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Resumo 

 

O século XXI está marcado pelo envelhecimento populacional, cujos primeiros 

integrantes são os jovens da década de 60 do século passado. Foi essa juventude que, 

além de revolucionar a política, a cultura, as relações humanas, também se tornou 

consumidora e propôs novos valores para a sociedade, chegando aos sessenta anos 

numa nova configuração de velhice que ela mesa ajudou a criar. Compreender como a 

publicidade elabora suas mensagens considerando essa outra maneira de ser velho na 

contemporaneidade é nosso objetivo neste trabalho. Partindo de conceitos da Análise de 

Discurso, em especial o de ethos (Maingueneau, 2007), analisamos vídeos que mostram 

variadas estratégias discursivas para apresentar os sexagenários. A caracterização dos 

diversos ethos do sujeito sexagenário foi estabelecida com base nas descrições e 

nomeações históricas da velhice bem como a partir da representação desse personagem 

nos anúncios publicitários analisados, levando-se em consideração sua aparência física - 

cujas marcas se dão no corpo, no vestuário, no modo de movimentação - e em 

características comportamentais - expressas pelas palavras, modos de dizer e também de 

se relacionar. Ao final, chegamos a 4 categorias discursivas do sujeito de 60 anos na 

publicidade: velho, terceira idade, aposentado, novo velho. Interessante observar que a 

nomeação ‘idoso’, extraída do termo nascido nos anos 60 para designar mais 

respeitosamente o velho, embora permaneça recorrente no discurso político e jurídico, 

não se faz presente nas publicidades coletadas. Em qualquer uma das categorias 

sugeridas para representação do velho na publicidade, é possível associar velhice e 

consumo, o que não acontece com o idoso, que pela sua própria conceituação histórica é 

alguém destituído do poder de tomar decisões no mundo moderno. Sendo assim, a 

atividade publicitária não encontra terreno fértil para trabalhar com esta última 

apresentação da velhice. Pela classificação acima sugerida, percebe-se que a publicidade 

conclama ao velho ser cidadão de consumo e neste contexto o consumo é parte de uma 

maneira de permanecer e/ou resgatar a juventude assim como estar jovem é estar apto a 

consumir.  

 

Palavras-chaves: Discurso – Identidade – Juvenilização - Publicidade – Velhice 

 

 



Abstract 

XXI century is marked by the population aging, whose first members are the youths of sixty´s 

of last century. It was that youth, that began revolutionizing the politics, the culture, the human 

relationships and also become consumers and proposed new society values, arriving at the sixty 

years in a new configuration of old age that her table helped to create. To understand how 

advertising elaborates  their messages considering that other old  personality nowadays is our 

objective in this work. Leaving of concepts of the  Analysis of Speech, especially the one of 

ethos (Maingueneau, 2007), we analyzed  videos that show varied discursive strategies to 

present the 60 year-old people. The characterization of the subject's several ethos 60 year-old 

people was established with base in the descriptions and historical nominations of the old age as 

well as starting from that character's representation in the announcements advertising analyzed, 

being taken in their consideration appearance physical - whose marks are in the body, in the 

clothing, in the way of   movement - and in behavior characteristics - expressed for the words, 

manners of saying and also of relating. At the end, we arrived to 4 discursive categories of the 

subject of 60 years in the publicity: old, third age, retired, new old. Interesting to observe that 

the nomination senior, extracted of the born term from the sixties, used to designate more 

respectfully the old, although it stays appealing in the political speech and juridical, it is not 

made present in the collected publicities. In any one of the suggested categories for the old 

representation in the publicity, is possible associate old age and consumption, what doesn't 

happen with the senior, that for his own historical concept, that means somebody deprived of 

the power of making decisions in the modern world. Being like this, the advertising activity 

doesn't find fertile land to work with this last one   presentation of the old age. For the 

classification above suggested, it is noticed that the publicity shouts to the old people to be 

consumption citizen and in this context the consumption is part in a way of staying and/or to 

rescue the youth as well as being young it is to be capable to consume.   

 

Key words: Advertising – Identity - Oldness - Speech - Youth 
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“A tragédia da velhice não é sermos velhos,  
e sim sermos moços.” (Oscar Wilde)
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 Introdução 

 

Gosto do ambiente acadêmico. Sempre me senti à vontade nesse lugar - espaço 

para conhecer, experimentar; propício a outros olhares, novas perspectivas, reflexões 

diversas. Acho, inclusive, que só para poder ter a “obrigação” de estar ali todos os dias, 

acabei me tornando professora e, assim, concordando com o velho ditado de que mais 

se aprende do que se ensina,  permanecer aluna.  

Foi numa aula em que falava aos alunos sobre a exaltação ao jovem pela 

atividade publicitária que surgiu uma inquietação: se a publicidade cultua a juventude e 

o lazer, como seria essa comunicação diante da evidente inversão da pirâmide social? 

De que maneira, na atualidade, estariam sendo produzidas as mensagens publicitárias 

que apresentam o idoso? Diante disso, resolvi que esse seria um bom objeto de 

investigação para o meu curso de mestrado. 

Naquele momento, eu ainda não sabia que mesmo priorizando a questão do 

idoso como tema de pesquisa seria impossível falar dele sem discorrer também sobre o 

jovem. Só mais adiante a ligação entre os dois se revelaria como algo em que um está 

intrinsecamente ligado ao outro. 

A elaboração de um questionamento de pesquisa é algo muito pessoal porque 

envolve experiências individuais, repertório próprio. Essa é a razão pela qual, até agora, 

este texto se apresenta na primeira pessoa do singular. Eu ainda não tinha encontrado as 

pessoas que formariam o “nós” desta dissertação. Foi só após a entrada no Mestrado em 

Comunicação da UFPE que a professora Cristina Teixeira Vieira de Melo acolheu o 

meu tema e a mim e, a partir daí, juntou-se a autores que compuseram, de vez, a 

possibilidade da narrativa em primeira pessoal do plural. 

Hoje podemos dizer que nosso corpus nos surpreendeu, obrigando-nos a dirigir 

o olhar a uma direção imprevista, impensada, antes não imaginada. Certo era que para 

trabalhar com a identidade discursiva do idoso na publicidade teríamos que nos 

familiarizar com os estudos sobre a questão da velhice na sociedade (BEAUVOIR, 

1990; BOSI, 1994; CAMARANO, 2004; DEBERT, 1999, 2000; GUSMÃO, 2003; 

PEIXOTO, 2000). Mas, quando Schirrmacher (2005) nos fez entender a 

indissociabilidade entre este velho do século XXI com o jovem da década de 60, sem 

dúvida, foi um momento marcante da pesquisa que merece ficar bem explicado aqui. 
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Após a Segunda Guerra, entre os anos de 1945 e 1964, houve uma explosão 

demográfica nunca antes registrada – chamada de babyboom. Segundo o autor, a 

primeira grande onda de velhos dessa geração se aposentará no ano de 2008. Logo, 

pudemos perceber que estávamos falando de um mesmo grupo de pessoas, em outro 

momento histórico. Foram os jovens nascidos entre 1945 e 1964 os responsáveis pelas 

mudanças que marcaram e deram a cara do século XX, seja na política, cultura, 

tecnologia ou relações humanas. Esse jovem que tempos atrás surgiu como consumidor 

se configura no idoso deste início do século XXI.  

 Foi uma grata surpresa sermos levadas a percorrer alguns descaminhos pelos 

textos que tratam de juventude (GROPPO, 2000; BRANDÃO, 1990; NOVAES, 2004) e 

do processo de “juvenilização” (MORIN, 1997).  

 Descobrirmos estudos sobre velhice e mídia em várias áreas do conhecimento: 

Serviço Social, com Pimentel (2004), Gerontologia, com Buratti (2004), Antropologia, 

com Pires (1998), a própria Comunicação, com Bruno (2003), Vasconcelos (2001), 

Vitali (1997) e Stepansky (2000). Todos esses trabalhos afirmam que há mudanças na 

representação do velho na publicidade, caminhando-se para uma imagem mais positiva 

e/ou de um rejuvenescimento cada vez mais intenso. No entanto, nenhum desses 

estudos se apoiava em questões discursivas; e foi justamente a Análise de Discurso - 

com suas reflexões a respeito da história, do sujeito, da ideologia, do discurso e do 

sentido - o arcabouço teórico escolhido para investigar o corpus, sem deixar de lado, 

obviamente, as questões próprias do campo da Comunicação (mídia, publicidade). Isso 

mostra certo caráter inovador em nossa investigação. 

Como se percebe, esta dissertação tem uma natureza interdisciplinar. Não 

poderia ser diferente já que a publicidade, campo de pesquisa aqui enfocado, é por 

natureza inter-trans-multidisciplinar. Por isso, a fim de melhor interpretar o objeto de 

pesquisa fizemos leituras na área de Comunicação, Sociologia, Antropologia, 

Lingüística, História, Psicologia, Serviço Social, Medicina, Política, Economia, Cultura.  

Apresentado desta forma, o referencial teórico pode parecer uma miscelânea, 

mas será possível entender a necessidade de cada um deles, lembrando que a Análise do 

Discurso – teoria que constitui o eixo desta pesquisa – foi exigindo de nós essa busca 

para compreender o movimento dos sentidos das mensagens publicitárias. As reflexões 

e conceitos postos em cena neste trabalho não somente nos auxiliaram no percurso de 

análise, mas fizeram com que tivéssemos um outro olhar sobre o mundo, as coisas do 
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mundo e o nosso lugar no mundo; o que por si só já faz com que tenha valido a pena 

enfrentar a batalha do mestrado. Hoje, cá estamos apresentando nosso gesto de 

interpretação sobre a construção da identidade discursiva do idoso da publicidade. 

 

Metodologia 

 
Definido o tema de pesquisa e o aparato teórico, decidimos trabalhar com os 

anúncios publicitários veiculados na TV, mídia de maior investimento publicitário no 

país, conforme dados do IBOPE Mídia1.  Com a ajuda de profissionais de algumas 

agências como, a Lew Lara (SP), MartPet e Ampla (PE), conseguimos nossos primeiros 

15 materiais.  Para ampliar o corpus recorremos ao acervo do Arquivo de Propaganda - 

instituição que tem catalogados materiais veiculados no país, desde 1974, em diversos 

veículos, com ficha técnica contendo local, período de veiculação e sinopse de cada 

filme, devidamente ordenado por tipo de produtos e clientes e que disponibiliza uma 

busca exclusiva de acordo com a necessidade.  

O primeiro recorte que instituímos para seleção do corpus foi de natureza 

temporal. Trabalharíamos com os vídeos veiculados entre 2001 e 2006 já que nos 

interessava o velho do século XXI.  Deparamo-nos com o universo de 129.671 

anúncios. O segundo critério de seleção foi trabalhar apenas com os 30 maiores 

anunciantes divulgados pelo Ibope Monitor em cada ano. Ficamos com 216 peças que 

continham a figura do idoso e que foram veiculadas em todo território nacional para os 

mais diversos públicos em diferentes canais de televisão. Esses anúncios foram vistos e 

revistos na tentativa de fazer uma nova seleção. Chegou o momento em que as 

características das peças se sobressaíram e indicaram por elas mesmas, os critérios da 

escolha.  

Neste ponto é relevante retomar observação de Orlandi (2005, p.63) quando diz 

que “a construção do corpus e a análise estão intimamente ligadas: decidir o que faz 

parte do corpus já e decidir acerca de propriedades discursivas”. 

_____________________________________________________________________ 
1. O IBOPE Mídia é a empresa do Grupo IBOPE responsável pelas pesquisas na área de audiência e 

também na área de investimento publicitário nos tipos de veículos, seja Televisão, Rádio, mídia 

impressa e mídia alternativa.  
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Comprovamos a veracidade dessas afirmações na prática, pois o recorte seguinte 

que operamos foi fruto do olhar de alguém que trabalha com um aparato teórico 

específico, no nosso caso, a AD.  

 Percebemos que a figura do velho não se apresentava de uma única forma, mas 

com nuances quanto à sua aparência física, ao seu vestuário, atividades exercidas, 

habilidades integeracionais. 

O que se apresentou foram 26 anúncios que, somados aos que já possuímos, 

totalizaram 41 peças, resultando no corpus restrito da pesquisa. Mais uma vez, os 

aspectos recorrentes nos possibilitaram fazer um reagrupamento das publicidade. 

Essencialmente o que fizemos foi cruzar três diferentes critérios de natureza 

pragmático-conceitual: ethos, tom e público-alvo, às diferentes corporalidades do ethos 

do sexagenário (velho, aposentado, terceira idade e novo velho). 

De acordo com nossa proposta, havia algumas peças em que a imagem do idoso 

não era bem definida ou ainda, apenas aparecia no comercial como um componente de 

mero preenchimento da cena. Por isso, ao final, ficamos com 34 peças, classificadas da 

seguinte forma:  

 

Ethos Tom Público-alvo No. de vídeos 

Jovem 8 Velho Humor 
Adulto 10 

Aposentado Sobriedade Idoso 1 
Terceira Idade Nostalgia Idoso 7 

Jovem 2 
Adulto 2 

Novo velho Arrojo 

Idoso 4 
 

Os anúncios aqui estudados foram transcritos e analisados tomando-se cuidado 

com a ambientação cênica, bem como com a identificação do produto, do público-alvo e 

da marca. Conceitos típicos da AD, como a própria noção de ethos, cena englobante, 

cena genérica, formação discursiva, enunciado, discurso e interdiscurso orientaram a 

análise e, à medida que os exemplos são analisados ao longo dos capítulos, tais 

conceitos são explicitados. 

 Capítulo 1 – A história do ser velho – apresenta uma breve história da velhice 

na sociedade ocidental, mostrando como essa categoria não é algo dado, natural, mas 

uma construção social.  
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 Capítulo 2 – Língua: materialidade da história – veremos que a velhice é 

também materializada na língua, diante da posição de que não há uma relação direta 

entre as coisas do mundo e a maneira de nomear, produzindo sentidos diversos, no 

decorrer dos tempos. 

Capítulo 3 – Consumidor de 60 – a partir da história da juventude dos anos 60, 

70 e 80, tratamos da instituição dessa categoria como consumidor e como valor social 

orientando o processo de juvenilização através do consumo.  Também, evidencia-se, a 

partir de dados estatísticos, a importância do velho no mercado consumidor e como o 

consumo é um lugar de referência para identidades. 

Capítulo 4 – Publicidade: lugar de identidades – A partir das categorias da 

Análise de Discurso apresentaremos nossa interpretação sobre os sentidos da velhice na 

atualidade, com a análise dos vídeos publicitários. 
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1. A história do ser velho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existir, para a realidade humana, é temporalizar-se: no presente 
visamos o futuro através de projetos que ultrapassam o nosso 
passado, no qual recaem nossas atividades, imobilizadas e 
carregadas de exigências inertes. (BEAUVOIR, 1990, p.445)

 Falaremos um pouco sobre a história da velhice, considerando ser esta uma 

categoria construída socialmente, portanto uma decisão arbitrária que se instala na 

sociedade de diferentes maneiras através dos tempos.  
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 Havia um grande silêncio sobre o assunto até a publicação do livro “A velhice”, 

de Simone de Beauvoir, em 1970. Nessa obra, a autora faz um resgate histórico sobre a 

o tratamento dado ao idoso em várias civilizações. Essa abordagem completa, fez com 

que a situação do idoso pudesse ser conhecida e causasse reflexões inicias sobre o tema. 

 Até então, a ausência do olhar sobre pessoas idosas implicava também a carência 

de literatura sobre o assunto. Contrariamente, na atualidade, o envelhecimento 

populacional nos convida para uma extensa e intensa reflexão sobre a crescente parcela 

de pessoas com mais idade. As transformações não são sentidas apenas no ganho de 

tempo de vida, já que esse momento biológico se alterou - na Antiguidade, os 30 anos e 

na atualidade, a partir dos 65 - mas na maneira como esta fase passa a ser vivida e seus 

papéis sociais, chegando ao ponto de incentivar a nossa pesquisa: os velhos tendo 

expressividade como sendo os novos consumidores; por conseguinte, o público-alvo da 

publicidade. 

 

1.1 Sociedades primitivas 

 
Para uma comunidade ágrafa, a organização da vida social dependia dos 

ensinamentos dos mais velhos como forma de perpetuar o conhecimento. Por isso, o 

velho era respeitado, tido como o grande educador, de fundamental importância para a 

sobrevivência do grupo. Eram considerados como seres superiores por terem 

sobrevivido e alcançado idade mais avançada; um privilégio oriundo dos deuses como 

recompensa àqueles que eram justos. Acreditando que os velhos eram detentores de 

poderes mágicos, respeitavam-nos por admiração e medo, já que: 

Técnica, magia e religião constituem o essencial da cultura nas sociedades 
primitivas. Estes três domínios estão intimamente ligados, aparentando-se a 
magia ao mesmo tempo com a técnica e com a religião. Estas últimas são 
benéficas para a comunidade; a magia é ambivalente. (BEAUVOIR, 1990, 
p.80) 

Uma vez sendo mago, o ancião poderia usar este poder contra aquele que o 

afrontava. E fazendo isso, acabava por comprometer toda a sociedade.  

