
trabalho; e, por fim, a velhice é o tempo de se viver a aposentadoria. Dentro deste esquema de
delimitação de papéis sociais, de direitos e deveres a partir da idade cronológica, assim como
a participação do jovem no mercado de trabalho o assinala como adulto responsável (e sua
assunção social formal ao público), a aposentadoria é um marco da passagem da maturidade à
velhice.
Percebe-se que na pós-modernidade opera-se um movimento contrário: a
desinstitucionalização ou descronologização da vida. Ou seja, a tentativa de desconstrução do
curso da vida em nome de um estilo unietário, que surge como reflexo de uma sociedade pósfordista, marcada pela informatização da economia, pela desmassificação dos mercados de
consumo, da política, da mídia e da cultura, e pela fluidez e multiplicidade de estilos de vida,
frutos de uma economia baseada mais no consumo do que na produtividade.
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Tal fato pode ser percebido também na própria família, onde eventos tais como
casamento, maternidade, divórcio, entre outros, não são mais determinados pela idade
cronológica. É possível que mãe e filha engravidem na mesma época, por conta de um
segundo casamento da genitora. Na unidade doméstica, percebe-se que a classificação etária é
menos relevante do que o estágio da vida. “As obrigações familiares tenderiam a se desligar
da idade cronológica” (DEBERT, 1999, p. 7).
Dentro deste quadro contemporâneo, está incluída a mídia, que parece seguir esta
tendência e busca “integrar mundos informacionais que antes eram estanques, impondo novas
formas de comportamentos que apagam o que previamente era considerado o comportamento
adequado a uma determinada faixa etária” (DEBERT, 1999, p. 8). Apesar das tentativas de
descronologização da vida, as idades ainda são uma dimensão fundamental na organização
social, por isso seria um exagero supor que a idade deixou de ser elemento primordial na
definição do status de uma pessoa.
Esta flexibilização que ocorre na contemporaneidade e a revolução dos parâmetros
anteriores do que seriam os comportamentos adequados e direitos e deveres próprios a cada
faixa etária “são, contudo, acompanhadas da transformação das idades num laço simbólico
privilegiado para a constituição de atores políticos e redefinição de mercados de consumo”
(1999, p. 9). Há que se reconhecer que diferenças entre grupos etários estão ainda presentes
nas sociedades ocidentais e funcionam no processo de socialização

Assim como as várias capacidades físicas necessárias para o
desenvolvimento de determinadas atividades estão relacionadas a diferentes
estágios de desenvolvimento biológico, pressupõe-se o aspecto cumulativo
dos vários conhecimentos necessários ao preenchimento dos papéis sociais,
cuja aquisição consome tempo e implica uma progressão etária (DEBERT,
2004, p. 43).

Sendo assim, dois processos aparentemente contraditórios caracterizam a experiência
cotidiana nas sociedades ocidentais: por um lado, o apagamento das idades como um
marcador importante das experiências vividas e, por outro lado e ao mesmo tempo, a
transformação das idades em mecanismos privilegiados na criação de atores políticos e na
definição de novos mercados de consumo.
Cabe agora discutir como vem ocorrendo esta mudança de atitudes no que diz respeito
ao que é ser idoso, seu papel social, seus direitos, deveres e comportamentos esperados pela
sociedade. Debert (2004) lembra que a partir da segunda metade do século XIX, a velhice é
tratada como uma etapa da vida caracterizada pela decadência física e ausência de papéis
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sociais. O processo de perdas e dependência é responsável pela formação de imagens
negativas associadas à velhice.
Uchôa (2002) reforça que o envelhecimento foi fundamentalmente associado à
deteriorização do corpo e que apenas recentemente essa visão sobre a velhice como um fato
orgânico foi perdendo sua força. A autora faz coro a Debert, lembrando que a definição
cultural da velhice era associada a termos negativos, como perdas diversas (de papéis sociais,
de capacidades intelectuais) e a falta do que valorizado socialmente – neste caso a juventude,
o dinamismo e a produção de bens. Tais características acabariam por impor uma certa
marginalização às pessoas idosas.
Apesar da conotação negativa, o sentimento de decadência e dependência associadas à
velhice foi fundamental para a legitimação de direitos sociais, como a universalização da
aposentadoria. “A ideia de que o idoso é vítima de um processo de pauperização, de que é um
ser abandonado pela família e alimentado pelo Estado, foi fundamental na sua transformação
em ator político” (DEBERT, 2004, p. 58). Tal situação levou o idoso a ser um ator presente
no conjunto de discursos produzidos e a fazer parte das estratégias do Estado.
Ao relembrar o papel do Estado, Peixoto (2006) destaca que no Brasil até os anos
1960 as pessoas de idade avançada eram designadas como velhas sem conotação pejorativa. A
noção de idoso só surgiu a partir do final da década de 1960 nos documentos oficiais. Desta
forma, o termo „velho‟ passou a ter conotação negativa e a ser destinado aos indivíduos de
mais idade das camadas menos favorecidas. Ou seja, os idosos eram as pessoas de idade
privilegiadas materialmente enquanto que os velhos eram os pobres.
As ações em favor da mudança de nomenclatura se multiplicaram na sociedade e as
instituições governamentais passaram a adotar uma outra representação das pessoas
consideradas velhas. Porém, isso não significa a implantação de uma política social eficaz
voltada especificamente para a velhice. “Trocam-se apenas as etiquetas. Doravante, a
categoria idoso invade todos os domínios e o termo „velho‟ passa a ser sinônimo de
decadência, sendo banida dos textos oficiais” (PEIXOTO, 2006, p. 78).
Nota-se que os anos 1990 foram um marco na transformação da velhice em um tema
privilegiado, quando se pensa nos desafios enfrentados pela sociedade brasileira
contemporânea. “Assistimos, por um lado, a uma socialização progressiva da gestão da
velhice; durante muito tempo considerada como própria da esfera privada e familiar, uma
questão de previdência individual ou de associações filantrópicas, ela se transforma em
questão pública” (DEBERT, 2004, p. 13). Entraram neste jogo a participação do Estado e
organizações privadas para realizar a gestão da velhice.
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Ou seja, na década de 1990, a questão da gestão da velhice surge como tema
privilegiado e ocorreu o surgimento de agentes especializados no tema. O Estado se ocupou
de definir um conjunto de orientações e intervenções, às vezes contraditórias, e implementálo. A gerontologia surge como um campo de saber específico, com profissionais e instituições
encarregadas da formação de especialistas no envelhecimento.
Minayo e Coimbra Júnior (2002) alertam que todas essas mudanças induzem a
discussão de uma nova datação e um novo imaginário sobre as etapas da vida até então
vigentes e utilizadas para marcar os rituais de passagem, bem como os direitos e deveres
públicos e privados. Assim, a discussão sobre a velhice sai da esfera exclusivamente
individual e privada e vai também para a esfera política e social. Tal fato não ocorre
gratuitamente. No Brasil, muito em breve, o grupo etário idoso reunirá grande parte da
população, por conta das mudanças demográficas que vem ocorrendo na pirâmide etária
brasileira, como já foi explicado.
Constata-se, então, que no Brasil, a partir dos anos 1990, proliferaram os programas
voltados para os idosos, como as escolas abertas, as universidades para a terceira idade e os
grupos de convivência de idosos. Para promover um envelhecimento bem sucedido, surgiram
agentes especializados no assunto. Segundo Debert (2004), são eles: (a) os gerontólogos e
outros experts; (b) as próprias pessoas de mais idade e (c) a mídia.
Os gerontólogos são ativos na transformação da velhice em uma questão social e do
idoso em novo ator político, são os agentes privilegiados na reprivatização da velhice e
medicalização da velhice, conceitos que serão melhor explicado a seguir. “A transformação
do envelhecimento em objeto de saber científico põe em jogo múltiplas dimensões, como o
desgaste fisiológico e o prolongamento da vida, o desequilíbrio geográfico e os custo
financeiro das políticas sociais” (DEBERT, 2004, p. 32).
Os gerontólogos e geriatras12 defendem que a juventude pode ser conquistada por
todos e que a velhice é uma construção sociocultural. Para eles, a juventude não é mais uma
etapa da vida possível somente a pessoas jovens, caracterizada pelo desenvolvimento
biológico. “Geriatras e gerontólogos transformaram-se em agentes ativos na proposta de
práticas, crenças e atitudes a indicar que a eterna juventude é um bem que pode ser por todos
conquistado” (DEBERT, 2004, p. 33).
Outro agente especializado na gestão do envelhecimento são as próprias pessoas de
mais idade – certas de que hoje não podem viver como antigamente – ocupam e redefinem os

12

A geriatria é um campo específico de saber da medicina que se dedica ao estudo do envelhecimento.
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novos espaços criados para envelhecer. Afinal, delas são cobrados novos controles
emocionais e novos comportamentos. Por fim, a mídia amplia o debate sobre as formas de
envelhecer e os mecanismos tradicionais e abre campos para novas demandas políticas e de
formação de novos mercados de consumo. “A interlocução intensa entre esses três atores
articula significações específicas num contexto em que o espaço social, o tempo e o curso da
vida, o corpo e a saúde ganham novas configurações” (DEBERT, 2004, p. 16).
Como

consequência

das

intervenções

destes

agentes

especializados

no

envelhecimento, ocorreu uma tentativa de homogeneização das representações da velhice e a
produção de uma nova categoria cultural: os idosos. Por idosos entende-se “como um
conjunto autônomo e coerente que impõe outro recorte à geografia social, autorizando a
colocação em prática de modos específicos de gestão” (DEBERT, 2004, p. 14).
A adoção do termo idoso no lugar de velho já configura uma tentativa de positivar a
velhice, conforme citado anteriormente (PEIXOTO, 2006, p. 78). A autora destaca que além
da adoção deste novo termo para designar as pessoas velhas, ocorreu também uma série de
movimentos e tentativas de revisão com relação o que é ser idoso. Sendo assim, a
representação social da pessoa velha vem passando por uma série de modificações e é
justamente esse fato que desencadeou o interesse por esta pesquisa.
Debert (1999, 2003, 2004, 2006, 2010) há mais de uma década chama a atenção para o
movimento denominado por ela ressignificação da velhice, uma tendência contemporânea que
se propõe a rever os estereótipos associados ao envelhecimento e de valorizar a velhice como
uma etapa de novas conquistas. A autora afirma que:

A ideia de um processo de perdas tem sido substituído pela consideração de
que estágios mais avançados da vida são momentos propícios para novas
conquistas, guiadas pela busca de prazer e da satisfação pessoal. As
experiências vividas e os saberes acumulados são ganhos que oferecem
oportunidade de realizar projetos abandonados em outras etapas e
estabelecer relações mais profícuas com o mundo dos mais jovens e dos
mais velhos (DEBERT, 2004, p. 14).

A criação do termo terceira idade vem ao encontro deste desejo de se formar uma nova
imagem do envelhecimento e da própria velhice. Desta forma, os signos do envelhecimento
foram invertidos e assumiram novas designações: „nova juventude‟, „idade do lazer‟. Da
mesma forma, inverteram-se os signos da aposentadoria, que deixou de ser um momento de
descanso e recolhimento para tornar-se um período de atividade, lazer, realização pessoal.
Sendo assim, uma nova imagem do envelhecimento é construída, a partir de um trabalho de
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categorização e criação de um novo vocabulário que se opõe ao antigo: a terceira idade versus
a velhice; centro residencial substitui asilo; gerontologia no lugar de ajuda social: animador
contra assistente social.
É dentro deste pensamento que ocorre a construção social do conjunto de ideias e
práticas sobre a terceira idade, que se opõe ao estigma da velhice percebida como o fim da
vida, como doença, como isolamento social e solidão. A terceira idade é uma criação recente,
a partir dos anos 1970, nas sociedades europeias e americanas, que implica a criação de uma
nova etapa de vida que se interpõe entre a idade adulta e a velhice. Vem acompanhada de um
conjunto de práticas, instituições e agentes especializados encarregados de definir e atender as
necessidades
A criação do termo terceira idade veio a reboque de grandes avanços científicos na
área de prevenção e tratamento de doenças crônicas e de tecnologias eficazes de retardar os
processos de envelhecimento biológico. Debert (2004) destaca que a invenção da terceira
idade revela uma experiência inusitada de envelhecimento. Só é possível a partir do momento
em que existe uma “comunidade de aposentados” com peso na sociedade, dispondo de saúde,
independência financeira e outros meios apropriados para tornar reais as expectativas de que
esse período é propício à realização e satisfação pessoal.
Minayo e Coimbra Júnior apostam que a criação do termo terceira idade é a expressão
deste movimento de redefinição de espaços e papéis sociais das pessoas que estão
abandonando a fase adulta e caminhando para a velhice propriamente dita – geralmente na
faixa etária entre os 60 e 75 anos –, considerando-se que a expectativa de vida da população
vem aumentando na Europa e também no Brasil. Por isso, essa invenção se socializou no
mundo.
A criação da terceira idade e dos novos signos associados à velhice não está somente
associado à ideia de apenas de resolver os problemas de ordem econômica dos idosos, mas de
proporcionar cuidados culturais e psicológicos, com o objetivo de se integrar socialmente uma
população tida como marginalizada. “É neste momento que surgem os grupos de convivência
e as universidades para a terceira idade como formas de criação de uma sociabilidade mais
gratificante entre os mais velhos” (DEBERT, 1999, p. 13).
Estes programas de terceira idade são importantes no que tange a busca da autoexpressão e a exploração de identidades de um modo de ser que era exclusivo da juventude e
abrem espaços para uma experiência inovadora. Entretanto, é preciso ter ciência de que ainda
existe uma precariedade de mecanismos para lidar com a velhice avançada, a que não se
enquadra na designação terceira idade. Ou seja, a essa nova imagem do idoso não oferece
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instrumentos capazes de enfrentar a decadência de habilidades cognitivas e controles físicos e
emocionais que são fundamentais para que um indivíduo seja reconhecido como um ser
autônomo, capaz de um exercício pleno dos direitos de cidadania.
A ideia de terceira idade parece bem atrativa, porém a que se considerar que nem
todos os idosos têm o privilégio de serem considerados terceira idade, principalmente em um
país como o Brasil, onde reinam a desnutrição, o analfabetismo, o desemprego, a habitação
precária e tantas outras misérias. Sendo assim, a expressão idoso simboliza sobretudo as
pessoas mais velhas, „os velhos respeitados‟, enquanto a terceira idade designa principalmente
os „jovens velhos‟, os aposentados dinâmicos. O velho é o ancião pobre e miserável.
No início deste capítulo foi destacada que a velhice e o envelhecimento necessitam ser
considerados como fenômenos plurais, ou seja, não existe uma constante. A velhice
apresenta-se como heterogênea a contar por vários aspectos, passando pelos financeiros,
culturais, sociais, etários etc. Diante deste quadro, Peixoto (2006) afirma que a noção de
terceira idade acaba por mascarar uma realidade social em que a heterogeneidade econômica e
etária é muito grande. Desta forma, assim como existem vários tipos de velhos, existem
visões diversas sobre a velhice e que coexistem simultaneamente.
Barros (2006) chama atenção para o fato de que dois modelos de envelhecimento
coexistem na atualidade na sociedade brasileira: a dos velhos que vivem na pobreza, e por
isso são impedidos de aderir aos elementos que compõem o perfil terceira idade; e a dos mais
abastados financeira e culturalmente, que têm condições de aderir ao consumo de novas
tecnologias e estilos de vida associados à juventude, à beleza, à força e à vitalidade. Sendo
assim, não é possível pensar no envelhecimento sem se considerar questões econômicas e
sociais.
A invenção da terceira idade veio ao encontro de atender a um público de velhos
específico: os saudáveis, com disposição física e financeira para desfrutar desta etapa da vida.
O conceito foi fundamentalmente empregado nas proposições relativas à criação de atividades
sociais, culturais e esportivas. “E não é por acaso que surge um mercado para a terceira idade:
turismo, produtos de beleza e alimentares, bem como novas especialidades profissionais,
gerontólogos, geriatras etc.” (PEIXOTO, 2006, p. 81).
A relação terceira idade e consumo é inegável, já que essa é uma nova categoria social
que designa o envelhecimento ativo e independente, formada por pessoas dispostas e aptas a
consumir produtos, serviços e modelos de vida. Porém, Minayo e Coimbra Júnior alertam que
seria uma simplificação e um reducionismo dizer que o grande propulsor das transformações
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do papel atual do idoso na sociedade seja somente o mercado, mas não convém desconhecer
seu lugar.
Concomitantemente à criação deste mercado surgiram os programas para a terceira
idade, com suas universidades e grupos de convivência e de lazer que, segundo Debert (1999,
p. 7), “prometem que uma experiência inovadora do envelhecimento pode ser vivida
coletivamente”. As imagens e ideias disseminadas pelos grupos de terceira idade contrastamse com as representações dos dramas da velhice expressos nas imagens da velhice abandonada
ou em filas gigantescas à espera do dinheiro modesto da aposentadoria. Dentro destes grupos,
tenta-se disseminar a ideia de que a idade avançada não é um fator limitante para se viver bem
a vida e que os velhos podem gozar das delícias desfrutadas pela juventude.
Percebe-se que atualidade existe uma tendência de se contrapor à representação do
envelhecimento como um processo de perdas, promovendo a sua dissolução em vários
estágios que passam a ser tratados como novos começos, como oportunidades a serem
aproveitadas na exploração das identidades. “As experiências vividas e os saberes acumulados
são ganhos que propiciam aos mais velhos a oportunidade de adquirir mais conhecimentos e
apostar em outros tipos de relacionamentos. Essas novas imagens transformam essa fase numa
experiência de entusiasmo inédita” (DEBERT, 1999, p. 16).
A autora comemora o fato de que as novas imagens e as formas contemporâneas de
gestão do envelhecimento no contexto brasileiro são ativas na revisão de estereótipos
associados ao envelhecimento e acabam por desestabilizar as imagens culturais tradicionais.
Essas imagens oferecem um quadro mais positivo do envelhecimento, “que passa a ser
concebido como uma experiência heterogênea em que a doença física e o declínio mental,
considerados fenômenos normais nesse estágio de vida, são redefinidos como condições
gerais que afetam as pessoas em qualquer fase” (DEBERT, 2004, p. 65-66).
As pesquisas observadas por Debert apresentam um conjunto de discursos que visam
produzir uma nova imagem da velhice e oferecem um significado mais gratificante para esta
etapa da vida. Os resultados destes estudos apontam na direção de que o envelhecimento
requer que, necessariamente, seja concebido como uma experiência heterogênea e “que se
leve em conta o remapeamento do curso da vida que vem acompanhando as transformações
na dinâmica demográfica brasileira, as quais estão em compasso com as mudanças em curso
nas sociedades ocidentais contemporâneas” (DEBERT, 2004, p. 219).
Desta forma, discutir a velhice na atualidade é estabelecer diferenças entre o passado e
o presente, que apontam novas dimensões que fariam do envelhecimento uma experiência
completamente nova quando comparada à velhice de antigamente. Sendo assim, aposta-se que
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quando se trata da velhice como uma experiência individual e heterogênea leva ao
rompimento com os estereótipos reproduzidos.

Conversar sobre a velhice é, também, estabelecer uma distinção entre os
velhos em geral e a experiência pessoal. Discorrer sobre os velhos em geral é
reproduzir uma série de estereótipos com os quais a velhice é tratada: “o
velho é passivo e acomodado”, “o velho vive reclamando da vida”, “o velho
só pensa em dormir e comer”. Falar da experiência pessoal é, pelo contrário,
enumerar uma série de atitudes que tornam o indivíduo radicalmente distinto
dos outros velhos, mesmo quando ele considera que sua idade é avançada
(DEBERT, 2004, p. 183).

Estas novas imagens do envelhecimento permitiram a abertura de espaços para que
novas experiências do envelhecimento pudessem ser vividas coletivamente. Desta forma, é
possível buscar a auto-expressão e explorar identidades de um modo que era exclusivo da
juventude. É próprio da contemporaneidade destacar que existem possibilidades de se
envelhecer de maneira diferente da estereotipada. Ou seja, existem diversas maneiras de se
envelhecer.
Para se considerar o envelhecimento e a velhice como fenômenos heterogêneos,
devem-se levar em conta as diferenças de classe social, etnicidade, arranjos de moradia etc.
Dificilmente poderia se pensar na velhice sem especificar os grupos aos quais estão de fato se
referindo. Por isso, é necessário desenvolver um olhar crítico com relação as pesquisa sobre
envelhecimento que englobam na categoria velhos os indivíduos com 60 anos ou mais,
desconhecendo a diversidade no controle de uma série de recursos que existe entre aquele que
tem 60 anos e outros vinte ou trinta anos mais velhos.
A dissolução da velhice como experiência homogênea leva a dois tipos de reação: (a)
propor novos recortes em estágios de envelhecimento, com base na idade e no nível de
independência funcional; (b) a ideia de que a idade cronológica não é um marcador
significativo na vida dos indivíduos. Embora antagônicas, essas reações apontam para
dimensões que devem ser levadas em conta na reflexão.
Debert (2004) propõe novos recortes de estágio de envelhecimento, da seguinte
maneira: (a) jovens idosos = 65 a 75 anos de idade; (b) idosos idosos = acima de 75 anos; (c)
idosos mais idosos = acima de 85 anos. A autora afirma que “olhar para esses eventos
associados à emergência de etapas intermediárias entre a vida adulta e a velhice é, sem
dúvida, aplaudir o lado gratificante da vida pós-moderna, que não apenas permite, mas
também encoraja a variedade e a diferença” (DEBERT, 2004, p. 66).

69

Já a ideia que a idade cronológica não é um marcador significativo na vida dos
indivíduos – que corresponde a tentativa de desconstrução do curso da vida em nome de um
estilo unietário – merece ser observada com um olhar crítico, porque essa busca de
apagamento das idades traz a reboque o pensamento de que todo mundo tem de parecer
jovem, mesmo que para isso seja necessário dispensar grandes valores em cirurgias plásticas e
cosméticos. Araújo (2008) alerta que negar a velhice é praxe até mesmo no meio científico.
Todos estes esforços ocorrem porque na contemporaneidade a juventude é tida como
valor que deve ser conquistado por todos, independentemente do grupo etário o qual o
indivíduo pertence. “A juventude perde conexão com um grupo etário específico, deixa de ser
um estágio na vida para se transformar em valor, um bem a ser conquistado em qualquer
idade, através da adoção de estilos de vida e forma de consumo adequadas” (DEBERT, 2004,
p. 21). Para se conquistar este valor, é necessário adotar atitudes e estilos de vida que vão ao
encontro da experiência de se viver a juventude mesmo em estágios avançados da vida.
É justamente neste ponto que entra a questão da reprivatização do envelhecimento,
conceito defendido Debert, que desmancha a conexão entre a idade cronológica e os valores e
os comportamentos considerados adequados às diferentes etapas da vida. “Esse compromisso
da sociedade com o envelhecer positivo leva a um conjunto de práticas que, ao oferecer
oportunidades constantes para a renovação do corpo, das identidades e auto-imagem, tende a
encobrir os problemas próprios da idade mais avançada” (2004, p. 22).
A reprivatização do envelhecimento concebe os problemas do envelhecimento como
responsabilidade individual, ou seja, as limitações adquiridas com a velhice são tidas como
resultado de negligência da própria pessoa, por não ter adotado um estilo de vida saudável. É
negado desta forma, o direito de envelhecer. “Essa representação acarreta uma disparidade
entre as classes sociais, relegando aos idosos de classe baixa à condição de excluído,
negligente e condenado ao isolamento social” (BEZERRA, 2006, p. 5).
Ou seja, a reprivatização do envelhecimento implica a transformação da velhice em
um problema dos indivíduos negligentes que foram incapazes de se envolver em atividades
motivadoras, deixando de adotar formas de consumo e estilos de vida capazes de evitar a
velhice, combater o envelhecimento e retardar os problemas desta fase da vida. Dentro dessa
visão, “ser velho é o resultado de uma espécie de lassitude moral, um problema de indivíduos
descuidados” (DEBERT, 2003, p. 155).
A reprivatização da velhice transforma o direito de escolha em um dever de todos, em
uma realidade inescapável a que todos estão condenados. Ou seja, os indivíduos são
convocados a assumir a responsabilidade pela sua própria aparência, saúde e bem-estar.
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Estabelece-se uma vigilância constante, um monitoramento sobre os indivíduos que os
responsabilizam pelos males físicos, como doenças auto-infligidas, resultantes de abusos
corporais, com a bebida, o fumo, a falta de exercícios físicos etc.
Dentro deste esquema, não há tolerância com o corpo envelhecido, não há lugar para a
velhice, que tende a ser vista como consequência do descuido pessoal e adoção de estilos de
vida inadequados. A oferta constante de oportunidades para a renovação do corpo, das
identidades e auto-imagens encobre os problemas próprios da idade mais avançada. “O
declínio inevitável do corpo, o corpo ingovernável que não responde às demandas da vontade
individual é antes percebido como fruto de transgressões e por isso não merece piedade”
(DEBERT, 1999, p. 15).
A reprivatização da velhice é resultado de uma interlocução intensa dos gerontólogos
com a mídia e com os espaços sociais criados em torno do envelhecimento. “Essa
interlocução obriga o discurso gerontológico a se colocar em dia com o que se faz de mais
avançado em relação à velhice nos setores de ponta, em nível internacional, e a responder, ao
mesmo tempo, a um conjunto de novas demandas” (DEBERT, 2004, p. 230).
Percebe-se uma espécie de louvar às pessoas saudáveis e bem-sucedidas que aderiram
aos estilos de vida e à parafernália de técnicas de manutenção corporal veiculadas pela mídia,
o que gera também a emergência de novos estereótipos. “Os problemas ligados à velhice
passam a ser tratados como um problema de quem não é ativo e não está envolvido em
programas de rejuvenescimento e, por isso, se atinge da velhice no isolamento e na doença, é
culpa exclusivamente dele” (DEBERT, 2004, p. 229).
O que preocupa Debert é que seguindo esta linha de pensamento, “a velhice poderia
novamente desaparecer do leque de preocupações sociais” (2003, p. 154), já que este é um
problema individual. Bezerra também é atenta a essa preocupação e afirma que é necessário
desenvolver uma visão crítica deste processo, para saber identificar os signos que retratam o
envelhecimento apenas como um novo mercado de consumo, pois a questão é bem mais
complexa, porque “o envelhecimento da população traz implicações de grandes dimensões e
problemáticas ligadas à economia, a gerontologia e sobretudo as forma de sociabilidade
intergeracionais” (2006, p. 6).
É fato que, no campo social, o aumento da população idosa no Brasil transformou-se
em uma preocupação constante nas discussões atuais. Medidas foram tomadas pelo Estado e
também por organizações privadas, conforme já citado. Porém, vale destacar que, de acordo
com Bezerra, esse fenômeno demográfico também despertou o mercado capitalista que tomou
essa parcela da população como mercado consumidor merecedor de atenção especial. A
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autora lembra que “uma indústria inteiramente voltada para este gênero vem sendo montada e
expandida com a ajuda do apelo midiático à adoção de um novo estilo de vida pelos idosos”
(2006, p. 1).
Diversos autores apontam para o papel fundamental da mídia na manutenção de velhos
estereótipos acerca do envelhecimento e a criação de novas imagens associadas à velhice.
Tanto que é proposta desta pesquisa de mestrado observar a representação que o Estado faz da
velhice, por meio das propagandas oficiais da Campanha Nacional de Vacinação de Idosos,
realizadas desde 1999. Debert informa que “a celebração do envelhecimento não é exclusiva
dos programas para a terceira idade ou dos grupos de convivência de idosos, mas tem na
mídia o palco central para a criação e divulgação das novas imagens” (DEBERT, 2004, p.
209).
Bezerra também aponta para o fato de que a mídia exerce um papel ativo e oferece
uma nova constituição de representação da imagem do idoso no cenário contemporâneo.
Analisando as formas de representação do idoso pela mídia televisiva, percebe-se as
mudanças ocorridas na construção dessa imagem. Pesquisas revelam que nos anos 1970 a
televisão trazia uma imagem negativa do idoso. Essa categoria etária “era retratada em suas
características desfavoráveis, como o aparecimento de doenças, a perda das habilidades físicas
e motoras, perda de memória e perda da capacidade de trabalho, entre outras” (2006, p. 2).
A literatura especializada, especialmente na Inglaterra e nos EUA, aponta uma
mudança no tratamento dado à velhice na mídia depois dos anos 1970. Até essa década, a
maioria das imagens associadas a velhice eram negativas e desrespeitosas com os idosos,
onde se acentuava os estereótipos de dependência física e afetiva, insegurança e isolamento.
Ou então, substituía-se as imagens dramáticas por situações cômicas, que eram exploradas
principalmente em programas humorísticos.
Foi a partir dos anos 1980 que a mídia começou, mesmo que timidamente, a
representar o velho de maneira mais positiva, passando a simbolizar o poder, a riqueza, a
perspicácia, o prestígio social. Porém, “desses estereótipos positivos, não está ausente o
sexismo, posto que sobretudo os homens que ocupam essas posições de poder, relegando à
mulher um papel secundário” (DEBERT, 2003, p. 136).
Foi ainda possível identificar um outro conjunto de significados acionados pelos
velhos nas propagandas, que remete à valorização de práticas inovadoras e subversivas de
valores tradicionais, especialmente no que diz respeito à vida familiar, à sexualidade e ao uso
de novas tecnologias. “Nesses casos, o personagem velho parece competir com o que, até
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muito recentemente, era visto como papéis e posições exclusivamente adequadas ao jovem”
(2003, p. 136).
Isso não significa dizer que a partir dos anos 1980 a imagem dos idosos passou a ser
representada apenas de forma positiva, pois, segundo Debert, “a imprensa se utiliza daquela
imagem que melhor se presta a vender aquele produto. Quer ela seja real ou não, quer ela seja
chocante ou desagradável, não importa” (2003, p. 145). Sendo assim, nas propagandas o
personagem de mais idade pode acionar uma multiplicidade de significados, de acordo com os
objetivos do anunciante. E como são os idosos das propagandas do Ministério da Saúde? Tal
questão será respondida no capítulo 3.
Araújo (2008) critica a forma como o idoso é representado na mídia e afirma que o
velho é visualizado como um elemento deslocado do cenário social. Ele reclama que os mais
velhos, muitas vezes, aparecem nas propagandas para fornecer um tom cômico ou ilustrar
algo que já saiu de moda, está ultrapassado. Ou seja, o velho e a velhice estão inseridos no
contexto social de maneira estereotipada e simbolicamente deslocado de suas reais condições.
Bezerra concorda com Debert e aponta que a partir do final dos anos 1990, a imagem
do velho, que outrora foi negativa, vem sendo substituída por uma mais saudável e ativa. Isso
porque a representação negativa dos idosos acabava por desconsiderar uma grande parcela de
indivíduos – apontada pelos dados demográficos – como consumidora em potencial. Ou seja,
os idosos representam também um grupo de consumidores com poder aquisitivo e em
ascensão no mercado de consumo.
O mercado já despertou para a existência de um grande público consumidor na
categoria idosos. Por isso, uma série de produtos e serviços destinados a este gênero vem
sendo produzida para atender a essa parcela da sociedade. Em consonância com este
pensamento, “a mídia mobiliza recursos necessários para despertar nessa categoria, a
necessidade do consumo” (BEZERRA, 2006, p. 3). Ou seja, os meios de comunicação de
massa são fortes aliados do mercado na construção de um novo público consumidor. E, por
conta disso, constata-se que o discurso midiático atende às necessidades do mercado
consumidor.
Apesar da tentativa de se positivar as imagens da velhice nos discursos midiáticos, não
se pode considerar que a mídia abandou de vez a representação estereotipada da velhice,
ligada a signos negativos. Percebe-se que duas concepções distintas persistem sobre o
envelhecimento. A primeira trata de apresentar a situação de abandono, incapacidade e
pauperização do idoso, concebido como estorvo e peso para a família e para o Estado. A
segunda mostra o idoso como pessoas ativas, capacitadas, com condição financeira e tempo
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disponível para o lazer. “É evidente que esta última imagem é mais favorável ao estado
capitalista moderno e é esta concepção que a mídia reforça atualmente” (BEZERRA, 2006, p.
3).
A autora destaca que o novo estereótipo veiculado pelos meios de comunicação – do
velho ativo e de espírito jovem – atende mais a uma lógica do mercado de consumo do que a
uma tentativa de fato de socialização do velho e de sua melhor qualidade de vida. É por isso
que a tendência contemporânea da mídia no que diz respeito à representação da velhice é a
inversão de um processo de perdas e “a atribuição de novos significados aos estágios mais
avançados da vida, que passam a ser tratados como momentos privilegiados para novas
conquistas guiadas pela busca do prazer” (BEZERRA, 2006, p. 4). Será que o mesmo o ocorre
nas propagandas do Ministério da Saúde?
Contudo, percebe-se que estas ideologias disseminadas pela mídia não condizem com
a realidade de todos os idosos. Primeiro porque as atividades de lazer e serviços não são
acessíveis à grande parcela de indivíduos deste grupo etário. Segundo porque a maioria dos
aposentados tem grandes despesas com medicamentos, tratamentos e alimentação que
demandam quase toda a renda que, muitas vezes, sequer cobre tais despesas.
Debert (2003) resgata que os discursos sobre a velhice e o envelhecimento na mídia
podem ser observados em três momentos. No passado, a velhice era apresentada como o
momento de isolamento, retração, de espera da morte. Traçava-se um quadro sombrio da
velhice ou então a descrição de comportamentos e atitudes capazes de fornecer uma caricatura
dos dramas associados à velhice.
No presente, os meios de comunicação de massa destacam padrões da velhice
radicalmente transformados em uma experiência cheia de atividades prazerosas e joviais. O
bem-estar dos velhos é ainda reforçado pelos gerontólogos e especialistas, que confirmam que
o avanço da idade não traz nenhum tipo de problema para quem tem uma atitude positiva
perante a vida.
Para o futuro, Debert (2003) prevê um lado sombrio em que é obrigatória a
apresentação de projeções sobre o crescimento demográfico da população idosa e os custos
financeiros que ela trará para o Estado e a sociedade como um todo. Como ela afirma, é a
crônica da crise anunciada que tem data marcada: 202513, anunciado como o ano da

