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RESUMO 

 

 

A melhoria da qualidade de vida está provocando a elevação do número de idosos a nível 

global, o que vem causando mudanças na nossa sociedade. Esse novo fenômeno exige que 

algumas ações sejam tomadas em diversas áreas. Na área da comunicação, é preciso dar o 

devido destaque ao idoso, de modo que ele possa se conhecer melhor e ser incluído na 

sociedade. O objetivo deste trabalho é investigar se a terceira idade possui visibilidade na 

Folha de São Paulo, tomando como base o caderno cultural diário (Ilustrada) e os 

suplementos semanais (o extinto Mais! e a Ilustríssima). Para descobrir os principais aspectos 

da cobertura, será utilizada a Análise de Conteúdo, uma metodologia que abrange técnicas 

tanto quantitativas e qualitativas e cujo intuito é desvendar os conteúdos implícitos de 

materiais. Através dela, será possível entender como o idoso é tratado na Folha de São Paulo 

e o que pode ser feito para melhorar a sua posição no jornal. 

 

Palavras-chave: Idoso, Jornalismo, Jornalismo Cultural, Análise de Conteúdo, Folha de São 

Paulo. 
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ABSTRACT 

 

 

The improvements on the quality of life are causing the number of the elderly to grow on a 

global level, which is causing changes in our society. This new phenomenon demands that 

some actions are executed in several areas. On the communications field, it is needed to put 

the older people in the spotlight, so they can know themselves better and be included in the 

society. The goal of this work is to investigate if there is visibility for the elderly on Folha de 

São Paulo, using the daily cultural section (Ilustrada) and the weekly papers (the extinct 

Mais! and Ilustríssima) as a basis for the study. In order to find out the main aspects of the 

newspaper’s coverage, the Content Analysis is going to be used, a methodology that includes 

quantitative and qualitative techniques and which intent is to reveal the material’s implicit 

content. Through it, it will to be possible to understand how the elderly are treated on Folha 

de São Paulo, and what can be done to better their position in the newspaper. 

 

Keywords: Elderly, Journalism, Cultural Journalism, Content Analysis, Folha de São Paulo. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Atualmente, a população do nosso planeta está passando por um processo de 

envelhecimento. Esse fenômeno pode ser claramente percebido em diversos países, incluindo 

o Brasil. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), 

divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os indivíduos com 

mais de 60 anos chegou a 9,1% da população brasileira em 1999. Já em 2009, essa proporção 

correspondia a 11,3%, o que representa cerca de 21 milhões de cidadãos. O IBGE também 

divulgou, em 2008, que a população de idosos continuaria a aumentar rapidamente: eles 

deverão ser 18,70% dos habitantes em 2030 e 29,75% em 2050. 

Esses dados estatísticos demonstram o quanto as pessoas de mais idade estão se 

tornando um grupo mais relevante quantitativamente no cenário brasileiro. Com o aumento 

numérico, cresce, também a influência do idoso na sociedade. Os números e as projeções, 

desde a década de 70, já vêm despertando a atenção de vários setores, que têm realizado 

atividades, eventos, palestras sobre e para os cidadãos com 60 anos ou mais, além de 

reivindicar melhorias práticas para essa faixa etária. O governo também vem instituindo 

diversas políticas públicas voltadas para o idoso, objetivando salvaguardar os seus direitos. O 

exemplo mais importante dessa tendência é o Estatuto do Idoso, sancionado em 2003. 

No entanto, a crescente visibilidade que o idoso tem alcançado na sociedade em geral 

ainda não se aplica de maneira relevante aos meios de comunicação, sobretudo o impresso. 

Ainda são poucas as iniciativas para desenvolver produtos específicos para a “terceira idade”, 

como também são chamadas as pessoas que têm mais de 60 anos de idade. Nos grandes 

jornais, por exemplo, praticamente não existem espaços próprios para a pessoa idosa, embora 

outros setores da população, como crianças e jovens, já contem com espaços garantidos. A 

Folha de São Paulo, o objeto de análise neste estudo, encaixa-se em tal perfil, já que veicula 

suplementos como a Folhinha (infantil) e Folhateen (adolescentes) ao mesmo tempo em que 

negligencia a pessoa idosa como uma faixa etária que, pela sua crescente importância, precisa 

ser abordada pela mídia. 