Ainda nesse âmbito do sobrenatural, a medicina se confundia com a magia e não 

era praticada com técnicas ou recursos científicos para tratar as doenças. Assim sendo,  

contribui para que a longevidade fosse tida como algo a ser conquistado através de 

poderes não humanos. 
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O período das culturas primitivas foi, sem dúvida, o momento de glória da 

velhice. Algo que não iria se repetir com tamanha evidência no decorrer da história da 

humanidade, já que nas organizações sociais onde a tradição oral e a magia eram menos 

significativas, os velhos perdiam esse status de sabedoria e preservação como aponta 

Beauvoir (1990, p. 104) “[...] nas sociedades mais avançadas, a influência das pessoas 

idosas diminui.” 

  

1.2 Antiguidade 

 

Na Antiguidade, a chegada da velhice passa a ser vista como um castigo sobre o 

qual pesam diversos males dos quais não tem como se esquivar; um quadro sombrio 

como nos mostra este texto, reconhecidamente o mais antigo registro sobre a velhice no 

Ocidente, escrito por Ptah-hotep, filósofo e poeta egípcio, 2.500 a.C.: 

Como é penoso o fim de um velho! Ele se enfraquece a cada dia; sua vista 
cansa, seus ouvidos tornam-se surdos; sua força declina; seu coração não tem 
mais repouso; sua boca torna-se silenciosa e não fala mais. Suas faculdades 
intelectuais diminuem, e lhe é impossível lembrar-se hoje o que aconteceu 
ontem. Todos os seus ossos doem. As ocupações que até recentemente 
causavam prazer só se realizam com dificuldade, e o sentido do paladar 
desaparece. A velhice é o pior dos infortúnios que pode afligir um homem. O 
nariz entope, e não se pode mais sentir nenhum odor. (BEAUVOIR, 1990, 
p.114) 

Na Grécia, a situação não seria diferente uma vez que as grandes explicações se 

davam através de mitologias, em que os deuses eram belos e jovens e, quando velhos, 

incorporavam características físicas e comportamentais indesejáveis, gerando um 

conflito entre gerações, conforme apresenta Beauvoir: 

O que é interessante é a idéia geral que inspirou esses relatos: os antigos 
deuses, ao envelhecerem, tornam-se cada vez mais maldosos e pervertidos – 
ou, pelo menos, sua malevolência tirânica torna-se cada vez mais intolerável, 
e acaba por suscitar uma revolta que os destrona. Doravante, quase todos os 
deuses que reinam no mundo são jovens. (BEAUVOIR, 1990, p.120) 

 No poder terreno, os velhos se impunham já que a Polis era regida por uma 

plutocracia, na qual sendo ela uma oligarquia, tirania ou democracia, havia sempre um 

Conselho cuja participação só poderia ser em idade mais avançada e a permanência até 

o fim dos dias. Isto mantinha a ordem estabelecida, impedia o acesso do jovem, 

afastando a ambição e o espírito de mudança. 

 Dessa mesma maneira, em Esparta, a velhice era honrada porque os anciãos 

eram os encarregados de formar a juventude, inculcando o respeito aos cidadãos mais 

antigos. 
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Assim, teremos duas maneiras de reflexão sobre a velhice: uma de Platão “Os 

mais idosos devem mandar, e os jovens, obedecer” (Beauvoir, 1990, p.135) e outra de 

Aristóteles:  

A alma, para ele, não é puro intelecto; até mesmo os animais possuem uma 
alma, que tem relação necessária com o corpo; o homem só existe através da 
união dos dois: ela é a forma do corpo, e os males que afetam este último 
atingem o indivíduo todo. É preciso que o corpo permaneça intacto para que 
a velhice seja feliz.  (BEAUVOIR, 1990, p.136) 

 O velho acaba sempre existindo numa relação conflituosa seja em sua condição 

divina que tem ampliada suas falhas ou mesmo como ser humano que adquire respeito 

pela imposição da autoridade. 

Também na medicina pensava-se sobre a velhice e de uma maneira não mais 

agradável: 

Hipócrates retomou a teoria pitagórica dos quatro humores: sangue, fleuma, 
bile amarela, bile negra; a doença resulta de uma ruptura do equilíbrio entre 
eles; a velhice também. Ela começava aos 56 anos, segundo o médico grego. 
É ele o primeiro a comparar as etapas da vida humana às quatro estações da 
natureza, e a velhice ao inverno. (BEAUVOIR, 1990, p.23) 

 Essa visão entristecida da fase do envelhecimento é compartilhada durante muito 

tempo, firmando-se com Galeno, no século II, que, embora não considerasse a idade 

avançada como um estado patológico declarava que havia redução e enfraquecimento 

das funções. É a percepção reincidente de que a velhice era um momento desagradável, 

decrépito, doente, feio, indesejável tanto pelos homens como pelos deuses. 

 

1.3 Idade Média 

 

Na transição para esse novo período da civilização, temos os judeus como um 

povo que respeitou seus idosos. Tomados por obediência e respeito às leis divinas, os 

velhos eram tidos como porta vozes de Deus, abençoados por terem alçando tão longa 

idade.  

Com a tomada do mundo antigo pelo cristianismo, esse passou a ser a ideologia 

do Ocidente e, embora tenha conquistado o território, para garantir a sua expansão “[...] 

a partir do século III, a Igreja assimilou a cultura clássica, [...] essa cultura fazia da 

velhice uma idéia muito sombria”. (BEAUVOIR, 1990, p.156) 

Já não bastasse essa retomada da percepção da velhice como algo deplorável, a 

vida na Idade Média era de muito trabalho, esforço físico, dificuldades, parca 
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alimentação e falta de higiene. Isso contribuiu para uma população de pobres e doentes 

que foram acolhidos pela Igreja. 

 Ela criou, a partir do século IV, asilos e hospitais. Em Roma e Alexandria, 
garantiu o sustento dos órfãos e doentes. Considerava a esmola um dever, 
relembrando-o insistentemente. Os velhos devem ter-se beneficiado dessas 
caridades, mas nunca são mencionados explicitamente. (BEAUVOIR, 1990, 
p. 156) 

 Na área da medicina não houve crescimento porque a obra de Galeno continuava 

sendo parafraseada, tornando a velhice algo muito desconhecido, sobrando, até o fim do 

século XV, apenas tratados de higiene, a exemplo da Escola de Salerno, no século XII: 

“onde nasceu e se desenvolveu a medicina ocidental, aplica-se em elaborar “regimes de 

saúde e longevidade”. (BEUAVOIR, 1990, p.25) 

Somente a partir do séc. XIII e, principalmente no século XIV é que é possível 

notar um sensível ressurgimento da vida urbana que mudou o cenário da cidade e a 

condição do trabalho da força bruta para a possibilidade de um cotidiano menos 

exigente da robustez corporal, possibilitando uma expressividade para a velhice.  

Vemos, assim, desenvolver-se um patriciado urbano. De então em diante, a 
propriedade funda-se em contratos, e não na força física: aparece então o tipo 
tradicional do mercador, avesso à violência. Podem-se estocar as mercadorias 
e o dinheiro. Essa transformação modifica, nas classes abastadas, a condição 
dos velhos: através da acumulação das riquezas, eles podem tornar-se 
poderosos.  (BEAUVOIR, 1990, p.174-175) 

 Sendo detentores de mercadoria e dinheiro, mais uma vez as pessoas de idade 

avançada conseguem se estabelecer na sociedade, com destaque e importância, que não 

fosse por piedade e compaixão. No entanto, essa ascensão gerou ódio dos mais jovens 

que consideravam injusta essa nova posição social. 

 

1.4 Modernidade 

 

É com esse olhar invejado pelos mais novos que o velho entra na Idade 
Moderna. 

O que suscita rancor é o novo-rico, o burguês que conseguiu uma ascensão 
individual. Se os negócios prosperaram, ele é detentor, nos últimos anos de 
vida, de bens consideráveis: aos olhos do homem maduro que trabalha para 
sobreviver, aos olhos da juventude freqüentemente sem dinheiro, esse 
monopólio aparece como uma injustiça; provoca inveja rancorosa; atribui-se 
esse sucesso à avareza. (BEAUVOIR, 1990, p.191) 

Mas essa evidência não dura por muito tempo porque numa sociedade 

absolutista e autoritária só havia oportunidade para uma única categoria: os adultos. O 

processo de trabalho árduo, exploratório pelos senhores e pelos patrões, alimentação 
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precária, higiene deficiente marcavam a vida dos cidadãos que, aos 50 anos, já não 

tinham mais lugar na sociedade.  

Essa realidade do trabalho acabou refletindo na Medicina, levando ao 

desenvolvimento de duas teses: a Escola de Iatrofísica e a do Vitalismo:  

Borelli e Baglivi introduzem na medicina as idéias de La Metrie: o corpo é 
uma máquina, um conjunto de cilindros, de fusos, de rodas. O pulmão é um 
fole. Eles retomam, portanto, as teorias mecanicistas da Antiguidade sobre a 
velhice: o organismo degrada-se como se gasta uma máquina que serviu 
durante muito tempo. Esta tese conservou defensores até o século XIX, e foi 
mesmo nesse momento que esteve mais em voga.  
Por outro lado, Stahl inaugura a teoria conhecida pelo nome de vitalismo: 
existia no homem um princípio vital, uma entidade, cujo enfraquecimento 
acarretaria a velhice, e o desaparecimento, a morte. (BEAUVOIR, 1990, 
p.26-27) 

A precariedade da vida, sobretudo a do velho, estava tomando conta das cidades 

acabando por ocasionar um problema impossível de não ser mais visível, incidindo 

sobre questões políticas envolvendo o governo e a igreja, que tentavam encobrir essa 

mazela social.  

Para tentar combater a terrível miséria que devastava a Inglaterra, Elizabeth, 
no fim de seu reinado, em torno de 1603, criou a “lei dos pobres”: o governo 
tornou-se responsável pelos indigentes, por intermédio das paróquias. 
Taxaram-se os habitantes para obter fundos necessários. [...] os velhos eram 
recolhidos em asilos. (BEAUVOIR, 1990, p. 217) 

 Além disso, hospitais foram criados e a burguesia, tomada pela idéia de salvação 

própria, vê na esmola, doação, filantropia, uma forma de assegurar a felicidade pessoal; 

um valor muito desejado pelo burguês do século XVIII. Dessa forma, sob o cunho 

assistencial, a velhice vê-se valorizada. 

 Tomados por esse sentimentalismo, de moral leiga e humanitária, à procura da 

verdade e exaltação da virtude, reconhecendo-se no velho de amanhã, o adulto dirige 

seu olhar ao velho:  

O homem idoso adquire mesmo uma importância particular, porque 
simboliza a unidade e a permanência da família: esta última, através da 
transmissão das riquezas, permite a acumulação dos bens materiais – é, ao 
mesmo tempo que o reino onde desabrocha o individualismo burguês, a base 
do capitalismo. (BEAUVOIR, 1990, p.224) 

 Diante da tentativa em amenizar a miséria ocasionada, considerando-se zelar 

pelos anciões uma responsabilidade coletiva, inicia-se a criação do que viria a ser o 

benefício da aposentadoria. 

Na Inglaterra, sob o nome de “friendly societies” as sociedades mútuas de 
previdência haviam florescido. Na segunda metade do século XVIII, a 
corrente sentimental que influenciou todo o pensamento europeu levou a 
opinião a se comover diante da miséria. Compreendeu-se que a 
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responsabilidade com relação a ela recaía sobre a sociedade, e não sobre o 
próprio indigente. A lei de 1782 deu às paróquias a faculdade de se gruparem 
em unions para a cobrança e o emprego da taxa aos pobres. O Estado parecia 
reconhecer que todo homem tem direito à existência. (BEAUVOIR, 1990, 
p.222) 

No entanto, essa assistência, embora atenuante, não foi suficiente para garantir 

uma vida mais digna aos velhos ao término desse período, pois o fim do século foi 

marcado por um grande êxodo rural em direção às indústrias, concentrando a população 

nas cidades, que abrigava a mão de obra jovem dando-lhe uma elevação social como 

comerciantes, empregados e funcionários, ampliando o proletariado e distanciando o 

velho de participação nessas possibilidades.  

 

1.5 Idade Contemporânea 

 

A Europa, tomada por uma explosão demográfica e pelo progresso científico 

inicia, no século XIX uma reflexão sobre a velhice, deixando os mitos e o silêncio em 

prol da tentativa de tratar e curar os idosos, dando início à geriatria e à gerontologia, 

como mostra Beauvoir (1990): 

É o americano Nascher que é considerado o pai da geriatria. Nascido em 
Viena – na época um centro importante de estudos sobre a velhice – foi para 
Nova Iorque ainda criança e ali estudou medicina.  
De volta à Viena, visitou uma casa de velhos; espantou-se coma longevidade 
e boa saúde deles: “É porque nós tratamos os pacientes idosos como os 
pediatras tratam as crianças” – Isto o levou a criar um ramo especial da 
medicina que batizou de geriatria. Em 1909, ele publicou seu primeiro 
programa; em 1912, fundou a Sociedade de Geriatria de Nova Iorque e 
publicou em 1914 um novo livro sobre a questão; teve dificuldade em 
encontrar um editor: o assunto não era considerado interessante.  
Ao lado da geriatria, desenvolveu-se recentemente uma ciência que 
chamamos hoje de gerontologia: ela não estuda a patologia da velhice mas o 
próprio processo do envelhecimento. No início do século, as pesquisas 
biológicas sobre a velhice não eram mais que o subproduto de outros 
trabalhos: examinando a vida das plantas e dos animais, o interesse era 
subsidiariamente voltado para as mudanças por eles sofridas com a idade. 
Enquanto a juventude e a adolescência constituíam no objeto numerosas 
obras especializadas, a velhice não era estudada por ela mesma, em parte por 
causa dos tabus [...]. Era uma questão desagradável. (BEAUVOIR, 1990, 
p.30) 

 Na França e Inglaterra, a relação no trabalho era de impiedosa exploração, não 

havendo proteção alguma. Essa prática se alastra pela América e “entre 1880 e 1900, o 

taylorismo produziu hecatombes: todos os operários morriam prematuramente. Por toda 

parte, os que conseguiam sobreviver, quando perdiam o emprego por causa da idade, 

ficavam reduzidos à miséria”, como observa Beauvoir. (1990, p.236) 
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Diante disso, consolida-se a responsabilidade do Estado em intervir no destino 

das pessoas idosas, garantindo o direito de serem assistidos até o fim dos seus dias. No 

entanto, esse suporte, como era de obrigação da família, acabou gerando atitudes 

perversas contra o próprio idoso: 

A lei esforçou-se para defender os velhos contra a aspereza e a negligência de 
sua progenitura. A uma situação de fato substituiu uma situação de direito. O 
pai, destituído de seus bens por uma partilha entre vivos, recebia em troca 
uma renda vitalícia cujo montante era fixado diante do notário: se os filhos se 
recusassem a pagá-la, ele podia processá-los nos tribunais. Em princípio, ele 
não dependia mais, portanto, do arbítrio da família. Infelizmente, muitas 
vezes pagou muito caro por essa proteção que a justiça lhe assegurava. 
Anteriormente, os filhos mantinham um interesse difuso em gastar com ele o 
mínimo possível: daquele momento em diante, esse interesse tornou-se 
preciso, mensurável; reificara-se na pensão que eram obrigados a pagar-lhe. 
Tinham, então, um motivo poderoso para fazê-lo desaparecer: era o meio 
mais simples de escapar aos rigores de uma obrigação legal. (BEAUVOIR, 
1990, p. 236) 

Logo, o Estado tomou para si a seguridade do idoso. Primeiramente dando uma 

recompensa aos militares e funcionários públicos e, pressionado por uma população de 

velhos operários desempregados, sucumbidos à miséria, aos poucos foi estendendo aos 

demais indivíduos. Posteriormente, a contínua urbanização da sociedade, a deflagração 

da família patriarcal e o envelhecimento surpreendente dos últimos 50 anos, transferem 

para a sociedade as obrigações sobre o velho, fazendo com que fosse instaurada uma 

política da velhice. 

 

1.6 A política do idoso no Brasil 

 

 A origem da política do idoso no Brasil deu-se no Período Colonial. De caráter 

assistencialista com a criação de instituições como a Santa Casa de Misericórdia. E, 

“inspirada no modelo de proteção social neoliberal, a política social é reduzida a uma 

simples questão de combate à pobreza.” (GOLDANI, 2004, p. 219). 