13

De acordo com o demógrafo Alves Júnior (2009), no ano de 2025 a proporção de indivíduos com menos de 20
anos cairá dos 40% atuais para 32%. Em contrapartida, neste mesmo ano, o número de pessoas com mais de 60
anos passará dos atuais 390 milhões para 800 milhões.
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catástrofe, caso não ocorram os aumentos dos impostos e a diminuição dos valores da
aposentadoria e da idade dos aposentados.
Ao estudar a relação velhice e meios de comunicação de massa, Debert (2003)
resgatou como os idosos são apresentados em produtos midiáticos diferentes. A começar pelas
propagandas de TV, que são objetos desta dissertação. O interesse se justifica pelo fato de que
a televisão é considerada pelo meio publicitário como a maior mídia no país e com maior
capacidade potencial de divulgação. Por isso as propagandas de TV representam a parcela
mais significativa dos investimentos em publicidade. O alcance da televisão foi um dos
motivos que justificaram a escolha do objeto empírico desta pesquisa: propagandas de TV.
Analisando os anúncios publicitários televisivos, a autora informa que o fato de o
personagem de mais idade ocupar neles um espaço cada vez maior não quer dizer que o
público-alvo dos produtos anunciados seja os mais velhos. Porém, a imagem dos idosos
podem acionar mecanismos que despertem a venda do produto ou serviço em questão. Isso
porque o idoso pode transmitir a ideia de confiabilidade, tradição, obrigações familiares.
“Entretanto, o que impressiona é que a personagem de mais idade é também objeto
privilegiado para a atualização de outros significados como a rebeldia, a contestação e a
subversão de padrões sociais, o hedonismo” (DEBERT, 2004, p. 216).
Ao fazer um estudo sobre a presença de idosos em propagandas de TV, Debert obteve
da boca dos publicitários que a opção pelo uso dos velhos, entre outras coisas, provocam
choque e por isso chamam a atenção, ao se inverter o que de fato ocorre na vida real. Os
criadores dos comerciais também buscam com esta estratégia trabalhar dimensões
aspiracionais, como por exemplo o que a dona de casa de meia-idade, que compra margarina,
gostaria que fosse sua velhice. Os publicitários também revelaram a Debert que os
estereótipos e a quebra de estereótipos são a base da criação na propaganda. Segundo eles,
este é o segredo do sucesso das propagandas.
O que foi mencionado nesta parte sobre a ressignificação da velhice, a reprivatização
do envelhecimento e o tratamento dado ao idoso na mídia serão colocados em cheque no
terceiro capítulo desta dissertação, onde será feita a análise dos materiais empíricos, por meio
da análise do discurso e elementos da análise fílmica das propagandas de TV da Campanha
Nacional de Idosos, realizadas pelo Ministério da Saúde. A seguir, será tratada a questão da
medicalização da velhice, a geriatria, a gerontologia, os discursos do passado e do presente no
que diz respeito ao envelhecimento e à velhice.
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1.5 Gestão, medicalização e estatização: a velhice como problema

A associação da velhice a aspectos negativos é algo trans-histórico, como frisou
Beauvoir (1970). Ela lembra que Hipócrates – o pai da medicina –, na Grécia Antiga, foi o
primeiro a estabelecer um paralelo entre as etapas da vida e as quatro estações da natureza,
comparando a velhice com o inverno. A ligação entre velhice e doença também ocorre desde
a Antiguidade. No século II, Galeano considerou a velhice como um intermediário entre a
doença e a saúde.
Percebe-se que ao longo da história, a velhice – em muitos momentos – foi
considerada um problema que atinge a família, o Estado e a sociedade de uma forma geral,
por conta da falta de saúde e de recursos financeiros dos indivíduos idosos. Por conta desse
ponto de vista foram desenvolvidas iniciativas com o objetivo de solucionar esse problema,
por meio de iniciativas de gestão do envelhecimento.
Dessa forma, ocorreu o que se chama nesta pesquisa como a medicalização da velhice
e a estatização da velhice. A seguir será apresentado como ocorreu o surgimento da
gerontologia e as ações do Estado no sentido de amenizar o problema velhice. Vale destacar
que tanto as campanhas de vacinação do idoso promovidas pelo Ministério da Saúde, objeto
empírico desta dissertação; quanto o Estatuto do Idoso,– que foi apresentado no início deste
capítulo; são demonstrações de iniciativas do Estado no sentido de assistir a população idosa.
As Ciências da Saúde foram as primeiras a se interessar pelos estudos sobre o
envelhecimento e a velhice. Porém, Beauvoir lembra que até o final do século XV, todos os
trabalhos sobre a velhice eram tratados de higiene, estereotipados e sem interesse. Foi
somente a partir de meados do século XIX que a geriatria – que não era designada desta
maneira – começou a realmente existir. Assim, a medicina preventiva cedeu lugar à
terapêutica, com o objetivo de curar os velhos, por conta das enfermidades degenerativas que
se desenvolvem em terreno senil.
As pesquisas sobre a velhice se multiplicaram no final do século XIX e no século XX.
Em 1909, o médico vienense criado em Nova Iorque Nascher fundou um ramo da medicina
especificamente para estudar a velhice e seus males. Nascia aí a geriatria. No Brasil, a velhice
transformou-se em tema de pesquisa e de estudos nas universidades, especialmente na pósgraduação, em diferentes disciplinas. A medicina sempre procurou explicar as causas do
envelhecimento e encontrar meios de retardar seus efeitos. Porém, a geriatria – ramo da
medicina voltado para a velhice – só se constituiu como uma disciplina científica em meados
do século XX.
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A primeira sociedade brasileira de geriatria foi fundada em 1961, porque somente a
partir dos anos 1960 os problemas ligados à saúde dos velhos recebem espaço maior nas
revistas médicas prestigiadas. Nesta década, associações e sociedades de geriatria são criadas,
e formações universitárias e pós-universitárias são instituídas na área. A partir dos anos 1970,
a velhice começa a ganhar mais tratamento acadêmico. Ao lado da geriatria surge outro
campo do saber que se debruça sobre o tema envelhecimento da população: a gerontologia,
por conta da emergência progressiva da velhice como problema social.
Desta maneira, a reflexão sobre o tema passa a ocupar um espaço maior no interior de
disciplinas como Sociologia e Psicologia. Esse interesse levou à criação da gerontologia como
um campo interdisciplinar de estudos e de pesquisas, cuja legitimidade dá um novo interesse à
geriatria. Existia uma percepção entre os geriatras mais jovens da necessidade de uma
abordagem multidisciplinar da velhice, que levasse em conta os discursos dos profissionais
das Ciências Humanas e Sociais.
Desde os anos 1980, a velhice e as questões relacionadas com o envelhecimento
ocupam cada vez mais espaço entre os temas que preocupam a sociedade brasileira. Porém,
foi a partir da década de 1990 que no Brasil ocorreu um acentuado crescimento na produção
científica sobre a velhice. Eles apontam também que uma das áreas mais pesquisadas pela
gerotologia social é o desenvolvimento de teorias acerca desse processo de envelhecimento,
que interagem com a preocupação com a qualidade de vida e com a própria compreensão dos
mais velhos acerca desse fenômeno.
Ao tratar do desenvolvimento da gerontologia, Beauvoir critica o posicionamento
positivista do, então, novo campo do saber. Desenvolvido a partir dos planos biológico,
psicológico e social, nos três níveis “não se trata de explicar por que motivos se produzem os
fenômenos, mas sim de descrever suas manifestações, de maneira sintética e com a maior
exatidão possível” (1970a, p. 27).
A crítica se justifica porque, como já foi bastante explorado nesta pesquisa, a velhice é
diferente em cada indivíduo e que a idade cronológica e a idade biológica estão longe de
coincidir invariavelmente. O declínio pode ser acelerado ou retardado por diversos fatores,
como saúde, hereditariedade, ambiência, emoções, antigos hábitos, padrão de vida etc. Se a
saúde continuar boa, pode suceder que o indivíduo consiga compensar até idade avançada as
capacidades perdidas. Pelo mesmo motivo, autores brasileiros também fazem crítica à
gerontologia.
O envelhecimento não é um processo homogêneo e sim um híbrido entre o biológico e
o social. Acrescenta-se também o aspecto cultural. “Do ponto de vista cultural, a velhice deve
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ser percebida diferentemente em um país com uma expectativa de vida de 37 anos, como
Serra Leoa, e outro de 78 anos de vida, como é o caso do Japão” (VERAS apud MINAYO e
COIMBRA JÚNIOR, 2002, p. 14). Existe uma complexidade na velhice assim como em
outras etapas de vida, desde o nascimento, passando pela infância e a adolescência até a vida
adulta. Generalizar certamente incorre em grande equívoco.
O que deve de fato ser considerado pelos gerontólogos é que cada indivíduo age de
maneira particular quando se depara com a necessidade de enfrentar a velhice. Alguns idosos
reagem de maneira negativa à velhice e outros aceitam melhor essa etapa da vida. A negação
acaba gerando “sentimentos de desmotivação, o que consequentemente pode acarretar
comportamentos de isolamento e maior vulnerabilidade às doenças, podendo levar a quadros
depressivos de difícil recuperação” (MORAIS, 2008, p. 83).
Em contrapartida, outros idosos conseguem se adaptar de maneira positiva às
mudanças provocadas por esta etapa da vida. O apoio e suporte familiar são considerados de
fundamental importância para que o velho possa preservar sentimentos de pertencimento.
Além disso, claro, é necessário o suporte social, a manutenção de grupos de amigos para se
evitar o isolamento social.
Para compreender porque existe esta disparidade de comportamentos dos idosos com
relação ao próprio envelhecimento, há que se considerar que as dificuldades e limitações
desencadeadas neste processo estão diretamente ligadas à maneira pela qual o indivíduo
percebe o seu envelhecimento, enquanto ser ativo de sua existência, entrelaçado por valores
pré-concebidos durante todo o seu processo de desenvolvimento, levando-se em consideração
as expectativas que teve durante toda a sua vida em relação ao envelhecer. "Se considera esta
percepção como a auto-contribuição dos traços característicos da velhice, pela manifestação
subjetiva em relação às alterações somáticas e funcionais sofridas” (MORAIS, 2008, p. 81).
Vários fatores contribuem para o desenvolvimento de conflitos e crises comuns na
velhice, de acordo com Morais. A autora cita:
a) O surgimento de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, reumatoses etc. O caráter
de cronicidade destas patologias muitas vezes desperta tristeza e resistência na maneira de
enfrentar a velhice.
b) Modificações orgânicas x auto-imagem: transformações naturais que o corpo enfrenta,
como cabelos brancos, rugas, menopausa etc., que acabam afetando a auto-imagem do idoso,
desencadeando uma difícil adaptação e aceitação da nova imagem corporal.
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c) Viuvez, morte de amigos e parentes: frequentes perdas afetivas por morte acabam
despertando no idoso sentimentos como tristeza, ansiedade, angústia, assim como o medo da
solidão e da própria morte.
d) Ausência de papéis sociais favoráveis: a aposentadoria, de início, pode trazer pontos
positivos, como descanso, mas com o passar dos anos e o não despertar para outras atividades
ocupacionais geralmente trazem um sentimento de vazio e forte sentimento de inutilidade, que
pode causar isolamento e até depressão. A mulher, às vezes, pode sofrer a chamada síndrome
do ninho vazio, que é quando os filhos saem de casa e ela deixa de ter as obrigações com a
prole.
e) Dificuldades financeiras: aposentadoria pode representar a diminuição de ganhos e redução
do poder aquisitivo, o que leva os pais a dependerem dos filhos. Isso causa sentimento de
revolta e tristeza por levar a inversão de papéis: os pais deixam de ser os mantenedores da
família para ser sustentado por ela.
Todos esses fatores contribuem para que o idoso tenha sua auto-estima afetada,
gerando muitos conflitos e crises na busca de uma identidade diante das muitas mudanças por
que passa. Para enfrentar todas essas mudanças, o idoso necessitará recorrer aos recursos
internos – formas pessoais de enfrentamento – e externos que tiver disponíveis. As
particularidades pertinentes ao envelhecimento de cada indivíduo leva-o a viver a fase da
velhice de maneiras diferentes, podendo ser este o momento da senilidade ou da senescência.
Como senescência considera-se o desencadear do envelhecimento com a manutenção
da autonomia funcional do idoso. Ou seja, é a capacidade que a pessoa tem para valer-se de si
mesma, interatuando com o ambiente e satisfazendo suas necessidades. Já a senilidade é
entendida como o envelhecimento disfuncional, em que o idoso não consegue manter sua
autonomia e consequentemente apresenta inúmeras dificuldades de adaptação às mudanças e
limitações impostas pela própria idade avançada.
A senilidade é tida como a etapa final do envelhecimento, no que diz respeito a
processo biológico. Percebe-se visivelmente o definhamento do corpo. Nesse sentido, pode-se
afirmar que a velhice é uma pré-iniciação à morte. “Tamanhas transformações ocorrem de
maneira a alertar o corpo e a consciência de que se aproxima o fim da existência biológica, o
que para alguns é apenas parte de uma existência maior, eterna, mas, para outros, é a exata
noção de „acabar‟” (ARAÚJO, 2008, p. 47).
Debert (2004) destaca que alguns sinais apontam a senilidade avançada, como
adormecer em meio a uma atividade considerada interessante, esquecer determinados objetos,
estar vestido de maneira inadequada ou manifestar um sentimento religioso tardiamente. “A
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perda de controle sobre as emoções e os sentimentos é para todos, incontestavelmente, a
prova definitiva da perda da razão e lucidez” (2004, p. 124).
Fazem parte também do comportamento senil atitudes como reclamar de tudo, ser
incapaz de ver o lado positivo do mundo e de deixar de olhar para o próprio umbigo, não
perceber o que não está funcionando de forma adequada, reclamar compulsivamente dos
filhos ou elogiar em demasia a prole, não perceber agressões, perder o senso crítico e a
lucidez, viver de fantasias, criar ilusões sobre o sentimento dos outros, imaginando grandes
amores ou altas perseguições.
Minayo e Coimbra Júnior (2002) apostam na necessidade de desnaturalizar o
fenômeno da velhice e considerá-la como uma categoria social e culturalmente construída.
Eles alegam que se por um lado, o ciclo biológico próprio do ser humano assemelha-se ao dos
demais seres vivos – todos nascem, crescem e morrem –, por outro, as várias etapas da vida
são social e culturalmente construídas. O que significa que as diversas sociedades constroem
diferentes práticas e representações sobre a velhice, a posição social dos velhos na
comunidade e nas famílias e o tratamento que lhes deve ser dispensado pelos mais jovens.
Outra crítica que se faz ao discurso gerontológico ao tratar da velhice é a questão da
biomedicalização – por conta da associação da velhice à doença –, que segundo Debert (2004)
obscurece as imagens positivas da velhice em favor do modelo da velhice como doença.
Minayo e Coimbra Júnior apoiam esta crítica e alertam que a velhice sofre um processo de
estatização e de medicalização, o que a transforma ora em problema político ora em problema
de saúde. A velhice não pode ser considerada necessariamente como problema e sim como
uma etapa da vida, que como em outras, enfrenta desafios.
Contra a atitude de medicalização da velhice, Araújo (2008, p. 56) propõe que “a
velhice não é uma doença e envelhecer não é um problema a ser solucionado pela ciência.
Encará-la como tal é reforçar um dos maiores males deste século: o de odiar a velhice”.
Aceitar e conviver bem com a velhice, conhecendo seus direitos, é a melhor forma de evitar a
dependência, os transtornos, as debilidades e outros desconfortos que não precisam
acompanhar este processo. De acordo com Minayo e Coimbra Júnior (2002, p. 14), “o que
torna a velhice sinônimo de sofrimento é mais o abandono que a doença; a solidão que a
dependência”.
Uma outra crítica que se faz com relação ao discurso gerontológico é a perspectiva de
miséria, que prevaleceu na gerontologia mundial até os anos 1970 e que até hoje se conserva
como uma marca. Percebe-se que a perspectiva dos idosos com relação à própria velhice é
mais positiva do que a expressa pelos gerontólogos.
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As pesquisas realizadas com populações idosas indicavam que os velhos
projetavam uma imagem muito mais positiva da sua situação do que aquela
que servia de pressuposto à teoria gerontológica; revelavam não apenas que
o conhecimento dos pesquisadores sobre a realidade era muito vago e
carregado de pessimismo, mas também que a gerontologia alimentava uma
série de mitos relacionados com essas imagens negativas (DEBERT, 2004,
p. 205).

Esta perspectiva de que velhice está sempre e diretamente associada à miséria pode ser
desmistificadas no Brasil, onde muitas famílias têm o idoso como o provedor. Tal situação
ocorre em um momento em que “o mercado de trabalho se retrai para os mais jovens e que o
divórcio é mais comum, trazendo os filhos adultos para a casa dos pais e estabelecendo uma
determinada forma de solidariedade familiar” (BARROS, 2006, p. 125).
Encarar o envelhecimento como problema é uma das dificuldades que acabam por
atrapalhar as pesquisas sobre a etapa tardia da vida. Debert (2006) destaca que as pesquisas
sobre a velhice esbarram em três conjuntos de dificuldades que o pesquisador terá de lidar.
São elas: (a) categorias culturalmente produzidas que tem como referência processos
biológicos universais, fato que acabou de ser discutido nesta pesquisa; (b) a velhice nas
sociedades ocidentais contemporâneas passou a ser problema social, o que leva a estatização
do assunto; (c) institucionalização do discurso especializado, que leva à medicalização do
tema.
O fato de a velhice ser apresentada como problema social não é o resultado mecânico
do aumento do número de pessoas idosas, como sugere a noção de envelhecimento
demográfico usada pelos demógrafos e pelos cientistas sociais para justificar seu interesse
pessoal e o interesse social em pesquisas sobre o tema. A questão é que os velhos não
dispõem de meios sociais nem de instrumentos de acesso à expressão pública. “Os
representantes que se colocam como porta-vozes das pessoas idosas são atualmente experts,
cuja competência é oficialmente reconhecida pela referência a uma especialidade científica –
a gerontologia” (DEBERT, 2006, p. 63).
Mais tarde, com a aposentadoria, a problemática econômica e financeira baseada na
especialidade demografia impõe-se no campo político-administrativo. “Trata-se de analisar o
custo financeiro do envelhecimento, estabelecendo a relação entre a população ativa e aquela
que está fora do mercado de trabalho” (DEBERT, 2006, p. 65). Dessa relação demográfica se
serverm os experts em administração pública e em gestão de caixas de aposentadoria para
calcular o montante dos impostos ou das cotas de seus associados e dos gastos com pensões.
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A transformação da velhice em problema econômico e social para o Estado e para
sociedade em geral está presente no imaginário social, o que acaba transformando a presença
dos idosos em uma ameaça por se tornarem uma carga econômica. Tal situação coloca o idoso
como responsável pela falência da previdência social. Percebe-se que o Estado seja o grande
propagador da ideia de velhice como problema. É urgente que esse posicionamento seja
relativizado, ainda mais em um país como o Brasil, marcado pela corrupção na política e os
constantes desvios de dinheiro público para fins escusos.
Desta forma, no Brasil, o fenômeno do envelhecimento que antes era tratado como
questão da vida privada, por representar ônus para a família, passou a ser elaborado também
como assunto de caridade pública, no caso dos pobres e indigentes, e, de forma bastante
reducionista, como questão médica. Os formuladores de políticas no Brasil referem-se ao
„custo social da população idosa‟, calculando como três vezes mais alto que o da população
em geral.
Estes especialistas ainda demonstram que esse custo mais elevado onera, sobretudo, o
sistema de saúde, pois o crescimento da esperança de vida, historicamente, vem
acompanhado, no mundo inteiro, de um aumento das doenças crônicas não infecciosas, como
distúrbios cardiovasculares, articulares, respiratórios e de movimento; diabetes; doenças
incapacitantes, como a demência senil, Alzheimer, mal de Parkinson; além do incremento das
ocorrências de depressões e de falhas cognitivas.
Além da questão econômica, existe a discriminação cultural contra o idoso, que leva
ao estigma de „descartável‟, „passado‟ ou „peso social‟. Sendo assim, dentro do imaginário da
população a velhice passa a ser sinônimo de decadência, de decrepitude e de perda de
dignidade. Essa visão depreciativa é alimentada pela ideologia produtivista, “que sustentou a
sociedade capitalista industrial, para a qual, se uma pessoa não é capaz de trabalhar e de ter
renda própria, de pouco ou nada serve para sua comunidade ou seu país” (MINAYO e
COIMBRA JÚNIOR, 2002, p. 16).
Apesar das críticas feitas ao discurso gerontológico, há que se considerar as
colaborações positivas do mesmo. A começar pela construção da imagem do velho brasileiro
como vítima do sofrimento, o que acabou de certa forma por romper com a conspiração do
silêncio – proposta de Beauvoir – e transformar a velhice em uma questão política ou em
propor práticas que promovam um envelhecimento bem sucedido. Pode-se destacar quatro
elementos recorrentes no discurso gerontológico e que agiram de maneira positiva nas ações
em prol do envelhecimento e da velhice.
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O primeiro diz respeito à eminência de uma explosão demográfica na faixa etária dos
idosos, o que exigirá o aumento dos gastos públicos para atender às demandas da população
idosa. Desde o ano 2000 a população idosa brasileira vem crescendo a taxas oito vezes
superiores aos índices de crescimento da população jovem. Com isso, o Brasil será o quinto
ou sexto país com maior população idosa no mundo. “Fazer uma „crônica da crise anunciada‟
é também parte integrante de todos os discursos interessados em legitimar uma preocupação
teórico-acadêmica com a velhice ou propor ações concretas visando promover um
envelhecimento bem-sucedido” (DEBERT, 2004, p. 199).
O segundo elemento positivo do discurso gerontológico é a crítica ao capitalismo e à
forma selvagem como o sistema econômico impõe-se no contexto brasileiro. Dentro desse
esquema, o velho, por não se constituir em mão-de-obra apta para o trabalho, é desvalorizado
e abandonado pelo Estado e pela sociedade. A miséria e a exclusão que acompanham vastos
segmentos da população brasileira se tornariam mais amargas na velhice.
A terceira questão positiva no diz respeito ao discurso gerontológico é a crítica à
cultura brasileira que tende a valorizar o jovem e o novo. Ou seja, uma cultura mais
preocupada em incorporar novidades produzidas no exterior do que em olhar para suas
próprias tradições. “A ideia de um país sem memória, que despreza seu passado, usada por
historiadores e políticos, é para o discurso gerontológico a prova do descaso com que os
velhos são tratados pela sociedade e uma justificativa central para os trabalhos interessados
em recuperar a memória” (DEBERT, 2004, p. 200).
Por fim, o quarto elemento positivo que compõe o discurso gerontológico é o
apontamento de que o Estado é incapaz de resolver problemas básicos da população brasileira
e que por isso deixa os idosos em situação de extrema vulnerabilidade. A modernização nos
países de capitalismo avançado foi acompanhada de um declínio da família extensa, mas
correspondeu também à criação do welfare state14.
Se no passado, na sociedade ocidental, cabia exclusivamente à família a definição do
curso da vida a partir das potencialidades individuais, atualmente percebe-se que isso também
passa a ser regulado pelo Estado que considera o seguinte: a infância, a adolescência e a
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Nota da autora : welfare state significa Estado de bem-estar social, Estado-providência ou Estado social. É
um tipo de organização política e econômica que coloca o Estado como agente da promoção – protetor e
defensor – social e organizador da economia. Dentro desta orientação, o Estado é o agente regulamentador de
toda vida e saúde social, política e econômica do país em parceria com sindicatos e empresas privadas, em níveis
diferentes, de acordo com o país em questão. Cabe ao Estado do bem-estar social garantir serviços públicos e
proteção à população.
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juventude são tempo de escolarização; a idade adulta é destinada à procriação e participação
no mercado de trabalho; enquanto que à velhice cabe a aposentadoria.
Minayo e Coimbra Júnior (2002) destacam que uma das questões mais caras à
sociologia é a compreensão do movimento de transformação de um fato particular em questão
pública. Sendo assim, no caso dos idosos é necessário destacar o sentido das mudanças que
esse grupo social – crescente em número, em vigor e em organização – provoca na
reorganização do poder, do trabalho, da economia e da cultura, atribuindo novos significados
ao seu espaço tradicionalmente percebido como o da decadência física e da inatividade.
É preciso reconhecer que a estatização da velhice e do envelhecimento é intessante no
que diz respeito à abertura de espaços em agências governamentais e organizações privadas
para iniciativas que se destinam a assegurar um envelhecimento bem-sucedido. O objeto
empírico desta pesquisa – as campanhas de vacinação de idosos – é uma mostra das ações do
Estado no sentido de assistir à velhice.
Voltando às críticas feitas ao discurso gerontológico, é preciso atentar-se a questão dos
cuidados recomendados ao corpo, o que foi discutido quando abordada a reprivatização do
envelhecimento. Na visão destes experts no assunto, não há lugar para a velhice, que tende a
ser vista como consequência do descuido pessoal, da falta de envolvimento em atividades
motivadoras, da adoção de formas de consumo e estilos de vida inadequados.
Diante das concepções autopreservacionistas do corpo, os gerontólogos têm na
atualidade a missão de encorajar os indivíduos a adotarem estratégias instrumentais para
combater a deterioração e a decadência corporal. “Afinados com a burocracia estatal, que
procura reduzir os custos com a saúde educando o público para evitar a negligência corporal,
os gerontólogos abrem novos mercados para a indústria do rejuvenescimento” (DEBERT,
2004, p. 228).
Percebe-se uma nova visão que vem sendo disseminada pelo discurso gerontológico: a
velhice como estágio de novas conquistas, guiadas pela busca do prazer e da satisfação
pessoal. Esse empenho é destacado principalmente entre os profissionais voltados para o
trabalho com a terceira idade. Dentro deste quadro, de acordo com Barros (2006), os
gerontólogos oferecem as alternativas para uma velhice saudável, tendo a juventude sido
eleita como modelo de comportamento.
É preciso se atentar ao discurso gerontológico porque as afirmações desses
profissionais constituem-se em um dos elementos fundamentais no trabalho de racionalização
e de justificação das decisões político-administrativas e no caráter das atividades voltadas
para um contato direto com os idosos. “Mesmo quando o poder de decisão não é do
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gerontólogo, ele é o agente que, em última instância, tem a autoridade legítima de definir as
categorias de classificação dos indivíduos e de reconhecer nestes os sintomas e os índices
correspondentes às categorias criadas” (DEBERT, 2004, p. 228).
Para se promover de fato a ressignificação da velhice – a partir de uma quebra de
paradigmas e de estereótipos – é necessário considerar o idoso como um novo ator social,
individual e coletivo, que está redefinindo as relações familiares e influenciando os rumos da
política. Não é a negação da velhice e a aposta da eterna juventude que vão garantir a
reinvenção da velhice.
A tentativa de reinventar a velhice se mostra como positiva já que proporciona a
ampliação do respeito ao pluralismo de comportamentos e de atividades, o que, em
consequência, acaba por romper estereótipos ideológicos e comportamentais. Por fim, do
ponto de vista cultural, observa-se uma valorização da subjetividade em todos os níveis do
mundo da vida, da ciência e da política.
Esta suposta quebra de paradigmas leva a se questionar a ideia do trabalho remunerado
como a única forma de realização social e ao colocar em foco outras formas de estar no
mundo e na sociedade, os tempos atuais permitem aos idosos, como nunca antes, construírem
sua nova identidade sob uma ótica de trabalho não obrigatório, mas de utilidade de sentido.
“Isso propicia outros espaços de expressão a serem inventados e desfrutados, contrapondo-se
à pecha de „descartáveis‟ ou à própria referência a si mesmos como „inúteis‟” (MINAYO e
COIMBRA JÚNIOR, 2002, p. 23).
Otimista, Deber destaca que as novas perspectivas surgidas e divulgadas acerca do
idoso no Brasil – como, por exemplo, a do idoso como fonte de recursos – parte de
pressupostos opostos à perspectiva da miséria. Dessa forma, ocorre o surgimento de uma nova
visão e de novas formas de socialidades que marcariam os estágios avançados da vida e uma
reciclagem das identidades. A autora aposta que os estereótipos de abandono e solidão vem
sendo substituídos por “imagens de idosos como seres ativos, capazes de oferecer respostas
criativas ao conjunto de mudanças sociais que redefinem a experiência do envelhecimento”
(2004, p. 206).
Apesar dos pontos positivos alcançados pela ideia de ressignificação da velhice e dos
novos discursos gerontológicos, Debert alerta para os perigos de se desnaturalizar a velhice.
Tal fato, segundo ela, “dissolve seus dramas, cria a possibilidade de seu desaparecimento do
nosso leque de preocupações sociais e, assim, transforma os gerontólogos em participantes
ativos de um novo tipo de „conspiração do silêncio‟” (DEBERT, 2004, p. 231).
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A partir do momento em que a velhice é tratada como uma questão de
autoconvencimento, os gerontólogos passam a ser divulgadores de um elenco de formas de
manutenção corporal e terapias com a pretensão de indicar como os que não se sentem velhos
devem se comportar. Tal situação pode incorrer no risco de que o envelhecimento não seja
encarado como uma questão ampla e social e se tornar um problema meramente individual.
Daí, retorna-se à estaca zero.
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CAPÍTULO 2 – MÍDIA, CULTURA, REPRESENTAÇÕES E SUBJETIVIDADES