Por isso, o objetivo da presente pesquisa é descobrir de que maneira a figura do idoso 

é tratada na Folha de São Paulo, que foi escolhida por sua grande abrangência e tiragem: 

segundo o Instituto de Verificador de Circulação (IVC), a Folha teve uma circulação diária de 

294.498 exemplares em 2010, ficando atrás apenas do jornal mineiro Super Notícia, de 

circulação nacional, no ranking dos jornais de circulação paga. 
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Para descobrir como se dá o problema da visibilidade do idoso na Folha de São Paulo, 

optamos por investigar as matérias culturais desse jornal, que podem ser encontradas no 

caderno diário Ilustrada, além dos suplementos semanais, Mais! e Ilustríssima, este último 

criado em maio de 2010, substituindo o Mais!. A escolha de estudar o jornalismo cultural 

praticado pela Folha se deu pelo fato dessa especialidade ser ideal para a reflexão em 

profundidade e a inclusão social, duas práticas que podem beneficiar não só os idosos, mas 

qualquer grupo social. 

Além de entender como se dá a abordagem do idoso através do jornalismo cultural da 

Folha de São Paulo, o estudo pretende sensibilizar estudantes de jornalismo, jornalistas e a 

sociedade (que abrange os próprios idosos) sobre o fenômeno do envelhecimento 

demográfico, que implica em uma transformação profunda da sociedade; contribuir para a 

inclusão social do idoso e incentivar uma atenção maior da mídia a esse setor da sociedade, 

assim como construir um banco de dados temático com a finalidade de auxiliar estudos 

acadêmicos na área. 

Para alcançar estes objetivos, a presente pesquisa lança mão de duas metodologias: a 

revisão bibliográfica e a Análise de Conteúdo. Na revisão bibliográfica, iremos abordar duas 

temáticas principais, imprescindíveis para a compreensão do assunto em questão e da análise 

apresentada no segundo capítulo: o idoso e o jornalismo cultural. Além de apresentar 

definições para a pessoa idosa e o processo de envelhecimento, conceituar-se-ão 

problemáticas mais específicas, como exemplos dos meios de comunicação para a terceira 

idade, o lazer e a evolução social do idoso. Já no item do jornalismo cultural, tentaremos dar 

conta de explicitar todas as nuances e problemas inerentes a esse campo do jornalismo (que 

até hoje é permeado, na sua estrutura interna, por debates, conflitos e questões em aberto), 

relacionando-o, também, com a pessoa idosa. 

 O segundo capítulo inicia-se com uma descrição analítica da Folha de São Paulo e dos 

cadernos utilizados para a análise posterior, assim como uma descrição do corpus da pesquisa. 

Em seguida, passaremos para a conceituação da Análise de Conteúdo, que será a base para as 

investigações referentes às matérias culturais da Folha de São Paulo. Por fim, 

desenvolveremos a análise propriamente dita, tanto no âmbito quantitativo quanto do 

qualitativo, tecendo comentários ao final de cada um desses módulos.  

 Por fim, encerraremos este trabalho com um apanhado do que foi descoberto 

através das análises, além de fazermos sugestões e propostas com o intuito de tentar aprimorar 

a visibilidade do idoso na Folha de São Paulo.  
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2. IDOSO E ENVELHECIMENTO 

 

O envelhecimento populacional é um fenômeno que pode ser observado por todo o 

planeta, tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento. Entre os fatores apontados 

como causadores deste processo estão as melhorias das condições de vida (avanços no campo 

da medicina, aprimoramentos do sistema de saneamento básico, etc.), a diminuição da 

mortalidade infantil (permitindo que mais pessoas, então, possam chegar a uma idade 

avançada) e a queda nas taxas de natalidade e fertilidade (a faixa etária das crianças diminui, 

fazendo com que a de idosos aumente em proporção). 

Em 2009, a Organização das Nações Unidas (ONU) publicou um estudo chamado 

World Population Ageing (Envelhecimento da População Mundial, em tradução livre), que se 

propunha a investigar de maneira geral as características dos idosos a nível mundial. Veja, 

abaixo, algumas das descobertas da pesquisa: 

  

Gráfico 1 – População mundial com 60 anos ou mais (1950-2050) 

 

 
                Fonte: World Population Ageing, ONU, 2009, p. vii 

 

O gráfico comprova que a população de todo o mundo está ficando mais velha, pois os 

indivíduos com mais de 60 anos, que correspondiam a apenas 8% das pessoas no planeta em 

1950, aumentaram para 11% em 2009. A ONU ainda faz a projeção de que o número de 
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idosos irá dobrar em pouco mais de quatro décadas (de 11 para 22%), o que mostra que o 

processo de envelhecimento está cada vez mais acelerado.  

 

Gráfico 2 – Taxa de fecundidade e expectativa de vida mundiais ao nascer 

(1950-2050) 

 

 
 Fonte: World Population Ageing, ONU, 2009, p. 4 

 

Já este segundo gráfico aponta outra tendência mundial, mais perceptível em países 

desenvolvidos e já sentida em nações em desenvolvimento, como o Brasil: a queda da taxa de 

fecundidade e o aumento da expectativa de vida. A taxa de fecundidade pode ser definida 

como o número de filhos por mulher em seu período reprodutivo (que geralmente vai dos 15 

aos 45 anos).  