 A seguridade para o idoso está muito centrada ao mundo do trabalho, como na 

maioria dos países industriais, que visa à independência econômica já que o 

envelhecimento populacional passou a ser um grande problema para os cofres públicos 

uma vez que temos menos produtores de riquezas e mais consumidores de benefícios. 

Daí pensar que “a noção de velhice decorre mais da luta de classes que do conflito de 

gerações” (BOSI, 2003, p.81). 

 O marco legal do sistema previdenciário no Brasil é a Lei Eloy Chaves, 

promulgada em 1923, cuja “[...] cobertura foi inicialmente restrita a uma parcela dos 
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empregados urbanos de certas empresas, sendo paulatinamente estendida a outros 

grupos: empregadores, autônomos, empregados domésticos, trabalhadores rurais etc.” 

(CAMARANO, 2004, p.322). 

 Para o desenvolvimento da política pública brasileira do envelhecimento vale 

ressaltar a forte colaboração da sociedade civil, associações científicas, grupos políticos 

e outras organizações como: 
[...] a criação da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia em 1961. 
Um de seus objetivos era “estimular iniciativas e obras sociais de amparo à 
velhice e cooperar com outras organizações interessadas em atividades 
educacionais, assistenciais e de pesquisas relacionadas com a Geriatria e 
Gerontologia. 
[...] em 1963 por iniciativa do Serviço Social do Comércio (Sesc). Consistiu 
de um trabalho com um pequeno grupo de comerciários na cidade de São 
Paulo, preocupados com o desamparo e a solidão entre os idosos. A ação do 
Sesc revolucionou o trabalho de assistência social ao idoso, sendo decisiva na 
deflagração de uma política dirigida a esse segmento populacional.Até então, 
as instituições que cuidavam da população idosa eram apenas voltadas para o 
atendimento asilar. (CAMARANO, 2004, p.264) 

 
Mas é o Estado que fixa a idade em que o trabalhador deve se retirar do mercado 

de trabalho, considerando a força produtiva para manter o ritmo do capital, 

determinando a passagem de indivíduos ativos aos inativos. A partir da economia é 

determinado o tempo de vida útil não só dos bens de uso e de consumo como o do 

próprio homem. 

No Brasil, a aposentadoria velhice foi criada em 1973, pelo Ministério do 

Trabalho e pelo INPS para homens com mais de 65 anos e mulheres com mais de 60 

anos, e em 1974, foi estabelecida uma renda mensal vitalícia no valor de 60% do salário 

mínimo para pessoas com mais de 70 anos. (STEPANSKY, 2000, p.261) 

 Outra importante referência foi a Constituição de 1988 que “representou a última 

etapa da universalização da cobertura previdenciária, além de ter apresentado um novo 

conceito de proteção social, o da seguridade social com suas três componentes 

(previdência, assistência e saúde)” (CAMARANO, 2004, p.413). Tem como princípios 

básicos a universalização, a equivalência de benefícios urbanos e rurais, a seletividade 

na concessão, a irredutibilidade do valor das prestações previdenciárias, a fixação do 

benefício mínimo em um salário mínimo, a equanimidade no custeio e a diversificação 

da base de financiamento, a descentralização e a participação da comunidade de 

trabalhadores, empregadores e aposentados na gestão (artigo 194 da Constituição). Estas 

mudanças foram significativas porque são orientadas para o exercício da cidadania. 
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As decisões atuais da política do envelhecimento brasileiro estão muito 

norteadas pelas reflexões internacionais que tem a baliza inicial na primeira Assembléia 

Mundial sobre o Envelhecimento, em Viena, em 1982, resultando na aprovação de um 

plano global de ação, cujos objetivos eram de “[...] garantir a segurança econômica e 

social dos indivíduos idosos bem como identificar as oportunidades para a sua 

integração ao processo de desenvolvimento dos países” (CAMARANO, 2004, p.254). 

Isto significa colocar o velho como um ator no cenário econômico e social, a fim de 

estender sua contribuição ao invés de invalidá-lo como agente cidadão. 

Em 1991, a Assembléia Geral da ONU adotou 18 princípios que favoreciam a 

população idosa, tendo cinco grandes temas: independência - garantia da autonomia 

física e financeira através de políticas públicas que dêem acesso à alimentação, saúde, 

habitação, trabalho e educação; participação - integração do idoso na sociedade; 

cuidados – usufruto dos direitos humanos através do cuidado da família e de 

instituições; auto-realização – uso das capacidades e potencialidades em oportunidades 

na educação, cultura, lazer e espírito; dignidade – condição de exercício de uma vida 

digna e segura sem exploração e maus-tratos. 

No ano seguinte, esta mesma organização aprovou a Proclamação sobre o 

Envelhecimento, estabelecendo o ano de 1999 como o Ano Internacional dos Idosos, 

cujo slogan era de uma sociedade para todas as idades, em que as principais dimensões 

são: a situação dos idosos, o desenvolvimento individual continuado, as relações 

multigeracionais e a inter-relação entre envelhecimento e desenvolvimento social. 

Tentando garantir os direitos sociais dos idosos, foi aprovada em 1994 (Lei 

8.842) a Política Nacional do Idoso (PNI), cujo princípio fundamental é de que “o idoso 

é um sujeito de direitos e deve ser atendido de maneira diferenciada em cada uma de 

suas necessidades: físicas, sociais, econômicas e políticas” (CAMARANO, 2004, 

p.269). Entre as diretrizes do PNI, temos o incentivo de cooperação intergeracional, a 

atuação junto à sociedade civil organizada representante dos idosos, programar e avaliar 

políticas, planos e projetos; capacitar e reciclar os recursos humanos da geriatria e 

gerontologia; priorizar o atendimento em empresas públicas e privadas; promover 

discussões e desenvolvimento sobre questões do envelhecimento. É a tentativa de 

abranger toda a sociedade para uma reflexão e atuação positiva face a uma velhice 

saudável. 

Em 2002, a Segunda Assembléia Mundial ocorre em Madri e “[...] aprova uma 

nova declaração política e um novo plano de ação que deverá servir de orientação à 
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adoção de medidas normativas sobre o envelhecimento no início do século XXI” 

(CAMARANO, 2004, p.258). Tal plano se fundamenta nos seguintes princípios 

básicos: participação ativa dos idosos na sociedade no desenvolvimento e na luta contra 

a pobreza – sugere que o idoso não esgota recursos da sociedade, mas, ao contrário, 

pode ser um acúmulo de capital humano, social e econômico; fomento da saúde e do 

bem–estar na velhice - promoção do envelhecimento saudável, melhorando a saúde 

desde a infância estendendo por toda a vida, considerando fatores particulares de 

ambiente, economia, sociedade, educação ocasionando enfermidades e incapacidades; e 

criação de um entorno propício e favorável ao envelhecimento – incutir na família e na 

comunidade a solidariedade intergeracional bem como o Estado e a sociedade civil 

serem aliados no estímulo e oferta de acesso físico aos serviços e recursos. 

No ano seguinte, no Brasil, após sete anos de tramitação no Congresso Nacional, 

foi sancionado o Estatuto do Idoso, inaugurando um olhar específico para uma situação 

como cidadão de direitos. Em seus 118 artigos é possível ver o reforço das diretrizes do 

PNI, em diversas áreas dos direitos fundamentais e de proteção dos sexagenários. No 

entanto, a maior relevância está no estabelecimento dos crimes e sanções 

administrativas diante do descumprimento dos ditames legais. 

Agora, já não é mais possível silenciar sobre a velhice. 
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2. Língua: materialidade da história 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [...] a palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as 
transformações sociais, mesmo daquelas que apenas despontam que 
ainda não tomaram forma [...]. (BAKHTIN, 1992, p.41) 
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Até aqui pudemos ver as diferentes relações com a velhice através dos tempos e 

seu lugar arbitrariamente instaurado na sociedade, legitimado pelos campos da 

medicina, do direito, da política, da economia.  

A partir de agora, nossa abordagem será mostrar que tais mudanças ganham 

repercussão na língua, num trabalho encantador do homem - a nomeação, destinada a 

significar seu mundo através da linguagem. Por isso, “[...] convém nos deter mais sobre 

essa própria linguagem. Sobre os signos de que é formada. Sobre a maneira como esses 

signos remetem ao que indicam.” (FOUCAULT, 1999, p.37) 

 

2.1 Diferentes formas de ter 60 anos  

 

Abarcado nas mudanças históricas, verificaremos o surgimento de vários termos 

marcando as percepções sobre o que é pertencer ao grupo dos sexagenários. Isso nos 

coloca diante da assertiva de que tais nomeações não são fixas, permanentes, mas 

mutáveis, flexíveis, servindo para distinguir as coisas de outras coisas e dar-lhes sentido 

de maneiras diversas nas sociedades, em verdadeiros jogos de efeitos ideológicos.  Tal 

processo de significação materializa nas palavras os conceitos que criamos, nos quais 

cremos e que apresentamos a sociedade. Fica claro, portanto, que não lidamos apenas 

com as palavras em si, mas com a relação que através delas temos com o mundo, 

materializada nas práticas discursivas não havendo “[...] relação direta e biunívoca entre 

linguagem e mundo”. (MARCUSCHI, 2002, p.2).   

O ser humano utiliza a língua não só como forma de instrumentalizar o código, 

dentro de suas possibilidades previsíveis e finitas, mas indo além dele, manipulando as 

produções de sentido a partir da subjetivação, que o faz flexível e ilimitado. É a 

expressão do desejo, de uma impressão; uma maneira de dar forma aos pensamentos, às 

idéias; a possibilidade de dizer algo, de exteriorizar sensações que revelam ou escondem 

a posição do indivíduo no mundo e diante dele. 

É justamente essa posição do ser velho marcada pelas e nas palavras o caminho 

pelo qual percorreremos a fim de apresentar as “coincidências do dizer” tomadas em 

certas expressões que constituem a identidade discursiva dos sexagenários.  

A variação de nomeação sobre a velhice no Brasil é bem recente. De acordo com 

Peixoto (2000, p. 77) “[...] datando dos anos 60. Isso porque o objeto velhice só entrou 

na cena brasileira há bem pouco tempo. Ainda que existissem outros termos 
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classificatórios para a velhice no uso corrente, o termo que designava, até essa época, a 

pessoa envelhecida era, sobretudo “velho”. 

Cada termo de uma língua é imbuído de um conceito construído no qual 

acreditamos e nos fazemos crer; é a essência que nos situa, projeta e integra; uma forma 

pela qual experimentamos e exercemos sensações. Consideramos que as palavras estão 

repletas de pistas que delineiam o modo de tratar a realidade que está por se concretizar 

e, que, discretamente começa a participar do nosso cotidiano como algo natural porque 

“não há como dissociar interpretação-do-mundo, representação-de-si e escolha da 

linguagem” (SALOMÃO, 1999, p. 72). Seria, portanto, um equívoco tentarmos 

entender o que uma palavra diz por ela mesma, sem recorrer ao que ela quer dizer 

naquele momento, naquele contexto, já que, segundo Bakhtin (1992, p.95) “na 

realidade, não são as palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou 

mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc. 

A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou 

vivencial.” 

Em estudos das categorias de idade, na antropologia, Debert faz um resgate das 

representações do envelhecimento, observando que 

[..] os primeiros discursos pertenciam ao campo médico e tratavam do 
envelhecimento orgânico, visto como desgaste fisiológico. Esse discurso é 
difundido em obras especializadas e em revisas encarregadas de disseminar o 
saber especializado e propor medidas de higiene corporal relacionadas com o 
retardamento do envelhecimento. (DEBERT, 2000, p.66) 

 Momento no qual a pessoa que se encontrava no estágio de envelhecimento é 

denominada velho, pois biológica e socialmente encontrava-se em declínio. É a fase na 

qual o ser humano estaria em seu fim, esperando a chegada da morte, sem oportunidade 

de adiá-la e reaver a força e vivacidade. Seria um caminho sem volta, sem chances de 

mudanças. Um ser inútil, por estar demasiadamente gasto, por isso, relegado ao 

esquecimento e desprezo. 

Vê-se que esta conceituação vinda da medicina é tomada no âmbito da política e 

absorvida pela sociedade que via as pessoas acima dos 60 anos como alguém miserável, 

fazendo de um problema particular, um problema público.  

É o que nos mostra Peixoto (2000), em seu trabalho Entre o estigma e a 

compaixão e os temos classificatórios velho, velhote, idoso, terceira idade, em que “a 

noção de velho é, pois, fortemente assimilada à decadência e confundida com 
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incapacidade para o trabalho: ser velho é pertencer à categorização emblemática dos 

indivíduos idosos e pobres.” 

 Num período que vai até os anos sessenta, na França e no Brasil, as pessoas com 

mais de 60 anos começam a formar um grupo de indivíduos improdutivos, porque estão 

saindo do mercado de trabalho, relativamente empobrecidos por conta dos baixos 

valores dos benefícios sociais e condições precárias de saúde e atenção familiar. Estão 

num momento de desintegração social, passando a ser um peso para a família, para a 

sociedade e para o Estado. 

 Se, anteriormente, o discurso médico inaugura o uso do termo velho agora, na 

área política e jurídica se instaura o uso de idoso. O que antes era miserável, 

empobrecido, desprezado, passa a representar certo respeito, dignidade, possibilidade de 

afeição.  

Embora o termo fizesse parte da língua, não era um vocábulo usado. Sua 

utilização emerge neste momento como uma forma de diferenciar as pessoas com mais 

de 60 anos, dando-lhes uma dose de consideração, certa atenção e respeito, acentuando 

e definindo o termo velho como sinônimo de decadência e sendo banido de textos 

oficiais. 

E, seguindo as considerações de Peixoto, 
Se é verdade que os velhos se tornaram pessoas respeitadas através do termo 
idoso, este parece ser ainda mais valorizado com a criação da categoria 
aposentado, que introduz melhorias nas condições de vida das pessoas 
envelhecidas: através de instrumentos legais elas passam a adquirir um 
estatuto social reconhecido (PEIXOTO, 2000, p.74). 

Pois com o incremento da aposentadoria, portanto com alguma condição 

financeira, mesmo estando fora da atividade produtiva, ainda é força econômica, 

adquirindo pequena ascensão social diante da circunstância que pode gerar algo através 

do benefício financeiro recebido. 

Ainda nos estudos da autora, observa-se que 

A partir dos anos 60 do século XX, com a nova política social para a velhice, 
há uma mudança na estrutura social: a elevação das pensões faz aumentar o 
prestígio dos aposentados. Observa-se uma transformação nos termos de 
tratamento, bem como outra percepção das pessoas envelhecidas. Tornados 
pejorativos, certos vocábulos são suprimidos dos textos oficiais, 
principalmente dos títulos das comissões governamentais de estudos sobre a 
velhice. (PEIXOTO, 2000, p.73) 

 Estamos com outra e não mais uma forma de se referir às pessoas com mais de 

60 anos: aposentado. Neste caso, não se trata de falarmos de alguém que se retirou do 

mercado de trabalho, em condições de miséria, mas de indivíduos que têm renda fixa. 
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Logo em seguida, este termo foi assimilado como pessoa não produtiva, porque estes 

indivíduos se encontram fora de atividade, dando, por isso, a intenção de que “não têm 

nada para fazer” e deles não se tem muito a dizer. 

 A aposentadoria está ligada à idéia de que a atividade profissional estaria 

encerrada, refletindo no término de outros afazeres pessoais e sociais. Se a sua utilidade 

no mercado de trabalho já não tinha valor, também não havia outros valores. Aposentar-

se era ficar à toa, com muito tempo para não fazer nada.  

 Diante disso, Lenoir (apud Peixoto, 2000) verifica que: 

Faz-se então necessário criar um novo vocábulo para designar mais 
respeitosamente a representação dos jovens aposentados surge a terceira 
idade. Sinônimo de envelhecimento ativo e independente, a terceira idade 
converte-se em uma nova etapa da vida, em que a ociosidade simboliza a 
prática de novas atividades sob o signo do dinamismo. A velhice muda de 
natureza: “integração” e a “autogestão” constituem as palavras-chave desta 
nova definição. [...]. Entretanto, a invenção da terceira idade – nova fase do 
ciclo de vida entre a aposentadoria e a velhice – é simplesmente produto da 
universalização dos sistemas de aposentadoria e do conseqüente surgimento 
de instituições e agentes especializados no tratamento da velhice, e que 
prescrevem a esse grupo etário maior vigilância alimentar e exercícios 
físicos, mas também necessidades culturais, sociais e psicológicas. Desse 
modo, “a expressão ‘terceira idade’ não é um simples substituto do termo 
‘velhice’. (PEIXOTO, 2000, p. 76) 

Vemos que terceira idade não se trata de um vocábulo que existia, mas que foi 

criado para expressar uma percepção, aceita pelo grupo, algo possível de acontecer 

como diz Ilari (2003, p. 100): “[...] quando você cria essas categorias novas [...], seu 

interlocutor vai tentar acompanhar, vai com você até certo ponto, reage com alguma 

empatia que permite que sua “invenção’, que é a transgressão do código, passe a ser 

incorporada como uma riqueza do código.” 