Para dar sustentação teórica a esta dissertação, alguns conceitos que norteiam o tema e
o problema de pesquisa serão discutidos a partir do ponto de vista de autores distintos.
Basicamente esses conceitos são: mídia, cultura, representações sociais e subjetividade. No
capítulo 3, os mesmos serão relacionados à questão da velhice/envelhecimento no Brasil,
assunto que trouxe à tona o interesse pelo desenvolvimento deste trabalho e que foi explorado
no primeiro capítulo, onde se fará a análise do corpus da pesquisa.
Neste segundo capítulo, tentou-se agrupar os principais conceitos trabalhados nesta
pesquisa por afinidade e pela relação entre eles. A primeira parte vai tratar dos temas mídia e
cultura, isso porque dentro dos estudos da comunicação, muitas vezes, ao se tratar de um
assunto esbarra-se no outro. A partir dessa discussão, serão abordados os seguintes conceitos:
sociedade midiatiza e em processo de mediatização15, cultura da mídia e cultura de massa. O
papel da mídia na formação de identidades também será mencionado, porque busca-se neste
estudo perceber os modos de identificações agenciados pelas representações midiáticas. Na
segunda parte, será tratada da questão da subjetividade em uma sociedade midiatizada. Por
fim, o conceito de representações sociais e como a mídia age na disseminação de modelos de
comportamentos, jeitos de agir, pensar e sentir.

2.1. Mídia e cultura na contemporaneidade

Para desenvolver uma pesquisa acerca da vida cotidiana contemporânea, faz-se
necessário primeiramente desvendar algumas características do momento atual, caras aos
estudos das Ciências Humanas e Sociais na atualidade. A contemporaneidade se apresenta
como questão a ser compreendida por sociólogos, filósofos, comunicadores, psicólogos etc.,
por conta das novas formas de sociabilidades e o avanço estrondoso das tecnologias em todos
os níveis. E, no caso desta pesquisa, o interessante é destacar a relação entre as tecnologias
utilizadas no campo midiático e a sociedade.
15

Alguns autores escrevem midiatizada e outros mediatizada, entretanto ambas grafias contém o mesmo sentido.
O fato é que a palavra mídia vem do inglês media e daí surgem as grafias distintas – mediatizada ou midiatizada
– o que não traz nenhuma diferença de sentido. Sendo assim, as duas formas de escrita podem surgir no texto
contendo o mesmo significado. A grafia vai se diferir de acordo com o autor citado, lembrando que quando a fala
é da autora desta dissertação, a expressão usada é midiatizada.
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Diversos autores abordam aspectos distintos da atualidade e discordam se vivemos um
período posterior à modernidade, questão que não será aprofundada nesta pesquisa por não
constituir o cerne deste estudo. Nomenclaturas distintas são utilizadas para abordar o
momento atual, que alguns autores chamam de Modernidade Tardia (HALL, 2005),
Capitalismo Tardio (SENNET, 2006), Modernidade Líquida (BAUMAN, 2001), PósModernidade (HARVEY, 2007), Supermodernidade (AUGÈ, 2006), Sociedade de
Hiperconsumo (LIPOVETSKY, 2007). Porém, nesta pesquisa a autora optou por chamar o
momento atual de contemporaneidade16.
Para justificar porque nesta pesquisa serão utilizados mais conceitos e pensamentos
ligados a certos pesquisadores, recorre-se a explicação de Birman (2000), que afirma que os
autores que defendem a vigência da pós-modernidade estão em geral mais ligados à cultura
americana e os que autores que „advogam‟ pela vigência do período moderno têm ligações
europeias. Por uma questão de afinidades, foram privilegiados os estudiosos que integram a
segunda linha, que são Hall, Bauman, Guattari e Rolnik. Porém, é necessário salientar que,
ainda segundo Birman, apesar das diferenças conceituais, as análises muitas vezes abordam
aspectos semelhantes.
De acordo com Bauman (2001), vivemos na modernidade líquida, posterior à
modernidade sólida, surgida após a Revolução Industrial. A solidez das instituições sociais –
do estado de bem-estar, da família, das relações de trabalho, entre outras – perde espaço para
o fenômeno da liquefação. Essa maleabilidade, flexibilidade e a capacidade de moldar-se em
relação a infinitas estruturas trazem como efeito as transformações sociais pelas quais passa a
sociedade contemporânea em todas as esferas: vida pública, privada, relacionamentos,
trabalho etc.
Como consequência, vivemos um tempo de transformações sociais aceleradas. A
liquefação dos sólidos explicita um tempo de desapego e provisoriedade, uma suposta
sensação de liberdade que traz em seu avesso à evidência do desamparo social em que se
encontram os indivíduos. Porém, Bauman (1998) destaca que essa suposta sensação de
liberdade pode caracterizar-se como um dos mal-estares da pós-modernidade.

16

A expressão contemporaneidade foi escolhida por se acreditar que seja mais adequada, já que pósmodernidade sugere uma ruptura completa com a modernidade. Presencia-se uma discussão acalorada no meio
acadêmico se realmente já transpusemos a modernidade e de fato estamos vivendo na pós-modernidade, uma
questão polêmica que não será discutida nesta dissertação. Sendo assim, os termos serão usados de acordo com
os autores citados, lembrando que quando a fala é da autora desta dissertação, para referir-se ao momento atual,
mantém-se a expressão contemporaneidade.

88

Comparando o período da modernidade com a pós-modernidade17, o autor destaca que
enquanto na modernidade os indivíduos podiam contar com mais segurança em suas escolhas,
detinham menos liberdade na busca da felicidade individual, em detrimento do bem-estar
maior coletivo. Já na pós-modernidade, conta-se com mais liberdade na busca do prazer e
menos segurança individual. Ou seja, os indivíduos dispõem de múltiplas possibilidades de
escolhas, porém não têm segurança sobre o sucesso de suas opções.
Trazendo esta colocação de Bauman para esta pesquisa, pode-se afirmar que os
indivíduos têm diversas maneiras de viver o envelhecimento e de serem velhos na
contemporaneidade. Como já foi bastante explorado no primeiro capítulo, não existe uma
única maneira de ser idoso. Presencia-se uma variedade de modelos, de jeitos de ser velho,
idoso, terceira idade. É a tal liberdade possível para as escolhas individuais e a busca da
felicidade. Ou seja, cada um pode escolher que tipo de idoso será. Se bem que, como já foi
colocado, é preciso salientar que nem sempre o que se alcança na velhice foi exatamente
escolhido e sim consequência de um modelo de vida, definido por questões culturais,
econômicas, sociais, de gênero etc.
Entretanto, Bauman (1998) alerta que, assim como em um passado não muito distante,
ganha-se algo para perder outra coisa. Só que os ganhos e perdas mudaram de lugar. “Homens
e mulheres pós-modernos trocaram um quinhão de suas possibilidades de segurança por um
quinhão de felicidade” (p. 10). Enquanto na modernidade, os mal-estares eram provocados
por uma segurança que comportava uma liberdade mínima na busca da felicidade individual,
os mal-estares da pós-modernidade caminham em trajeto oposto: “provêm de uma espécie de
liberdade de procura do prazer que tolera uma segurança individual pequena demais” (p. 10).
O que o autor propõe é que diante das múltiplas possibilidades de escolhas individuais,
o homem contemporâneo é colocado em xeque e carrega dúvidas sobre suas escolhas
pessoais. Talvez, ele venha a se perguntar: será que tal maneira escolhida para se vivenciar a
velhice e o envelhecimento é a mais adequada? Será que tenho de ser um indivíduo terceira
idade ou é melhor ser um velho nos modelos tradicionais? Se minha velhice é mal-sucedida, a
culpa é minha por não ter feito as escolhas corretas e adotado os padrões de comportamento
necessários para uma velhice feliz? E, assim vai.
Dentro deste contexto contemporâneo de múltiplas possibilidades de escolhas
individuais, encontra-se também a possibilidade de construção e adoção de identidades
diversas por um mesmo indivíduo. Identidade essa que é colocada por Hall (2001) como uma
17

Termo utilizado por Bauman e não pela autora desta pesquisa, que prefere se referir ao momento atual como
contemporaneidade, como foi justificado na nota anterior.
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relação entre o sujeito e o mundo exterior, num diálogo contínuo. O autor lembra que um tipo
diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades modernas, a partir do final
do século XX:

Fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia,
raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido sólidas
localizações como indivíduos sociais. Estas transformações estão também
mudando nossas identidades pessoais, abalando a ideia que temos de nós
próprios como sujeitos integrados. (HALL, 2001, p. 9)

Sendo assim, o sujeito pós-moderno é composto não de uma única identidade, fixa,
essencial ou permanente, mas de várias, que às vezes são contraditórias ou não resolvidas.
Hall (2001) afirma que a identidade tornou-se uma celebração móvel, formada e transformada
continuamente em relação às formas pelas quais os indivíduos são representados ou
interpelados dentro dos sistemas sociais que os cercam. “Dentro de nós há identidades
contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações
estão sendo continuamente deslocadas” (p. 12-13).
Completando o pensamento de Hall (2001), Bauman (2001) observa que as
identidades na modernidade líquida parecem frágeis, temporárias e marcadas pela
volatilidade. Dentro deste contexto, o sujeito contemporâneo pode adotar identidades diversas
ao longo de sua vida e abandoná-las a qualquer momento, de acordo com a conveniência do
instante. Sendo assim, é importante observar o poder da mídia de incidir sobre os indivíduos
na adesão e no abandono de identidades ao longo de suas trajetórias e nas identificações dos
indivíduos com as representações que lhes são oferecidas, tanto pela mídia como por outros
modelos de interação social.
A representação feita pela mídia de determinado grupo social pode incidir na forma
como a sociedade o enxerga. Mais adiante, o tema representação social será explorado com
mais profundidade. Porém, nesta parte, cabe observar que dentro do mundo globalizado18
contemporâneo, segundo Rolnik (2001), a adoção e o abandono frequente de identidades
pelos indivíduos ocorrem numa velocidade surpreendente. O mesmo acontece com os
processos de identificações realizados a partir das representações midiáticas.

18

Stuart Hall (2001, p. 67-68), citando Giddens (1990), afirma que “a globalização se refere àqueles processos,
atuantes numa escala global, que atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e
organizações em novas combinações de espaço-tempo, tornando o mundo, em realidade e em experiência, mais
interconectado. A globalização implica um movimento de distanciamento da ideia sociológica clássica da
„sociedade‟ como um sistema bem delimitado e sua substituição por uma perspectiva que se concentra na forma
como a vida social está ordenada ao logo do tempo e do espaço”.
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A mesma globalização que intensifica as misturas e pulveriza as identidades
implica também na produção de kits de perfis-padrão de acordo com cada
órbita do mercado, para serem consumidos pelas subjetividades,
independentemente de contexto geográfico, nacional, cultural etc.
identidades locais fixas desaparecem para dar lugar a identidades
globalizadas flexíveis, que mudam ao sabor dos movimentos do mercado e
com igual velocidade (ROLNIK, 1997a, p. 20).

A autora lembra ainda que a mídia fornece modelos prontos de identidades que são
consumidos prontamente pela sociedade, o que causa uma espécie de dependência, assim
como numa toxicomania:

Identidades prêt-à-porter, figuras glamorizadas imunes aos estremecimentos
das forças. Mas quando são consumidas como próteses de identidade, seu
efeito dura pouco, pois os indivíduos clones que então se produzem, com
seus falsos-self estereotipados, são vulneráveis a qualquer ventania de forças
um pouco mais intensa. Os viciados nessa droga vivem dispostos a mitificar
e consumir toda imagem que se apresente de forma minimamente sedutora,
na esperança de assegurar seu reconhecimento em alguma órbita do mercado
(ROLNIK, 1997a, p. 22).

Se o „consumo‟ de identidades prêt-a-porter é algo presente na contemporaneidade,
marcada pela globalização – não só de mercados, mas também de culturas –, há que se
questionar quais os tipos de identidades e representações sociais são fornecidas pela mídia
acerca da velhice e do envelhecimento e quais usos são feitos pelos idosos brasileiros desse
„produto pronto para o consumo‟. Porém, é preciso também refletir se os indivíduos são
apenas passivos ao receber estes modelos prontos produzidos pela mídia e consumi-los.
Desta maneira, é necessário relativizar esta posição e não partir apenas do pressuposto
de passividade do sujeito. Pesquisadores que integram a corrente dos Estudos Culturais
alertam – em seus estudos sobre ideologia, dominação e resistência, política cultural, a partir
da análise das produções, práticas e instituições culturais dentre das redes existente de poder –
que a cultura (inclui-se aí a cultura da mídia, que será abordada adiante) oferece ao mesmo
tempo forças de dominação e recursos para a resistência e a luta (KELLNER, 2001).
Portanto, há que se imaginar que talvez os modelos identitários e as representações
sociais prontos para consumo oferecidos pela mídia não sejam adotados prontamente, sem
nenhuma reflexão do indivíduo. Talvez, possa levar ao seu inverso, causar rejeição e motivar
a resistência e a luta contra as representações e identidades prêt-a-porter. Kellner (2001)
lembra que o foco político dos Estudos Culturais intensificou a ênfase nos efeitos da cultura e
no uso que o público fazia das produções culturais.
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Esta introdução acerca do momento atual – da contemporaneidade, das identidades,
das identificações dos indivíduos com as representações que são oferecidas pela mídia –,
torna-se necessária para contextualizar em que cenário encontra-se os sujeitos da atualidade e
de que forma a mídia incide em suas vidas, em seus cotidianos. Sendo assim, é necessário
tratar de uma outra característica marcante da contemporaneidade por conta da presença da
mídia na sociedade. Segundo alguns autores, vivemos em uma sociedade midiatizada. De
acordo com Muniz Sodré (2006), a sociedade contemporânea rege-se pela midiatização:
tendência à virtualização das relações humanas – pautas individuais e institucionais – perante
as novas tecnologias da comunicação.
Sodré (2006, p. 22) afirma que a midiatização é uma ordem das mediações
socialmente realizadas: “implica, assim, uma qualificação particular da vida, um novo modelo
de presença do sujeito no mundo ou, pensando-se na classificação aristotélica das formas de
vida, um bios específico”. Para o autor, a midiatização pode ser pensada como uma espécie de
quarta esfera existencial, com uma qualificação própria: um novo mundo, com nova
ambiência, código próprio e sugestões de conduta. “A canalização em que implica a prótese
midiática tem, para além do funcionamento de um simples espelho, um potencial de
transformação da realidade vivida” (SODRÉ, 2006, p. 21).
Ou seja, Sodré alerta que dentro do contexto da sociedade midiatiza, a mídia não
funciona apenas como um espelho que reflete a realidade e sim pode gerar transformações e
sugerir modelos de vida a serem adotados. Dentro desta linha de pensamento, Thompson
(1998, p. 13) destaca “que o uso dos meios de comunicação implica a criação de novas formas
de ação e de interação no mundo social, novos tipos de relações sociais e novas maneiras de
relacionamento do indivíduo com os outros e consigo mesmo”.
Já dentro de um contexto marcado pelas tecnicidades dos meios, Sodré salienta que a
mídia funciona como novo palco das discussões sociais e a partir da mesma constituem-se
novos sujeitos sociais.

De fato muda a natureza do espaço público, tradicionalmente animado pela
política e pela imprensa escrita. Agora, formas tradicionais de representação
da realidade e novíssimas (o virtual, o espaço simulativo ou telerreal),
interagem, expandido a dimensão tecnocultural, onde se constituem novos
sujeitos sociais (SODRÉ, 2006, p. 19).

Esta transformação da realidade vivida ocorre em decorrência do que Sodré (2006, p.
25) chama de eticidade da mídia, termo este originado da palavra ethos: maneira ou jeito de
agir de um indivíduo ou de um grupo, toda ação rotineira ou costumeira. O autor lembra que:
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“não há ethos sem um ambiente cognitivo que o dinamize, sem uma unidade dinâmica de
identificação do grupo (...), aí atuam as formas simbólicas que, historicamente, orientam o
conhecimento, a sensibilidade e as ações dos indivíduos” (SODRÉ, 2006, p. 24).
A eticidade da mídia é justamente a forma como os meios de comunicação incidem na
vida dos indivíduos na formação de gostos, padrões de comportamento, de julgamento e,
principalmente, de sentimentos, onde “da mídia para o público não parte apenas influência
normativa, mas principalmente emocional e sensorial” (SODRÉ, 2006, p.24). O que significa
dizer que a mídia sugere modelos de como os indivíduos devem agir e sentir. Fernandes e
Siqueira endossam esse pensamento:

Diversos estudiosos vêm desenvolvendo nos últimos tempos, estudos que
trazem à tona a importância da mídia na construção identitária dos
indivíduos; assim é que o caráter construtivo da mídia, que não apenas
representa, mas também constitui a realidade, reforça exclusões e influi na
subjetividade dos indivíduos (FERNANDES e SIQUEIRA, 2010, p. 102).

A colocação de Fernandes e Siqueira (2010) é relevante porque é objetivo desta
pesquisa identificar as representações que a mídia elabora acerca do idoso – neste caso, os
idosos apresentados nas propagandas do Ministério da Saúde. Quem é este velho, ou melhor,
quem são estes velhos que os meios de comunicação apresentam à sociedade? As
representações feitas sobre a velhice nas propagandas da campanha de vacinação incluem
diversos tipos de idosos ou excluem? Na terceira parte deste capítulo será tratado com mais
aprofundamento a questão das representações sociais.
Kellner (2001, p.15) conclama por um diagnóstico crítico, que possibilite a análise do
modo “como a cultura da mídia provê recursos para a formação de identidades e promove
políticas reacionárias ou progressistas – ou então põe à disposição textos e efeitos ambíguos,
que podem ser utilizados de várias maneiras”. O autor explica que a cultura da mídia –
constituída por sistemas de rádio, TV, sons (DVDs, CDs, espetáculos musicais), cinema,
imprensa (jornais, revistas) etc. – é industrializada, organiza-se com base no modelo de
produção de massa e produzida para a massa. “É, portanto, uma forma comercial e seus
produtos são mercadorias que tentam atrair o lucro privado produzido por empresas
gigantescas que estão interessadas na acumulação de capital” (KELLNER, 2001, p. 9).
Kellner também defende a ideia de que os meios de comunicação de massa se
constituem no principal veículo de distribuição e disseminação de significados culturais. As
mensagens produzidas pela mídia fazem parte do cotidiano da sociedade, tornando-se parte
integrante de sua cultura.
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Numa cultura contemporânea dominada pela mídia, os meios dominantes de
informação e entretenimento são uma fonte profunda e muitas vezes não
percebidas de pedagogia cultural: contribuem para nos ensinar como nos
comportar e o que pensar e sentir, em que acreditar, o que temer e desejar – e
o que não (KELLNER, 2001, p. 10).

A opinião de Kellner vai ao encontro do que Sodré destacou, que a mídia contribui no
sentido de ensinar os indivíduos a como se comportar, pensar e sentir. Ou seja, as mensagens
produzidas pela mídia carregam um poder pedagógico. Sendo assim, Kellner alerta que é
importante atentar-se para a forma como a cultura veiculada pela mídia transformou-se numa
força dominante de socialização. “As imagens e celebridades substituem a família, a escola e
a igreja como árbitros de gosto, valor e pensamento, produzindo novos modelos de
identificação e imagens vibrantes de estilo, moda e comportamento” (2001, p. 27).
Ainda tratando dos temas cultura e mídia, Kellner (2001) sustenta a ideia, também, de
que os meios de comunicação de massa se constituem no principal veículo de distribuição e
disseminação de significados culturais. As mensagens produzidas pela mídia fazem parte do
cotidiano, tornando-se parte integrante da cultura. Sendo assim, as representações dos idosos
apresentadas pela mídia podem incidir em processos identificatórios ou não pelos velhos da
„vida real‟.
Dentro do contexto atual, alguns autores preferem dizer que a sociedade
contemporânea está em processo de mediatização, já que dentro deste ponto de vista este
modelo encontra-se em andamento. Ou seja, ainda não foi concluído. “O que corresponde a
dizer que não assumimos os processos como estabelecido, embora em estado avançado de
implantação” (BRAGA, 2010, p. 1). O autor, ao tratar da articulação entre os objetos mídia e
interação social, sugere que a sociedade caminha na direção em que a midiatização se torne o
processo interacional de referência, consequência de reformulações sócio-tecnológicas.
Segundo ele:
Um processo interacional “de referência”, em um determinado âmbito, “dá o
tom” aos processos subsumidos – que funcionam ou passam a funcionar
segundo suas lógicas. Assim, dentro da lógica da mediatização, os processos
sociais de interação mediatizada passam a incluir, a abranger os demais, que
não desaparecem, mas se ajustam (...) tais sistemas e processos não
simplesmente “substituem” outros – mas absorvem, redirecionam e lhes dão
outro desenho (...) Ou seja: o fato de que um processo interacional se torne
“de referência” não corresponde a “anular” outros processos, mas sim
funcionar como “organizador principal da sociedade” (as aspas são do autor
– BRAGA, 2010, p. 2).
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Isto significa dizer que os processos interacionais de referência são os principais
direcionadores na construção da realidade social. “O que parece relevante, em perspectiva
macro-social, é a teoria de que a sociedade constrói a realidade social através de processos
interacionais pelos quais os indivíduos e grupos e setores da sociedade se relacionam”
(BRAGA, 2010, p. 2-3). Dentro desta perspectiva, o autor sugere que a sociedade passa por
um momento de transição da escrita enquanto processo interacional de referência, passando a
midiatização a ocupar esse posto. Braga destaca que quando se fala em cultura escrita, não se
trata apenas de materiais impressos e nem do momento específico da leitura.

Inclui-se no processo toda interação social que, de algum modo, faz
referência direta ou indireta às coisas escritas; toda processualidade que só
pode existir porque, em algum lugar, há uma base escrita que dá sustentação
(lógica, jurídica, moral, referencial, psicológica, cultural, etc.) ao que se
processa – e, que, portanto, não existiria ou sequer seria pensado sem tal
referência (BRAGA, 2010, p. 3).

Isso quer dizer que para um indivíduo ingressar em uma sociedade, ele necessita da
sua socialização, o que ocorre por meio de aprendizagem e formação (BRAGA, 2010). Desta
maneira, o autor sugere que a midiatização está se tranformando como principal fonte de
aprendizagem de modos de ser na sociedade. Sendo assim, dentro de uma sociedade em
processo de midiatização, esta pesquisa questiona – a partir da análise das propagandas da
campanha de vacinação – o que significa ser velho? O que cabe a este indivíduo? Como ele
deve portar-se socialmente? Quais as delimitações de espaços e papeis sociais que devem ser
assumidos pela população idosa?
Como vem sendo exposto nesta pesquisa, discorrer sobre a mídia necessariamente
discute-se a cultura, tema primordial a esta pesquisa. Porém, esse termo abarca uma
infinidade de definições e conceitos. Partindo da Antropologia, segundo Eagleton (2005, p.
9), “cultura é considerada uma das duas ou três palavras mais complexas de nossa língua”.
Este projeto se deterá mais aos autores ligados aos estudos sócio-antropológicos, por se
acreditar que os mesmos poderão contribuir para se chegar a resultados mais satisfatórios. Os
conceitos mais interessantes sobre cultura nesta pesquisa são aqueles que tratam da relação
cultura e meios de comunicação de massa. Entretanto, serão apresentados conceitos mais
simples até se chegar aos mais complexos e de maior interesse para esta pesquisa.
Por isso, por cultura, pode-se utilizar uma das definições de Eagleton (2005, p. 160):
“todo complexo das artes, usos e costumes, religião e ideias de uma sociedade”.
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Completando, “a cultura é composta de estruturas psicológicas por meio das quais os
indivíduos ou grupos de indivíduos guiam seu comportamento” (GEERTZ, 2008, p. 28).
Assim como Eagleton, o também antropólogo Laraia (1996) traça um percurso histórico
extenso, passando por estudiosos da Filosofia, da Sociologia, entre outras ciências, para se
chegar a um conceito antropológico de cultura. Partindo da natureza e distanciando-se da
mesma, Laraia trata de como a cultura age no homem e o mesmo sobre ela. Segundo ele,
pode-se entender um indivíduo e suas características a partir da cultura na qual o mesmo está
inserido.