Algumas explicações possíveis para o decréscimo da fertilidade são: a entrada da 

mulher no mercado de trabalho, o que diminui o tempo para cuidar dos filhos; o 

encarecimento no custo de vida, tornando inviável economicamente ter uma prole extensa, e a 

difusão dos métodos contraceptivos. Esse processo, em que a redução da mortalidade infantil 

é seguida por quedas na taxa de fecundidade, é chamado de transição demográfica. Com o 

aumento da expectativa de vida, a população mundial está passando por uma período de 

mudança, com o peso relativo dos grupos mais jovens passando para os mais velhos, de 

acordo com o estudo da ONU. 
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Gráfico 3 – Distribuição de idosos por regiões do mundo (1950-2050) 

 

 
Fonte: World Population Ageing, ONU, 2009, p. 14 

 

Ainda segundo a ONU, os países mais desenvolvidos, por ostentar uma melhor 

qualidade de vida, acabam tendo uma proporção maior de idosos em suas populações do que 

os países menos desenvolvidos. De 1950 a 2009, o número de idosos aumentou em média, 9 

milhões de pessoas por ano. Desse aumento, 68% ocorreu em regiões subdesenvolvidas e em 

desenvolvimento, e 32%, em regiões desenvolvidas. Assim, os idosos naqueles locais 

aumentaram de 54% para 64% em relação aos idosos do mundo inteiro entre 1950 e 2009. 

Como mostra o gráfico 3, até 2050, esta porcentagem vai chegar a quase 80%. 

Os dados são preocupantes, porque será nos países mais pobres que se encontrará o 

maior número de pessoas com mais de 60 anos, justamente nas nações em em que há menos 

políticas voltadas para o idoso. Isso faz crescer a importância da questão dos idosos em países 

em desenvolvimento, como o Brasil. Vejamos, então, alguns dados sobre o nosso país: 
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Gráfico 4 – População residente total do Brasil, por sexo e grupos de idade (1991 / 

2010) 

 

 
 

A pirâmide etária, apresentada em três períodos diferentes (1991, 2000 e 2010) indica 

que o envelhecimento populacional também está ocorrendo no Brasil. Isso pode ser notado 

pela base (representando as faixas mais jovens), que está diminuindo, e pelo topo da pirâmide, 

que está ficando mais largo, o que significa um aumento na população idosa no país. 
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Gráfico 5 – Expectativa de vida do brasileiro 1

 

 

 
 

Gráfico 6 – Evolução da idade mediana da população no Brasil (1980 / 2050) 

 

 
 

                                                           
1 VALLE, James Della. Expectativa de vida do brasileiro atinge 73,1 anos, diz IBGE. Veja.com, [s.l.], 01 dez. 
2010. Disponível em <http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/expectativa-de-vida-no-brasileiro-cresce-para-73-17-
anos-diz-ibge>. Acesso em 16 ago. 2011. 
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Gráfico 7 – Projeção da população com mais de 60 anos de idade por sexo e grupo de 

idade (1980-2050) 

 

 
                         Fonte: www.ibge.gov.br. Acesso em 16 ago. 2011. 

 

Os três gráficos acima servem para consolidar um fato na população do Brasil: ela está 

vivendo cada vez mais. Segundo o primeiro deles, a expectativa de vida para os indivíduos 

(de ambos os sexos) em 1980 era de 62,7 anos, enquanto que em 2009, ela saltou para 73,1 

anos. Um detalhe importante é a diferença considerável da estimativa de vida para mulheres 

neste ano (77 anos) e a dos homens (69,4 anos), que será discutida mais à frente. O segundo 

gráfico mostra que a idade mediana (idade que divide a população em dois grupos 

numericamente iguais) está aumentando rapidamente (20,2 anos em 1980, 27,9 em 2008, e 

uma previsão de 46,2 anos para 2050). Por fim, podemos perceber pelo último gráfico que a 

população de idosos de ambos os sexos tende a crescer ininterruptamente pelo menos até o 

ano de 2050.  

Com todos esses dados, fica claro o quanto o Brasil precisa passar a se preocupar com 

a situação dos seus cidadãos com mais de 60 anos, uma faixa etária que está crescendo num 

ritmo bastante rápido. Com o seu aumento quantitativo, surgem inúmeras exigências, como 

políticas públicas  e iniciativas no âmbito da saúde, da previdência social, do lazer, entre 

outras. É preciso que o governo e a sociedade estejam preparados para lidar com essa nova 

realidade, e para isso, é preciso conhecer mais sobre o idoso e o processo de envelhecimento. 

É o que veremos no próximo item. 
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2.1 Quem é o idoso? O que é o envelhecimento? 