Esta é uma maneira precisa de demonstrar a interatividade necessária à língua, 

revelando a palavra no momento de sua utilização, mostrando ser um fato social, no 

qual podemos participar ativamente na sua evolução, pois como afirma Bakhtin (1992, 

p. 44) “todo signo, como sabemos, resulta de um consenso entre indivíduos socialmente 

organizados no decorrer de um processo de interação”.  

Sem tal interação, o termo não poderia surgir, se instalar, significar. É preciso 

que haja condições lingüísticas, sociais e históricas. O uso de Terceira idade ilustra bem 

estas relações existentes em que a língua não pode ser vista como algo apenas 

estruturado, pronto, previsível e rígido, mas que por ser social impregna-se das 

características presentes na sociedade, apresentado a maneira como estes indivíduos 
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percebem o momento no qual vivem e que as mudanças ocorridas na história podem ser 

sentidas, registradas e materializadas na língua.  

Esta categoria, criada nos anos 70, sinaliza uma nova etapa da vida que não é 

cronológica, mas social, entre a idade adulta e a velhice. Quem está na terceira idade, 

ainda não está velho. Reúnem-se em grupos com integrantes da mesma faixa etária, 

realizando atividades que os mantenham ocupados em lazeres e cursos que os coloquem 

em exercício físico e mental. 

Os sexagenários também uniram esforços para garantir conquistas e ganhar a 

mídia, nos anos 90, com a Revolução dos Velhinhos, um movimento de aposentados e 

pensionistas pelos 174% devidos pelo INSS, numa manifestação que os consagrou 

como a maior categoria do país.   

 

2.2 O novo velho do século XXI – Tudo (de) novo? 

 

 No século XXI, a evidência dos sexagenários não pára e “novas terminologias e 

novos conceitos vêm surgindo para tentar classificar os indivíduos na última fase da 

vida, até recentemente, categorizado como na terceira idade” (CAMARANO, 2004, 

p.10).   

A exemplo de outras formas de tratamento, nesse processo de (re) apresentação 

da velhice, podemos citar: boa idade, melhor idade e juventude acumulada, incidindo 

sobre o pensamento de Foucault (1999, p.56) em que “[...] descobre-se essa dimensão 

absolutamente aberta de uma linguagem que não pode mais se deter porque, jamais 

encerrada numa palavra definitiva, só enunciará sua verdade num discurso futuro, 

inteiramente consagrado a dizer o que irá dizer, [...]”. Haverá sempre outra 

possibilidade que ora povoa ora esvazia, ora se oculta ora se revela em expressões 

flutuantes na constituição de sentidos convenientes a quem diz. 

 A maior diferença entre a terceira idade e o novo velho é que essa segunda 

expressão refere o idoso que “não age como idoso” (BRUNO, 2003, p.7). As pessoas na 

faixa etária dos 60, não modificam ou adequam suas atividades, apenas dão 

continuidade às tarefas exercidas anteriormente. Nesta fase não há perdas nem 

adaptações. Estão se distanciando cada vez mais da velhice e prolongando a juventude, 

como “um movimento próprio do desenvolvimento da espécie humana e que é a 

juvenilização” (MORIN, 1997, p.176). Ser jovem, definitivamente, ultrapassa uma 

determinação de faixa etária, estabelecida de traços biológicos, e realiza-se em práticas 
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sociais que sustentem a inserção do ser humano na sociedade movida pela geração e 

acúmulo de riquezas. Este é um valor humano possível de ser alcançado mesmo 

no caso do público da terceira idade, ou melhor idade, por exemplo, esse 
princípio dá lugar ao tempo em atividade, pois o consumidor idoso já foi 
jovem e soube desempenhar seu papel social de acordo com o discurso 
competente mantendo-se ativo e inserido no mundo do consumo moderno, e 
isso, de certo modo, é ser jovem, é ser atual, é ter um espírito moderno 
(TRINDADE  2005, p. 91-92) 

A força juvenil também se fixou em imagens e se impôs na economia e nem foi 

há tanto tempo assim. Segundo Schirrmacher (2005, p.53) “as pessoas vêm se 

orientando pela juventude desde o início dos anos 60, na moda, música, propaganda e 

nos filmes.” 

 Os novos velhos são aposentados dinâmicos que têm em sua nova designação o 

pedido por mudanças em diversas esferas já que se transformam em mercado 

consumidor, tendo a sensação de estarem completamente inseridos numa sociedade 

capitalista pós-industrial, exercendo seu direito de trocas sociais e simbólicas através da 

aquisição de bens e serviços. Passaram de objetos de políticas para objetos 

mercadológicos, participando da cultura de consumo. 

Quem são estes recentes consumidores? São os integrantes da geração 

babyboom, nascidos no pós guerra, entre o final das décadas de 40 e meados dos anos 

60, que em 2008 darão entrada à primeira grande onda de idosos sensivelmente 

percebida pelo planeta, inclusive no Brasil. Essas pessoas irão, segundo Schirrmacher 

(2005, p.98) “[...] influenciar mercados e opiniões até uma idade muito avançada”. 

Os novos velhos, que vão ditar regras do mercado, já transformaram o planeta 

em outra época e conforme Dytchtwald (apud Schirrmacher, 2005, p. 55-56): 

Transformaram os lanches, restaurantes e indústria de supermercados; 
mudaram a indústria da moda; transformaram a indústria automobilística; 
mudaram as imagens dos papéis e práticas sexuais; revolucionaram o local de 
trabalho; mudaram a natureza das relações humanas e suas instituições; 
mudaram os mercados financeiros; transformaram a tecnologia.  

 Esta geração é a mesma que foi responsável pela cultura jovem e sua inserção no 

mercado de consumo e se fez o consumidor maduro do presente século conforme 

apresentaremos a seguir.  
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3. Consumidores de 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vamos nos afastando da época em que as identidades se definiam por 
essências a-históricas: atualmente configuram-se no consumo[...] 
(CANCLÍNI, 2006, p. 42) 
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 Nossa proposta a seguir é mostrar, de certa maneira, como o jovem do século 

XX se encontra no velho do século XXI. Veremos os caminhos que conduziram a 

juventude a tornar-se valor como estandarte de consumo, inclusive na fase da velhice. 

Parece muito pertinente esclarecer que  nossa perspectiva se baseia em pensar o 

consumo como espaço de produção de sentido e construção de identidades, já que ele é 

ainda, uma prática social de imensa importância na atualidade, “[...] um lugar de valor 

cognitivo, útil para pensar e atuar, significativa e renovadoramente, na vida social”, 

(CANCLÍNI, 2006, p.72). 

Podemos ver em Novaes (2004) que a categoria juventude está muito associada a 

um tempo de transição, demasiadamente importante, no qual o indivíduo passa a ter o 

reconhecimento de seu lugar social.  
Na concepção das sociedades clássicas greco-romanas, a juventude se referia 
a uma idade entre os 22 e os 40 anos. Juvenis vem de aeoum, cujo significado 
etimológico é “aquele que está em plena força da idade”.  Naquela cultura, a 
deusa grega Juventa era evocada justamente nas cerimônias do dia em que os 
mancebos (adolescentes) trocavam a roupa simples pela toga, tornando-se 
cidadãos de pleno direito. 
Hoje, de acordo com a maioria dos organismos internacionais, considera-se 
como jovem a faixa de 15 a 24 anos. (NOVAES, 2004, p.10-11) 

 Tal demarcação atual nos sugere um tempo de amadurecimento que permitirá a 

entrada no mundo adulto. Ao jovem é permitido o experimento, a mudança, a 

vivacidade. Mas também é o tempo da instabilidade em que se faz necessária a cobrança 

do cumprimento de regras e normas para sua adequação rápida e segura à participação 

em sociedade. É possuidor de um frescor ainda infantil, como se estivesse em ajuste 

para se adaptar à uma possível forma definitiva. Uma fase da vida tão elusiva que até 

mesmo a sua classificação e a correspondente idade são difíceis de determinar com 

precisão. Como ressalta Groppo, a juventude seria uma  

[...] fase intermediária e de evolução da criança ao indivíduo adulto, é muitas 
vezes chamada de puberdade ou adolescência e, às vezes, há a combinação 
desses nomes. Na verdade, foram as ciências médicas e a psicologia, 
manipulando esses conceitos, que primeiro legitimaram cientificamente a 
concepção dessa fase que cria o indivíduo adulto. (GROPPO, 2000, p. 271-
272) 

 Com a modernidade, a infância e por conseqüência a juventude, tornaram-se 

estágios muito passíveis de desvios do comportamento desejável ao desenvolvimento da 

sociedade. Por isso, muitos estudos começam a ser elaborados nas ciências médicas, 

psicologia, psicanálise, sociologia e até a pedagogia como forma de preparar esse 

indivíduo ao sistema capitalista liberal. 
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 Esse modelo de intervenção econômica que surge no contexto da Revolução 

Industrial, a guerra para a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa,  

Assentava-se no conceito de “laissez faire”, segundo o qual o governo 
deveria restringir seus esforços, interferindo o menos possível na vida dos 
cidadãos, a não ser para assegurar os direitos naturais ligados à vida, à 
liberdade e à propriedade. (ROSSET, 1997, p.304) 

 A associação à modernidade se dava pelo uso das máquinas, da grande 

produção, do lucro, do trabalho assalariado, das novas técnicas de comunicação. O 

homem moderno deveria estar pronto a assumir seu posto diante do taylorismo pelo 

qual faria parte dessa nova fase. 

 A tentativa em conciliar o tempo biológico com o tempo social existe como 

forma de autenticar o desenvolvimento do ser humano de maneira a deixá-lo pronto 

para ter autonomia e discernimento, capaz de seu exercício pleno como cidadão 

produtor. Esta indicação confirma a arbitrariedade nessa classificação que, “originada 

da cultura e da sociedade ocidental, capitalista, burguesa, liberal etc. do século XIX, [...] 

ainda é marcada por caracteres definidores e legitimadores cientificistas, baseados em 

uma noção evolucionista do ser humano e das coisas” (GROPPO, 2000, p. 271).  

 Como podemos perceber não é apenas uma questão de idade cronológica, de um 

tempo biológico, mas de um momento estipulado pela sociedade definindo quando o 

indivíduo passa a ter expressão diante do grupo que, no mundo capitalista está 

diretamente ligado ao tempo do trabalho, em que sua força produtiva passa a ser, por 

conseguinte, a força consumidora.   

 

3.1 Momentos da juventude 

 

 Muito embora a juventude tenha começado a se expressar a partir da Revolução 

Francesa, foi na contemporaneidade, no período entre guerras, que houve sua 

significativa atuação. 

 Logo após a primeira guerra, o momento era de furor pela retomada do 

desenvolvimento econômico, produção de bens, serviços e tecnologias que 

impulsionavam o gosto pela novidade aliada ao progresso, fazendo com que o jovem 

interferisse 

intempestivamente nas artes modernas, em rebeliões estudantis politizadas, 
nos lazeres, nos espaços do consumo e da moda etc. De certo modo, foi 
mesmo um curto domínio dos jovens progressistas e ousados dos “loucos 
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anos 20”, encerrado com a Crise Mundial de 1929 e a ascensão do nazi-
facismo. (GROPPO, 2000, p. 271) 

 Os ânimos da juventude foram interrompidos nesse momento em que a maior 

parte das economias livres ocidentais foi atingida colocando em risco o modelo 

idealizado do liberalismo que tinha como base a liberdade de empreender, a livre 

concorrência e a propriedade dos meios de produção. Não conseguindo se sustentar, tal 

doutrina econômica acabou por ocasionar um retorno da intervenção do governo que 

assumia novas e crescentes funções visando à construção de um estado de bem-estar 

social, baseado nas idéias de Keynes. 

 Mesmo tão brevemente, os valores juvenis foram semeados para, a partir dos 

anos 30, serem acentuados pelos adolescentes dos anos de 1950-60. 

 Com o término da segunda Guerra Mundial, as economias capitalistas tiveram 

seus anos dourados. Tendo destaque os Estados Unidos em franca explosão 

demográfica, expansão industrial e crescimento de sua Indústria Cultural, criou o 

cenário em que o jovem interveio decididamente como um agente da história 

perdurando até os dias de hoje como um modelo a ser perseguido em qualquer idade. 

  Inicialmente, temos os EUA incentivando a revitalização da sociedade que 

acabou por incidir no fenômeno babyboom – um estrondoso número de nascimentos no 

período do final dos anos de 1940 até meados de 1960, em especial o ano de 1964, 

ocasião de maior registro de novos cidadãos americanos ou babyboomers. 

 Ao mesmo tempo, no ritmo acelerado da indústria de bens e consumo como 

também na produção de produtos culturais, propagando um estilo de vida voltado a uma 

intensa necessidade material, os Estados Unidos fundamentavam o “american way of 

life” a fim de suprir a necessidade de absorção da imensa oferta de bens de consumo, 

sedimentou seu imperialismo, chegando  

ao sul do continente – americanização – é marcado não apenas pela idéia de 
homogeneização cultural, rejeitada por amplos segmentos da intelectualidade 
brasileira, mas também o desejo da “americanidade”, sinônimo do novo, 
moderno, confortável, funcional. (STEPANSKY, 2000, p.118) 

 O surgimento dessa nova cultura é identificada como mass culture, cuja 

juventude responde bem à idéia do padrão americano disseminado em que a lei 

fundamental é a do mercado.  

 Firmados os valores juvenis, temos a definitiva instauração da relação 

juventude-lazer, trazendo democraticamente esse tempo do não trabalho a um maior 

número da população que não fosse apenas das classes dominantes.  Esse momento 



                                                                                                                                       37  

livre das obrigações das tarefas produtivas se converte em período da possibilidade de 

inserir-se como consumidor, operando na outra ponta do sistema capitalista. Aliás, 

Morin (1997) diz que 

Ele saiu da própria organização do trabalho burocrático e industrial. O tempo 
de trabalho enquadrado em horários fixos, permanentes, independentes das 
estações, se retraiu sob o impulso do movimento sindical e segundo a lógica 
de uma economia que, englobando lentamente os trabalhadores em seu 
mercado, encontra-se obrigada a lhes fornecer não mais apenas um tempo de 
repouso e de recuperação, mas um tempo de consumo. (MORIN, 1997, p.67) 

 O lazer tornou-se a marca para a realização da aquisição de bens, serviços e 

produtos culturais tendo a juventude como o grupo que mais usufruiu dessas 

possibilidades nos esportes, bailes, boates, casas de espetáculos, rádio, TV, cinema, 

revista, entre tantas opções que propiciavam a relação simbólica entre diversão e 

juvenilidade. 

 Os então jovens da classe média norte americana, marcados pela insatisfação em 

conviver com a modernidade industrial e a com a manutenção dos valores morais, 

evocam mudanças substanciais que culminaram na cultura da juventude, que deveria ser 

“[...] ligada ao cotidiano, do seu jeito, fora dos padrões estabelecidos [...] que fizessem a 

sociedade rever determinados valores e refletir sobre questões até então ignoradas ou 

superficialmente discutidas, como drogas, sexo, racismo, ecologia, pacifismo, etc.” 

(BRANDÃO, 1990, p.110) 

 O grande avanço das tecnologias responsáveis por distribuir diversos produtos 

culturais, em especial o cinema, deflagrou na chegada da cultura jovem no Brasil, em 

um momento de intensa repressão impulsionando diferentes formas de expressão:  

“[...]muitos movimentos juvenis contemporâneos, desde a juventude transviada e os 

beats dos anos 50, passando pelos hippies da década de 60, até chegar aos punks dos 

anos 70 e 80.” (BRANDÃO, 1990, p.7) 

 No entanto, a repercussão mundial da potência norte americana, que até os anos 

de 1960 desfrutava do esplendor da economia capitalista, começava a ter instabilidade 

por conta da crise do petróleo e, ao mesmo tempo, os jovens rebeldes se posicionavam 

num estilo de vida que prezava pelo coletivismo, contra o consumismo e a 

industrialização indiscriminada, tornando-se outra ameaça. 