O modo de ver o mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa, os
diferentes comportamentos sociais e mesmo as posturas corporais são assim
produtos de uma herança cultural, ou seja, o resultado da operação de uma
determinada cultura (LARAIA, 1996, p. 70).

Guattari e Rolnik (1996), ao tratar da cultura, exploram três sentidos da palavra no
decorrer da História: (a) cultura-valor, (b) cultura alma coletiva e (c) cultura de massa. O
primeiro corresponde a um julgamento de valor: quem tem versus quem não tem cultura,
quem pertence a meios cultos versus quem pertence a meios incultos. Esse é um dos sentidos
mais antigo, que corresponde a cultivar o espírito, segundo os autores.
De acordo com Guattari e Rolnik, com a ascenção da burguesia, a cultura valor parece
ter vindo substituir outras noções segregativas, antigos sistemas de segregação social da
nobreza. Não se fala mais em pessoas de valor. O que se considera é a qualidade da cultura,
resultante de um trabalho. Sobre esse conceito, os referidos autores afirmam que:

Também essa noção cultura-valor tem diversas acepções. Pode-se tomá-la
como uma categoria geral de valor cultural no campo das elites burguesas,
mas também se pode usá-la para designar diferentes níveis culturais em
sistemas setoriais de valor – aquilo que faz com que se fale, por exemplo, em
cultura clássica, cultura científica, cultura artística (GUATTARI e ROLNIK,
1996, p. 18).

O segundo sentido trabalhado pelos autores trata da cultura-alma coletiva, que é
sinônimo de civilização: todo mundo tem cultura. Essa é uma cultura mais democrática se
comparada com a primeira citada (cultura valor), porque qualquer um pode reivindicar sua
identidade cultural. É uma espécie de a priori da cultura. Essa noção foi elaborada a partir do
final do século XIX, com o desenvolvimento da Antropologia Social.
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É uma espécie de alma um tanto vaga, difícil de captar, e que se prestou no
curso da História a toda espécie de ambiguidade, pois é uma dimensão
semântica que se encontra tanto no partido hitleriano, com a noção de volk
(povo), quanto numerosos movimentos de emancipação que querem se
apropriar de sua cultura, e de seu fundo cultural (GUATTARI e ROLNIK,
1996, p. 17).

Este conceito cultura-alma coletiva constituiu uma tentativa de sair do etnocentrismo.
Ou seja, renunciar a uma referência geral em relação à cultura branca, ocidental, masculina
etc. Tal conceito “estabeleceu uma espécie de policentrismo cultural, uma espécie de
multiplicação do etnocentrismo” (GUATTARI e ROLNIK, 1996, p. 18). Desta forma, a cada
alma coletiva será atribuída uma cultura. Porém, os autores criticam esse conceito porque os
grupos sociais não vivem essas atividades (campo do político, campo das relações estruturais
de parentesco, tudo aquilo que diz respeito à economia dos bens e dos prestígios, etc.) como
uma esfera separada.
O terceiro sentido trabalhado por Guattari e Rolnik é o de cultura de massa, também
chamada pelos autores de cultura-mercadoria. Nesse caso, não há julgamento de valor nem
territórios coletivos mais ou menos secretos. A cultura são todos os bens – equipamentos
(casas de cultura, teatros etc.), as pessoas especialista que trabalham nesses tipos de
equipamentos, todas as referências teóricas e ideológicas relativas a esse funcionamento.
“Enfim, tudo que contribui para a produção de objetos semióticos (livros, filmes, etc.),
difundidos num mercado determinado de circulação monetária ou estatal” (GUATTARI e
ROLNIK, 1996, p. 17).
Dentro deste sentido, cabe dizer que a cultura não é fazer teorias, mas produzir e
difundir mercadorias culturais, sem princípio, sem levar em consideração os sistemas valor
distintivo da cultura-valor e sem se preocupar com os níveis territoriais da cultura-alma.
Sendo assim:

Não se trata de uma cultura a priori, mas de uma cultura que se produz, se
reproduz, se modifica constantemente. Assim sendo, pode-se estabelecer
uma espécie de nomenclatura científica, para tentar apreciar o que é, em
termos quantitativos, essa produção cultural. Há grades muito elaboradas
(...), nas quais se podem classificar os níveis culturais das cidades, das
categorias sociais, e assim por diante, em função do índice, do número de
livros produzidos, do número de filmes, do número de salas de uso cultural,
etc. (GUATTARI e ROLNIK, 1996, p. 19).

Sobre os três sentidos de cultura, os autores lembram que eles aparecem
sucessivamente no curso da História e continuam a funcionar ao mesmo tempo. Há uma
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complementaridade entre esses três tipos de núcleos semânticos. Sobre a produção dos meios
de comunicação de massa, no que diz respeito à cultura de massa, Guattari e Rolnik explicam
que:

A produção dos meios de comunicação de massa, a produção da
subjetividade capitalística gera uma cultura com vocação universal. Esta é
uma dimensão essencial na confecção da força coletiva de trabalho, e na
confecção daquilo que eu chamo de força coletiva do controle social. Mas,
independentemente desses dois grandes objetivos, ela está totalmente
disposta a tolerar territórios subjetivos, que escapam relativamente a essa
cultura geral (GUATTARI e ROLNIK, 1996, p. 19).

Como foi apresentado, existem diversos sentidos para a cultura. Porém, é importante
salientar que o conceito de cultura de massa, fortemente utilizado no século XX, na
contemporaneidade encontra-se um tanto quanto defasado. A noção de cultura midiática ou dá
mídia faz mais sentido, já que o conceito de cultura de massa já não dá conta de atender as
emergências atuais.
Ao tratar dos tipos de cultura, Guattari e Rolnik trabalham a noção de subjetividade,
conceito também fundamental a esta pesquisa e que será tratado com mais profundidade na
segunda parte deste capítulo. Assim, os autores lembram que o duplo modo de produção de
subjetividade – industrialização da cultura segundo a cultura-alma coletiva e cultura de massa
– não renunciou ao sistema de valorização do nível cultura-valor. “Atrás dessa falsa
democracia da cultura continuam a se instaurar – de modo completamente subjacente – os
mesmos sistemas de segregação a partir de uma categoria geral da cultura” (GUATTARI e
ROLNIK, 1996, p. 20).
Os autores destacam que isso ocorre porque os especialistas dos equipamentos
culturais já declararam não pretender qualificar socialmente os consumidores dos objetos
culturais, mas apenas difundir uma cultura num determinado grupo social, que funcionaria
segundo uma lei de liberdade de trocas – o que se omite é que o campo social que recebe a
cultura não é homogêneo. Vale acrescentar que os idosos que assistem as propagandas da
campanha de vacinação também constituem um público heterogêneo, como foi amplamente
discutido no primeiro capítulo.
Ou seja, um mesmo produto midiático é apresentado da mesma forma para um grupo
constituído por indivíduos muito distintos entre si. “A difusão do livro, do disco, etc., não tem
absolutamente a mesma significação quando veiculada nos meios de elites sociais ou nos
meios de comunicação de massa, a título de formação ou animação cultural” (GUATTARI e
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ROLNIK, 1996, p. 20). Sendo assim, o mesmo vídeo sobre a campanha de vacinação pode
não ter o mesmo significado todos os idosos.
A cultura é apontada também como mercado de poder. “A cultura não é apenas uma
transmissão de informação cultural, uma transmissão de sistemas de modelização, mas é
também uma maneira de as elites capitalísticas esporem o que eu chamaria de mercado geral
de poder” (GUATTARI e ROLNIK, 1996, p. 20). Ou seja, não apenas poder sobre os objetos
culturais, ou sobre as possibilidades de manipulá-los e criar algo, mas também poder de
atribuir a si os objetos culturais como signo distintivo na relação social com os outros.
Dessa maneira, Guattari e Rolnik (1996) afirmam que os indivíduos são catalogados
entre os que detêm cultura capitalística dominante e os que não detêm, os que pertencem ao
campo da cultura e os que não pertencem. Para romper com esse pensamento ou
comportamento, os autores aconselham colocar em prática a produção de uma subjetividade
que vai ser capaz de gerir a realidade das sociedades desenvolvidas e, simultaneamente, “gerir
processos de singularização subjetiva, que não vão confinar as diferentes categorias sociais
(minorias sexuais, raciais, culturais, etc.) no esquadrinhamento dominante do poder” (p. 22).
Outro autor que trata da cultura e tem um foco nos meios de comunicação de massa,
Alfredo Bosi (1992) discute especificamente a cultura brasileira – matriz dos nossos
comportamentos e dos nossos discursos – e diz que a mesma não é homogênea. “Ao
contrário, a admissão do seu caráter plural é um passo decisivo para compreendê-la como um
„efeito de sentido‟, resultado de um processo de múltiplas interações e oposições no tempo e
no espaço” (p. 7).
O autor lembra que o contato interétnico no Brasil – imbricações de velhas culturas
ibéricas, indígenas e africanas – levam à pluralidade de culturas. Sendo assim, “a cultura das
classes populares, por exemplo, encontra-se, em certas situações, com a cultura de massa;
esta, com a cultura erudita; e vice-versa”. Em consonância com o pensamento de Guattari e
Rolnik, Bosi destaca que o andamento dos meios de comunicação de massa se alinha com a
produção e o mercado próprios de uma sociedade capitalista de feições internacionais. A
produção ininterrupta de signos culturais está, segundo ele, revolucionando não só a prática,
mas até o sentido de cultura.

O imperativo categórico desse tempo social é o da fabricação ininterrupta de
signos com vistas ao consumo total. TV e rádio 24 horas por dia, como os
postos bancários. Já há muito o cinema (a primeira grande arte da Era
Industrial) se apresenta em “sessão corrida”. A imprensa desdobra-se nas
edições matutinas e vespertinas. O telefone, polivalente, acha-se hoje em
conexão diurna e noturna com sistemas informáticos que, na opinião de
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alguns, estariam revolucionando não só a prática, mas até o sentido da
cultura (BOSI, 1992, p. 8-9).

De acordo com o Bosi, por conta desta situação – da montagem de bens simbólicos em
ritmo industrial –, percebe-se um modelo de tempo cultural acelerado. Uma das
consequências desse modelo é a perda de memória social generalizada. Ou seja, “apesar da
força e da nitidez com que as imagens da TV são projetadas no cérebro do espectador, este
não tem, literalmente, tempo de absorvê-las” (BOSI, 1992, p. 10). É necessário esclarecer que
o problema não é uma falha técnica da TV e sim na urgência da substituição dos signos
culturais, que se tornam descartáveis dentro de um regime industrial avançado.
Dentro desta situação, é importante destacar que “da corrente de representações e
estímulos o sujeito só guardará o que sua própria cultura vivida lhe permitir filtrar e avaliar”
(BOSI, 1992, p. 10). Sendo assim, há que se pensar se realmente as representações de idosos
das campanhas do Ministério da Saúde incidem nas subjetividades do público-alvo da
campanha. Os idosos da „vida real‟ se veem representados pelos idosos dos vídeos
publicitários?
Bosi questiona, então, se existe uma outra cultura capaz de resistir à civilização de
massa. Segundo ele, a resposta não é única, bifurca-se. Para ele, ou se trata da cultura das
classes pobres, iletrados, ou se trata da cultura erudita, conquista pela escolaridade média e
superior. Otimista, o autor acredita que tanto a cultura dos pobres como a da elite guardam em
si uma capacidade de resistência. Kellner e outros autores dos Estudos Culturais aqui citados
também propõem uma relativização sobre a questão da passividade do sujeito ao receber a
cultura de massa, os produtos culturais, a cultura da mídia etc.

Embora tanto uma como a outra estejam rodeadas e permeadas pelos meios
maciços de comunicação, ambas guardam certa capacidade de resistência
intencional ou não. Resistência pressupõe, aqui, diferença: história interna
específica; ritmo próprio; modo peculiar de existir no tempo histórico e no
tempo subjetivo (BOSI, 1992, p. 10).

O conceito de cultura de massa, certamente, ganha um espaço significativo nesta
pesquisa, porém sendo tensionado com a noção de cultura midiática. Dentro dessa discussão,
é importante destacar as contribuições de Maria Cristina Mata (1999). A autora salienta que o
conceito de cultura de massa não consegue mais prover uma compreensão acerca dos
fenômenos de produção coletiva de significados nas sociedades atuais. Para tanto, a autora
argentina sugere a noção de cultura midiática como mais adequada.
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La aparición de la noción de cultura mediática o de las equivalentes y/o
contíguas naciones de mediatización de la cultura ou sociedades
mediatizadas (o incluso em vias de meditización) em textos de diversos
carácter disciplinario – sociológicos, antropológicos, semióticos – tuvo la
pretensión, o al menos sembró la ilusion de proveer un nuevo pricipio de
comprensión acerca de los fenômenos de producción coletiva de significados
em las sociedades actuales, calificadas al mismo tiempo como postindustriales (MATA, 1999, p. 80).19

A noção de cultura midiática é importante porque, tratando-se especificamente do
objeto desta pesquisa – os vídeos publicitários da Campanha Nacional de Vacinação de Idosos
–, é necessário identificar as formas como a mídia, especialmente a TV, trata o tema
velhice/envelhecimento; e tentar compreender de que forma as representações aí presentes
incidem na subjetividade, no cotidiano e nas vivências dos idosos.

2.2 Subjetividade em tempos de midiatização

Como foi explicado há pouco, a mídia tem se tornado um dos grandes mediadores
entre os indivíduos e o mundo. Ela consegue atingir pessoas de todas as faixas etárias, sexo,
capital cultural, social e econômico, por conta da sua onipresença e da grande variedade de
programação. Os indivíduos vivem em uma sociedade midiatizada, onde os meios de
comunicação também incidem na formação de gostos, padrões de comportamento, de
julgamentos e de sentimentos. Ou seja, a mídia sugere modelos de como os indivíduos devem
agir e sentir, por conta da eticidade da mídia.
Fernandes e Siqueira (2010) lembram do peso da ação da mídia na construção
identitária dos indivíduos, por conta do seu caráter construtivo, que não apenas representa,
mas também constitui a realidade e incide na subjetividade dos indivíduos. Ou seja, a
sociedade encontra-se constantemente interpelada pelos conteúdos midiáticos que carregam
valores simbólicos que atuam na subjetividade dos indivíduos e, portanto, na construção de
processos culturais.

19

Livre tradução da autora desta pesquisa: A aparição da noção de cultura midiática ou das equivalentes e/ou
noções próximas de midiatização da cultura ou sociedades midiatizadas (ou inclusive em vias de mediatização)
em textos de diversos caráter disciplinário – sociológicos, antropológicos, semióticos – tem a pretensão, ou ao
menos despertou a ilusão de prover um novo princípio de compreensão acerca dos fenômenos de produção
coletiva de significados nas sociedades atuais, qualificadas ao mesmo tempo como pós-industriais (MATA,
1999, p. 80).
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Assim, se a mídia é um construtor e reprodutor cultural, ela está diretamente ligada
com os sentidos que se mantêm ou se transformam nas culturas que caracterizam uma
sociedade. Canclini (1988, p. 29) considera que cultura, mais do que o mundo dos livros ou
das belas artes, é “el conjunto de procesos simbólicos a través de los cuales se comprende,
reproduce y tranforma la estructura social”20.
Segundo Canclini, a mídia até um certo ponto se transformou na grande mediadora e
mediatizadora em substituição de outras interações coletivas (2008, p. 289). Na mesma linha
de pensamento, está Martín-Barbero (2008, p. 20), que afirma que os meios de comunicação
são hoje “espaços-chave de condensação e intersecção de múltiplas redes de poder e de
produção cultural”.
Ou seja, além dos processos de hibridação relacionais entre pessoas, grupos e
instituições, reconhece-se a importância dos meios de comunicação de massa a partir dos
quais agenciamentos são feitos, que vão interferir nos processos de subjetivação dos
indivíduos. Sendo assim, é importante ressaltar que é através dos agenciamentos que as
subjetividades são produzidas (GUATTARI e ROLNIK, 2006). Os agenciamentos são uma
noção mais ampla do que a noção de estrutura, sistema, comportando componentes de ordem
biológica, social, maquínica, gnosiológica, imaginária.
A título de conhecimento, é importante explicar que o termo agenciamento vem de
agencement (francês) usado por Deleuze e Guattari, e traduzido para o inglês como
assemblage, que significa ato ou efeito de reunir diferentes partes para formar um novo objeto
(ROSE, 2001, p. 198). Desta forma, um indivíduo, ao entrar em contato com quaisquer
experiências que sejam novas, sejam elas pensamentos, pessoas ou tecnologias, vai fazer
agenciamentos que vão modificar os conceitos que ele portava formando uma nova teia de
significações.
Martín-Barbero (2008, p. 31) defende que o discurso – acrescenta-se também os
discursos midiáticos – “não é um mero instrumento passivo na construção do sentido que
tomam os processos sociais, as estruturas econômicas ou os conflitos políticos.” Desta forma,
se os meios de comunicação de massa são importantes para os processos de subjetivação e
construção de sentidos, mais importante ainda se torna a interpretação crítica dos significados
e mensagens dos seus conteúdos, uma vez que eles podem acabar sinalizando as trilhas
percorridas pela cultura, com os conceitos que vão se criando e se incorporando.

20

Tradução da autora: “é o conjunto de processos simbólicos através dos quais se comprende, reproduz e
transforma a estrutura social” (CANCLINI, 1988, p. 29).
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A partir daí pode-se ter uma nuance dos principais agenciamentos e subjetivações das
pessoas em uma determinada época, inclusive no que pensam sobre si e sobre o outro. Afinal,
segundo Rolnik (2000), a subjetividade é formada a partir de uma cartografia cultural que lhe
sirva de guia. Há, portanto, agenciamentos que se fazem a partir da relação do mundo externo
com o mundo interior do indivíduo, para dar conta do eu, do corpo, a partir de diversos
fatores, sendo um deles os meios de comunicação de massa, agenciamentos esses a serviço de
um “projeto secular de um estilo de vida.” (ROSE, 2001, p. 194).
Mas, ao contrário do que se poderia imaginar, a recepção dos conteúdos midiáticos
não ocorre de maneira passiva, como defendem Hall (2003) e outros autores dos Estudos
Culturais. As reações aos conteúdos midiáticos podem variar e não corresponderem ao
propósito inicial de seus produtores. No sentido psicanalítico, os posicionamentos culturais e
subjetivos podem se formar nos indivíduos de forma inconsciente na primeira infância. Mas
não está comprovado que são apenas os acontecimentos dessa fase da vida que formam a base
para os indivíduos se posicionarem ideologicamente. Os indivíduos são e permanecem abertos
a adotarem posicionamentos distintos perante os conteúdos da mídia que lhes são
apresentados.
Guattari e Rolnik (2006) preferem usar o conceito de subjetivação ou produção de
subjetividade ao de ideologia. A subjetividade é essencialmente social, modelada e fabricada
no registro social. Ou seja, o seu campo não é situado na individualidade, mas sim é o campo
de todos os processos de produção social e material. Desta maneira, a subjetividade individual
resulta de um entrecruzamento de determinações coletivas de várias espécies, não só sociais,
mas econômicas, tecnológicas, de mídia e tantas outras.
De acordo com Mendonça (2006), a produção da subjetividade não é centrada no
indivíduo: é um processo social em que estão presentes também, além das falas oficiais,
hegemônicas, os espaços independentes de articulação e de circulação de discursos
dissidentes ou apenas emergentes. É na esfera da cultura que circulam os diferentes discursos
que vão construir subjetividades e onde os indivíduos podem tomar consciência de suas reais
condições de vida. Ou seja, é o campo no qual se desenrola parte de uma luta política, fruto de
um processo cultural e histórico, para a fixação dos sentidos em uma dada sociedade.
Rolnik (1997a) lembra que a globalização da economia e os avanços tecnológicos,
especialmente a mídia eletrônica, aproximam universos de toda espécie, situados em qualquer
ponto do planeta, numa variabilidade e numa densificação cada vez maiores. Segundo a
autora, as subjetividades, independentemente de sua morada, tendem a ser povoadas por
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afetos dessa profusão cambiante de universos; uma constante mestiçagem de forças delineia
cartografias mutáveis e coloca em cheque seus habituais contornos.
Para compreender a subjetividade, de acordo com Rolnik (1997b), é necessário
conhecer suas regiões fronteiriças com a ética e a cultura. O que liga estas três paisagens –
subjetividade, ética e cultura –, mais do que confluências propriamente ditas, é uma
transversalidade que promove diferentes composições de suas forças. Segundo a autora, a
subjetividade é o perfil de um modo de ser que recorta o espaço, formando um interior e um
exterior. Vários aspectos habitam a subjetividade, tais como meio profissional, familiar,
sexual, econômico, político, cultural, informático, turístico etc. Cada modo de existência
delineia o perfil de uma determinada figura da subjetividade.
Rolnik (1997b) aposta que não há subjetividade sem cartografia cultural que lhe sirva
de guia e, reciprocamente, não há cultura sem certo modo de subjetivação que funcione
segundo seu perfil. A rigor é impossível dissociar essas paisagens. Por cartografia cultura,
entende-se o ambiente formado por microuniversos: musicais, visuais, cinematográficas,
teatrais, arquitetônicas, literárias, filosóficas etc. Inclui-se aí a cultura da mídia proposta por
Kellner.
Por isso, Rolink (1997b) destaca que é imprescindível estar antenado com a produção
cultural, para se prover de recursos cartográficos que ajudem a inventar formas mais de
acordo com o que os novos diagramas exigem. Senão, as cartografias correm o risco de passar
ao largo das mudanças já ocorridas na paisagem subjetiva contemporânea.
A figura moderna da subjetividade, com sua crença na estabilidade e sua referência
identitária, no entanto, não implica forçosamente o abandono da referência identitária, de
acordo com Rolink (1997b). As subjetividades tendem a insistir em sua figura moderna,
ignorando as forças que as constituem e as desestabilizam por todos os lados, para organizarse em torno de uma representação de si dada a priori, mesmo que, na atualidade, não seja
sempre a mesma essa representação. É verdade que essas mudanças implicam a conquista de
uma flexibilidade para adaptar-se ao mercado em sua lógica de pulverização e globalização.
Ao tratar do tema subjetividade, Baptista (1997) lembra que, em primeiro lugar, a
subjetividade é formada pela experiência, que não há subjetividade sem antagonismo e que a
comunidade é o espaço propício de onde emerge a subjetividade, porém é no mundo privado
que a subjetividade se constitui. Autonomia, liberdade, auto-reflexão e auto-responsabilidade
são princípios da subjetividade. É preciso destacar ainda que para falar de subjetividade é
necessário citar a questão da alteridade:
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A objetivação da subjetividade dá-se na relação com o outro, em um espaço
qualquer onde possa refletir sobre os seus desejos, dificuldades concretas e
onde possa se espelhar abrindo e/ou fechando os caminhos da sua vida (...)
Essas sociabilidades acontecem em espaços de religiosidade, no trabalho, na
terapia, na arte, no engajamento em trabalhos e/ou movimentos sociais, na
sistematização do saber” (BAPTISTA, 1997, p. 35).

Falar de subjetividade e alteridade também leva a questão da diferença entre os
indivíduos. “Temos o direito de sermos iguais quando as diferenças nos inferiorizam e temos
o direito de sermos iguais quando as diferenças nos descaracterizam” (Santos apud Baptista,
1997, p. 26). Porém, Guattari e Rolnik (1996) criticam o modo de produção de subjetividades
serializado, que impedem ou marginalizam a diferença.

Vemo-nos solicitados o tempo todo e de todos os lados a investir a poderosa
fábrica de subjetividade serializada, produtora destes homens que somos,
reduzidos à condição de suporte de valor (...) Por medo da marginalização na
qual corremos o risco de ser confinados quando ousamos criar qualquer
território singular, isto é, independente de serializações subjetivas; por medo
de essa marginalização chegar a comprometer até a própria possibilidade de
sobrevivência (o que é plenamente possível), acabamos reivindicando um
território no edifício das identidades reconhecidas (GUATTARI e ROLNIK,
1996, p. 12).

Guattari e Rolnik relacionam a subjetividade e o modo de produção capitalístico que,
segundo eles, não regula apenas questões ligadas a valores de troca e transações monetárias,
mas também funciona através do modo de controle da subjetivação, chamado de “cultura da
equivalência” ou de “sistemas de equivalência na esfera cultural”. Dentro desse ponto de
vista, “o capital funciona de um modo complementar à cultura enquanto conceito de
equivalência. O capital ocupa-se da sujeição econômica e a cultura, da sujeição subjetiva”
(GUATTARI e ROLNIK, 1996, p. 16).
Dentro deste esquema, ressalta-se o papel da cultura de massa como produtora de
subjetividades capitalísticas. Aposta-se que a cultura de massa pretende garantir uma função
hegemônica em todos os campos e que produz indivíduos normalizados, articulados uns aos
outros segundo sistemas hierárquicos, sistemas de valores, sistemas de submissão. Tudo isso
gera uma produção de subjetividade social.
Sendo assim, não ocorre somente uma produção de subjetividade individuada, mas
uma produção de subjetividade social, que se pode encontrar em todos os níveis da produção
e do consumo. Diante desse quadro, a cultura de massa “pretende garantir uma função
hegemônica em todos esses campos” (GUATTARI e ROLNIK, 1996, p. 16). Entretanto, os
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autores defendem que é possível desenvolver modos de subjetivação singulares que se
oponham à máquina de produção de subjetividade da cultura de massa. São os chamados
processos de singularização, que os autores definem como:

Uma maneira de recusar todos esses modos de encodificação
preestabelecidos, todos esses modos de manipulação e de telecomando,
recusá-los para construir, de certa forma, modos de sensibilidade, modos de
relação com o outro, modos de produção, modos de criatividade que
produzam uma subjetividade singular. Uma singularidade existencial que
coincida com um desejo, com um gosto de viver, com uma vontade de
construir o mundo no qual nos encontramos, com a instauração de
dispositivos para mudar os tipos de sociedade, os tipos de valores que não
são os nossos (GUATTARI e ROLNIK, 1996, p. 17).

Dentro desses processos de subjetivação, há então que se levar em conta o caráter
relacional entre eus, que abrangem as relações de poder e a forte hierarquização social, e os
agenciamentos feitos a partir dos conteúdos veiculados pelos meios de comunicação de
massa. Segundo Bauman (2005, p. 104), eles fornecem “a matéria bruta que seus
leitores/espectadores usam para enfrentar a ambivalência de sua posição social”.
Ao pensar em subjetividade e a forma como a mídia incide nos processos de
subjetivação, é preciso destacar que nem sempre existe um equilíbrio entre o que se propõe
com a mensagem midiática e o que os indivíduos assimilam. Segundo autores como Hall
(2003) e Canclini (2008), pode haver a falta de equivalência entre os dois lados da troca
comunicativa. Um dos motivos pelos quais isto pode ocorrer está na relação de
simetria/assimetria entre o produtor da mensagem e o receptor. Além disso, a comunicação
não é feita em uma única mão: há um outro. E ele, o receptor, não é necessariamente passivo e
responde automaticamente aos estímulos, como o behaviorismo propusera.
O receptor tem um trabalho ativo de decodificação que não necessariamente
corresponde à codificação da mensagem veiculada (HALL, 2003). Isso acontece, segundo
Canclini, sobretudo em sociedades complexas onde há uma grande heterogeneidade de ofertas
culturais, principalmente nas sociedades latino-americanas, uma vez que nestas convivem
várias temporalidades históricas distintas (CANCLINI, 2008, p. 150).
Segundo Guattari (2005, p. 141), “a mídia sempre atua através da mediação de
processos de subjetivação”, ou seja, para o autor, nunca há uma passagem que leva o
enunciado do produtor diretamente ao receptor da mensagem. Este momento, se existisse,
seria chamado de momento hegemônico por Stuart Hall, quando diz que “ser perfeitamente

106

hegemônico é fazer com que cada significado que você quer comunicar seja compreendido
pela audiência somente daquela maneira pretendida.” (HALL, 2003, p. 345).
Mas como Hall (2003) não acredita que uma mensagem possa ter somente um
significado, identifica três hipóteses nesta relação que é construída entre o discurso e a
decodificação: (a) quando o espectador opera dentro do código dominante, ou seja, se
apropria dos sentidos que foram veiculados nos termos do código utilizado, que reproduz os
conceitos da cultura hegemônica; (b) quando o espectador negocia os sentidos, entendendo
que o que foi veiculado se trata de um discurso hegemônico, mas, no plano local, produz suas
próprias exceções à regra; e (c) quando o espectador se opõe ao discurso veiculado, fazendo
uma leitura própria e diferente do que se quis no estabelecimento do código utilizado.
A partir do que foi exposto sobre o processo de codificação e decodificação (HALL,
2003) e que as audiências não são completamente passivas aos conteúdos midiáticos, cabe
questionar se as mensagens propostas nas propagandas de TV da campanha de vacinação de
idosos são prontamente recebidas pelo público-alvo como desejam os produtores dos vídeos.
Porém, essa questão não será aqui respondida porque não será feita uma pesquisa de recepção
com os idosos. Entretanto, propõe-se nesta dissertação desvendar as representações de idosos
mostradas nas propagandas. A seguir, será apresentado o conceito de representação social e a
relação do tema com a mídia.

2.3 As representações sociais

Outro conceito fundamental ao desenvolvimento desta pesquisa é o de representações
sociais, pois são objetivos desta dissertação (a) identificar as representações de idosos
apresentadas nos vídeos publicitários da Campanha Nacional de Vacinação de Idosos
realizadas pelo Ministério da Saúde e (b) verificar se estas representações de idosos
apresentadas nos vídeos confirmam ou rechaçam a ideia de ressignificação da velhice. Dentro
dessa discussão, cabe destacar o papel da mídia na construção e disseminação das
representações do grupo etário em questão, o que será apresentado no capítulo 3.
A seguir serão apresentados os conceitos de representações sociais; as razões para
estudá-los; como as representações geram processos de identificações; como a mídia atua na
disseminação e na formação das representações sociais; e como ocorrem os processos de
identificações entre as representações midiáticas e os indivíduos.
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Antes de adentrar a estas questões, é preciso discorrer sobre o surgimento e
desenvolvimento dos estudos sobre a Teoria das Representações Sociais (TRS), conceitos de
alguns autores e como a TRS pode ser adequada a esta dissertação. Para tanto, foram
escolhidos alguns autores que trabalham essa teoria a partir de pontos de vista semelhantes,
como Freire Filho, Hall, Guareschi, Jovchelovitch, Jodelet, Minayo, entre outros. Percebe-se
que todos eles – em maior ou menor grau – foram influenciados por Moscovici, que se
inspirou em Durkheim.
As pesquisas acerca da TRS se intensificaram no pós Segunda Guerra Mundial, nos
anos 1950, dentro de duas vertentes. Uma de base sociológica, desenvolvida na Europa, por
Moscovici, com foco na sociedade, no coletivo. A outra é de base psicológica, desenvolvida
nos Estados Unidos, por Allport a partir do pensamento de Comte, cujo foco era o indivíduo.
Nesta dissertação, por opção da autora e por questões de afinidades de pensamento, serão
trabalhados os estudos de pesquisadores que integram a primeira vertente – que trata do
aspecto social –, por entender que sejam mais adequados ao contexto desta pesquisa.
Estudos apontam que teóricos das áreas da Sociologia e da Psicologia não entravam
em acordo sobre se o foco do estudo das representações deveria recair sobre o indivíduo ou
sobre a sociedade. Por isso, segundo Farr, a contribuição de Moscovici foi fundamental no
sentido de conciliar as representações da psicanálise dentro do contexto social. “A Teoria das
Representações Sociais de Moscovici se constituiu numa importante crítica sobre a natureza
individualizante da maior parte da pesquisa em Psicologia Social na América do Norte.”
(FARR, 1995, p. 49).
Sandra Jovchelovitch destaca que “a Teoria das Representações Sociais se articula
tanto com a vida coletiva de uma sociedade, como com os processos de constituição
simbólica, nas quais sujeitos sociais lutam para dar sentido ao mundo, entendê-lo e nele
encontrar o seu lugar, através de uma identidade social” (JOVCHELOVITCH, 1995, p. 65).
Por isso, no início deste capítulo foi abordada a relação entre identidades, processos de
identificações e a mídia.
A importância do estudo da Teoria das Representações Sociais é defendida por
Pedrinho Guareschi porque, segundo o autor, ela contempla a dimensão cognitiva, afetiva e
social e estabelece uma síntese teórica entre fenômenos que, em nível de realidade, estão
profundamente ligados e encontram sua base na realidade social.

A dimensão cognitiva, afetiva e social estão presentes na própria noção de
representações sociais. O fenômeno das representações sociais, e a teoria que
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se ergue para explicá-lo, diz respeito à construção de saberes sociais e, nessa
medida, ele envolve a cognição. O caráter simbólico e imaginativo desses
saberes traz à tona a dimensão dos afetos, porque os sujeitos sociais
empenham-se em entender e dar sentido ao mundo, eles também o fazem
com emoção, com sentimento e com paixão. A construção da significação
simbólica é, simultaneamente, um ato de conhecimento e um ato afetivo.
Tanto a cognição como os afetos que estão presentes nas representações
sociais encontram a sua base na realidade social. (GUARESCHI e
JOVCHELOVITCH, 1995, p. 20)

Guareschi salienta que três postulantes apontam a relevância do conceito de
representações sociais: (a) é um conceito abrangente, que compreende outros conceitos, tais
como atitudes, opiniões, imagens, ramos de conhecimento; (b) possui poder explanatório: não
substitui, mas incorpora os outros conceitos, indo mais a fundo na explicação causal dos
fenômenos; (c) o elemento social é algo constitutivo das TRS e não uma entidade separada.
“O social não determina a pessoa, mas é parte substantiva dela. O ser humano é tomado como
essencialmente social” (1995, p. 204). Afinal, “a sociedade somos nós”, como defende o
autor.
Para compreender as representações sociais, antes é preciso falar sobre o ato de
representar. Freire Filho (2004) lembra que o verbo representar é sinônimo de apresentar de
novo; substituir; delegação de poderes; falar por ou falar sobre. Ou ainda: ser imagem ou
reprodução de; tornar presente; patentear; significar; chefiar missão junto a; estar em lugar de,
substituir; ser procurador ou mandatário de; expor uma queixa ou censura etc.
Assim, o autor define o conceito de representação como o “uso dos mais variados
sistemas significantes disponíveis (textos, imagens, sons) para „falar por‟ ou „falar sobre‟
categorias ou grupos sociais, no campo de batalha simbólico das artes e das indústrias da
cultura” (Freire Filho, 2004, p. 45). Ele lembra que é “por intermédio dos significados
produzidos pelas representações que damos sentido à nossa experiência, àquilo que somos e
àquilo que podemos nos tornar” (idem).
Minayo (1995, p. 110) destaca que “as representações podem ser consideradas
matéria-prima para a análise do social e também para a ação pedagógico-política de
transformação, pois retratam e refratam a realidade segundo determinado segmento da
sociedade”. Isso porque mesmo que algumas formas de pensar a sociedade sejam abrangentes,
cada grupo social faz da visão geral uma representação particular, de acordo com sua posição
na sociedade. Assim, “essa representação é portadora também dos interesses específicos
desses grupos e classes sociais” (1995, p. 110).
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Mas, enfim, o que são as representações sociais? Para Hall a representação é a
produção de sentido através da linguagem. Tal pensamento entra em consonância com a
definição de outros autores, que serão citados mais adiante.

Representación es la producción de sentidos de los conceptos em nuestras
mentes mediante el lenguage. Es el vinculo entre los conceptos e el lenguage
que nos capacita para referirnos sea al mundo „real‟ de los objetos, gente o
evento, o aun a los mundos imaginarios de los objetos, gente y eventos
ficticios” (HALL, 2002, p. 4)21.

Hall afirma que a representação é o sistema mediante o qual objetos, gente e eventos
se correlacionam com um conjunto de conceitos ou representações mentais que os indivíduos
trazem em suas cabeças. “La relación entre las „cosas‟, conceptos y signos está em la corazón
de la producción de sentido dentro de um linguaje. El proceso que vincula estos tres
elementos y los convierte en um conjunto es lo que denominamos „representaciones‟”22
(HALL, 2002, p. 6).
Em se tratando do tema representações sociais, Minayo (1995, p. 89) destaca que este
é “um termo filosófico que significa reprodução de uma percepção retida na lembrança ou do
conteúdo do pensamento”. A autora afirma que nas Ciências Sociais são definidas como
categorias de pensamento que expressam a realidade, explicam-na, justificando-a ou
questionando-a. Entretanto, Minayo lembra que é necessário ressaltar que as representações
não são necessariamente conscientes e elas trazem consigo elementos tanto de dominação
como de resistência, o que corrobora com o pensamento de Freire Filho citado anteriormente.

As Representações Sociais não são necessariamente conscientes. Podem até
ser elaboradas por ideólogos e filósofos de uma época, mas perpassam o
conjunto da sociedade ou de determinado grupo social, como algo anterior e
habitual, que se reproduz a partir das estruturas das próprias categorias de
pensamento do coletivo ou dos grupos. Por isso, embora essas categorias
apareçam como elaboradas teoricamente por algum filósofo, elas são a
mistura das ideias das elites, das grandes massas e também das filosofias
correntes, e expressão das contradições vividas no plano das relações sociais
de produção. Por isso mesmo, nelas estão presentes elementos tanto da
dominação como da resistência, tanto das contradições e conflitos como do
conformismo” (MINAYO, 1995, p. 109).

21

Livre tradução da autora da pesquisa: Representação é a produção de sentidos dos conceitos em nossas mentes
mediante a linguagem. É o vínculo entre os conceitos e a linguagem que nos capacita para referirmos aos
mundos imaginários dos objetos, gente e eventos fictícios.
22
Livre tradução da autora da pesquisa: A relação entre as „coisas‟, conceitos e signos está no coração da
produção de sentido dentro de uma linguagem. O processo que vincula estes elemento e os converte em um
conjunto é o que denominamos representações.
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Sendo assim, as representações sociais podem colaborar para a manutenção do status
quo e a conservação de modelos hegemônicos, como podem também sugerir modelos contrahegemônicos, de negação de padrões que foram estabelecidos e reforçados pelos estereótipos
e preconceitos, como defende Freire Filho. Cabe a este estudo verificar se as representações
sociais de idosos presentes nos vídeos do Ministério da Saúde são de conformismo ou
contestação da ideias conservadoras acerca da velhice e dos velhos.
Jodelet (apud Guareschi, 1995, p. 202) destaca que representação social é “uma forma
de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, tendo uma visão prática e concorrendo
para a construção de uma realidade comum a um conjunto social”. Já Guareschi afirma que o
conceito de representações sociais contempla várias dimensões: o que as formam, como elas
se constituem e quais os efeitos delas. Por isso é um conceito dinâmico, gerador (generativo),
relacional, amplo, político-ideológico (valorativo) e, por isso tudo, social. Em síntese, é um
conceito relacional e social:

São diversos os elementos que costumam estar ligados ao conceito de RS
[representações sociais]: ele é um conceito dinâmico e explicativo, tanto da
realidade social, como física e cultural. Possui uma dimensão histórica e
transformadora. Junta aspectos culturais, cognitivos e valorativos, isto é,
ideológicos. Está presente nos meios e nas mentes, isto é, ele se constitui
numa realidade presente nos objetos e nos sujeitos. É um conceito sempre
relacional, e por isso mesmo social (GUARESCHI, 1995, p. 202).

Wagner (1995, p. 149) destaca que é também um conceito multifacetado porque por
um lado a representação é concebida como um processo que envolve comunicação e discurso,
ao longo do qual significados e objetos sociais são construídos e elaborados. “Por outro lado,
as representações sociais são operacionalizadas como atributos individuais – como estruturas
individuais de conhecimento, símbolos e afetos distribuídos entre pessoas em grupos ou
sociedade”. De acordo com o autor, é justamente essa dupla visão do conceito que o faz
versátil e dá origem a várias interpretações e usos que nem sempre são compatíveis uns com
os outros.
E como as representações sociais geram processos de identificações? Para chegar a
esse ponto, é preciso saber que a linguagem é a mediação privilegiada para a compreensão das
representações sociais e que as representações são apreendidas por meio da cultura. Isso é o
que defendem Minayo e Hall. Para o segundo, a linguagem compartilhada é o sistema de
representação que a sociedade utiliza para construir sentido. “Nuestro mapa conceptual
compartido debe ser traducido a um linguaje común, de tal modo que podemos correlacionar
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nuestros conceptos e ideas com ciertas palabras escritas, sonidos, dichos, ou imágenes
visuales”23 (HALL, 2002, p. 5).
E esta linguagem é possível por meio da manipulação dos signos, que permitem
traduzir pensamentos e conceitos em palavras, sons ou imagens, para expressar sentidos e
comunicar pensamentos a outras pessoas. É por meio de uma cultura compartilhada – de
acordo com Hall – que os indivíduos podem dar sentido semelhante às representações. Ou
seja, compartilhar uma mesma interpretação do mundo.
De hecho, cada uno de nosotros entende e interpreta el mundo de una
maneira única e individual. Sin embargo, somos capaces de comunicarmos
porque compartilhamos de manera amplia los mismos mapas conceptuales y
por [...] interpretamos el mundo, o le damos sentido, aproximadamente de la
misma manera. Esto es lo que de hecho entendemos cuando décimos que
„pertencemos a la misma cultura‟. Porque interpretamos el mundo de manera
aproximadamente igual, podemos construir una cultura compartida de
sentidos y por tanto construir un mundo social que habitamos
conjuntamente. Por ella „la cultura‟ es definida a veces em términos de
„sentidos compartidos o mapas conceptuales compartidos‟ (HALL, 2002, p.
5)24.

Desta forma, os sistemas e as convenções de representação são aprendidos por meio da
cultura – conceito que foi explorado no ítem anterior deste capítulo. Hall lembra que os
indivíduos são não apenas sujeitos biológicos, mas também sujeitos culturais.
Esto es lo que los niños aprenden, y la manera como ellos llegan a ser, no
simples individuos biológicos sin sujetos culturales. Apenden el sistema y
las convenciones de la representación, los códigos de sus lenguages y cultura
que los equipa com un „saber hacer‟ cultural que les posibilita funcionar
como sujetos culturalmente competentes. No es que este conocimiento este
impreso em sus genes, sino debido a que ellos aprenden sus convenciones y
por ello gradualmente llegan a ser „personas culturizadas‟ – esto es,
membros de su cultura. Ellos internalizan inconscientemente los códigos que
les permiten expresar ciertos conceptos e ideas a través de los sistemas de
representación – escritura, habla, gestos, visualización, y demás – e

23

Livre tradução da autora da pesquisa: Nosso mapa conceitual compartilhado deve ser traduzido a uma
linguagem comum, de tal modo que podemos correlacionar nossos conceitos e ideias com certas palavras
escritas, sons, dito ou imagnes visuais.
24
Livre tradução da autora da pesquisa: De fato, cada um de nós entende e interpreta o mundo de uma maneira
única e individual. Contudo, somos capazes de comunicarmos porque compartilhamos de maneira ampla os
mesmos mapas conceituais e por (...) interpretarmos o mundo, ou darmos sentido, aproximadamente da mesma
maneira. Isto é que de fato entendemos quando dizemos que „pertencemos a mesma cultura‟. Porque
interpretamos o mundo de maneira aproximadamente igual, podemos construir uma cultura compartilhada de
sentidos e, portanto, de construir um mundo social que habitamos conjuntamente. Por ela, a cultura, é definida às
vezes em termos de „sentidos compartilhados ou mapas conceituais compartilhados‟.
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interpretar las ideas que les son comunicadas usando los mismos sistemas
(HALL, 2002, p. 8)25.

O conceito de representação tem ocupado um novo e importante lugar nos estudos da
cultura. Isso porque a representação conecta o sentido à linguagem e à cultura. Hall (2002, p.
2) diz que “representación es una parte esencial del proceso mediante el cual se produce el
sentido y se intercambia entre los membros de uma cultura. Pero implica el uso del linguaje,
de los signos y las imágenes que están por, o representan cosas”26.
Spink lembra que as representações sociais como produtos sociais têm que ser sempre
remetidas às condições sociais que as engendram, ou seja, o contexto de produção onde os
sujeitos estão inseridos. A autora afirma que o contexto não pode ser definido apenas pelo
espaço social em que a ação se desenrola, mas também a partir de uma perspectiva temporal.

As representações sociais, enquanto formas de conhecimento, são estruturas
cognitivo-afetivas e, desta monta, não podem ser reduzidas apenas ao seu
conteúdo cognitivo. Precisam ser entendidas, assim, a partir do contexto que
as engendram e a partir de sua funcionalidade nas interações sociais do
cotidiano” (SPINK, 1995, p. 118).

Ou seja, as representações sociais agem também numa perspectiva de funcionalidade
nas interações sociais cotidianas, servem para orientar ações. Entretanto, como a sociedade
não vive de ideias e ações consensuais, tanto a diversidade como a contradição remetem ao
estudo das representações sociais como processo. É o que afirma Spink (1995, p. 123): “mas
não como processamento de informação, mas como práxis; ou seja, tomando como ponto de
partida a funcionalidade das representações sociais na orientação da ação e da comunicação”.
Assim, a elaboração das representações sociais – enquanto formas de conhecimento
prático que orientam as ações no cotidiano – se dá na interface de duas forças: conteúdos que
circulam em nossa sociedade e processo de interação social e as pressões para definir uma
dada situação de forma a confirmar e manter identidades coletivas.
25

Livre tradução da autora da pesquisa: Isto é o que as crianças aprendem e a maneira como elas vêm a ser, não
simples indivíduos biológicos e sim sujeitos culturais. Aprendem o sistema e as convenções da representação, os
códigos e suas linguagens e cultura que as equipa com um „saber fazer‟ cultural que as possibilita funcionar
como sujeitos culturalmente competentes. Não é que esse conhecimento está impresso nos seus genes, sim
devido a que elas aprendem suas convenções e por elas gradualmente chegam a ser „pessoas culturizadas‟ – isto
é, membros de sua cultura. Elas internalizam inconscientemente os códigos que as permitem expressar certos
conceitos e ideias através dos sistemas de representação – escrita, fala, gestos, visões e demais – e interpretar as
ideais que lhes são comunicadas usando os mesmo sistemas.
26
Livre tradução da autora da pesquisa: Representação é uma parte essencial do processo mediante o qual se
produz o sentido e as trocas entre os membros de uma cultura. Mas implica o uso da linguagem, dos signos e as
imagens que estão por ou representam coisasl.
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Ao abordar o tema representações sociais, é preciso relacioná-lo também a questão do
espaço público e do outro, da alteridade. Isso porque, de acordo com Jovchelovitch, “as
representações sociais enquanto fenômeno psicossocial estão necessariamente radicadas no
espaço público e nos processos através dos quais o ser humano desenvolve um identidade,
cria símbolos e se abre para a diversidade de um mundo de Outros” (1995, p. 65).
A autora salienta que a esfera pública é o espaço da alteridade e que fornece às
representações sociais o terreno sobre o qual elas podem ser cultivadas e se estabelecer. “A
alteridade é também a condição necessária para o desenvolvimento simbólico e para o
desenvolvimento do Eu” (1995, p. 20).
A partir deste ponto de vista, Jovchelovitch (1995, p. 69) recorre ao conceito de
espaço público de Habermas, no qual a esfera pública configura-se como o espaço em que
cidadãos se encontram e falam uns com os outros de forma que garanta acesso a todos. Vale
destacar que Habermas coloca que na atualidade a mídia se apresenta como um novo espaço
público – substituindo a antiga ágora dos gregos –, onde ocorrem os debates e as discussões
de interesse dos indivíduos que compõem uma sociedade. Sodré também tem um pensamento
semelhante, como foi citado no ítem sobre a mídia. Sobre o pensamento de Habermas,
Jovchelovitch afirma que:

A esfera pública, portanto, como espaço que existe em função da pluralidade
humana como o espaço que se sustenta em função da diversidade humana,
como espaço que introduz a noção de transparência e prestação de contas,
como espaço que encontra sua forma de expressão no diálogo e na ação
comunicativa, traz para o centro da nossa análise a dialética entre o Um e o
Outro, e sublinha a importância das relações entre sujeito-outros e sujeitossociedade para dar conta dos possíveis significados tanto da vida individual
como da vida pública. (JOVCHELOVITCH, 1995, p. 70)

Desta maneira, entende-se que é através da ação de sujeitos sociais agindo no espaço
que é comum a todos, que a esfera pública aparece como o lugar em que uma comunidade
pode desenvolver e sustentar saberes sobre si própria, ou seja, as representações sociais.
Dentro desse pensamento, entende-se que a alteridade é terreno fértil para a construção de
identidade individual. Ou seja, o acesso à individualidade reside na presença do Outro.

A possibilidade real de confrontação, portanto, nos é dada por um outro
espelho na vida cotidiana – a face de um Outro. O fato de que os seres
humanos podem interrogar a si mesmos e podem usar diferentes territórios
para refletir sobre suas identidades demonstra claramente que para além de
qualquer tipo de isolacionismo e individualismo a verdadeira possibilidade
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de acesso à individualidade
(JOVCHELOVITCH, 1995, p. 70).

reside

na

presença

de

Outros.

Dentro do contexto mencionado acima – o espaço público e a existência da alteridade
–, conforme Jovchelovitch, algumas características são cruciais na construção da
representação. O aspecto referencial da representação, ou seja, elas são sempre a referência de
alguém para alguma coisa; e o caráter imaginativo e construtivo, que a faz autônoma e
criativa. Por fim, a natureza social: os elementos que estruturam a representação advêm de
uma cultura comum e estes elementos são aqueles da linguagem, como também defende Hall.

O sujeito constrói, na sua relação com o mundo, um novo mundo de
significados. De um lado, é através de sua atividade e relação com os outros
que as representações têm origem, permitindo uma mediação entre o sujeito
e o mundo que ele ao mesmo tempo descobre e constrói. De outro lado, as
representações permitem a existência de símbolos – pedaços de realidade
social mobilizados pela atividade criadora de sujeitos sociais para dar
sentido e forma às circunstâncias nas quais eles se encontram
(JOVCHELOVITCH, 1995, p. 78).

Nesta parte, cabem as seguintes discussões: como as representações sociais são
construídas? Qual é o papel da mídia dentro desse processo? Guareschi e Jovchelovitch
apostam que a produção das mesmas ocorre nas instituições, nas ruas, nos meios de
comunicação de massa, nos canais informais de comunicação social, nos movimentos sociais,
entre outros. “É quando as pessoas se encontram para falar, argumentar, discutir o cotidiano,
ou quando elas estão expostas às instituições, aos meios de comunicação, aos mitos e à
herança histórico-cultural de suas sociedades, que as representações sociais são formadas”
(GUARESCHI e JOVCHELOVITCH, 1995, p. 20).
Ou seja, a produção midiática é local de produção das representações. Por isso, os
meios de comunicação de massa têm sido um objeto de investigação para a teoria das
representações sociais. “Em sociedades cada vez mais complexas, onde a comunicação
cotidiana é em grande parte mediada pelos canais de comunicação de massa, representações e
símbolos tornam-se a própria substância sobre a quais ações são definidas e o poder é – ou
não – exercido.” (GUARESCHI e JOVCHELOVITCH, 1995, p. 20).
Desta maneira, as mediações sociais, em suas mais variadas formas – inclusive a
midiática –, geram as representações sociais dentro do espaço público e na presença da
alteridade.
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As representações sociais são uma estratégia desenvolvida por atores sociais
para enfrentar a diversidade e a mobilidade de um mundo que, embora
pertença a todos, transcende a cada um individualmente. Nesse sentido, elas
são um espaço potencial de fabricação comum, onde cada sujeito vai além de
sua própria individualidade para entrar em um domínio diferente, ainda que
fundamentalmente relacionado: o domínio da vida em comum, o espaço
público. Dessa forma, elas não apenas surgem através de mediações sociais,
mas tornam-se, elas próprias, mediações sociais. E enquanto mediação
social, elas expressam por excelência o espaço do sujeito na sua relação com
alteridade, lutando para interpretar, entender e construir o mundo.
(JOVCHELOVITCH, 1995, p. 81).

Sendo assim, tratando de alteridade, é necessário pensar sobre o idoso e o outro. Quem
é o outro? Ou melhor, quem são os outros? São os jovens, as crianças e os adultos. No
entanto, o outro pode ser também o outro idoso. Afinal, como apontou Beauvoir (1970a),
velho é sempre o outro. O outro pode ser o idoso da propaganda do Ministério da Saúde. Mas,
quem são eles? Quais são as representações de idosos apresentadas nos vídeos da campanha
de vacinação? Responder esses questionamentos torna-se objetivo desta pesquisa. Tal
tentativa será executada no capítulo 3.
Jovchelovitch defende que “os processos que engrendam representações sociais estão
embebidos na comunicação e nas práticas sociais: diálogo, discurso, rituais, padrões de
trabalho e produção, arte, em suma, cultura” (1995, p. 79). Moscovici defende que “os
fenômenos sociais que nos permitem identificar de maneira concreta as representações e de
trabalhar sobre elas são, nós o sabemos, as conversações, dentro das quais se elaboram os
saberes populares e o senso comum” (1995, p. 9).
Desta maneira, ao pensar na produção das representações sociais, faz-se necessário
pensar sobre senso comum, crenças coletivas, saberes populares e esterótipos. Porém,
Moscovici alerta que “as conversações, os saberes populares ou o senso comum devam ser
considerados à parte, ou que se aceite que somente eles expressem as representações sociais.
Estas podem ser encontradas, sob outras formas, nas ciências, nas religiões, nas ideologias e
em outras circunstâncias.” (1995, p. 10). Ou seja, não é apenas uma ou outra coisa que age na
produção das representações sociais, mas vários fatores misturados.
Moscovici (1995, p. 11) defende que a Teoria das Representações Sociais confere
racionalidade à crença coletiva e sua significação, às ideologias, aos saberes populares e ao
senso comum. Spink (1995, p. 118) lembra que “as representações sociais, sendo formas de
conhecimento prático, inserem-se mais especificamente entre as correntes que estudam o
conhecimento do senso comum”. Entretanto, a autora alerta que, apesar das representações
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sociais circularem dentro do senso comum, existe aí a diversidade, o consenso e brechas que
permitem mudanças e abertura a novidades.

Embora paradoxal, aceitar a diversidade implícita do senso comum não
significa necessariamente abrir mão do consenso, pois algo comum sempre
sustenta uma ordem social: pressupostos de natureza ideológica, epistémes
historicamente localizadas ou até mesmo ressonâncias do imaginário social.
Afinal, as representações sociais são elaboradas a partir de um campo
socialmente estruturado e são frutos de um imprinting social. Mas, como
aponta Morin (1983), há zonas fracas neste imprinting que permitem com
que haja movimento, mudança, abertura à novidade (SPINK, 1995, p. 123).

Sendo assim, ao tratar do conceito de representações sociais, é primordial relacioná-lo
com outros, tais como opinião pública, representações coletivas (Durkheim), mito,
estereótipos e ideologia. Ao comparar as representações sociais e a opinião pública, Guareschi
(1995, p. 194) defende que “as RS [representações sociais], ao contrário da opinião pública,
têm a ver com as dimensões de construção e de mudança, ausentes do conceito de opinião
pública”.
Sobre opinião público, Spink (1995) esclarece que o termo recebe seu significado a
partir de uma situação multiindividual, em que os indivíduos se expressam, ou são chamados
a se expressar, a favor ou contra, apoiando ou opondo-se, uma condição específica, alguma
pessoa ou proposta de importância geral. O conceito de opinião pública deve ser colocado,
para se distinguir a diferença entre opinião pública e representações sociais.
Antes mesmo dos primórdios dos estudos das representações sociais, Durkheim
trabalhava o conceito de representações coletivas, que foi ampliado por Moscovici, porque
acreditava que o conceito estático de Durkheim não se apropria mais a sociedades dinâmicas e
fluídas da atualidade e sim a sociedades mais cristalizadas e estruturadas. Moscovici defende
que as representações coletivas são o que se chama de tradições, se espalham lentamente;
enquanto que as representações sociais são típicas das culturas modernas, se espalham
rapidamente por toda população, mas possuem um curto período de vida, são as chamadas
modas. Isso vai bem ao encontro do conceito de modernidade líquida proposto por Bauman
sobre a volatilidade que predomina na contemporaneidade.
E qual é a relação dos mitos com as representações sociais? Guareschi (1995, p. 196)
lembra que “o mito é um fenômeno cultural estratificado, cristalizado, não possui
dinamicidade e a historicidade que se quer dar ao conceito de RS [representação social]”. Ou
seja, o mito apresenta-se como estático enquanto que as representações sociais são mais
fluídas (no sentido Baumaniano), flexíveis e propensas a mudanças.
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Ao tratar das representações sociais, Guareschi também enfatiza que as mesmas são
geralmente ideológicas e podem estar a serviço de relações de poder:

Quando as RS [representações sociais] são focalizadas como campos
socialmente estruturados, leva à conceituação de ideologia como visão de
mundo; a segunda, privilegiando as práticas sociais, possibilita a emergência
da ideologia como „representações hegemônicas a serviço das relações de
poder‟. As RS são, por isso, sempre ideológicas (GUARESCHI, 1995, p.
201).