 Para não perder seu controle, o EUA resgata os princípios do liberalismo 

econômico, que se firma nos anos 70, sustentando-se por uma economia globalmente 

liberalizada, baseada na mínima participação do Estado - como regulador e 

assistencialista, incentivando a livre negociação, a auto-regulamentação do mercado, 
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tratando de reverter a crise social e econômica, numa estratégica retomada do modelo 

capitalista, fazendo do jovem o mais significativo consumidor. 
Na verdade, mal a poeira de 1968 assentou, houve a absorção e 
“desmontagem” dos grupos e culturas juvenis pela cultura de mercado, pelos 
media e por outras instituições da sociedade de consumo e global. A 
Revolução Juvenil parece ter fornecido símbolos, propostas, comportamentos 
e estilos de vida que, ajustados, colaboraram para a adaptação do material 
humano moldado pelo capitalismo concorrencial e monopolista à nova 
sociedade de consumo e global esboçada. (NOVAES, 2004, p.92) 

 Aqui temos registrada a consolidação do jovem no papel de consumidor. O estilo 

por eles mesmos criados como crítica ao modelo vigente de economia foi absorvido, 

reformatado e inserido no mercado, fazendo-os de consumo alternativo à alternativa de 

consumo.  As roupas, músicas, ídolos, entraram para a indústria sendo comercializados 

agregando a esses produtos o valor da juventude, como bem nos mostra Novaes (2004): 

Que as forças do capital – as mesmas que contribuíram para evocar espíritos 
juvenis adormecidos e provocar a onda de demandas jovens da década de 
1960 -, com seu senso imbatível de oportunidade, souberam reorganizar o 
caos em torno da chamada lógica de mercado. Ser jovem virou slogan, virou 
clichê publicitário, virou imperativo categórico – condição para se pertencer 
a uma certa elite atualizada e vitoriosa. Ao mesmo tempo, a “juventude” se 
revela um poderosíssimo exército de consumidores, livres dos freios morais e 
religiosos que regulavam a relação do corpo com os prazeres e desligados de 
qualquer discurso tradicional que pudesse fornecer critérios quanto ao valor e 
à consistência, digamos, existencial de uma enxurrada de mercadorias 
tornadas, da noite para o dia, essenciais para a nossa felicidade. (NOVAES, 
2004, p.92) 

 
Comprovadamente tomada pela sua expressividade em vários âmbitos da 

sociedade, a juventude se firma como um notável consumidor, levando ao que 

Schirrmacher chama de delírio da juventude, um fenômeno de poder de aquisição de 

produtos, mencionando que: “em 1967, os jovens de 16 a 19 anos compraram 67% de 

todos os artigos de moda”. (SCHIRRMACHER, 2005, p.54) 

Concomitantemente, as pessoas dessa faixa etária passaram a representar não 

apenas um período de vida do ser humano, mas inseriram-se no direito de participar da 

sociedade capitalista e tornaram-se um modelo de comportamento associado à diversão 

e lazer, dinamismo e liberdade, a identidade do homem contemporâneo, que estrutura-se 

“[...] menos pela lógica dos Estados do que pela dos mercados.” (CANCLÍNI, 2006, 

p.46), 

Através dessa inserção no consumo, a juventude obteve representação social, 

marcando todo o século XX, na mudança de comportamento social, introdução de novas 

concepções de vida, adesão a novos valores, condução diferenciada na política, 
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infiltrando por toda a sociedade uma inédita realidade histórica. 

Como a mercadoria mais comercializada nesse imenso mercado globalizado do 

mundo capitalista, “a juventude se tornou uma jóia preciosa e rara” 

(SCHIRRMACHER, 2005, p.81), desejada por consumidores de todos os segmentos, 

classes e idades.  

A juventude, tida como típica do século XX, que era contestadora, radical, 

subversiva, delinqüente, teve na lei do mercado um importante modelador cuja imagem 

acaba por desaparecer,  

[...] para dar lugar à “juvenilização” – deixa de ser uma vivência transitória 
para ser um estilo de vida identificado ao bem-viver consumista. O juvenil é 
“juvenilizado”, desvinculando-se da idade adolescente e tendo retirado de si 
conteúdos mais rebeldes, revolucionários ou meramente disfuncionais. A 
“juvenilização” da vida contemporânea tornou-se a mais desejada aparência 
dos clientes da cultura de mercado. (GROPPO, 2000, p. 284-285) 

Parece-nos que temos a instauração do ser humano em ser jovem, como o perfil 

ideal de consumidor em que cada indivíduo é incentivado a compartilhar 

simpaticamente, sendo um importante apoio na constituição da própria identidade, 

como a exemplo dos idosos; ou melhor, da terceira idade, da melhor idade, da boa 

idade, da juventude acumulada. 

Como sugere Morin, esse é o modelo proposto pela publicidade.  

Essa homogeneização das idades tende a se fixar numa nota dominante: a 
dominante juvenil. Esbocemos aqui uma observação que reencontraremos 
mais adiante: a temática da juventude é um dos elementos fundamentais da 
nova cultura. Não são apenas os jovens e os adultos jovens os grande 
consumidores de jornais, revistas, discos, programas de rádio (a televisão, 
como veremos, é exceção) mas os temas da cultura de massa (inclusive a 
televisão) são também temas “jovens”. (MORIN, 1997, p.39)  

Se a juventude não é mais uma categoria determinada num período etário, mas 

pela sensação de bem estar, vivacidade, dinamismo, comportamento, incisivamente 

flexível, inconstante, indefinido, há o aumento do número de pessoas alcançando 

avançada idade, mas que lutam e conquistam o rejuvenescimento 

Uma proporção significativa da população está sempre nesse limiar, nessa 
passagem, nesse momento indeterminando. [...] essa parcela da sociedade 
assume cada vez mais uma posição de proa, com um peso no conjunto das 
coisas bem maior do que seu número ditaria.  (NOVAES, 2004, p.24) 
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3.2 Novos Consumidores (?) 

 

Agora, vamos verificar que a geração babyboom chegou aos 60 anos envolvida 

por seus valores joviais fazendo com que a velhice tivesse outra configuração.  

 É a partir de um novo momento da realidade social que constatamos o velho 

como potencial consumidor uma vez que, segundo o último Censo do IBGE, tínhamos 

em 2000, 30% da população entre 0 e 14 anos e 5% acima dos 65 anos. A previsão é de 

que em 2050 a relação seja de 18% na faixa de 0 a 14 anos e 18% acima dos 65 anos. A 

expectativa de vida dos idosos que em 2000 era de 70, 4 anos, possivelmente será de 

81,3 anos em 2050. Neste mesmo levantamento, foram encontradas “[...] cerca de 24,5 

mil pessoas com mais de 100 anos”(CAMARANO, 2004, p.77).  

 Não se trata apenas de um número elevado de sexagenários ocasionado pela 

redução de natalidade e mortalidade, mas dos papéis por eles desempenhados, 

evidenciando o acelerado crescimento na taxa de participação dos idosos: o aumento do 

rendimento médio em 63%, a redução do número médio de componentes da família sob 

a responsabilidade dos idosos, a ampliação da proporção de velhos morando sozinhos e 

a tendência de vida mais autônoma e integrada. Essas importantes alterações os 

colocam, de maneira inédita, como consumidores atendendo ao chamado do sistema 

industrial que “[...] depois de socializar as massas como força de trabalho, deveria ir 

mais longe para se realizar e as socializar (ou seja, controlá-las) como forças de 

consumo.” (BAUDRILLARD, 1995, p.82) 

 Pesquisas realizadas em 2001, pelo PROFUTURO (Programa de Estudos do 

Futuro) da Fundação Instituto de Administração da FEA/USP, verifica que, em 2010, a 

mulher e o idoso ditarão as novas regras para o mercado, sendo que 20% da população 

brasileira será de pessoas com mais de 50 anos. Ainda segundo o estudo “Perfil do 

Consumidor Maduro”, o potencial de consumo dos idosos será de R$ 325 milhões já em 

2010. Portanto, deixar o velho de lado é ignorar um segmento de mercado com grande 

poder econômico. 

 Uma fatia de mercado que começa a despertar estudos mais específicos como o 

do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE), da Fundação Getúlio Vargas, tradicional 

pela geração de índices de preços, agora, com essas mesmas investigações direcionadas 

ao universo de idosos. 

Entre setembro e outubro de 2002, a empresa de pesquisa Indicator GfK fez o 

primeiro e completo estudo mercadológico do segmento idoso, chamado Panorama da 
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Maturidade, mostrando que  mensalmente é injetado no Brasil um total de R$ 12,2 

bilhões na economia (R$ 150 bilhões/ano), proveniente desse segmento. Em termos de 

ganho médio mensal, esse segmento tem um maior ganho do que o segmento de 18 a 39 

anos, respectivamente R$ 778 vs R$ 724. Vale lembrar que 84% dos idosos têm renda 

própria. Isso converge com a afirmação de José Ribeiro Guimarães, diretor da 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (SEI), “a tendência é de que as 

próximas gerações de idosos desfrutem de níveis de renda cada vez melhores”. 

Outro interessante dado, conforme resultados apontados pelo IBOPE Mídia em 

2005, é que 39% têm conta corrente, 19% das pessoas com mais de 60 anos utilizam 

cartão de crédito, 10% já realizaram empréstimo, 7% têm previdência e 9% têm seguro 

de vida. Isto nos mostra uma atividade financeira bastante interessante, podendo indicar 

também uma capacidade e preocupação de investir no futuro.  

O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, lançou em 2004 um 

interessante trabalho sobre a população brasileira com mais de 60 anos, enfocando as 

características sócio-demográficas, as relações com familiares e sociedade, as políticas 

para o envelhecimento no Brasil e as condições financeiras desta categoria. 

A mais recente pesquisa sobre este segmento, Idosos no Brasil, realizada pela 

Fundação Perseu Abramo em parceria com o SESC, divulgada em maio de 2007, 

também traz dados expressivos que mostram um idoso menos debilitado, carente e 

dependente. Eles residem mais em casas próprias, do que a população não idosa; uma 

parcela significativa de 48% desenvolvem atividade fora de casa, muitos deles praticam 

atividade física, sendo que 51% optam pela caminhada; também se dedicam a 

participação em grupo, como os 36% que freqüentam um grupo de idosos, 10% 

exercem o trabalho voluntário e a maioria, 51%, acreditam que há maiores 

possibilidades de lazer depois dos 60. 

Essa pesquisa dá voz a esta categoria social em significativa transformação no 

dia-a-dia. Para Baudrillard (1995, p.25), “[...] o lugar do consumo é a vida quotidiana. 

Esta não é apenas a soma dos factos e gestos diários, a dimensão da banalidade e da 

repetição; é um sistema de interpretação”. 

A publicidade é um lugar privilegiado para se decifrar essa sociedade porque faz 

dela sua origem e destino. Mesmo não sendo possível consumir os objetos anunciados, 

consome-se, inevitavelmente, anúncios cuja mensagem publicitária, segundo Rocha 

(1985, p. 26) “[...] retrata, através dos símbolos que manipula, uma série de 

representações sociais sacralizando momentos do cotidiano”. 
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Os materiais publicitários trabalham para apresentar o que Baudrillard (1999) 

chama de vertigem da realidade realizando a função de encantamento junto ao novo 

consumidor que alcançou longevidade, mas que se mostra jovem na aparência, valores e 

estilo de vida, configurando-se como sendo aquilo que deseja e precisa ser, pois 

Não basta afirmar as potencialidades de consumo do público “idoso”: é 
necessário relacionar essas potencialidades com os signos (usurpados) de 
juventude. Resulta daí uma afirmação da idéia de juventude ou, melhor, de 
“juvenilidade” como valor, que necessita ser acionado pela lógica da 
“sociedade de consumo” para caucionar a inserção legítima do indivíduo nas 
práticas consumptivas. (SANTOS, 1992, p.164) 

Assim temos a constituição desse modelo de consumidor-cidadão, novo alvo da 

atividade publicitária, adquirindo seu lugar como força capaz de absorver a produção 

capitalista sustentando esse mesmo sistema e fazendo parte dele através de apresentação 

do que Morin (1997, p. 169-170) chama de sósias que “[...] vivem em nosso lugar, 

livres, soberanos; eles nos servem de consolo para a vida que nos falta, nos servem de 

distração para a vida que nos é dada; de outro lado, incitam-nos à imitação, dão o 

exemplo da busca da felicidade.” 
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4. Publicidade: lugar de identidades 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O anúncio existe porque existe na fala. Porque tem tradução no 
universo de significações de quem o vê. (ROCHA, 1985, p.100) 
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Observamos que nas publicidades ora analisadas a identidade discursiva do 

sexagenário não se configura como um conjunto linear e coerente. Nesse contexto, 

nosso maior trabalho de pesquisa foi justamente estabelecer as regularidades e 

dispersões que possibilitaram a construção de categorias temáticas identitárias para esse 

personagem. 

Seria preciso caracterizar e individualizar a coexistência desses enunciados 
dispersos e heterogêneos; o sistema que rege sua repartição, o apoio que dão 
uns aos outros, a maneira pela qual se supõem ou se excluem, a 
transformação que sofrem, o jogo de seu revezamento, de sua posição e de 
sua substituição (Foucault, 2005, p.39) 

A investigação das condições históricas de produção da velhice como objeto de 

discurso (anteriormente expostas nesta dissertação), nos possibilitou chegar às cinco 

categorias de representação da velhice aqui propostas - velho, idoso, aposentado, 

terceira idade, novo velho. Vale lembrar o objeto de discurso velhice se constitui 

sempre atrelado a sua contraparte, ou seja, a juventude, bem como associado à questão 

do consumo. 

Cada uma dessas categorias tem sua especificidade que buscamos esclarecer 

mais adiante. Ainda assim, há de considerarmos que a tentativa de se criar categorias é 

sempre um constructo analítico e que, portanto, está sujeita a discussão e 

questionamentos.  

As condições para que apareça um objeto de discurso, as condições históricas 
para que dele se possa ‘dizer alguma coisa’ e várias pessoas possam dizer 
coisas diferentes, as condições para que ele se inscreva em um domínio de 
parentesco com outros objetos, para que possa estabelecer com eles relações 
de semelhança, de vizinhança, de afastamento, de diferença, de 
transformação – essas condições, como se vê, são numerosas e importantes. 
Isto significa que não se pode falar de qualquer coisa em qualquer época; não 
é fácil dizer alguma coisa nova; não basta abrir os olhos, prestar atenção ou 
tomar consciência, para que novos objetos logo se iluminem, e na superfície 
do solo, lancem sua primeira claridade. (Foucault, 2005, p.50) 

Antes de descrever o que caracteriza cada categoria acima mencionada, 

apresentaremos como chegamos a uma classificação dos diversos tipos de imagens 

relacionadas à figura do idoso, possibilitando ao leitor uma compreensão mais ampla de 

sua organização.  

Um autor que nos foi central nesse processo de categorização foi Maingueneau 

(2007) com seus conceitos de cena englobante, cena genérica e ethos.  

 O autor conceitua cena englobante como sendo “[...] aquela que corresponde ao 

tipo de discurso, a seu estatuto pragmático” (MAINGUENEAU, 2007, p. 111). Este 

conceito foi essencial para consideramos o comportamento do tipo de discurso a partir 
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do qual fizemos nossa leitura – a própria publicidade, ressaltando que toda estratégia 

publicitária deve atender a uma necessidade do Marketing que é definido por Kotler 

(1994, p. 32) como “[...] um processo social e administrativo pelo qual os indivíduos e 

grupos obtêm o que necessitam e o que desejam através da criação e troca e produtos e 

valor com outras pessoas”. Cabe à atividade publicitária atrair a atenção, despertando o 

interesse pela aquisição da compra do serviço e produto, bem como a criação, 

manutenção ou reversão da imagem de uma marca, sempre colocando o público-alvo a 

favor da instituição que anuncia. Contudo, a publicidade passou a ser mais do que uma 

forma de comunicação sobre mercadorias; um lugar de consumo de “[...] “estilos de 

vida”, ‘sensações”, “emoções”, “visões de mundo”, “relações humanas””, como 

argumenta Rocha (1985, p. 27). Por isso, podemos concluir que é também um local de 

percepção de identidades. 

 Outro ponto para o qual Maingueneau chama atenção é o fato de os enunciados 

fazerem sentido porque estão alicerçados sobre certas condições estabelecidas entre 

enunciador e co-enunciador, como sendo próprias do tipo de discurso em que a 

enunciação se passa. Esta espécie de contrato que o autor (2001, p. 69) diz não precisar 

“[...] ser objeto de acordo explícito [...]”. A partir disso, entendemos que o indivíduo 

chamado pelo discurso publicitário, alvo da mensagem e provável consumidor do objeto 

anunciado, aceita o que e como algo lhe é apresentado.  

Tal espírito de cooperação é, segundo o referido analista de discurso, legitimado 

dentro do quadro cênico, composto pela, já apresentada, cena englobante, 

correspondendo ao tipo de discurso; no caso, a publicidade, e pela cena genérica, 

correspondendo ao gênero de discurso; em nosso caso o vídeo/filme publicitário.  