O pensamento de Guareschi vai ao encontro do de Freire Filho, quando se trata de
representações sociais, ideologia, estereótipos, jogo de poder, manutenção do status quo e
hegemonia. Freire Filho (2004 e 2005) foca seu o estudo das representações sociais dos
grupos marginalizados e minorias no contexto dos meios de comunicação de massa – o que
foi consolidado nos anos 1960, a partir da defesa da política de identidade pela afirmação da
singularidade cultural dos grupos oprimidos ou marginalizados. Tal colocação é feita porque,
nesta dissertação, aposta-se que os idosos compõem uma minoria marginalizada, por isso a
importância dos estudos de Freire Filho.
Ou seja, os estudos acerca da questão da sub-representação ou representação distorcida
de identidades sociais na mídia – classes, gêneros, sexualidade, raças, etnias, nacionalidades –
se consolidaram uma década após a intensificação das pesquisas sobre representações sociais.
Freire Filho lembra que a análise crítica sobre a representação das minorias se consolidou
como um dos temas centrais da agenda dos Estudos Culturais e midiáticos, que se debruçaram
sobre a questão da representação das minorias nos meios de comunicação de massa.
A cultura da mídia, segundo Freire Filho, teve um papel crucial na formulação e no
reconhecimento das sub-representações ou representações das minorias e grupos
marginalizados. “Na área específica dos estudos midiáticos, testemunhamos um crescente
interesse pelo complexo processo de produção, circulação, consumo e contestação de
representação de minorias” (2005, p. 19).
Por que se atentar às representações sociais apresentadas na mídia? Que poder elas
têm? Porque “a avaliação que os indivíduos fazem de si mesmo e de seus interesses, sob o
influxo crescente dos referenciais midiáticos, interfere substancialmente, por sua vez, nas
demandas políticas que expressam ou deixam de pleitear” (STREET apud FREIRE FILHO,
2004, p. 46). Ou seja, o caráter ideológico das representações sociais merece atenção especial,
pois não se pode negar a intencionalidade dos modelos apresentados pelos meios de
comunicação de massa.
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Freire Filho (2005, p. 20) destaca que é necessário se atentar para o papel crucial da
cultura da mídia na formulação, no reconhecimento e na legitimação de modelos daquilo que
significa ser homem ou mulher, moral ou imoral, feio ou bonito, bem-sucedido ou fracassado
– acrescenta-se aqui ser jovem ou velho –, entre outros critérios e referenciais significativos
para a condução da vida diária e a capacidade de situar-nos no mundo moderno. As
representações midiáticas tanto servem para a aceitação do status quo como também para se
questionar as ideologias e as estrutura de poder conservadoras.
Ao tratar das representações e das sub-representações das minorias e dos grupos
marginalizados, Freire Filho destaca que debates públicos e análises acadêmicas acerca da
veiculação maciça de representações desfavoráveis e danosas das minorias costumam gravitar
em torno de estereótipos. Por minorias, entende-se: “conceito que abarca todo grupo social
cujas perspectivas e vozes são marginalizadas pelas estruturas de poder e pelos sistemas de
significação dominantes numa sociedade ou cultura” (EDGAR e SEDGWICK apud FREIRE
FILHO, 2004, p. 46). Portanto, inclui-se nesta pesquisa os idosos como um tipo de minoria.
Se as representações negativas ou sub-representações das minorias giram em torno dos
estereótipos, é necessário compreender esse conceito. Sobre estereótipos, Freire Filho (2004 e
2005) destaca duas noções trabalhadas por Lippmann. A primeira é de base psicológica e
defende que o estereótipo é um modo necessário de processamento de informação, sobretudo
em sociedades altamente diferenciadas, como forma inescapável de criar uma sensação de
ordem, em meio ao frenesi da vida social e das cidades modernas. Nesse caso, o estereótipo –
assim como outros padrões de tipificação e representação – é indispensável no processo
cognitivo mediante o qual estruturamos e interpretamos experiências, eventos e objetos
diversificados e complexos.
Entretanto, Freire Filho critica essa noção de estereótipo por acreditar que “tal
premissa nos leva, porém, a temerária conclusão da necessidade do estereótipo, inocentando
seus perpetradores, e deixando-nos inermes diante do racismo, da xenofobia e da
discriminação sexual” (FREIRE FILHO, 2004, p. 46). O autor prefere considerar o conceito
de base política que apresenta os estereótipos como construções simbólicas enviesadas,
infensas à ponderação racional e resistentes à mudança social.
Os estereótipos, a exemplo de outras categorias, atuam como uma forma de impor um
sentido de organização ao mundo social. Entretanto, a diferença básica é que os estereótipos
objetivam impedir a flexibilidade de pensamento na apreensão, avaliação ou comunicação de
uma realidade ou alteridade, em prol da manutenção do staus quo e da reprodução das
relações de poder, desigualdade e exploração. Por isso, os estereótipos não se limitam a
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identificar categorias de pessoas, mas contêm julgamento e pressuposto tácitos ou explícitos a
respeito de seu comportamento, sua visão do mundo ou sua história.
Citando Barthes, Freire Filho destaca que os estereótipos são reducionistas e
desempenham papel fundamental no discurso do senso comum, pois:

Reduz toda a variedade de características de um povo, uma raça, um gênero,
uma classe social ou um „grupo desviante‟ a alguns poucos atributos
essenciais (traços de personalidade, indumentária, linguagem verbal e
corporal, comprometimento com certos objetivos etc.), supostamente fixados
pela natureza. Encoraja, assim, um conhecimento intuitivo sobre o Outro,
desempenhando papel central na organização do discurso do senso comum
(FREIRE FILHO, 2004, p. 47).

Desta maneira, os estereótipos promovem „controle social‟ e exclusão, ajudando a
demarcar e manter formas simbólicas entre o normal e o anormal, o integrado e o desviante, o
aceitável e o inaceitável, o natural e o patológico, o cidadão e o estrangeiro, os insiders e os
outsiders, Nós e Eles. “Assim, os estereótipos tonificam a auto-estima e facilitam a união de
todos „nós‟ que somos normais, em uma „comunidade imaginária‟, ao mesmo tempo que
excluem, expelem, remetem a um exílio simbólico tudo aquilo que não se encaixa, tudo aquilo
que é diferente” (FREIRE FILHO, 2004, p. 48).
Desta maneira, o estereótipo produz um efeito de verdade probabilística, porque ele
legitima normas e convenções das estruturas de dominação social. “Eles necessitam ser
conceituados (e contestados) como estratégias ideológicas de construção simbólica que visam
a naturalizar, universalizar e legitimar normas e convenções de conduta, identidade e valor
que emanam das estruturas de dominação social vigentes” (FREIRE FILHO, 2004, p. 48).
No primeiro capítulo, onde o tema velhice e envelhecimento foi explorado de forma
aprofundada, foi colocado que a velhice, muitas vezes, é apresentada de forma estereotipada:
o velho é decadente, incapaz, solitário, fracassado e infeliz. Será que este modelo de
representação social estereotipada do idoso está presente nas propagandas do Ministério da
Saúde? Isso é o que será apresentado no capítulo a seguir.
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CAPÍTULO 3 – OS IDOSOS NA VISÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Neste capítulo é realizada a análise do objeto empírico desta pesquisa – que são os
vídeos publicitários do Ministério da Saúde –, com o intuito de tentar responder a perguntaproblema desta dissertação: Quais são as representações de idosos veiculadas nos comerciais
de TV da Campanha Nacional de Vacinação de Idosos? Para tanto, optou-se por utilizar a
combinação de elementos da análise do discurso e da análise fílmica.

3.1. A análise do discurso como ferramenta

A análise do discurso de linhagem francesa foi escolhida como ferramenta para a
avaliação das expressões verbais contidas nas propagandas no Ministério da Saúde. Ela
mostra-se adequada porque, segundo Manhães (2010), resulta na identificação dos discursos
instituídos – como na publicidade (caso desta pesquisa) ou da medicina –, que podem ser
incorporados pelo sujeito. O autor explica que analisar significa dividir, sendo assim “a
análise do discurso é, na verdade, a desconstrução do texto em discursos (..) a técnica consiste
em desmontar para perceber como foi montado” (p. 306).
Eni Orlandi, autora que desenvolve no Brasil importantes trabalhos na área da análise
do discurso seguindo a linha francesa, será a principal autora utilizada nesta pesquisa. Para
ela, essa ferramenta tem por objetivo decifrar os significados não explícitos dos discursos. Ela
adverte que:

A análise do discurso não é um método de interpretação, não atribui nenhum
sentido ao texto. O que ela faz é problematizar a relação com o texto,
procurando apenas explicitar os processos de significação que nele estão
configurados, os mecanismos de produção de sentidos que estão
funcionando. Compreender, na perspectiva discursiva, não é, pois, atribuir
um sentido, mas conhecer os mecanismos pelos quais se põe em jogo um
determinado processo de significação (ORLANDI, 1996, p. 117).

A autora faz distinções entre inteligibilidade, interpretação e compreensão. Interpretar,
segundo ela, diz respeito ao entendimento do sentido construído e, portanto, repetível do
texto. O leitor apenas reproduz o que já está lá produzido. Compreender é ir além da
interpretação, é relacionar o discurso ao contexto sócio-histórico que tornou possível à sua
produção.
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Desta maneira, busca-se nesta pesquisa com o uso desta técnica identificar os
discursos adotados pelo Ministério da Saúde na Campanha Nacional de Vacinação de Idosos.
Assim, cabe perguntar quem é o idoso destas propagandas? Como é esse velho mostrado?
Tais indagações são necessárias porque, segundo Orlandi (1996, p. 10), “quando o leitor real,
aquele que lê o texto, se apropria do mesmo, já encontra um leitor aí constituído com o qual
ele tem de se relacionar necessariamente”. Nesta pesquisa, busca-se desvendar quem é o leitor
imaginário das propagandas do Ministério da Saúde. Tal ação corresponde a alcançar o
objetivo desta pesquisa.
Orlandi (1996) destaca que na análise do discurso trabalha-se com um objetolinguagem diferente daquele instaurado pela linguística tradicional, porque procura tratar dos
processos de constituição do fenômeno linguístico e não meramente do seu produto. Assim, a
análise do discurso tem como ponto de partida a linguagem como transformadora. A
linguagem é considerada um trabalho simbólico. O modo de produção da linguagem é vista
como parte da produção social geral. Seguindo este raciocínio, é importante destacar que a
produção do discurso envolve os interlocutores (o falante e o ouvinte), a situação, o contexto
histórico-social e ideológico.

O estudo da linguagem não pode estar apartado da sociedade que a produz.
Os processos que entram em jogo na constituição da linguagem são os
processos históricos sociais. A análise do discurso tem uma proposta
adequada em relação a estas colocações, já que no discurso constatamos o
modo social de produção da linguagem. Ou seja, o discurso é um objeto
histórico-social, cuja especificidade está em sua materialidade, que é
linguística (ORLANDI, 1996, p. 17).

Sendo assim, a autora afirma que a linguagem é mais do que suporte do pensamento,
do que instrumento de comunicação. Os interlocutores, a situação, o contexto histórico-social,
ideológico, ou seja, as condições de produção constituem o sentido da sequência verbal
produzida. “Na perspectiva da análise do discurso, entretanto, tomar a palavra é um ato social
com todas as suas implicações: conflitos, reconhecimentos, relações de poder, constituição de
identidades, etc” (OROLANDI, 1996, p. 17). Acrescenta-se aí a constituição de processos
identificatórios, que também são importantes nesta pesquisa.
É necessário salientar que existem relações de forças no discurso: o lugar do falante x
o lugar do ouvinte. O lugar deve ser compreendido enquanto espaço de representações sociais.
Desta maneira, todo falante e todo ouvinte ocupa um lugar na sociedade e isso faz parte da
significação. Orlandi alerta que:
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Os mecanismos de qualquer formação social têm regras de projeção que
estabelecem a relação entre as situações concretas e as representações
(posições) dessas situações no interior do discurso: são as formações
imaginárias. O lugar assim compreendido, enquanto espaço de
representações sociais, é constitutivo das significações. Tecnicamente, é o
que se chama relação de forças no discurso (ORLANDI, 1996, p. 18).

A relação de forças não é imediatamente visível em um texto, mas que o constitui.
“Podemos dizer que o lugar social dos interlecutores (aquele do qual falam e lêem) é parte
constitutiva do processo de significação. Assim, o(s) sentido(s) de um texto está(ão)
determinado(s) pela posição que ocupam aqueles que o produzem (os que o emitem e o
lêem)” (ORLANDI, 1996, p. 12).
Desta maneira, pode-se dizer que a análise do discurso é uma reflexão sobre as
possíveis leituras (concepções) que se fazem do mundo, que estão relacionadas a aspectos
sócio-históricos e culturais dos leitores e dos produtores. A técnica trabalha com a noção de
implícitos – aquilo que não está dito, mas que também está significando. Por isso, é preciso
atentar-se para aquilo que não está dito, mas sustenta o que está dito; o que se pode supor, a
partir do que está dito; ao que se pode opor ao que está dito e a existência de outras maneiras
de dizer o que se disse e que significa com nuances distintas.
Portanto, na análise do discurso é necessário considerar os modos de leitura, que
tratam de relações, tais como: a) a relação texto/autor (o que ele quis dizer); a relação
texto/outros textos (em que medida este texto difere daquele); a relação do texto com o
referente (o que o texto diz de x) e a relação do texto com o leitor (o que entendeu).
Os sujeitos – autor e leitor – são elementos de um mesmo processo de significação.
Por isso, a relação entre autor/leitor/texto nega a possibilidade de se pensar: (a) um autor
onipotente, cujas intenções controlassem o percurso da significação do texto; (b) a
transparência do texto, que diria por si toda (e apenas uma) significação; (c) um leitor
onisciente, cuja capacidade de compreensão dominasse as múltiplas determinações de
sentidos que jogam em um processo de leitura.
Compreender os discursos implica em relacioná-los criticamente ao contexto
sociocultural e histórico que permitiu sua configuração atual. Por isso, a análise do discurso
opera com o conceito de formações discursivas. Ou seja, as palavras, expressões, proposições
recebem seu sentido da formação discursiva na qual são produzidas. Orlandi define formações
discursivas como:
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As formações discursivas são formações componentes das formações
ideológicas e determinam o que pode e deve ser dito a partir de uma posição
em uma conjuntura dada. As palavras mudam de sentido ao passarem de
uma formação discursiva para outra, pois muda sua relação com a formação
ideológica (ORLANDI, 1996, p. 18).

As formações discursivas são formações ideológicas: conjunto de atitudes e
representações que não são nem individuais nem universais, mas se reportam mais ou menos
diretamente às posições de classe em conflito umas com as outras. E, os sujeitos que
produzem os discursos estão inseridos dentro desse processo. “O sujeito que produz
linguagem também está reproduzido nela, acreditando ser a fonte exclusiva de seu discurso
quando, na realidade, retoma sentidos preexistentes” (ORLANDI, 1996, p. 19). Isso é o que a
autora chama de ilusão discursiva do sujeito.
Orlandi lembra que o sujeito não se apropria da linguagem num movimento
individual, mas social. Nela está refletido o modo como o sujeito o fez, ou seja, sua
interpelação pela ideologia. O sujeito faz uma seleção em relação aos meio que a língua
oferece, dentro de um contexto social. Por isso, Orlandi (1996, p. 19) destaca que “a seleção
que o sujeito faz entre o que diz e o que não diz também é significativa”.
Desta forma, entende-se que a formação discursiva, antes de ser concebida como algo
dado e determinado, é vista aqui como uma arena na qual se desenrola o embate entre
diferentes forças sociais, entre discursos oriundos de diversas instâncias sociais – em
particular dos meios de comunicação de massa, o que interessa a esta pesquisa –, que faz com
que a pluralidade de sentidos possíveis nos discursos socialmente produzidos se sedimentem,
apontando os significados passíveis de legitimação ou incorporação e tornando inaceitáveis ou
marginais tantos outros.
É preciso atentar-se para o fato de que se se considera que os discursos se constroem
em referência a outros discursos, em especial ao discurso hegemônico. Para compreendê-los é
preciso estabelecer relações entre eles, entre o discurso particular objeto de análise e o
discurso social dominante e como, em suas falas particulares, encontram-se reproduzidos
elementos daquele discurso.
A utilização da técnica da análise do discurso permite identificar a existência da
polifonia – ou seja, a multiplicidade de vozes, que é a presença em um discurso de elementos
de mais de uma formação discursiva. Este procedimento também propõe e permite identificar
os lugares sociais de onde os indivíduos falam; como se veem no conjunto da sociedade;
como se representam; as tendências evidenciadas nas falas e as possibilidades de ultrapassar
os limites sociais que se insinuam ou se explicitam nos discursos particulares. Enfim, põe em
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relevo as disposições à concordância, à ruptura ou à dissidência possível em relação ao
socialmente instituído.
A partir do uso da técnica da análise do discurso como ferramenta de estudo das
narrativas verbais da propagandas do Ministério da Saúde, propõe-se identificar se o discurso
utilizado pelo Estado caminha no sentido da concordância ou ruptura como a representação
estereotipada do idoso. Acredita-se que será possível identificar se a propagandas da
campanha trabalham com a imagem do idoso ressignificada, reinventada ou não.

3.2. Utilizando elementos da análise fílmica

Para a análise das narrativas visuais das propagandas da Campanha Nacional de
Vacinação de Idosos optou-se por utilizar elementos da análise fílmica, por se considerar cada
propaganda como um filme publicitário. Sobre essa técnica, Vanoye e Goliot-Leté (1994)
definem que analisar um filme ou fragmento é desmembrá-lo para averiguar cada item que
não pode ser observado na totalidade da obra audiovisual, mas que estudado separadamente
traz uma interpretação mais aguçada. A partir disso pode-se entender o intuito do diretor ao
trabalhar de maneira cuidada todos esses aspectos.
Gardies (2007) afirma sobre a análise fílmica que cada interpretação audiovisual exige
uma adaptação da forma de trabalho do analista com a abordagem utilizada. O primordial é
que o pesquisador tenha conhecimento de linguagem cinematográfica e da significação dos
elementos constitutivos do discurso visual para que possa compreender o motivo da utilização
de cada aparato na estruturação do filme.
Nesta pesquisa, os comerciais de TV da Campanha Nacional de Vacinação de Idosos
serão tratados como filmes publicitários e não haverá distinção entre chamá-los de
publicidade ou propaganda. Entretanto, para falar sobre filme publicitário e propaganda, fazse necessário esclarecer brevemente a diferença entre publicidade e propaganda. Esta
discussão não será aprofundada, pois não é objetivo desta pesquisa. Os esclarecimentos são
necessários para se compreender porque as peças da Campanha de Vacinação são chamadas
de filmes publicitários e optou-se por trabalhar também com elementos da análise fílmica
como uma das técnicas utilizadas para a interpretação das propagandas.
Considerando-se que existe certa limitação de reflexão teórica em torno da publicidade
e da propaganda, aposta-se que seja produtivo esclarecer, primeiramente, a diferença entre os
termos publicidade e propaganda e explicitar como esses serão empregados nessa pesquisa.
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Para Sant´Anna (1996), o termo publicidade remete a divulgar, tornar público, e propaganda
compreende a ideia de implantar, de incutir uma ideia, um conceito, uma crença.
De certa forma, essa posição vai ao encontro do que expõe Carvalho (2002), que
entende a propaganda como algo mais relacionado a mensagens políticas e religiosas e a
publicidade como mais ligada a mensagens comerciais. O que se percebe, em ambos os casos,
é que os métodos de criação são semelhantes, tanto na publicidade quanto na propaganda; as
diferenças se encontram no universo que ambas exploram e nos objetivos que buscam
atingir27.
Gomes (2001) busca como referências para discussão do assunto dados bibliográficos
do Brasil e de outros países para investigar, empiricamente, como os termos são adotados no
mercado de trabalho e nas agências de publicidade ou propaganda. A autora aponta aspectos
semelhantes e distintivos nos dois conceitos. Ambos possuem como elementos constitutivos a
capacidade informativa e a força persuasiva. Entretanto, o caráter de aplicação é o que os
diferencia, ou seja, a publicidade teria um caráter comercial e a propaganda um caráter
ideológico.
No caso dos comerciais de TV que compõem a Campanha Nacional de Vacinação de
Idosos percebe-se principalmente o caráter ideológico, pois o Governo Federal busca atrair o
público-alvo da imunização para aderir à ideia da importância de se vacinar e garantir
melhores condições de saúde e, consequentemente, de vida. Percebe-se, então, um caráter
propagandístico das peças. Dessa forma, os filmes publicitários das campanhas do Ministério
da Saúde podem ser interpretados como propagandas.
Porém, acredita-se que não é necessário adentrar nesta discussão – pois que o intuito
desta pesquisa é analisar as representações de idosos presentes nas peças da campanha e que
tanto a publicidade como a propaganda buscam a persuasão. Como esta pesquisa também não
tem como foco a produção, esta discussão torna-se menos relevante. Dessa forma, acredita-se
que esses filmes poderiam ser considerados tanto publicidade quanto propaganda, o que leva a
opção de usar ora o termo publicidade ora o termo propaganda para se referir aos filmes das
campanhas.
O que é mais importante considerar é que na realização de um filme publicitário,
embora se tenha certa liberdade criativa, o principal objetivo é a construção de uma
27

Essas definições são oriundas de bibliografia com foco técnico na área de publicidade ou propaganda. O que
se percebe reforça o que aponta Gomes (2001), em seu esforço de delimitação dos termos publicidade e
propaganda, ou seja, que a bibliografia brasileira confunde mais do que esclarece quais são as reais diferenças e
semelhanças entre os termos acima citados.
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mensagem que crie um vínculo com o receptor. Para isso, estratégias e técnicas do cinema são
utilizadas na criação desse tipo de filme. Dessa forma, torna-se relevante entender as
características específicas da sua linguagem audiovisual, que é composta por diversas
estratégias que possibilitam criar uma mensagem por meio de recursos de imagem,
movimento e som.
Para analisar filmes publicitários, é necessário levar em conta diversos aspectos, que
acabam tornando as narrativas mais complexas e colaboram na configuração da proposta de
sentido ofertada pelas mesmas. Sendo assim, para um melhor entendimento e análise das
propagandas, foi necessário destacar alguns elementos da análise fílmica a serem observados
nos vídeos, o que posteriormente ajudou na definição das coleções e das categorias de análise,
que serão apresentadas no próximo ítem deste capítulo.
Foram eleitos os seguintes elementos fílmicos a serem observados na análise dos
vídeos publicitário e que vão auxiliar na análise dos vídeos publicitários: (a) Personagens; (b)
Cenário; (c) Ações; (d) Linguagem Audiovisual, que serão explicadas a seguir. Além da
apresentação de conceitos destes elementos, segue ainda uma descrição acerca do que será
feito com cada um deles.
De acordo com Gardies (2007), o personagem é componente fundador do mundo
diegético28, faz parte do sistema complexo que é o texto fílmico. Começa a existir no
argumento, antes mesmo de ser encenado. Nesta pesquisa, ao se observar esse elemento,
busca-se atentar para todos indivíduos que compõem a cena do filme, tanto os idosos como
personagens de outras faixas etárias que integram as propagandas. O objetivo é observar,
descrever e analisar os personagens que compõem a cena, seu figurino, características étnicas,
de gênero e idade. Ou seja, propõe-se perceber o papel de cada personagem nos vídeos e a
forma como cada um é apresentado na história.
Sobre cenário no cinema, Martin (2003) defende que esse conceito compreende tanto
as paisagens naturais quanto construções humanas. Ou seja, é o local onde a cena se
desenrola, podendo ser ambientes abertos, fechados, mais alegres ou mais sombrios. No que
diz respeito a esse elemento, nesta pesquisa busca-se, além de observar o tipo de cenário que
compõe o filme, descrever os detalhes e as significações construídas.

28

Diegese é um conceito de narratologia, estudos literários, dramatúrgicos e de cinema que diz respeito à
dimensão ficcional de uma narrativa. A diegese é a realidade própria da narrativa – mundo ficcional, vida fictícia
– à parte da realidade externa. No cinema e em outros produtos audiovisuais, diz-se que algo é diegético quando
ocorre dentro da ação narrativa ficcional do próprio filme. Nota da autora.
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Já o elemento fílmico Ação remete à atuação dos personagens na narrativa do filme
publicitário, ou seja, a atitude tomada pelos mesmos. Além de atentar para a situação
apresentada pelos filmes, a intenção é descrever a ação dos personagens dentro das tais
situações analisadas. O cruzamento desse elemento com o elemento Personagens é
fundamental para a análise do discurso construído, além do relacionamento destes elementos
com os demais.
Por fim, o elemento Linguaguem Audiovisual que – apesar de contar com diversos
recursos, como falas, ruídos, trilha sonora, texto entre outros – não serão trabalhadas cada
uma das características separadamente na análise dos filmes publicitários. Todas elas serão
levadas em conta no conjunto da obra. Serão considerados, principalmente os diálogos e a
trilha sonora apresentadas em cada um dos filmes.

3.3. Análise do corpus da pesquisa: quem são os velhos das campanhas de vacinação

Antes de se apresentar a análise do objeto empírico desta pesquisa, é necessário
ressaltar que o pesquisador parte do pressuposto que observando os produtos midiáticos na
contemporaneidade – publicidade, jornalismo e entretenimento –, parece que os mesmos vêm
apresentando uma nova imagem do idoso, ligada a aspectos mais positivos, tais como
disposição, saúde, vida social, afetiva e sexual, poder de compra; opondo-se a imagem
estigmatizada do idoso infeliz, mal sucedido social e economicamente. Ou seja, parte da ideia
de que a mídia vem apresentando uma representação ressignificada da velhice.
Desta forma, o Ministério da Saúde parece também se utilizar destas representações
positivas nas propagandas da Campanha Nacional de Vacinação de Idosos para atrair a
população-alvo para participar desse processo coletivo de imunização. Acredita-se também
que o órgão federal optou pela estratégia da ressignificação da velhice por apostar que a
representação do idoso ressignificada é mais atraente para os próprios idosos. A seguir a
análise dos filmes publicitários e a observação dos pressupostos, que podem ser ou não
confirmados.
O corpus desta pesquisa é formado pelas propagandas televisivas da Campanha
Nacional de Vacinação, que vem sendo realizadas ininterruptamente desde 1999. De acordo
com a explicação no site do Ministério da Saúde29, a gripe é uma doença perigosa, que pode

29

Disponível em http://portal.saude.gov.br/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=19742.
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provocar complicações e até levar o paciente à morte. Pessoas com idade superior a 60 anos
são mais vulneráveis aos efeitos da doença. Além de evitar a gripe, a vacina contra o vírus
influenza, causador da enfermidade, ajuda a prevenir outros problemas de saúde, como por
exemplo a pneumonia.
A realização das campanhas segue recomendação da Organização Mundial de Saúde
(OMS) de priorizar os idosos na vacinação contra a gripe. Porém, a partir do ano de 2010, o
fornecimento gratuito da vacina contra a influenza foi ampliado a outros grupos, como
grávidas, puerpérias (mulheres que tiveram bebê há menos de 45 dias) e crianças de 6 meses a
2 anos de idade. Atualmente, o leque de contemplados é bem extenso e inclui portadores de
doenças crônicas, populações indígenas e trabalhadores da área da saúde. Segundo
informações do Ministério da Saúde, a campanha contra a gripe vem sendo bem-sucedida
desde o seu início e tem alcançado as metas de vacinação propostas30.
Antes de começar a análise do corpus desta pesquisa, é importante ressaltar as
dificuldades que a pesquisadora encontrou para reunir os materiais empíricos. Isso porque
nem mesmo o Ministério da Saúde, realizador das campanhas, tem arquivado todos os filmes
publicitários veiculados ao longo de mais de uma década. A partir de pesquisas na internet e
nos arquivos da Biblioteca do Ministério da Saúde, foi possível reunir dez vídeos – de 2002 a
2012, com exceção do material de 2005, que não foi localizado pela Biblioteca do Ministério
da Saúde e nem na internet. Os primeiros três anos de campanha – 1999, 2000 e 2001 –
também não comporão o corpus da pesquisa por não terem sido arquivados pelo órgão do
governo federal31 e não estarem disponíveis na internet.
Sendo assim, o corpus inicial desta pesquisa contaria com dez campanhas. Porém, por
uma questão de seleção do material empírico a ser verificado, a campanha do ano de 2010 32
30

Os números divulgados no Portal da Saúde do Ministério da Saúde (portalsaude.saude.gov.br) sobre a
cobertura das campanhas apontam que a meta estabelecida de 80% de cobertura vem sendo alcançadas ao longo
dos anos. Geralmente, a cobertura de vacinação do público-alvo tem alcançado índices que variam em torno dos
85%, podendo ficar um pouco acima ou um pouco abaixo desse número.
31
Durante o processo de reunião dos materiais empíricos que compõem o corpus desta pesquisa, constatou-se
que a autora desta dissertação detém mais materiais das campanhas que a própria Biblioteca do Ministério da
Saúde, que vem passando por um processo de digitalização de seu acervo. Tal fato talvez demonstre um certo
descuido do Governo Federal em arquivar sua própria memória.
32
No ano de 2010 ocorreram casos de infecção no Brasil pelo vírus H1N1 e por isso a campanha de vacinação
teve um caráter didático, onde o médico Dráusio Varela aparece em diversos vídeos educativos, orientando a
população brasileira sobre a importância de se vacinar contra a gripe suína – causada pelo vírus influenza H1N1,
recém-chegada ao Brasil e que representa grande risco de morte. Outra marca da campanha deste ano foi o
balanço das campanhas de vacinação realizadas pelo Ministério da Saúde: vacinação contra a paralisia infantil e
contra a rubéola. O ator Marco Nanini foi o protagonista deste vídeo, que destaca que o Brasil é um país livre de
doenças como sarampo, varíola e poliomielite. Ele alerta que outras campanhas de vacinação ainda seriam
realizadas neste mesmo ano. Detalhe: o tom de balanço das campanhas de vacinação, ou seja, de prestação de
contas à população, talvez possa ser justificado pelo fato de que 2010 era ano de eleição para presidente da
República. Por isso, os vídeos desta campanha parecem ser uma forma de o Governo Federal fazer uma
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ficou de fora, por não se enquadrar nos agrupamentos propostos para a análise do material.
Após a reunião dos empíricos, para se realizar a análise do corpus, os vídeos foram agrupados
em coleções, a partir de indícios percebidos nesses materiais empíricos.
De acordo com Ferreira, a formação de coleções é necessária para transformar a
investigação em um fenômeno pertinente. A formação de coleções vai ao encontro do desejo
da pesquisa de tentar agrupar os filmes publicitários a partir de traços comuns presentes nos
mesmos. Sobre a formação de coleções, Ferreira explica que:

São os indícios que permitem construir uma coleção, a qual articula indícios
diferenciais, mas relacionais, em suas diversas manifestações. Uma coleção
se constitui pela observação de indícios transversais a diversos objetos que
estão sendo pesquisados, os quais, simultaneamente, permitem seccionar, de
um corpus coletado e em análise, coleções diversas para estudos mais
precisos. A formação dessas coleções é fundamental para transformar o
corpus de investigação em fenômeno pertinente (FERREIRA, no prelo, p. 9).