Embora o próprio Maingueneau (1997, p.35) afirme que “[...] a noção de gênero 

não é de fácil manejo” apresentaremos o contexto específico que implica nosso corpus 

de análise.  
Todo gênero de discurso visa a um certo tipo de modificação da situação da 
qual participa. Essa finalidade se define ao se responde à questão implícita: 
“Estamos aqui para dizer ou fazer o quê?” [...] a publicidade visa seduzir, 
para, em última instância, vender um produto.[...] 
Que papel devem assumir o enunciador e o co-enunciador? [...] um texto 
publicitário põe em relação uma marca e um consumidor.[...] 
Todo gênero de discurso implica um certo lugar e um certo momento. Não se 
trata de coerções “externas”, mas de algo constitutivo. [...] 
Um campo ao qual se atribui atualmente uma grande importância: a 
dimensão midiológica dos enunciados. [...] 
Todo gênero de discurso está associado a uma certa organização textual. 
(MAIGUENEAU, 2001, p.66-68) 
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Com relação ao gênero “vídeo publicitário”, é importante registrar o 

funcionamento de sua estrutura narrativa. Como no cinema, o que move a história é o 

plot definido por Barreto (2004, p.56) como “o centro da ação dramática”, cujo objetivo 

é envolver o público. No entanto, diferentemente do roteiro cinematográfico, no roteiro 

publicitário, a história, além de ser contada num curto espaço de tempo, é construída 

para levar a ação de compra, sendo constituída da seguinte forma: “exposição do 

problema/complicação/conflito (apresentação/desenvolvimento); clímax (ponto de 

virada); resolução (conclusão)”. (BARRETO, 2004, p.52). Podemos dizer que esses 

momentos da narrativa do roteiro publicitário correspondem a: 

Primeira parte - mostrar as dificuldades que a falta ou as facilidades que a 

aquisição do produto ocasiona na vida do público-alvo; 

Segunda parte – ampliar os aspectos mostrados até um ponto crucial para 

revelar como eliminar os problemas ou conquistar os benefícios; 

Terceira parte – argumento forte de venda que apresente a marca, o produto ou 

o serviço, prestando as informações necessárias para o acesso ao objeto anunciado. 

Tal estruturação pode se dar nessa ordem ou de forma invertida, ou ainda, 

havendo a sobreposição destas, dependendo do efeito que se quer causar. Vejamos o 

diagrama apresentado por Doc Comparato (apud BARRETO, 2004, p. 54): 

 
    Clímax 

          (ponto de virada)     
              Resolução 
                (conclusão) 
        
Exposição do problema/ 
complicação/conflito              Ação Dramática 
 

            
                                                  Tempo 

 

Munidos da compreensão sobre o comportamento do quadro cênico da 

publicidade, pudemos observar que a construção discursiva da velhice associa-se a um 

conflito central motivado por diversas razões, como o uso da tecnologia, a relação 

intergeracional, o uso de novos produtos, o planejamento do futuro, e há um elemento 

que marca fundamentalmente o auge da narrativa: a incorporação do velho em decisões, 

ações, comportamentos, falas que o coloquem como parte da juventude e, 

conseqüentemente, do mercado consumidor. Pudemos perceber que o ponto de virada, 
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freqüentemente, chama o velho a tornar-se outro (sempre mais jovem, mais ativo, mais 

atuante).  

A inserção nesse mundo apresentado e compartilhado pelo telespectador-

consumidor-co-enunciador, dá-se pela incorporação de um novo ethos encarnado na 

cena enunciativa. Podemos tomar o ethos como  

o conjunto de determinações físicas e psíquicas ligadas pelas representações 
coletivas à personagem do enunciador. Ao fiador, cuja figura o leitor deve 
construir a partir de indícios textuais de diversas ordens, são atribuídos um 
caráter e uma corporalidade, cujo grau de precisão varia segundo os textos. O 
“caráter” corresponde a uma gama de traços psicológicos. Já a 
“corporalidade” corresponde a uma compleição corporal, mas também a uma 
maneira de vestir e de se movimentar no espaço social. (MAINGUENEAU, 
2001, p. 97-98) 

O ethos é, portanto, primordial na construção de identidade, sendo decisivo no 

processo de identificação e empatia entre quem diz e para quem se diz.  

Para o nosso corpus, a caracterização dos diversos ethos do sujeito sexagenário 

foi estabelecida com base nas descrições e nomeações históricas da velhice 

anteriormente estudadas bem como a partir da representação desse personagem nos 

anúncios publicitários levando em consideração sua aparência física, cujas marcas se 

dão no corpo, no vestuário, no modo de movimentação, e em características 

comportamentais expressas nas palavras, nos modos de dizer e também de se relacionar. 

  A imagem do idoso, extraída do termo nascido nos anos 60 para designar mais 

respeitosamente o velho, permanece recorrente no discurso político e jurídico como seu 

uso em “Estatuto do Idoso”, mas não se apresenta nas publicidades coletadas. Deixada 

no silêncio, 

o não-dito necessariamente excluído. Por aí se apagam os sentidos que se 
quer evitar, sentidos que poderiam instalar o trabalho significativo de uma 
“outra” formação discursiva, uma “outra” região de sentidos. O silêncio 
trabalha assim os limites das formações discursivas, determinando 
conseqüentemente os limites do dizer. (ORLANDI, 1993, p. 76) 

Pela sua própria conceituação histórica, o idoso não é colocado para tomar 

decisões e atitudes diante do mundo moderno. A ele foi dado o destino de permanecer 

velho (respeitosamente) sem maiores implicações. É um sexagenário que resguarda seus 

valores acalentados pela companhia de familiares.  

Como se pode perceber pela classificação acima sugerida, a publicidade 

conclama ao velho ser cidadão de consumo e neste contexto o consumo é parte de uma 

maneira de permanecer e/ou resgatar a juventude assim como estar jovem é estar apto a 

consumir.  
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As apresentações das identidades do sexagenário nas publicidades a partir das 

categorias velho, terceira idade, aposentado e novo velho estão diretamente ligadas à 

sensação de que o sujeito é convocado como consumidor e por isso, “[...] constitui uma 

nova maneira de ser cidadãos.” (CANCLÍNI, 2006, p.42). Ou seja, em qualquer uma 

dessas categorias, é possível associar velhice e consumo, o que não acontece com a 

categoria idoso. Sendo assim, a atividade publicitária não encontra terreno fértil para 

trabalhar com esta última apresentação da velhice. 

 Após essas explanações, vamos à explicação daquilo que caracteriza cada uma 

das categorias representativas da velhice na publicidade e a algumas análises que 

ilustram nossa interpretação. 
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4.1 O velho 

 

A categoria velho se mostra a partir de estratégias que ressaltam as limitações 

impostas pela condição física e biológica, reforçando sua condição de finitude, da 

reclusão social, do distanciamento da modernidade, da exclusão ao consumo “servindo 

de base aos estereótipos negativos [...]” (DEBERT, 1999, p.50) e por isso, acaba por 

valorizar ainda mais a fase da juventude.  

A grande referência para se determinar essa imagem do sexagenário está 

fundada no discurso da medicina desde os seus primórdios, como já vimos 

anteriormente, em Beauvoir (1990), com as idéias de Hipócrates retomando a teoria 

pitagórica em que a doença e a velhice seriam produzidas pelo rompimento do 

equilíbrio dos quatro humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Ou ainda, 

mais tarde, no século XVI, Paracelso considerava o homem um ““composto químico” e 

a velhice resulta numa auto-intoxicação” (BEAUVOIR, 1990, p.26), chegando mesmo 

até o século XIX que considerava a velhice como um desgaste da máquina humana. 

Mesmo com o surgimento da geriatria e, paralelamente da gerontologia 

abarcando os planos biológico, psicológico e social, ambas no início do século XX, o 

grande desafio era de curar os velhos para que a sua debilidade fosse revertida. 

A partir disso, podemos considerar que essa percepção sobre o velho ainda 

fulgurando na atualidade “[...] é efeito do interdiscurso: é preciso que o que foi dito por 

um sujeito específico, em um momento particular se apague na memória para que, 

passando para o “anonimato”, possa fazer sentido em “minhas palavras”” (ORLANDI, 

2005, p. 33). 
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VELHO

Características físicas e comportamentais

Cabelos brancos, rugas, óculos, roupas recatadas.
Para mulheres: vestidos florais ou saias longas e camisas com golinha e casaquinhos.
Para homens: calça social simples, camisa e, às vezes, uma boina ou chapéu.
Certa limitação da capacidade física e/ou intelectual que orientam sua permanência costumeira em casa ou entre 
pessoas da mesma idade, exercendo atividades limitadas ao lar ou à manutenção deste.
Algumas marcas de seu comportamento aparecem como: irritação, rabugice, teimosia, pouco poder de argüição, 
inocência.

Tom - Humor

Público

AdultoJovem

Portador de alguma debilidade, o velho aparece 
acomodado em casa ou executando tarefas simples 
do cotidiano ou em situações que mostram 
problemas de relacionamento intergeracional  o 
jovem pode ou não figurar na cena e, ainda assim, 
ter uma relação de confronto).

Mesmo com alguma debilidade, no desenrolar da 
narrativa os problemas são superados com exagero 
e o velho aparece lidando facilmente com novos 
produtos e novas tecnologias ou com muita 
disposição em situações envolvendo sexo. 

PRODUTO          NO. DE VÍDEOS

  telefonia móvel 02
  alimentação 02
  telefonia fixa 01
  produtos de limpeza 01

PRODUTO          NO. DE VÍDEOS

  eletrodoméstico 02
  telefonia móvel 02
  bebida (cerveja) 03
  bebida (energético) 01
  TV a cabo 01 
  produtos de limpeza 03
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Exemplo 1  

 

O material abaixo ilustra o reforço da imagem limitada, debilitada e incapaz da 

velhice “que é tomada preconceituosamente pelo outro” (BOSI, 1994, p. 79).  

         Se Foucault assegura que 

[...] as próprias coisas mesmas e os acontecimentos que se tornam discurso, 
manifestando o segredo de sua própria essência. O discurso nada mais é do 
que a reverberação de uma verdade nascendo diante dos seus próprios olhos, 
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e quando tudo pode, enfim, tomar a forma do discurso[...] (FOUCAULT, 
1996, p.49) 

Podemos afirmar que, neste vídeo, o que mais nos chama a atenção não é, 

prioritariamente, qualquer um de seus enunciados, mas sim a utilização da figura do 

velho, reforçando o estereótipo através da acentuação da fraqueza física da velhice 

materializada na movimentação extremamente lenta desse corpo no espaço social. Tal 

forma de mover-se é o que evidencia e garante a qualidade do produto anunciado: o 

baixo valor da tarifa propiciando um uso prolongado das ligações.  

Nesta peça, a fala se concentra entre o locutor e a mulher, filha da senhora, que 

juntamente com o texto “Ô mãe, vem falar” sendo reforçado com o trecho final 

“Espera aí, teu avô vai falar também”nos apresenta, em imagem, a velhice carregada 

da idéia da medicina antiga que, embora essa fase da vida não seja vista como uma 

doença, é um estado em que “todas as funções do velho ficam reduzidas ou 

enfraquecidas” (BEAUVOIR, 1990, p.24).  

Durante a caminhada da velha pelo corredor, que demora toda a fala do locutor, 

iniciada em: “ Ainda bem que tem o 31...” – torna-se ainda mais evidente essa 

limitação e, essencialmente pelo operador argumentativo“ainda bem”, nota-se um certo 

incômodo do neto que a espera do outro lado da linha  e que não pode contestar o 

aguardo por duas razões que se relacionam: a primeira, pelo fato da exigência moral de 

respeito aos mais velhos cuja “característica relação do adulto com o velho é a falta de 

reciprocidade que pode se traduzir numa tolerância sem o calor da sinceridade. Não se 

discute com o velho [...]” (BOSI, 1994, p.78); e a segunda, é que pelo fato da tarifa ser 

baixa, a atenção aos avós deve ser consentida. 

 

Exemplo 2 

 

De outro modo, nos materiais que seguem, também vemos a contestação das 

características negativas através da apropriação da juventude e sua relação com as 

inovações tecnológicas, novos produtos e de uma sexualidade anteriormente 

inexplorada. Por tais comportamentos e atitudes o velho se rejuvenesce e abandona, 

temporariamente, o ser velho – antigo corpo por ele habitado e que a partir desse 

compartilhamento com o jovem pode fazer parte do mundo de bens e serviços porque 

tem competência pra isso como se o papel da velhice fosse reorganizado “diante da 
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ordem instituída e lhe oferecem uma sobrevida, que, uma vez mais, fortalece o capital” 

(GUSMÃO, 2003, p. 26) 

 
 

Este material publicitário tem como objeto a ser anunciado um novo 

liquidificador que dispensa a usual “borrachinha” preta na base interna do copo do 

eletrodoméstico, que costumeiramente dificulta o momento de higienização já que 

haveria sedimentos no local. 
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Portanto, estamos falando de praticidade e inovação em um produto cujo 

público-alvo seria formado por adultos. 

Esse vídeo se constrói a partir de dois estereótipos bem distintos: o jovem e o 

velho em que a dramatização apresenta primeiramente uma limitação bem clara dessas 

posições de sujeito e surpreende com seus deslocamentos nesse espaço discursivo. 

Além da atuação dos personagens, bem como dos diálogos desenvolvidos, o recurso da 

ausência de trilha sonora, privilegiando o som do ambiente de cena, tendo apenas efeito 

sonoro nos pontos chave da narrativa, contribuem para acentuar essa troca de posição. 

O material publicitário inicia com dois garotos lanchando na cozinha. As 

vestimentas, as características físicas como os longos cabelos, o ritmo da fala, as gírias 

ajudam a construir a identidade dos personagens. Eles tentam descobrir como 

desencaixar o copo do liquidificador, num diálogo repleto de gírias como: “parada”, 

“qual é meu irmão”, “boa”, “humilhou”, permissivamente sendo usadas e fazendo 

sentido no que Pêcheux (1998, p. 160) define como “formação discursiva aquilo que 

[...] determina o que pode e deve ser tido [...].” 

Esses recursos corroboram para determinar o sujeito do discurso, cuja identidade 

é partilhada com o co-enunciador já que [...] características fundamentais da cena [...], 

na qual o sujeito “vê o que vê a partir do seus olhos” e “sabe o que tem que pensar 

disso” (PÊCHEUX, 1988, p. 101). Por isso, estaria totalmente condizente com a 

identidade jovem estar figurado da maneira como se apresenta e as palavras 

convencionadas ao mundo da juventude, bem como o modo em que a fala se dá. 

Em outro espaço da casa, na sala de TV, encontra-se uma senhora, cujas marcas 

físicas como óculos, cabelos brancos e curtos, rugas, vestido longo e floral, casaquinho 

branco, dependente da bengala para locomoção e perceptível irritabilidade pelo 

movimento repetido e ritmado dos dedos sobre o encosto do sofá, marcam o seu lugar 

de fala, no caso o ethos do ser velho. 

Estaríamos certos de que este produto moderno seria facilmente manuseado por 

“quem entende” de inovações. Socialmente, ainda está inscrito que a competência de 

lidar com mudanças da vida moderna diz respeito às pessoas mais jovens e não aos 

velhos, pois “o que lhes falta é a força e a saúde; é também a faculdade de se adptar à 

novidade [...]” (BEAUVOIR, 1990, p.112). 

A velha, sem dar uma única palavra – no silêncio que deixa subentendido em seu 

modo de agir - irritada com a falta de competência dos jovens se dirige ao local do 

diálogo e num movimento certo e rápido abre o copo do liquidificador. 
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Nesse momento, acontece o ponto de virada do roteiro e da mesma maneira, um 

deslocamento das identidades anteriormente instituídas, marcadas pelo enunciado 

“Humilhou, hein?”, mostrando indignação e certa admiração pela ação realizada. 

Da mesma forma que entra no ambiente, a sexagenária retorna à sala como se 

tivesse dado fim ao comercial. No entanto, há uma retomada do conflito quando um dos 

garotos diz na seqüência: “Oh... E é velha, aí!”, fazendo com que seja novamente 

demarcado o lugar da velhice como algo obsoleto, incapaz. 

E o confronto é rebatido com o enunciado dito pela senhora: “Sou velha, mas 

não sou burra... nem surda!” contrariando o comportamento do velho, pois “deles 

esperamos infinita tolerância, longanimidade, perdão, ou uma abnegação servil pela 

família.” (BOSI, 1994, p.76). Essa atitude malcriada, provocadora coloca o velho no 

lugar do jovem, espaço social legitimado pela sociedade que o entende como um ser em 

adaptação, que ainda tem caráter em formação ocasionando certos atos inadequados à 

vida social, sendo isso próprio da “juventude típica do século XX, a juventude “rebelde 

sem causa” (GROPPO, 2000, p.16). Até mesmo nesse trecho apresentado, vimos que 

embora ela afirme ser velha, ela garante não ser burra nem surda, características 

atribuídas à imagem do velho. Com o advérbio mas ela se afasta das características do 

processo de envelhecimento. 

Ao finalizar o material, o locutor diz: “Magic Clean. Apertou, soltou, lavou”. 

Este enunciado, mostrando a facilidade, praticidade, inovação, fecha não só a venda do 

produto, mas retoma a idéia do déficit da velhice, pois até mesmo uma pessoa idosa tem 

a capacidade de utilizar tal equipamento. Logo, percebemos que essa troca de lugar em 

que o velho resolve o problema, camufla os adjetivos que ampliam sua limitação, já 

ditas anteriormente, como a falta de intimidade com tecnologias e dificuldade de 

aprendizado. Até porque ele não poderia ter tal conhecimento uma vez bens e serviços 

não se destinam a ele – um sujeito fora do mercado tanto como produtor ou como 

consumidor - já que, segundo Bosi (2003, p. 77) “o velho não participa da produção 

[...].” 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       56  

Exemplo 3 

  

 
A partir desse exemplo, também fica evidenciado o deslocamento diante da 

inserção do velho como alguém que domina a tecnologia – permeando o universo da 

juventude – mas, que ainda assim continua no lar e cuidando dos entes queridos – o 

filho – que não podemos esquecer trata-se de um juiz de futebol, cuja atividade 
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profissional exercida a qualquer contragosto da torcida incidiria um xingamento à mãe; 

no caso, uma senhora. 

 Ainda podemos ver que a decisão sobre a jogada não é dada diretamente pelo 

poder de decisão da senhora, mas por um produto que possibilita essa revelação até 

porque “hoje não há mais conselhos, nem para nós nem para os outros. Na época da 

informação, a busca da sabedoria perde as forças [...]” (BOSI, 2003, p.85). Como o 

suporte tecnológico delibera tal tomada de decisão, é fundamental o velho estar a par 

dele, pois seu lugar de fala legitima seu próprio dizer. Daí entender  que “não importa 

quem fala, mas o que ele diz não é dito de qualquer lugar” (FOUCAULT, 2005, p.139). 

Se o sexagenário estiver inteirado dos avanços tecnológicos isso lhe confere um novo 

status de indivíduo – jovem, moderno, inteligente, dinâmico, consumidor. 

Ao tornar-se outro, entendemos que o sujeito é tido como  
um lugar determinado e vazio que pode ser efetivamente ocupado por 
indivíduos diferentes; mas esse lugar, em vez de ser definido de uma vez por 
todas e de se manter uniforme [...], é variável o bastante para poder continuar, 
idêntico a si mesmo, [...], bem como para se modificar [...] (FOUCAULT, 
2005, p.107) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       58  

Exemplo 4 

 

 
Da mesma forma, esta peça publicitária contraria a imagem tradicional do velho 

que tem privado o exercício de sua sexualidade, como bem nos mostra Peixoto (2000, 

p.76) “tem por objetivo tornar [...] público aquilo que até agora foi rechaçado e não 

pôde se exprimir, como por exemplo tudo que se relaciona à vida sexual [..]” estando 
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essa necessidade vital associada à juventude ou ao adulto fértil para realizar sua função 

de reprodução e, mais especificamente no caso apresentado, de prazer. 

Por um lado, reforça essa condição quando o senhor pára rapidamente na reunião 

das velhinhas e pega a cerveja, negando sua permanência por um tempo maior em 

companhia de mulheres idosas e sem atrativos sexuais. Por outro lado, nega esta mesma 

visão quando se dirige ao encontro das jovens sensuais – valorizadas pela pouca idade e 

formas corpóreas atraentes (o corpo jovem), mas que se interessam pelo homem velho – 

num interstício de sentido.   
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4.2 A terceira idade 

 

A figura da terceira idade que aparece nas publicidades se refere àquelas 

pessoas que buscam conseguir um jeito mais digno de viver fora do mercado de 

trabalho e de consumo. São estimulados a (re)orientar a vida em atividades de aptidão 

íntima trazendo, segundo Bosi(2003, p.82), “[...] para o ancião alegria e uma ocasião de 

mostrar sua competência. Sua vida ganha uma finalidade se encontrar ouvidos atentos, 

ressonância” de maneira a recuperar sua utilidade e respeito roubados pela velhice -  

fase da vida que causa vergonha, intimidação, capturando o entusiasmo pertencente ao 

jovem. Esta fase não o coloca como ser atuante direto no mercado consumidor, mas 

evoca esta mesma força econômica como um lugar que lhe é grato pela sua contribuição 

e que o reconhece por isso – um trabalhador ocupado em prestar sua contribuição a esse 

sistema que lhe privou de certas realizações, mas que agora, como gratificação, podem e 

devem ser cumpridas. Uma forma de resgatar sonhos da juventude nesta “[...] nova 

etapa da vida, em que a ociosidade simboliza a prática de novas atividades sob o signo 

do dinamismo” Peixoto (2000, p.76).  

Essa mesma autora nos mostra que  
a partir de 1962 visava a modificações político-administrativas, assim como à 
transformação da imagem das pessoas envelhecidas. Os novos aposentados 
começaram a reproduzir práticas sociais das camadas médias assalariadas, já 
que a imagem de degradação estava muito associada às camadas populares: o 
antigo retrato preto-e-branco de velhice decadente toma o colorido de uma 
velhice associada à arte de bem viver. [...]. Faz-se então necessário criar um 
novo vocábulo para designar mais respeitosamente a representação dos 
jovens aposentados, surge a terceira idade. (PEIXOTO, 2000. P. 75-76) 

 No entanto, com o avançar da história, essa percepção de velhice ativa – 

correspondente à terceira idade alastrou-se em outros níveis sociais assegurado pela 

ampliação de iniciativas públicas e particulares na prestação de serviços dirigidos a esta 

faixa etária – atividades físicas, intelectuais e artísticas. Logo, na atualidade, teríamos 

essa imagem da terceira idade compartilhada por indivíduos de diversos níveis de renda. 

Já os que estão próximos a integrarem o grupo de aposentados - os envelhecidos 

da geração babyboom - estão inseridos numa realidade que os coloca diante de uma 

política que exige total independência para autonomia física e financeira. Isto faz com 

“novas terminologias e novos conceitos venham surgindo para tentar classificar os 

indivíduos na última fase da vida, até recentemente, categorizado como na terceira 

idade” (CAMARANO, 2004, p.10), o que se adequaria ao Novo velho. 
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TERCEIRA IDADE

Características físicas e comportamentais

Cabelos brancos, rugas, óculos, roupas recatadas.
Para mulheres: vestidos florais ou saias longas e camisas com golinha e casaquinhos.
Para homens: calça social simples, camisa e, às vezes, uma boina ou chapéu.
Plena capacidade intelectual e/ou artística, mesmo com alguma debilidade física. Sua convivência se dá em total 
sintonia com a família e com grupos de pessoas da mesma idade. Exerce atividades físicas leves, artísticas e 
culturais compartilhadas com pessoas próximas.
Seu comportamento é caracterizado por contida alegria, orgulho, nostalgia e gratidão.

Tom - Nostalgia

Apresenta a velhice como um momento de respeito e consideração que pode ser (re) conquistada a 
partir de uma postura mais dinâmica diante da vida, com o desenvolvimento de alguma atividade 
que ponha em cena alguma habilidade do sujeito. Esse indivíduo aparece junto a familiares 
queridos e pessoas da mesma idade que reconhecem seu talento na atividade executada.

PRODUTO          NO. DE VÍDEOS

  instituição financeira 07

Público - Sexagenário
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Exemplo 5 
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 Nesta peça, nos é muito sensível a questão da utilidade do indivíduo para a 

sociedade capitalista – que se volta, primordialmente ao trabalho – origem da produção 

e ao consumo – destino da produção.  

 Nota-se que ao relatar sua vida da infância até a idade adulta, com o texto: “Eu 

nasci em Jequitaí, né? Norte de Minas. A gente cresceu lá. Eu casei com 21 anos. 

Foi uma pessoa muita boa que me deu muitos filhos” temos o que BOSI (1999, p.82) 

aponta como “o vínculo com outra época, a consciência de ter suportado, compreendido 

muita coisa, traz para o ancião alegria e uma ocasião de mostrar sua competência. Sua 

vida ganha uma finalidade se encontrar ouvidos atentos, ressonância.”  

 A partir disso, vemos que essa senhora viveu à margem da atuação no mercado 

capitalista – dona de casa, mãe, esposa – lugar reservado às mulheres e cuja história é 

interrompida pelo locutor: “Continue fazendo coisas interessantes mesmo depois dos 

60.” Dá-nos a impressão de que ainda assim, há o reconhecimento dos afazeres 

domésticos exercidos até a chegada da velhice, muito embora, haja outras coisas 

interessantes. 

 Isto fica marcado com o enunciado da senhora “A minha vida toda parece que 

foi muito trabalho e agora, parece que é só alegria”, concomitantemente às imagens 

de atividades físicas e artísticas com um grupo da mesma idade, parecendo negar seu 

estado de satisfação anterior e que, graças ao novo modelo de comportamento mais 

ativo, a vida tornou-se outra – mais alegre. Isto nos parece estar vinculado “há um 

quadro orientador do bom uso do tempo social” (BOSI, 1999, p.418) incidindo sobre a 

questão do tempo do capital – onde a utilidade plena significa produtividade e o mau 

uso dele, um grande desperdício. Não se deve não fazer nada. É preciso preencher o seu 

tempo para ser útil – essa é a essência para ser reconhecida na sociedade capitalista. 
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Exemplo 6 
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Ainda mais marcante essa apresentação da terceira idade quando vimos o 

enunciado dito pela senhora: “Ela mandou o quadro e eu esqueci daquilo” ou neste 

dito pela mulher “Eu fiz a inscrição e pedi só que ela assinasse” nos mostra a 

necessidade de alguém tomar decisões pelo velho que “[...] deve ser tutelado como 

menor” (BOSI, 1999, p. 78). Isto nos reforça a noção de incapacidade. 

Além disso, há a persistência na idéia de absurda bondade e serventia à família 

como podemos ilustrar com o este texto: “Uma das coisas que eu achei mais bonita é 

que ela pegou o prêmio e deu esse prêmio. Ela comprou um monte de cestas de 

Natal pra distribuir pros pobres e o resto do dinheiro ela falou que ia ficar pros 

mais novos da família”. 

Na fala da sexagenária “E esse quadro é tudo pra mim, porque foi o que meu 

deu muito incentivo. Me deu vida, me deu entusiasmo, me deu vontade de viver, 

me deu vontade de ser gente” – temos a virada de sua identidade com um 

rejuvenescimento imediato lotado à sua capacidade de exercer algo de utilidade aos 

sessenta anos. Tantos termos como: vida, entusiasmo, vontade de viver, vontade de ser 

gente, estão carregados do sentido de ser alguém com proveito nos fazendo 

compreender que houve, num determinado momento, a sensação de apatia com relação 

à sua própria existência – relacionada à sua longevidade como um problema, um peso 

para a família e sociedade que pode, finalmente, ser revertida. 
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4.3 O aposentado 

 

 Com a nova política social da velhice, nos anos 60, houve a ampliação de seu 

prestígio porque os valores de pensão aumentaram. No entanto, seguidamente, por volta 

dos anos 70, a idéia de aposentadoria acaba por simbolizar “a perda de um papel social 

fundamental – a de indivíduo produtivo – passando a ser sintoma social de 

envelhecimento” (PEIXOTO, 2000, p.74). Mais recentemente, a mobilização para 

garantir os direitos conquistados pelos beneficiados do INSS reconfigura esse 

personagem como um ser politizado e competente na luta pelos direitos, causando, 

como afirma Stepansky (2000, p.252) “[...] espanto às autoridades e sua repercussão 

surpreendeu os próprios atores”. Somado a isso, a instituição do Crédito Consignado – 

produto bancário que empresta dinheiro, com desconto em folha, a juros mais baixos do 

que outras linhas de crédito – o aposentado volta à cena social e mais significativamente 

à cena publicitária na divulgação desses serviços. Assegurados pela Lei 10.820 de 

11/dez/ 2003 que libera a concessão do crédito consignado por empresas privadas e 

INSS – antes, apenas para servidores, aposentados e pensionistas da administração 

pública (Lei 8.112 de 11/dez/1990) – a expansão rápida, segundo o BACEN (Banco 

Central), propiciou um crescimento de 179% na evolução de janeiro de 2004 a abril de 

2005, com uma acentuada ascensão entre janeiro e abril de 2005 – período em que foi 

possível notar um número imenso de publicidades dirigidas ao aposentado, num total de 

44 anúncios dos 212 que constituem o corpus ampliado. Ele é abordado e apresentado 

pela publicidade porque é um cliente seguro cuja principal renda, segundo o IBGE, é a 

aposentadoria que o condiciona a participar da atividade financeira. Ganha respeito e 

consideração porque está inserido na economia. Portanto, percebemos que “suas 

propriedades o defendem da desvalorização de sua pessoa” (BOSI, 1994, p. 77-78). 

Através disso, inscreve-se no mundo do capital sendo resguardado de sua anterior 

inutilidade. 
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APOSENTADO

Características físicas e comportamentais

Cabelos discretamente brancos, rugas pouco aparentes, óculos, roupas recatadas.
Capacidade intelectual plena.
Aparece em casa, desacompanhado, passando a idéia de independência.
Seu comportamento é caracterizado por aparente segurança,  clareza e domínio em suas decisões.

Tom - Sobriedade

Esta representação aparece pontualmente, caracterizando uma dispersão.
O aposentado tem características semelhantes às da terceira idade. No entanto, tem um tom de 
sobriedade que marca seu dizer e a maior diferença se dá na função exercida - diretamente ligada à 
economia já que ele se coloca como provedor de renda e por isso participa do mercado financeiro 
com sua aposentadoria que permite acesso ao consumo, via, essencialmente, pelo crédito 
consignado.

PRODUTO          NO. DE VÍDEOS

  instituição financeira 01

Público - Sexagenário
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Exemplo 7 

 

 
Esta publicidade trabalha com a imagem do aposentado que está diretamente 

ligada ao tempo da produção, pois “é através de sua ocupação e de seu salário que o 

homem define sua identidade; ao se aposentar, perde essa identidade” (BEAUVOIR, 

1990, p. 329). Mas, em sua nova condição histórica, torna-se um importante ser 
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econômico. Por isso, entender que qualquer menção à sua utilidade financeira o coloque 

em destaque na sociedade, no mercado, na publicidade. 

Chama-nos a atenção a cena da qual participa, em seu lar, aparentemente 

sozinho e por isso com lucidez. No entanto, no enunciado “é rápido, fácil, seguro, sem 

sair de casa porque é feito pelo telefone” há o contraponto indicando ao mesmo 

tempo a agilidade e conveniência a uma certa limitação – tida como natural da idade – 

que possibilita a sua adesão ao crédito estando em sua própria casa.  

A capacidade de participar do produto bancário anunciado autoriza sua reentrada 

no mercado, reinserindo-o no mundo social do consumo a partir de seus benefícios, 

retomando sua identidade de sujeito-cidadão-consumidor. 
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4.4 O novo velho 

  

 A publicidade que opera com a categoria do novo velho raramente se dirige ao 

sexagenário, e quando o faz, anuncia basicamente produtos para a saúde que o 

impendem de ficar velho ou que buscam reaver a força jovem.  