Os principais elementos considerados para se definir as coleções foram: (a) o tom33
dos vídeos, o que é dado a partir da combinação dos elementos fílmicos acima citados, com
destaque para a linguagem audiovisual; e (b) o protagonismo dos personagens, onde se
observa de quem é a iniciativa da ação, quem é o sujeito da ação. Para definir estas coleções,
tentou-se agrupar os filmes a partir de elementos semelhantes presentes nos vídeos e também
de questões ligadas à subjetividade.
É preciso esclarecer que a construção destas coleções serve como uma ferramenta
destinada a permitir uma aproximação do objeto estudado com algum conhecimento prévio do
pesquisador, sob um enfoque teórico específico. Não se pretende com a criação destas
coleções engessar a análise ou limitá-la. Essa iniciativa busca apenas auxiliar, guiar os
estudos. Até porque é possível observar que alguns filmes poderiam integrar uma ou mais
coleções distintas.
Sendo assim, as propagandas foram distribuídas em quatro coleções, que são as
seguintes: (a) Paródias Musicais; (b) Famosos Recomendam; (c) Bailinhos; e (d)
Protagonismo Difuso (confira tabela abaixo). A criação dessas coleções facilita agrupar os
empíricos a partir de regularidades de produção percebidas, tais como presença de atores
famosos ou não, trilha sonora e protagonismo do personagens.

prestação de contas à sociedade brasileira com relação ao investimento contra doenças que já representaram risco
de morte e que hoje estão extintas ou controladas no Brasil.
33
Sobre tom do discurso, de acordo com Orlandi, deve-se observar os modos de dizer algo. O que pode ser feito
de várias maneiras, como com ironia, humor, pessimismo, otimismo, de forma lúdica, metafórica, autoritária etc.
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Há que se ressaltar que, apesar de existirem semelhanças entre os vídeos que
compõem as coleções, existem também distinções. Os agrupamentos foram feitos como forma
de facilitar as análises e de tentar responder as seguintes perguntas: (a) quem são os idosos
dos vídeos do Ministério da Saúde, ou seja, qual é a caracterização dos mesmo? (b) Como
eles são apresentados, de forma ressignificada ou estereotipada? (c) Existe interação
intergeracional? (d) Quem é o sujeito da ação? Neste caso, de quem é a iniciativa de procurar
o posto de vacinação.

Tabela 3: Coleções de filmes

Agrupamento dos vídeos publicitários por coleções
Nome da Coleção

Ano

Resumo

Paródias Musicais

2003 Paródia da música Calhambeque, de Erasmo e Roberto Carlos.
2004 Paródia da música Deixa isso pra lá, de Jair Rodrigues.

Famosos

2002 Hebe Camargo recomenda a vacina à amiga atriz Nair Belo.

Recomendam

2011 Os atores Milton Gonçalves34 (idoso), Daniele Suzuki
(grávida) e Juliana Knuts (com bebê menor de 2 anos) se
vacinam contra a gripe.

Bailinhos

2008 A vida não se aposenta.
2009 Deixe a gripe na saudade.

Protagonismo

2006 Netinha leva o avô para vacinar.

Difuso

2007 Vovó de bicicleta.
2012 Proteger idosos, gestantes e menores de 2 anos contra a gripe.

Tabela 3: Os nove filmes publicitários que compõem o corpus de análise foram distribuídos dentro de
coleções, onde os vídeos são agrupados por semelhanças, a partir do tom e do protagonismo.

Seguem a apresentação e a análise das campanhas dentro das coleções. A seguir serão
explicados os nomes das coleções e a justificativa sobre o porquê dos vídeos estarem
agrupados de tal maneira. Vale destacar que os agrupamentos são descritos de forma conjunta
– até porque no filme tudo acontece ao mesmo tempo –, a partir da narração dos vídeos e
posteriormente cada um deles será comentado.

34

O ator Milton Gonçalves continua sendo „garoto‟ propaganda do Ministério da Saúde quando se trata de
idosos. Ele pode ser visto em uma propaganda recente, que trata da saúde pública no Brasil.
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Coleção 1 – Paródias Musicais
A primeira coleção a ser apresentada é a Paródias Musicais, composta pelos vídeos
dos anos de 2003 e 2004. O nome se justifica pelo fato de o roteiro ter sido criado a partir de
paródias de canções famosas no Brasil e dos vídeos serem protagonizados pelos cantores
famosos autores das músicas. O tom dos vídeos também foi levado em consideração.
Observa-se que esses filmes primam pelo alto astral, alegria e tom festivo.
Estes filmes mantêm algumas semelhanças entre si e pelo fato de terem sido feitas em
anos subsequentes, parece que o intuito foi dar continuidade a uma mesma linha de
propagandas. O vídeo de 2003 é uma paródia da música Calhambeque, de Erasmo e Roberto
Carlos. O próprio Erasmo Carlos é o garoto propaganda do filme. Já a propaganda de 2004
traz os cantores Jair Rodrigues e Jair Nascimento, pai e filho, cantando uma paródia da
música Deixa isso pra lá, composta por Jair Rodrigues. Por serem protagonistas idosos
famosos, bem cuidados e aparentemente saudáveis, a defesa de Jair Rodrigues e Erasmo em
prol da vacina confere um tom de autoridade ao apelo dos cantores.

Filme publicitário de 2003
O vídeo começa mostrando imagens de idosos se exercitando ao ar livre em um
parque, idosas passeando em um calhambeque conversível, idosos se exercitando na praia, um
dançando na beira na piscina e outros jogando futebol ao som da música tema da propaganda,
a paródia musical de Calhambeque, que diz o seguinte: “Se você tem mais de 60 ainda tem
muito o que fazer. Curtir a vida pra valer. Só tem que se cuidar pra gripe não pegar você.
Então se liga, irmão. Não perca o dia da vacinação. A gripe não pode pegar você”.
Então, entra o garoto propaganda Erasmo Carlos, dentro de um posto de saúde, para
dar o seu recado: “É, meu irmão, tem gente que tem medo de vacina. Tem de ter medo é de
pegar gripe. Pra quem tem mais de 60, ficar um ano longe da gripe é o maior barato”. Na
sequência, cenas de idosos tomando a vacina e outros dançando. Ao longo do vídeo, também
aparecem dois textos sobrepostos às imagens: “Leve o seu cartão de vacina” e “De 12 a 30 de
abril”. Entra a narração em off35: “De 12 a 30 de abril, vacine-se contra a gripe. Ministério da
Saúde”. O filme termina com imagens de idosos dançando e outros idosos tomando a vacina:
um senhor de cerca de 70 anos e uma senhora mais jovem, essa última personagem
corresponde ao perfil terceira idade.
35

Locução onde não aparece o narrador, só a sua voz. A locução em off, de acordo Martin (2003) é vinda de uma
fonte exterior ao quadro da imagem e permite efeitos interessantes.
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Ao observar o elemento fílmico Cenário, percebe-se a ênfase dada aos ambientes ao ar
livre – praia, piscina, rua – onde se privilegia um clima festivo e de descontração. Há também
muita cor, o que traz certa alegria às imagens. Os idosos ocupam espaços diferentes dos
tradicionais estereotipados, como abrigos e hospitais; e se divertem passeando de carro, na
praia, dançando na festa. No elemento Ação, nota-se o destaque dado a atividades físicas e de
lazer, o que vai de encontro à ideia de que os idosos são inativos, parados e doentes. Pelo
contrário, a velhice ressignificada privilegia cuidados com a saúde e atividades de lazer e
esportivas.
Na categoria Personagens, observa-se que o ator principal do vídeo é o cantor Erasmo
Carlos, porém aparecem idosos desconhecidos. Percebe-se uma heterogeneidade entre os
velhos apresentados, tanto no quesito ser conhecido ou desconhecido como faixas etárias
distintas. Nota-se ainda a presença de personagens brancos e negros. As classes sociais
também são variadas, desde velhinhas sofisticadas a bordo de um carro de luxo, a idosos mais
simples que estão apenas malhando. Porém, tem de se destacar que todos os personagens são
idosos, não existe interação intergeracional.
Na categoria Linguagem Audiovisual, são observadas a letra da música – que conduz
o roteiro –, a fala do garoto propaganda, a narração em off e os textos que aparecem
sobrepostos às imagens. A música adverte que se a pessoa tem mais de 60 anos de idade,
ainda tem uma vida pela frente que deve ser „curtida‟. Só tem que ficar atento para não pegar
gripe e participar da campanha de vacinação. O tom é informal e divertido. A fala do
protagonista também segue o tom informal com uso de gírias, como „maior barato‟ e „meu
irmão‟, com linguagem simples e direta. A narração em off assim como os textos em cartela36
são de orientação e reforçam a data da campanha.
Os personagens são ativos, alegres, saudáveis e em nada se assemelham a imagem do
idoso triste, solitário, doente e isolado socialmente. Por conta destas características, acreditase que o Ministério da Saúde buscou apresentar uma imagem ressignificada do idoso –
saudável, jovial, alegre, interagindo socialmente, cuidando da saúde e, principalmente, se
divertindo. Tal constatação vai ao encontro da hipótese inicial da pesquisa, de que a mídia
vem apresentando uma imagem ressignificada da velhice e que o Ministério da Saúde segue
essa tendência nas propagandas das campanhas de vacinação.

36

Texto em cartela é o texto que aparece sobre as imagens, muito utilizado em propagandas de TV. Nota da
autora.
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Filme publicitário de 2004
O vídeo começa mostrando um carro chegando, de onde saem os cantores Jair
Rodrigues e Jair Nascimento cantado a paródia da música Deixa pra lá. Eles já entram
cantando e dançando e logo se misturam aos idosos que estão no local para tomarem a vacina
contra a gripe. Todos juntos dançam e cantam a música que diz o seguinte: “Que beleza.
Deixa essa gripe e essa tosse de lado. Vem se vacinar, vem pra cá quê que tem. Você fica com
saúde e forte também. É, a gripe quando pega não dá mole pra ninguém. Vem vacinar, é
saúde pra você e pra mim. A gripe a gente enfrenta assim, é só se vacinar. Vem vacinar”.
Enquanto todos dançam no posto de saúde, entra a seguinte narração em off: “Senhor
médico, fale para o seu paciente com 60 anos ou mais se vacinar contra a gripe. De 17 a 30
de abril, nos postos de saúde. É de graça. Ministério da Saúde”. Também aparecem os
seguintes textos em cartela: “Leve seu cartão de vacina”, “17 a 30 de abril” e “É de graça”.
No elemento fílmico Cenário, percebe-se apenas uma locação, que é o posto de saúde,
que em nada se parece com os postos de saúde do mundo real 37, pois o ambiente é bonito,
colorido, arrumado e festivo. Na categoria Ação, privilegia-se a dança, a música e a diversão
e, claro, o ato de tomar a vacina.
No elemento Personagens, percebe-se também uma heterogeneidade no que diz
respeito aos idosos, que são de faixas etárias diferentes, existem brancos e negros, famosos –
como o cantor Jair Rodrigues – e anônimos. Assim como no vídeo de 2003, a maioria dos
personagens é idosa, com exceção dos profissionais da saúde que estão vacinando os idosos e
do cantor Jair Nascimento. Constata-se que, mesmo de forma tímida, existe uma tentativa de
apresentar a interação intergeracional, principalmente por conta do contato pai e filho (os dois
cantores).
Com relação à categoria Linguagem Audiovisual, o vídeo é uma paródia musical e o
roteiro é construído a partir do desenvolvimento da música. A letra é simples, direta,
discontraída e convida os idosos a tomar a vacina contra a gripe, “que não dá mole pra
ninguém”. A narração em off chama a atenção para a data da campanha, assim como o texto
em cartela. Ambos têm o propósito de reforçar a informação acerca da data da campanha.
Assim como no outro vídeo que compõe esta coleção, constata-se, que o tom é de
alegria e descontração. Os personagens são alegres e saudáveis e em nada se assemelham a
37

Sobre o mundo real, Gardies (2007, p. 192) lembra que os signos da ficção em algumas situações fazem
referência a objetos existentes em nosso mundo, porém há casos em que os signos fazem referências a quimeras,
a entidades fictícias. “Independentemente das deformações que possam provocar na realidade, o documentário
ou o telejornal pretendem fazer referência ao nosso mundo e dar-nos informações para melhorarmos o nosso
conhecimento do mundo”.

134

imagem do idoso triste, solitário, doente e isolado socialmente. Por conta destas
características, assim como na campanha de 2003, acredita-se que o Ministério da Saúde
buscou apresentar uma imagem ressignificada do idoso – saudável, jovial, alegre, interagindo
socialmente, cuidando da saúde e, principalmente, se divertindo. Tal constatação vai ao
encontro da hipótese inicial da pesquisa, de que a mídia vem apresentando uma imagem
ressignificada da velhice.
Coleção 2 – Famosos Recomendam
O nome da coleção foi escolhido por trazer pessoas famosas protagonizando os vídeos.
Sendo assim, poderia se argumentar que os vídeos que compõem a primeira coleção (Paródias
Musicais) poderiam integrar este agrupamento. Porém, há que se observar que diferentemente
da coleção anterior – que também destacava celebridades como personagens –, os filmes da
segunda coleção não são musicais como os de 2003 e 2004, que compõem a primeira coleção.
Outra justificativa para separar esta coleção da anterior é o fato de a fala dos personagens
conferir um argumento de autoridade sobre o assunto em questão, afinal são pessoas públicoalvo da campanha que estão defendendo a vacinação.
Dois vídeos foram escolhidos para compor essa coleção: de 2002, onde a
apresentadora Hebe Camargo recomenda a vacina contra a gripe à amiga atriz Nair Belo; e a
de 2011, onde os atores Milton Gonçalves, Daniele Suzuki e Juliana Knuts falam sobre a
vacina. É perceptível que o tom desses dois vídeos é distinto, sendo que o primeiro é mais
cômico e o segundo mais sério. Entretanto, o fator que mais contou para a criação desta
coleção não foi o tom e sim a presença de personagens famosos aconselhando as pessoas a
tomarem a vacina contra a gripe. Talvez os realizadores destes filmes apostassem na força de
mobilização de celebridades para convencer a sociedade a aderir à campanha.
Outra diferença existente entre os dois vídeos desta coleção diz respeito ao públicoalvo que teria direito à vacinação gratuita. Na campanha de 2002, a vacina estava disponível
gratuitamente nos postos de saúde somente para pessoas a partir dos 60 anos de idade. Em
2010 – como já foi explicado anteriormente –, a imunização gratuita foi ampliada para outros
grupos, tais como gestantes e crianças de 6 meses a dois anos de idade. Segue a descrição e a
análise dos dois vídeos que compõem a coleção famosos recomendam.

135

Filme publicitário de 2002
O vídeo é um diálogo entre a apresentadora Hebe Camargo e a atriz e comediante Nair
Belo. As duas protagonistas eram grandes amigas na vida real (eram porque as duas já
morreram). O diálogo é o seguinte:
“Hebe Camargo: Gente, a campanha de vacinação contra a gripe para maiores de 60 anos
está aí. Eu já tomo vacina há três anos [aquele era o terceiro ano da vacinação gratuita
oferecida pelo governo federal].
Nair Belo: Sim, até porque na sua idade, né, Hebe, ela pode virar numa doença bem mais
complicada.
Hebe Camargo: Eu falo sempre pra Nair: cê tem que tomar a vacina todos os anos.
Nair Belo: Pode ficar tranquila, quando eu fizer 60 anos, eu vou tomar, com certeza.”
Na sequência, enquanto aparecem imagens de Hebe e Nair supostamente discutindo,
entra a narração em off: “Quarta campanha de vacinação contra a gripe. De 13 a 26 de abril,
procure um posto de saúde. Ministério da Saúde. Governo do Brasil.” Neste momento
também aparecem textos em cartela sobrepostos às imagens do vídeo: “De 13 a 26 de abril.
Leve o seu cartão de vacina. É de graça”.
Tratando-se do elemento fílmico Personagens, destaca-se que foram escolhidas como
protagonistas duas atrizes da velha guarda brasileira, muito conhecidas e queridas pelo
público. O Cenário é único e neutro, parece um estúdio. A Ação se desenvolve a partir do
diálogo entra as duas famosas. Assim como as categorias já analisadas, a Linguagem
Audiovisual não traz nenhuma inovação.
O roteiro é bem simples, sem sofisticação. O forte é o tom de humor presente no
diálogo entre as duas amigas. A mensagem é clara e direta. Por se tratar dos primeiros anos da
campanha – essa é a quarta – aposta-se que existe uma ênfase no caráter informativo: alertar
sobre o período de realização da campanha e que a vacina é de graça, basta levar o cartão de
vacinação. Observa-se também, no que diz respeito ao protagonismo da ação de se vacinar é
de uma idosa. Ou seja, uma idosa tentando convencer a outra sobre a importância da
imunização contra a gripe. O idoso famoso aparece como protagonista.
Sobre a ressignificação da velhice, nesta campanha ela pode ser percebida
principalmente por conta das personagens famosas, que se contrapõem ao estereótipo da velha
inativa, triste, solitária e doente. Nair Belo e Hebe Camargo eram duas profissionais bem
sucedidas, que continuavam trabalhando – à época, pois as duas já morreram, como já foi dito
– e tendo vida social, amizades. Nem de longe elas se assemelham a pessoas tristes, solitárias
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e mal sucedidas econômica e socialmente. Hebe e Nair correspondem ao perfil do idoso
ressignificado.

Filme publicitário de 2011
A principal característica que liga este vídeo ao outro que compõe esta coleção é a
presença de atores famosos. O humor não é a principal marca e sim o fato da vacinação
gratuita contra a gripe ter sido ampliada para outros grupos de pessoas, como gestantes e
crianças pequenas. Outra característica em comum é que a ação é marcada pelos diálogos
entre os atores. Segue a descrição e análise do vídeo de 2011.
O vídeo começa com uma conversa telefônica entre os atores Milton Gonçalves e
Daniele Suzuki.
“Daniele: Oi, Milton! Quanto tempo!
Milton: Oi, Dani! Tenho uma novidade. Sabe aquela vacina contra a gripe que toda pessoa
com 60 anos ou mais tem que tomar todo o ano?
Daniela: Hum.
Milton: Agora também é pra gestante”.
Na sequência, aparece a cena de uma conversa telefônica entre as atrizes Daniele
Suzuki e Juliana Knust.
“Daniela: E o Milton disse que pra crianças de seis meses a menores de dois anos também,
Ju!
Juliana: Olha! Então, eu vou vacinar meu filho...”
Por fim, entra a narração em off: “Este ano, a vacina contra a gripe é para quem
precisa de mais proteção. Se você faz parte de um desses grupos um desses grupos, procure
um posto de vacinação de 25 de abril a 13 de maio. Vacinação para quem precisa de mais
proteção. Um direito seu assegurado pelo SUS”. Ao longo da propaganda, aparecem ainda os
seguintes textos em cartela sobrepostos às imagens: “Gestantes. Pessoas com 60 anos ou
mais. Crianças de 6 meses a menores de 2 anos”.
Sobre a análise, no elemento fílmico Personagens registra-se a presença dos atores
famosos que protagonizam o vídeo. Aparecem ainda outros personagens não-famosos como
figurantes das cenas. Percebe-se que o protagonista da ação de tomar a vacina, assim como no
filme estudado anteriormente, é do idoso Milton Gonçalves que alerta a colega Daniela
Suzuki sobre a gratuidade da imunização também para grávidas. No vídeo anterior, esta tarefa
coube à apresentadora Hebe Camargo.
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Os Cenários são as casas dos atores – Milton, Daniela e Juliana – e um posto de saúde,
onde todos se reúnem para tomar a vacina. Constata-se uma variedade maior de locações, se
comparado ao outro vídeo desta coleção. Percebe-se que os ambientes são claros, arejados e
passam a sensação de tranquilidade e bem estar.
As Ações se restringem às conversas telefônicas entre os atores e a ida ao posto de
saúde, onde os três principais personagens se reúnem para tomar a vacina. Apesar de o mote
principal do vídeo é destacar que a imunização contra a gripe foi ampliada para outros grupos,
não aparecem cenas de pessoas tomando a vacina. A Linguagem Audiovisual é explorada de
forma simples, sem música ou qualquer outro tipo de animação. Tanto o diálogo entre os
atores, como a narração em off e os textos em cartela destacam que a vacinação contra a gripe
agora é aberta a outros grupos.
Percebe-se que desde o ano 2010 – quando a vacinação gratuita contra a gripe passou
a ser direito de outros grupos além de idosos –, o velho deixou de ser o personagem principal
das propagandas. Tal fato é destacado neste vídeo de 2011 e também será no de 2012, que
integra a quarta coleção. Por isso, os signos da velhice e do envelhecimento ganham menos
destaque. Se a velhice aparece ressignificada ou não no filme de 2011, a única característica
que aponta para este sentido é o fato do idoso protagonista do vídeo ser uma pessoa ainda na
ativa, um ator bem-sucedido e que em nada se assemelha ao velho estereotipado.
Coleção 3 – Bailinhos
Os dois vídeos que compõem essa coleção são semelhantes, realizados em anos
subsequentes e começam com idosos dançando em um baile, por isso foi dado à coleção o
nome Bailinhos. São eles: “A vida não se aposenta”, de 2008; e “Deixe a gripe na saudade”,
de 2009. O tom – assim como na coleção Paródias Musicais – voltou a ser o principal
motivador para a criação desta coleção, que prima pelo alto astral e o clima festivo.

Filme publicitário de 2008
O filme começa mostrando um baile, onde muitos idosos estão dançando ao som da
seguinte música, que prossegue ao longo da propaganda: “A vida não se aposenta. Todo dia é
dia da gente viver. E quem já passou dos 60 bem sabe que a vida é melhor sem sofrer. Quem
se ama não vacila, não entrega o jogo ou se deixa abater. Vai ao posto e toma a vacina, que
hoje a gripe já dá pra deter”.
Na sequência aparece um senhor saindo de um posto de saúde junto com uma criança,
que se presume seja seu neto. A imagem sugere que eles estejam comemorando o fato de avô
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ter tomado a vacina contra o vírus influenza. Em seguida, aparece uma senhora idosa
mexendo uma panela no fogão, enquanto as netas se divertem imitando a avó na cozinha. A
próxima cena mostra alguns idosos e um jovem se divertindo jogando dominó em uma
varanda. Os velhos estão zombando do rapaz que parece ter perdido a partida. Na sequência,
uma família de negros saindo de um posto de saúde. A cena seguinte é de uma idosa em uma
cadeira de rodas sendo conduzida por uma jovem no calçadão de uma praia, cumprimentando
um rapaz negro.
Entra a narração em off, acompanhada de legenda, que diz o seguinte: “Não deixe a
gripe derrubar você! Vacine-se. Se você tem mais de 60 anos, procure um Posto de Saúde, de
26 de abril a 9 de maio, e leve seu Cartão de Vacinação. Ministério da Saúde. Brasil, um país
de todos”. Enquanto isso, são exibidas cenas de uma idosa e uma jovem se olhando no
espelho, presumidamente também avó e neta. Na sequência, a imagem de uma velhinha numa
casa antiga sentada numa cadeira de balanço e bordando a palavra „vacine-se‟.
Sobre o elemento fílmico Cenários, percebe-se uma variedade de locações. Começa
em um baile, segue para um posto de saúde, depois uma cozinha onde uma idosa mexe uma
panela. Depois uma varanda, onde pessoas idosas e jovens se divertem jogando dominó, o
calçadão de uma praia e uma casa. Percebe-se que o idoso ocupa todos estes ambientes, onde
reina a alegria, a atividade e a diversão.
No elemento Ação, percebe-se também uma variedade de atividades. Começa com
uma dança. Mostra pessoas saindo do posto de saúde, onde tomaram a vacina. Uma senhora
cozinhando, outra bordando. Idosos jogando dominó, outra passeando no calçadão. Apesar da
variedade de cenas, não se apresenta nada fora do convencional. Os velhos aposentados jogam
dominó, bordam, cozinham. Apesar de ativos, seguem a rotina de aposentados e não existem
gestos que rompam com o que se espera do aposentado, como por exemplo na campanha de
2003, onde idosas de idade bastante avançada aparecem digirindo e passeando em um carrão
esportivo, o que se distancia do convencional da velhice estereotipada.
Com aos Personagens, existe uma riqueza, tanto no que diz respeito a heterogeneidade
apresentada entre os personagens idosos – faixa etária, cor etc – e também a interação entre
pessoas de gerações distintas. A imagem do avô com o neto e da avó com as netas é
destacada, demonstrando uma interação intergeracional. Todos os idosos são anônimos, não
existe a presença de famosos.
Sobre a Linguagem Audiovisual, pode se dizer que a música garante o tom de alegria e
descontração. A letra destaca que a vida não se aposenta mesmo depois dos 60 anos de idade.
Chama ainda a atenção para o fato de tomar a vacina como um ato de amor próprio e que é
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possível evitar a gripe. A narração em off ressalta que a vacina está disponível nos postos de
vacinação durante a campanha – a data é reforçada. Basta levar o cartão de vacinação. A
Linguagem Audiovisual prima pelo aspecto educativo, alertando sobre datas e o que é preciso
para que o idoso tenha acesso à vacina gratuita, o que segundo a campanha é um direito do
idoso.
Alguns aspectos apresentados parecem contrapor-se a ideia estereotipada da velhice:
solidão, isolamento social e familiar, tristeza e doença. Os velhos aparecem em interação com
outros grupos etárias, crianças, jovens e adultos. A presença da família é também algo
destacado. E, talvez, essa seja a principal característica deste vídeo, negar a ideia de que o
idoso é isolado socialmente e que a família não cuida de seus velhos. Os idosos também
parecem saudáveis e alegres. Ou seja, o Ministério da Saúde mais uma vez tentou apresentar
uma imagem ressignificada da velhice, apesar de os idosos serem apresentados em papéis
convencionais, como jogando dominó, cozinhando, bordando.

Filme publicitário de 2009
Esse vídeo de 2009 parece dar continuidade a ideia iniciada no ano anterior, tanto é
que começa mostrando idosos em um baile dançando ao som da seguinte música: “Saudade,
saudade... quero reencontrar. Te surpreender, chego sem avisar. Me dê uma chance, não faz
assim. Não vês que ela te afasta de mim? Com a vacina você longe de mim vai viver. Deixe a
gripe na saudade. Vacine-se”. A música prossegue ao longo do vídeo.
Após a cena do baile, na sequência aparece uma família em uma mesa de jantar,
composta por crianças, jovens, adultos e idosos. Depois, a próxima cena, é de um senhor
idoso bem apessoado em uma propriedade rural colocando latões (presumidamente de leite)
na carroceria de um veículo utilitário. Por fim, a tradicional imagem de idosos de faixa etária
e etnias distintas – a presença de idosos negros é apresentada em todos os vídeos – na porta de
um posto de saúde conversando e depois acenando com a mão.
Com relação à análise dos elementos fílmicos, sobre Cenários, neste vídeo também
percebe-se uma variedade de locações – assim como a propaganda do ano anterior –,
começando com um baile, na sequência uma família em uma sala de jantar. Depois uma
propriedade rural e, por fim, o posto de saúde. Em todos esses ambientes percebe-se um clima
de alegria, de que as coisas estão em ordem e sobre controle.
Sobre os Personagens, assim como no outro vídeo que compõe esta coleção, existe
uma variedade no que diz respeito a idosos – nos quesitos grupo etário, gênero e cor – e a
presença de crianças, jovens e adultos, o que demonstra uma tentativa de apresentar uma

140

convivência intergeracional. Não há presença de atores famosos, são todos anônimos, ou seja,
idosos comuns, também como no outro vídeo desta coleção.
O elemento Ação também privilegia uma variedade de atividades: têm idosos
dançando, outra servindo um jantar, outro trabalhando no campo e outros em um posto de
vacinação. Ou seja, os idosos aqui presentes são ativos, saudáveis e cuidam de si próprios, de
suas vidas. Apesar da convivência com outros membros da família e do grupo de amizades, os
personagens parecem preservar a independência física.
Por fim, a Linguagem Audiovisual é marcada justamente pela presença de uma música
que embala todo o vídeo. A letra da canção destaca o desejo de ficar próximo e alerta para o
risco da gripe, que pode levar à morte. Neste caso, a melhor prevenção é a vacina. A narração
em off – que diz o seguinte: “Deixe a gripe na saudade. Vacine-se. Se você tem 60 anos ou
mais, vá a um posto de vacinação, de 25 de abril a 8 de maio, e leve seu cartão de vacinação.
Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos” – mantém o caráter informativo e o texto em
cartela reforça estas informações.
Por meio da análise dos elementos fílmicos é possível perceber que alguns aspectos
apresentados parecem contrapor-se a ideia estereotipada da velhice: solidão, isolamento social
e familiar, tristeza e doença. Os velhos aparecem em interação com pessoas de outros grupos
etários, como crianças, jovens e adultos. A presença da família é também algo destacado. Os
idosos também parecem saudáveis e alegres. Ou seja, o Ministério da Saúde mais uma vez
tentou apresentar uma imagem ressignificada da velhice.
Coleção 4 – Protagonismo Difuso
A quarta e última coleção foi formada pelo o que aqui será chamado de sobras. Ou
seja, são vídeos que não se encaixaram nas coleções anteriores e que têm como marcas a
ausência de música – usadas em quatro vídeos já analisados: 2003, 2004, 2008 e 2009 – e a
ausência de personagens famosos, que marcaram presença nos filmes de 2001, 2002, 2003 e
2004. Por se tratar de sobras, talvez estes vídeos apresentam menos características comuns
entre si.
Então, para agrupar estes filmes publicitários, a ênfase recaiu principalmente sobre o
protagonismo dos personagens. O nome Protagonismo Difuso demonstra que nem sempre a
iniciativa de procurar a vacina contra a influenza parte do idoso, ou este personagem não se
apresenta como o principal dos filmes. A seguir a descrição e a análise dos filmes dos anos de
2006, 2007 e 2012, que integram esta coleção.
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Filme publicitário de 2006
Este vídeo começa mostrando um senhor idoso segurando a mão de uma criança, de
cerca de sete anos de idade, andando pela rua. Ele tenta parar numa banca de revista, na
sequência se juntar a um grupo de pessoas numa praça e depois demonstra querer entrar em
uma loja. Porém, a menina tenta arrastá-lo até alcançar um posto de saúde. Ao chegar no
local, ele é atendido. Na sequência são mostradas imagens de outros idosos tomando vacina.
Ao longo do vídeo inteiro aparece a seguinte narração em off: “Se você tem 60 anos ou
mais, tem que se vacinar contra a gripe. Vá a um posto de 24 de abril a 5 de maio. É de
graça. Vamos ajudar o Brasil a bater mais um recorde de vacinação. O Ministério da Saúde
está dando mais atenção a você. Vacine-se contra a gripe e viva melhor. Ministério da Saúde.
Brasil, um país de todos”. Aparece também o seguinte texto em cartela sobreposto às
imagens: “De 24 de abril a 5 de maio. É de graça”.
Com relação à Linguagem Audiovisual percebe-se que existe uma música de fundo,
um chorinho sem letra. O destaque desse elemento fílmico é dado justamente à narração em
off, que destaca que se a pessoa tem mais de 60 anos tem de se vacinar e que a vacina é de
graça. O texto sobreposto às imagens destaca o período da campanha e a gratuidade da
vacinação.
Sobre os Cenários, são mostradas locações nas ruas por onde o idoso e a criança
caminham e o próprio posto de saúde. Entre os Personagens, não se registra a presença de
famosos. Os protagonistas são o velho e sua neta. Aparecem outros personagens como
figurantes da cena, porém não existe esforço para se destacar a convivência intergeracional, a
não ser a relação do avô com a neta.
O elemento Ação merece destaque nesta análise. Isso porque mostra que a iniciativa
de tomar a vacina não parte do próprio idoso e sim da criança, que praticamente arrasta o avô
para o posto de saúde. Ou seja, considera-se que a criança é a protagonista da ação de buscar a
imunização gratuita contra a gripe. Outra observação importante é que ações tais como prática
de atividade física e de lazer, convivência entre grupos etários distintos estão ausentes.
De todos os vídeos analisados até o momento, neste é onde menos se percebe a
tentativa de apresentar uma velhice ressignifica. O idoso parece ser resistente e não quer ir
tomar a vacina, o que vai ao encontro da ideia de que velho é teimoso e não cuida da própria
saúde. Signos como a ênfase à alegria, às atividades físicas e de lazer, o alto astral e o
comprometimento do idoso com seu bem-estar estão ausentes neste filme. A representação da
velhice não é ressignificada.
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Filme publicitário de 2007
Intitulado Bicicleta, este vídeo começa com um diálogo entre uma senhora e um rapaz,
que diz o seguinte:
“Senhora: Eu sei. Quando eu ando parece que range tudo. É como se estivesse enferrujada,
sabe?
Rapaz da loja de bicicletas: Pode ficar muito bom na bicicleta da senhora”.
Na sequência entra a narração em off que diz o seguinte e acompanha o vídeo inteiro:
“Um dos segredos da vida saudável é não ficar parado. E também não esquecer de tomar a
vacina contra a gripe. Se você tem 60 anos ou mais, pegue sua carteira de vacinação, vá a
um posto de saúde, do dia 23 de abril a 4 de maio, e vacine-se. É de graça e só faz bem pra
você. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos”.
Ao proceder a análise dos elementos fílmicos, percebe-se que os Cenários se
restringem a uma loja de bicicletas, ruas, beira de um lago, uma feira e um posto de saúde.
Entre os Personagens, não existe artista famoso. A protagonista é a velhinha proprietária da
bicicleta. Aparecem também alguns figurantes. Sobre o elemento Ação, a principal ênfase é
dada ao fato da idosa andar de bicicleta, tanto que ela aparece junto ao um grupo de outros
ciclistas de faixas etárias variadas. A idosa, além de andar de bicicleta, também se exercita à
beira de um lago, faz feira e toma vacina. Ou seja, é dela o protagonismo no que diz respeito a
atitude de buscar um posto de vacinação.
A Linguagem Audiovisual reforça a ação da importância da atividade física, seja de
lazer, do cotidiano ou de cuidados com a saúde. Tanto que a narração em off destaca que “um
dos segredos da vida saudável é não ficar parado”. Completa: “E também não esquecer de
tomar a vacina contra a gripe”. A idosa é ciclista e se exercita ao lado de pessoas de idades
diversas e faz outras atividades, como compras na feira e ginástica. A gratuidade da vacina
também é destacada. Existe uma música instrumental de fundo que não diz muito nesta
análise.
A tentativa de ressignificar a velhice aparece neste vídeo, principalmente no que diz
respeito às atividades, sejam de lazer, físicas ou do cotidiano. A idosa protagonista do filme
não é parada, pelo contrário, anda de bicicleta, faz compras, faz ginástica etc. Porém, existe
uma falha na tentativa de ressignificação da velhice. Logo no início do filme, a idosa diz o
seguinte: “Eu sei. Quando eu ando parece que range tudo. É como se estivesse enferrujada,
sabe?” Ela estava falando sobre a bicicleta, mas a ideia que se tem logo de início é que a
idosa estava falando dela mesma. Ou seja, reforça-se a ideia de velho range e é enferrujado,
igual a um objeto gasto. Tal fato vai ao encontro da ideia estereotipada da velhice.
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Existe uma contradição no diz respeito à ressignificação da velhice. A idosa adota
comportamentos que correspondem a uma velhice reinventada – como praticar atividades
físicas, ser ativa, independente, interagir com pessoas de outros grupos etários –, porém o
diálogo do início vídeo sugere a ideia de que velho range, fica enferrujado, deixa de funcionar
de forma satisfatória. Tal situação gera uma expectativa e depois a mensagem do vídeo se
revela outra. Assim, considera-se que a representação da velhice é parcialmente
ressignificada, pois existem elementos que confirmam a tentativa de mostrar os idosos de
maneira reinventada, porém existe a contradição no início do filme.

Filme publicitário de 2012
Este vídeo corresponde o último ano de campanha a ser analisado – quando ocorreu a
qualificação. Apesar de integrar a quarta coleção, Protagonismo Difuso, o filme mantém mais
características em comum com a campanha do ano anterior, 2011, que os demais desta
coleção. Isso porque o vídeo destaca o ato de proteger a grupos de pessoas distintas contra a
gripe e o idoso deixa de ser o principal alvo da campanha de vacinação. A seguir a descrição
do filme publicitário. Tal semelhança entre as propagandas se justifica pela fato de que a
partir de 2010 a campanha foi ampliada para outros grupos e os idosos perderam o papel de
protagonistas.
O filme se desenvolve em um parque e começa mostrando um idoso e um jovem se
abraçando. Depois uma gestante acariciando a própria barriga. Na sequência, uma mulher
pegando no colo uma criancinha que vem correndo. A seguir um idoso e uma idosa se
abraçando. Na sequência a imagem de um jovem casal, onde o rapaz acaricia a barriga da
mulher gestante. Por fim, cenas em um posto de saúde, onde aparecem uma mulher com um
bebê de colo, uma gestante conversando com um profissional da saúde, uma outra mulher
com criança de colo passando pelo corredor do posto de saúde, onde nos bancos estão idosos,
gestantes e pessoas com crianças pequenas aguardando para tomar a vacina.
O vídeo conta com a locução em off que diz o seguinte: “Proteger. Proteger quem a
gente ama há tanto tempo. Proteger a quem espera uma nova vida. Proteger quem chegou
outro dia para te conquistar. Proteger é cuidar. Quem tem 60 anos ou mais, gestantes e
crianças de 6 meses a menores de 2 anos devem se vacinar contra a gripe. De 5 a 25 de maio,
procure um posto de vacinação. Ministério da Saúde. Governo Federal”. Ainda aparecem os
seguintes textos sobrepostos às imagens:“Rede Cegonha – Proteção e cuidado para a mãe e o
bebê” e “ De 5 a 25 de maio – Das 8 às 17 horas”.
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Sobre o elemento Linguagem Audiovisual, pode-se destacar que a principal
característica do filme não é a música, assim como os demais desta categoria que trazem
apenas uma música de fundo, porém não é a mesma que dá a cadência ao roteiro. O texto é
apresentado inteiro na narração em off e destaca a mensagem proteger, sejam as mulheres
grávidas, as crianças de seis meses a menores 2 anos de idade ou idosos.
O texto em cartela destaca o período e o horário da campanha de vacinação e uma
novidade apresentada pelo Ministério da Saúde: a Rede Cegonha, uma iniciativa do Governo
Federal que busca levar mais cuidados a mulheres grávidas e bebê. Parece este ser o destaque
deste vídeo e não mais o idoso, como nos vídeos até 2009.
Os Cenários são basicamente o parque onde os públicos-alvo da campanha se
encontram e o posto de saúde. No elemento Personagens, nada de atores famosos: são
gestantes, idosos e bebês não famosos. No que diz respeitos às Ações, merece destaque o ato
de proteger e cuidar, mote da campanha. Ou seja, tomar a vacina é um ato de amor e também
de cuidado.
De todos os vídeos apresentados, neste último é onde o idoso tem menos
protagonismo. Tal fato possa ser explicado por conta da ampliação da campanha a outros
grupos de pessoas, como gestantes e crianças de colo. Na verdade, a ênfase é dada justamente
a mulher grávida e aos bebês, fato que pode ser justificado pela divulgação do então novo
programa do Ministério Saúde, que é a Rede Cegonha, que busca levar melhor assistência a
gestantes e bebês. Pela ausência de protagonismo do idoso, neste vídeo não se percebe
nenhuma tentativa de ressignificar a velhice. O personagem velho aparece em segundo plano.
Após a análise de cada vídeo dentro de suas coleções e a percepção dos elementos
comuns e distintos presentes, foi possível criar categorias. Ferreira (no prelo) orienta que
depois de definidos os indícios e montadas as coleções, é possível agrupar em categorias, que
remetem as classificações das coleções. Esses novos grupos surgem “como lugar de
materialização dos indícios decifrados, conforme questões de pesquisa” (p. 8). A mais
importante questão trabalhada nesta dissertação é saber se o Ministério da Saúde apresenta
uma representação ressignificada ou não da velhice.
A construção de categorias permite uma aproximação do fenômeno estudado com
algum conhecimento prévio – no caso, aqui, das questões ligadas à subjetividade e às
representações sociais – de modo a ordenar as informações presentes nos vídeos da
campanha, sob um enfoque teórico específico, neste caso a ressignificação da velhice. Sendo
assim, as categorias que foram definidas servem para guiar a análise empírica.
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Desta maneira, foram criadas três categorias de análise, intituladas da seguinte
maneira: (a) Velhice Ressignificada; (b) Velhice em Parte Ressignificada; (c) Velhice
Estereotipada. Para averiguar como as coleções se encaixam dentro dessas categorias, foi
desenvolvida uma tabela, onde se apontada em quais os vídeos registra-se uma tentativa de
ressignificar a velhice. A tabela serve para melhor se visualizar como os filmes se encaixam
dentro das categorias analíticas definidas.

Tabela 4: Categorias analíticas

Tentativa de ressignificar a velhice
Categorias

Velhice

Velhice

Velhice em Parte

Ressignificada

Estereotipada

Ressignificada

Não

Em parte

Coleção

Ano do filme

Sim

Paródias

2003

X

Musicais

2004

X

Famosos

2002

X

Recomendam

2011

Bailinhos

2008
2009

Protagonismo

2006

Difuso

2007

X
X
X
X
X

2012
Balanço

X
4

3

2

Tabela 4: Após a análise dos filmes, foi possível enquadrá-los dentro de três categorias analíticas, que
vão direcionar as conclusões desta pesquisa.

A partir da construção deste mapa (tabela), é possível encaixar os vídeos e coleções
dentro das categorias. Apesar desta ser uma pesquisa qualitativa, usou-se a matemática para se
ter uma ideia de quantas vezes o Ministério da Saúde demonstrou uma tentativa de apresentar
uma representação ressignificada da velhice.
Dos nove filmes analisados, quatro enquadram-se na categoria Velhice Ressignifica,
onde observa-se que houve uma tentativa de representar o idoso livre dos estereótipos que
envolvem esse grupo etário. A coleção Paródias Musicais, composta por dois filmes,
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enquadra-se completamente nesta categoria. Já a coleção Famosos Recomendam, somente um
filme encaixa-se nesta categoria. O outro vídeo dessa coleção não demonstra nenhum esforço
para livrar os idosos dos estereótipos da velhice.
A categoria Velhice em Parte Ressignificada – onde são apresentadas imagens de uma
velhice reinvatada e também a reprodução de alguns estereótipos ligados ao idoso –, reúne
dois filmes: um da coleção Bailinhos e outro da coleção Protagonismo Difuso. Por fim, a
categoria Velhice Estereótipa englobou três vídeos, sendo que dois dos filmes pertencem à
coleção Protagonismo Difuso e outro à coleção Famosos Recomendam.
Diante destes números, pode-se afirmar que a tentativa de ressignificar a velhice é
predominante. Se somarmos os resultados das categorias Velhice Ressignificada (quatro) com
Velhice em Parte Ressignificada (dois filmes) chega-se ao total de seis filmes publicitários.
Dessa maneira, aposta-se que na maioria das vezes o Ministério da Saúde conseguiu
apresentar uma imagem reinventada da velhice ou demonstrou esforços nesse sentido; contra
as três propagandas do órgão federal que reproduziram os estereótipos ligados ao idoso.
Então, retornando a questão-problema desta pesquisa – Quais as representações de
idosos veiculadas nas propagandas de TV da Campanha Nacional de Vacinação de Idosos –
pode-se afirmar que na maioria das vezes registrou-se uma tentativa do Ministério da Saúde
de representar os idosos de maneira ressignificada, livrando-os dos estereótipos ligados a esse
grupo etário. Porém, a velhice estigmatiza ainda aparece em algumas propagandas do órgão
federal.
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CONCLUSÃO

Esta pesquisa teve por objetivo investigar quais são as representações de idosos
presentes nos filmes publicitários das campanhas nacionais de vacinação contra a gripe,
realizadas pelo Ministério da Saúde. A ideia era fazer um estudo transversal, desde os
primeiros anos em que a campanha foi realizada até o ano da qualificação, 2012. Inicialmente
direcionada somente a vacinar gratuitamente pessoas com 60 anos ou mais, a partir de 2010 a
campanha foi estendida a outros públicos, tais como gestantes, puerpérias, crianças de 6
meses a 2 anos de idade, profissionais da saúde, portadores de doenças crônicas, populações
indígenas e profissionais da saúde.
O estudo da velhice dentro das Ciências Sociais e Humanas foi impulsionado a partir
da década de 1970, por conta do crescimento demográfico da população idosa em várias
partes do mundo. Vale assinalar que mundialmente desde 1995 a população de crianças com
menos de 5 anos de idade aumenta 0,25% por ano e assim continuará até 2025, enquanto que
o percentual de crescimento da população acima dos 65 anos será de 2,6%. O crescimento da
população de idosos, em números absolutos e relativos, é um fenômeno mundial. Em 1950
eram cerca de 204 milhões de idosos no mundo e já em 1998 eram 579 milhões, o que
representa um crescimento de quase 8 milhões de idosos por ano.
No Brasil, a transição demográfica – o que significa uma inversão do crescimento da
pirâmide etária, que registra uma elevação superior do grupo etário idosos sobre os demais
grupos – começou a ser identificada nas últimas décadas do século XX e foi intensificada
sobremaneira a partir dos anos 1990. Se até os anos 1970 o Brasil era considerado um país
com população predominante jovem, no início do século XXI já se constatou que em breve o
País contará com uma imensa população de velhos. Desde o ano 2000, a população idosa
brasileira vem crescendo a taxas oito vezes superiores aos índices de crescimento da
população jovem. Desta forma, o país caminha para figurar e se estabelecer entre as nações
com o maior número de idosos no mundo.
Os dados demográficos apurados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas
(IBGE) apontam que a proporção de idosos na população brasileira registrou um aumento na
última década, passando de 9,1% do total em 1999 para 11,3% em 2009. O crescimento anual
da população idosa é de 3,4% contra 2,2% da população em geral. Os 21 milhões de idosos
representam 12% da população brasileira na atualidade. Em 2025, o Brasil já será o sexto país
com maior população idosa. Em 2050, os quase 65 milhões de velhos vão significar 30% da
população total do país.
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Este crescimento da população idosa – fruto do aumento da expectativa de vida, por
conta das tecnologias, melhoria das condições sanitárias e de saúde; e também da diminuição
da taxa de natalidade – colocou os estudos sobre a velhice na moda acadêmica. Isso porque a
elevação do número de idosos acaba por gerar gastos e problemas para as famílias, para o
Estado e também para a sociedade civil. O objetivo é encontrar estratégias sociais que deem
conta desta nova realidade social e demográfica, o que se constitui como um desafio.
A mídia testemunha este movimento demográfico e se ocupa de divulgá-lo. Por isso,
coube a esta pesquisa averiguar quais são os discursos midiáticos em torno dos temas
envelhecimento da população e idosos. Tal observação é relevante porque, como foi
demostrado nesta dissertação, a mídia funciona na atualidade como novo palco dos debates
sociais e a partir da mesma constituem-se novos sujeitos sociais. Thompson (1998, p. 13)
destaca “que o uso dos meios de comunicação implica a criação de novas formas de ação e de
interação no mundo social, novos tipos de relações sociais e novas maneiras de
relacionamento do indivíduo com os outros e consigo mesmo”.
Alguns autores apontam que a sociedade contemporânea rege-se pela midiatização:
tendência à virtualização das relações humanas (pautas individuais e institucionais) perante as
novas tecnologias da comunicação. A midiatização é uma ordem das mediações socialmente
realizadas. Implica uma qualificação particular da vida, um novo modelo de presença do
sujeito no mundo ou, pensando-se na classificação aristotélica das formas de vida, um bios
específico. Assim, a midiatização pode ser pensada como uma espécie de quarta esfera
existencial, com uma qualificação própria: um novo mundo, com nova ambiência, código
próprio e sugestões de conduta.
Ocorre o que se chama de eticidade da mídia, que é a forma como os meios de
comunicação incidem nos indivíduos, atuando na formação de gostos, padrões de
comportamento, de julgamento e, principalmente, de sentimentos. Assim, a mídia revela seu
caráter construtivo, que incide na construção identitária dos indivíduos e nos processos
subjetivos. E, não funciona apenas como um espelho da realidade, mas também constitui a
realidade, reforça exclusões, consagra modelos hegemônicos. Diante de tal força, é necessário
se atentar para a importância que os meios de comunicação na sociedade.
Voltando ao tema idoso, sabe-se também que velhice foi mal vista ao longo da
história, em sociedades distintas. Atribuem-se aos velhos características negativas, como
falência física e intelectual, miséria, solidão, doença, fragilidade e dependência; o que acaba
gerando uma imagem marginalizada dos idosos, consolidando estereótipos. Esse discurso
negativo sobre a velhice era repetido pela mídia. Porém, percebe-se que na
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contemporaneidade existe um movimento para mudar os signos ligados à velhice, que tenta
atribuir a esse estágio da vida características positivas e livrá-lo da estigmatização. É a
ressignificação da velhice, que busca reiventar a imagem do idoso. Novamente, nota-se que a
mídia tende a adotar esse novo discurso.
Diante de tudo isso, buscou-se nesta pesquisa aferir se as representações de idosos
presentes nas propagandas de TV das campanhas de vacinação são as representações
estereotipadas ou reinventadas, ressignificadas. Isso porque os conteúdos midiáticos incidem
nos processos identificatórios e subjetivos. Ou seja, a imagem que os meios de comunicação
de massa divulgam acerca do envelhecimento e da velhice vão incidir na forma como a
sociedade enxerga os idosos e na maneira como eles próprios se veem e se sentem. Para
estudar os vídeos, utilizou-se a combinação da análise do discurso com elementos da análise
fílmica.
Ao analisar nove filmes publicitários da campanha que compõem o corpus desta
pesquisa, chegou-se a algumas conclusões. Percebe-se em grande parte dos vídeos há uma
tentativa de apresentar uma velhice mais saudável e mais feliz. É dada ênfase na importância
dos idosos cuidarem da própria saúde por meio de atividades físicas, tomando a vacina contra
a gripe, estabelecendo vínculos sociais, afetivos e familiares. Essas características dos vídeos
vão ao encontro da ideia de reprivatização do envelhecimento, que defende que uma velhice
bem-sucedida é fruto de como o indivíduo se cuidou ao longo da vida – praticou atividades
físicas, evitou vícios etc. – e se preparou para enfrentar a velhice.
O alto astral e o clima festivo são marcas destas propagandas. Tal fato pode ser
percebido nos vídeos por conta linguagem audiovisual, que geralmente conta trilha sonora e
músicas animadas; cenários bonitos, coloridos; personagens alegres, sorridentes. A ação dos
filmes revela idosos se exercitando, dançando, interagindo com pessoas de outras faixas
etárias e familiares. A imagem do idoso triste, sozinho e doente cede lugar para o idoso feliz,
saudável, que se cuida e que sabe que a vida não se aposenta aos 60 anos de idade. Dessa
maneira, constata-se, então, que existe a intencionalidade de se mostrar que as representações
da velhice foram ressignificadas, a partir do tom das propagandas e também do protagonismo
do idoso.
Outro aspecto observado nestes filmes é a heterogeneidade do grupo idoso, composto
por indivíduos de faixas etárias distintas – que pode ir dos 60 aos 90 anos de idade ou mesmo
centagenários, dependendo da longevidade de cada um –, de etnias e classes sociais
diferentes. Observa-se que na maioria das propagandas existe a presença de idosos negros e
de outras etnias e de idades presumidamente diferentes. Aliás, a presença de personagens
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idosos negros chamou atenção. Tanto que o „garoto-propaganda‟ do Ministério da Saúde na
atualidade é o ator negro Milton Gonçalves. Tal fato vai ao encontro da tentativa de reinventar
a velhice, demonstrando que o grupo etário idoso é heterogêneo e não existe uma única
maneira de viver esse período da vida.
Entretanto, apesar deste esforço do Ministério da Saúde para se apresentar uma velhice
reinventada nas propagandas de TV das campanhas de vacinação, percebe-se que em alguns
filmes as imagens da velhice ainda aparecem estigmatizadas. As representações estereotipadas
– do velho teimoso, solitário, triste, doente, com o corpo alquebrado pela força dos anos, que
não se cuida etc. – ainda persistem. Todavia, em menor grau do que as representações
positivas. Nota-se ainda que em outros filmes – posteriores a ampliação da imunização
gratuita para outros grupos (gestantes, crianças, portadores de doenças crônicas etc.) – o velho
perdeu o protagonismo nos vídeos, onde é apresentado como mais um que deve receber a
vacina de graça.
Então, respondendo a questão problema desta pesquisa – quais são as representações
de idosos veiculadas nas propagandas de vacinação do Ministério da Saúde? –, pode se
afirmar que é notado um esforço para se apresentar uma representação social ressignificada,
fugindo dos estereótipos ligados à velhice. Isso porque dos nove filmes analisados, em quatro
deles percebe-se claramente a apresentação de uma velhice ressignifica; em outros dois vídeos
existe uma tentativa de ressignificar esse período da vida, porém ainda é possível encontrar
características que reforçam a velhice estigmatiza. Em apenas três filmes nota-se uma
representação do idoso estereotipada.
Foi questionado ainda nesta pesquisa se as propagandas traduzem os perfis distintos de
idosos e se as mesmas dão conta da diversidade deste grupo etário. Percebe-se o cuidado de
mostrar que existem idosos diferentes, tanto em questões etárias como de modos diferentes de
viver a vida: existe o velhinho que prefere jogar dominó, as velhinhas que passeiam a bordo
de um carro possante, outra que prefere andar de bicicleta. Também existem idosos ainda
trabalhando, fazendo atividades domésticas, cuidando da família e também se divertindo com
outros idosos ou com pessoas mais jovens. Porém, essa ação não está presente em todos os
filmes, pois em alguns vídeos ainda persistem imagens de idosos estigmatizados.
Diante de tudo isto, caberia perguntar se uma propaganda de idosos daria conta de
ilustrar toda a diversidade que envolve a velhice. Então, qual seria a imagem ideal de idosos a
ser mostrada? Tal questionamento, certamente daria origem a uma outra pesquisa, talvez um
projeto de doutorado.
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Entretanto, é possível ter um pensamento otimista. Talvez essas representações
ressignificadas da velhice também alcancem outras produções midiáticas – audiovisuais ou
não –, o que leva um novo tipo de “tratamento” dado ao idoso. Porquê não acreditar que uma
possível mudança cultural esteja ocorrendo no mundo midiático, onde a pessoa de idade
avançada deixe de ser considerada menor, inferior. Quem sabe a sociedade e a mídia não
estejam de fato mudando os paradigmas quando se tratada da velhice e dos idosos.
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