Se os vídeos estão orientados para jovens e adultos, faz com que eles reflitam 

sobre as formas do envelhecimento não aceitando outra alternativa que não seja a da 

juventude plena – corpo, mente e total interação com todas as possibilidades de usufruir 

do que o consumo lhes disponibiliza seja em bens ou serviços para diversão, saúde, 

educação, lazer; desde que o mantenham joviais. Podemos perceber que é o ápice da 

relação da velhice com o consumo que é dado pelo novo modelo do “[...] homem em 

busca de sua auto-realização, através do amor, do bem-estar, da vida privada. É o 

homem e a mulher que não querem envelhecer, que querem ficar sempre jovens para 

sempre se amarem e desfrutarem do presente.” (MORIN, 1997, p. 152) 

Aqui podemos ver que há um velho que é conclamado a rejuvenescer 

drasticamente e um jovem ou adulto que adia, ao máximo, o contato com a velhice. É 

como se retirássemos essa fase da vida antes determinada pela lógica biológica, hoje 

social e econômica – de mercado. Essa seria a mais recente maneira de nomear o 

sexagenário não só pela possibilidade de viver mais e sim com o alargamento do “[...] 

período ativo de consumo.” (BRUNO , 2003, p. 117) 
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NOVO VELHO

Características físicas e comportamentais

Cabelos brancos ou grisalhos, rugas discretas, óculos só se forem de sol, roupas leves, que mostrem partes do 
corpo a exemplo de bermudas, , maiôs e sungas.
Plena capacidade física e intelectual que o fazem circular fora de casa e entre pessoas de diferentes idades, 
executando tarefas das mais diversas naturezas que exigem esforço físico, disposição, vitalidade, energia, coragem.
As características que marcam seu comportamento são a intensa felicidade, bom humor, disposição e sociabilidade.

shorts

Tom - Arrojo

Público

AdultoJovem

PRODUTO      NO. DE VÍDEOS

  telefonia móvel 01
  previdência privada 01

Idoso
Pelas decisões do presente o jovem 
se responsabiliza pela conquista da 
velhice idealizada - longevidade 
com total disposição física e mental 
para que nenhuma atividade seja 
interrompida.

A partir da idéia de que ele  e 
por isso dá continuidade a algo 
exercido anteriormente - uma 
atividade seja profissional ou 
pessoal. Ou ele  a 
partir de novas atitudes e atividades.

é assim

precisa ser assim

Apontam urgência de ações 
individuais que retardem ou 
r edimens ionem a velhi ce,  
enfatizando o vigor físico, 
geralmente, através do uso de 
medicamentos.

PRODUTO      NO. DE VÍDEOS

  telefonia móvel 01
  bebida (whisky) 01

PRODUTO      NO. DE VÍDEOS

  crédito consignado 01
  polivitamínico 02
  vacinação 01  
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Exemplo 8 

 

 
O que dizer dessa aura de felicidade, atividade e satisfação em que se encontra 

esse casal de sexagenários? Estamos considerando esta apresentação como um novo 

acontecimento discursivo análogo às novas práticas sociais que ainda não se 

concretizaram, mas que se configuram a partir desse atual momento histórico em que a 
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população velha aumenta e faz com que a própria juventude pense em sua velhice – 

algo notadamente surpreendente, pois até pouco tempo o ser velho seria uma outra 

pessoa. Agora, nos é solicitado a pensar na forma como queremos nos ver daqui a 

algum tempo – um ser produtivo e independente com mais de sessenta anos.  

Isso nos pareceria apenas um delírio, mas a publicidade, como componente da 

Cultura de Massa, corrobora para a idéia de Morin (1997, p. 169), na qual “[...] o 

crescimento econômico caminha num sentido que teria parecido incrível há um século: 

realizar o imaginário”. Portanto, as cenas e as idéias vistas nesta peça publicitária se 

dirigem ao imaginário, ao idealizado, aos desejos humanos que coloca no indivíduo a 

responsabilidade de decidir sobre a forma de envelhecer. Daí termos essa vitalidade, 

realização, desfrute da vida apresentada, em cenas onde o senhor aparece entre pessoas 

mais jovens, realizando atividades como a de jogar bola, estar num parque de diversões 

eletrônicas, se deslocar independentemente para uma praia, tendo como trilha um som 

jovial e dinâmico. 

Pensar essa apresentação do novo velho é, ainda mais, pensar “[...] o sujeito em 

relação com o silêncio, a opacidade do “Outro” se manifesta.” (ORLANDI, 1993, p. 

50). A partir desse “outro” a identidade do idoso se faz; a referência para sua própria 

existência se relaciona, inevitavelmente, com a do jovem. É o que mostra o trecho a 

seguir: “Acabou a hora do trabalho, começou o tempo do lazer. Você vai ganhar o 

seu salário pra fazer o que quiser fazer. Quando quiser, se assim quiser. Se assim 

quiser, quando quiser.” 

Neste enunciado, o novo velho teria seu tempo dedicado integralmente às 

práticas de diversão, lazer e entretenimento tão desejados na juventude, mas que não 

podem ser realizadas porque grande tempo é dividido com atividade profissional.  Da 

mesma forma que se opõe ao tempo do trabalho, é decididamente ele que proporciona o 

tempo do lazer. Então, podemos compreender como a palavra adquire sentido dentro 

formação discursiva a qual pertence como a exemplo de “lazer” e “salário” que poderia 

ser visto como morte social e passa a ter significado de produtividade e realização 

totalmente orientadas pelo desejo do ser idoso. 

Mas, o que teríamos aqui é o que Edgar Morin (1997) chama de adesão ao 

movimento de juvenilização que é o rejuvenescimento da espécie humana,   

O novo modelo é o homem em busca de sua auto-realização, através do 
amor, do bem-estar, da vida privada. É o homem e a mulher que não 
querem envelhecer, que querem ficar sempre jovens para sempre se amarem 
e sempre desfrutarem do presente.  
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Igualmente, o tema juventude não concerne apenas aos jovens, mas também 
àqueles que envelhecem. Estes não se preparam para a senescência, pelo 
contrário, lutam para permanecerem jovens. (MORIN, 1997, p. 152, grifo do 
autor) 

A partir dessa afirmação, podemos dizer que é o discurso da juventude e da 

oposição mundo do trabalho/mundo do lazer que norteia essa peça publicitária, se 

entendermos, como diz Pêcheux (apud ORLANDI, 1993, p. 89), “ “interdiscurso” como 

o conjunto, [...] das formações discursivas. O interdiscurso e o conjunto do dizível, 

histórica e lingüisticamente definido.” 

Também podemos identificar o discurso político e econômico atravessando esse 

material da publicidade, quando temos: “Faça um acordo com o tempo. Faça um 

plano de Previdência Bradesco e deduza as suas contribuições já na próxima 

declaração de imposto de renda.” 

A preocupação com a aposentadoria vem sendo tema de discussão, desde 2003, 

com a Reforma da Previdência, por conta do crescente número de idosos com maior 

longevidade, usufruindo desse benefício público por um período longo. Ainda assim, 

muitos aposentados se dedicam a alguma atividade rentável já que as provisões do 

benefício não são suficientes para garantir os compromissos financeiros e pessoais. E, 

no caso da publicidade, o estado de aposentado não remeteria a esforço físico ou mental 

para gerar renda e sim para desfrute da vida. 

Também, diante da preocupação imediata com o presente, é interessante, para o 

adulto jovem, a dedução do valor pago no Imposto de Renda. Garantias para o agora e 

para dar a leveza e dinamismo de juventude quando a velhice chegar. 

Nesse exemplo, podemos ver que “[...] todo dizer, na realidade, se encontra na 

confluência dos dois eixos: o da memória (constituição) e o da atualidade (formulação). 

E é nesse jogo que tiram seus sentidos”. (ENI, 2005, p.33) 

O velho do qual falamos na publicidade é uma projeção que o jovem de hoje 

deseja ser ao ter sessenta anos ou mais e que precisa fazer parte de uma classe social 

abastada, com possibilidades de destinar parte da renda para investimento no futuro, já 

que o próprio programa de aposentadoria pública não será capaz de suprir. 

Isso tudo como forma de conquistar uma velhice sem sinais de envelhecimento, 

mas de prestígio, respeito e vigor próprios da juventude.  
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Exemplo 9 

 
Neste vídeo, temos algo bem interessante pela sutileza como o novo velho nos é 

apresentado. Embora de uma forma menos declarada ou digamos, tão ríspida, que nos 

pede a mudança do estilo de vida para uma velhice com total capacidade e 

independência, ainda fica o alerta para os cuidados à chegada dos sessenta anos.  
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Este material enfoca a sabedoria de envelhecer bem, como algo inerente ao ser 

humano, sem esforços ou mudanças drásticas. O que nos é apresentado é o resultado 

natural da vida humana num total “entendimento com o tempo” – que é o tempo da 

natureza, o tempo da humanidade, o tempo da vida.  

E que esse “entrosamento” inclusive, com o uso da tecnologia, serve para 

“viver melhor”. É nesse trecho que podemos verificar a importância de estar fazendo 

parte das novas possibidades tecnológicas para obtermos uma qualidade de vida quando 

a velhice chegar. Uma juventude ou vida adulta cujas escolhas repercutirão no modo de 

usufruir a vida aos sessenta. 
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Exemplo 10 

 

 
 Neste caso, o vídeo nos mostra uma tentativa de tornar-se um velho com mais 

atividades, sem ocasionar problemas aos familiares ou aos cofres públicos “[...], pois os 

idosos são considerados grandes consumidores dos recursos públicos, principalmente 

benefícios previdenciários e serviços de saúde” (CAMARANO, 2004, p.7).  
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Se não foi possível se preparar para a melhor experiência da vida pós sessenta, 

marcada pela fragilidade das perdas biológicas, ainda restam chances para ser um 

empecilho menor para quem arca com os cuidados aos idosos. Por isso, a chamada da 

responsabilidade de cada um em viver a velhice de uma maneira mais ágil, alegre, com 

liberdade, independência, como sinônimo de felicidade como vimos no trecho “vem ser 

feliz, a vida é mais gostosa assim!”. 

Já neste texto “o bom da vida é aproveitar”, associado às imagens de 

sexagenários em diversos espaços públicos, é retomada a idéia de que é necessário estar 

em atividade social, física, intelectual, como a vida preenchida do jovem. 
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Considerações Finais 

 

Chegamos ao momento de finalizar a escrita da dissertação por duas razões: 

uma, porque demarcamos nosso olhar sobre a construção discursiva dos sexagenários na 

publicidade do século XXI; outra, pela questão de tempo. Dizemos isso porque temos a 

certeza de que a discussão sobre as imagens da velhice não se esgotou. Até porque, pela 

própria teoria da Análise de Discurso, há sempre algo a ser dito. Não tivemos a 

pretensão de mostrar “a” verdade, mas um percurso da construção de sentidos. O que 

fizemos foi apenas um gesto de interpretação dentre tantas possibilidades.  

A partir de nossa análise pudemos compreender, de fato, a provisoriedade dos 

sentidos e dos lugares ocupados pelo sujeito de linguagem em atividade na história. E 

que as identidades são construídas em práticas sociais e discursivas – a exemplo da 

própria publicidade como um espaço para encenação de enunciações cujas estratégias 

definem seu modo ser. 

Se tomarmos os mais de 219 mil materiais veiculados no período, segundo o 

critério das categorias de anunciantes, podemos concluir que os 214 vídeos com 

sexagenários, é um número bem pequeno. Tal fato já pode nos mostrar que a própria 

figura de pessoas a partir dos 60 anos ainda é pouco explorada, fazendo-nos crer que o 

recurso da utilização dessa imagem não é atraente para estimular o consumo. Partindo 

disso, é visível que a imagem da juventude ainda é o grande mote da publicidade; 

mesmo numa sociedade que está envelhecendo. 

Aliás, a longevidade foi conquistada não para ficar mais velho, mas para 

prolongar a juventude no processo que Edgar Morin (1997) chama de juvenilização e 

que pode ser conquistado pela aquisição de marcas, produtos ou serviços. Para isso, é 

preciso fazer parte do mercado como consumidor, sendo esta, a mais nova forma de 

cidadania, como sugere Canclíni (2006).  

Diante disso, o respeito (re) tomado pelo indivíduo se dá pelo poder de consumir 

e pode ser instaurado e restaurado pela sua participação no mercado levando-o a 

pertencer a um grupo mais privilegiado, atuante no capital.  Se retomarmos Bosi (1994, 

p.81), veremos que “a noção que temos de velhice decorre mais da luta de classes que 

do conflito de gerações.” Logo, o que temos não é uma questão de idade cronológica, 

mas da possibilidade de estendermos ao máximo a permanência no sistema de 

produção. 
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Podemos compreender que a dignidade da velhice está sujeita ao potencial de 

possuir bens e serviços e que “essa transformação modifica [...] a condição dos velhos: 

através da acumulação das riquezas, eles podem tornar-se poderosos.” (BEAUVOIR 

1990, p.174-175) 

A realização de tais possibilidades é estrategicamente abordada em todas as 

peças que analisamos já que o sujeito-cidadão é solicitado a mudar de vida, a ter 

atitudes e exercer atividades que o reintegrem à força do capital. Esse sujeito, de 

sessenta anos ou mais, precisa atender ao modelo de independência, produção e 

consumo. 

Vimos que há diferentes apresentações da velhice contempladas na publicidade: 

velho, terceira idade, aposentado e novo velho. Cada uma dessas imagens aparece como 

uma forma de atingir o seu público adequadamente, gerando identificação e aceite da 

mensagem proposta. 

Para os públicos jovem e adulto, as imagens que aparecem são as do velho em 

que evidenciam as limitações da velhice e, através do recurso do humor, um dos efeitos 

de sentido que fica é a exaltação dos valores juvenis; e a figura do novo velho como 

uma projeção de como será essa fase da vida: uma extensão das atividades produtivas, 

afastando o envelhecimento. Em ambos os casos, pudemos ver que se acentua o valor da 

juventude como a vitalidade, a capacidade e adequação às novidades do mundo em 

avanço técnico e tecnológico constantes. As categorias aposentado e terceira idade, se 

mostram muito recatadas na forma de ser, de se apresentar e agir e, por isso, tais 

imagens não se dirigem a esse público tão vigoroso, servindo, apenas, aos que estão 

com mais de 60 anos.  

É relevante a questão do humor que aparece em 18 peças das 34 do corpus e 

utilizado, apenas, para jovens e adultos. O riso é fruto, principalmente, do exagero nas 

atitudes esperadas de um velho ou pelo fato de contrariar, demasiadamente, as 

expectativas sobre o comportamento de um sexagenário.  Esse tom bem humorado e 

descontraído não é utilizado para o público com mais de 60, remetendo à idéia da 

rabugice da velhice ou até mesmo porque, comumente, rimos de alguma fragilidade do 

outro e não haveria motivos para o velho rir de quem é jovem, já que a juventude é 

contemplada pela beleza, saúde, alegria, dinamismo, vitalidade, força, fácil adaptação a 

mudanças, entre outros valores estigmatizados sobre a fase juvenil.  

Já o tom arrojado, quando dirigido a jovens e adultos, acentua os atributos vistos 

acima, passando a impressão de que o tempo aprimorou tais qualidades. 
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Aos sexagenários, como lhes é evocado a participar da juvenilização, nem 

mesmo a figura do velho aparece. Como foi anteriormente apontado, o que se apresenta 

são as categorias do aposentado e terceira idade como alguém que diminui seu ritmo de 

vida, mas que não pode se ausentar do sistema capitalista por completo; e novo velho 

que pede, com urgência, que ele faça algo para afastar o envelhecimento. 

Quanto à questão da maneira como esse conteúdo é passado, vimos sobriedade e 

nostalgia como formas muito discretas, quase tímidas de falar para essa faixa etária. O 

arrojo é um recurso utilizado mais como provocação, uma forma de desafiar o 

sexagenário a tornar-se outro.  

Para que todas essas intenções se legitimem, o discurso da medicina exalta as 

propriedades revitalizantes dos medicamentos e produtos que podem combater o 

declínio biológico do ser humano nesse período de vida.  

Ainda contamos com a fala política que, diante da queda da própria capacidade 

de cuidar desse contingente em crescimento, transfere para o indivíduo as 

responsabilidades pelo seu envelhecimento saudável. Confere a ele um lugar social em 

que tem direitos reconhecidos, na Constituição, no Estatuto do Idoso, no Código do 

Consumidor. 

Há, também, a economia que se vê diante da necessidade de recrutar pessoas que 

estavam fora do circuito para participar ativamente como gerador de riquezas, através 

de investimentos e aquisição da produção. Participação no sistema financeiro através de 

práticas distintas como um prêmio pela longevidade, cartões de crédito, crediários e 

financiamentos facilitados.  

Não podemos esquecer que a própria Psicologia exige que a velhice seja um 

período de equilíbrio e alegria. 

Todos esses apontamentos nos remetem à idéia de que a publicidade usa com 

destreza os recursos para realizar sua função de encantamento. Trabalha em harmonia 

com as mudanças sociais para ser bem recebida e continuar cumprindo seu papel 

econômico com maestria.  

Além disso, o público, através do contrato invisível com essa técnica de 

comunicação, orienta a melhor forma de dizer, comprovando que a mensagem é 

construída em conjunto e que, certamente, novos anúncios serão configurados de outras 

formas, em tomadas e retomadas de posições enunciativas de acordo com os 

acontecimentos que estão por vir. 
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Acreditamos que assim também se comportarão outras pesquisas sobre o tema e 

sobre o objeto aqui escolhidos. Sabemos que essa não é a única forma de olhar para 

eles, mas que nossa investigação tenha sido uma abordagem interessante a ponto de 

despertar outros gestos interpretativos. 
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