 

O debate a respeito da definição do termo “idoso” pode ser iniciado pelo contraste 

com a palavra “velho”. Para Simões (1998), esta tem um caráter negativo na maioria das 

vezes que se refere à pessoa idosa, conotando que o indivíduo em questão já está gasto, 

decadente, ultrapassado e sem utilidade alguma para a sociedade. Em algumas situações, no 

entanto, “velho” pode ter um caráter positivo (como na expressão de intimidade “meu velho”) 

ou não apresentar um juízo de valor, como quando ela serve para se opor à palavra “jovem”. 

A autora acaba por preferir a expressão “idoso”, pois esta não considera a pessoa de modo 

negativo ou positivo, apenas identifica-a como alguém que pertence a uma determinada faixa 

etária.  

No decorrer deste trabalho, optamos por diversificar as denominações para a faixa de 

pessoas com 60 anos ou mais. Fazemos uso não só do termo “idoso”, mas também de 

expressões como “ancião” e “terceira idade” (mais informais que “idoso”, mas nem por isso 

depreciativas) ou até mesmo “pessoas mais velhas” ou “velhice”. Neste exemplo, as palavras 

“velhas” ou “velhice” não adquirem um cunho pejorativo por estarmos utilizando o recurso da 

comparação, no primeiro caso, e, no segundo, pela palavra em questão caracterizar uma fase 

da vida, assemelhando-se a “envelhecimento”. 

Uma das maneiras mais simples (e, por isso, muito utilizada) de se conceituar o a 

figura idosa é através da perspectiva cronológica: desse modo, idoso é aquele que atingiu uma 

certa idade. A Organização Mundial da Saúde (OMS), embora não adote um padrão numérico 

que caracterize essa condição humana, considera aceitável a definição de pessoas com mais 

de 60 anos para se referir aos idosos. Há alguns países desenvolvidos que, por já terem muitos 

cidadãos em idade avançada, consideram idosos apenas os que já completaram 65 anos de 

vida. No Brasil, a Política Nacional do Idoso, sancionada em 1994, foi a primeira lei nacional 

a classificar o idoso como “a pessoa maior de sessenta anos de idade”.  

Segundo a OMS, esses critérios são arbitrários, mas geralmente eles estão 

relacionados à idade em que um indivíduo pode começar a receber certos benefícios, como a 

aposentadoria. Atualmente, no Brasil, segundo o modelo de aposentadoria por idade, o 

trabalhador urbano do sexo masculino pode se aposentar com 65 anos, enquanto que o do 

sexo feminino tem direito ao benefício a partir dos 60 anos.  

Mesmo apresentando a facilidade de ser simples, a definição cronológica do idoso 

acaba por se tornar simplista. Não é possível definir uma etapa da vida tão rica em 

significados e peculiaridades apenas firmando uma idade em que ela se inicia. Até porque, 
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dada a complexidade do ser humano e a diferença de qualidade de vida entre cada um de nós, 

a maneira de se envelhecer é única para cada indivíduo. 

Isso nos leva a discutir a questão do envelhecimento, que é um processo natural, e, por 

consequência, inevitável. Até hoje, não se sabe com certeza o que causa esse processo. É 

possível citar algumas teorias, como a baixa produção de hormônios e fatores genéticos. Outra 

possibilidade é a incapacidade do nosso corpo, em determinado momento da nossa vida, de 

eliminar os radicais livres (ainda não se sabe porque isso acontece). Uma vez em excesso no 

organismo, os radicais livres contribuem para a degeneração das células (MALUF, 2002).  

É de suma importância debater a fundo a temática do envelhecimento devido aos 

mitos e preconceitos existentes na sociedade. Geralmente, o que se pensa é que, quando a 

velhice chega, a vida piora como um todo: o corpo e a mente entram em decadência, a 

sociedade passa a desdenhar ou mesmo abandonar os seus membros idosos, a pessoa mais 

velha passa a ser um fardo para os seus familiares, fica mais difícil de se adaptar à novas 

realidades, sem contar o medo que o envelhecimento traz, por ser a última etapa antes da 

morte. Outras concepções errôneas a respeito da velhice são apontadas por Santana e Sena 

(2003, apud CARVALHO, 2004, p. 33-34), como “a diminuição da inteligência, dificuldades 

de aprendizagem, necessidades de manutenção pelo governo e a idéia de que idosos só 

convivem bem com faixa etária igual à sua". Enfim, o quadro que se pinta a respeito do 

envelhecimento é extremamente negativo, mas corresponde apenas parcialmente à realidade, 

quando não é completamente equivocado, como veremos.  

Um exemplo de definição incompleta de envelhecimento pode ser encontrado em 

Papalia e Olds (2000, apud ALVES e ALVES, [s.d.]), que dividem esse processo em dois: o 

primário e o secundário. O primeiro corresponde à deterioração contínua do corpo; o segundo, 

às consequências de doenças e outros males evitáveis. Essa abordagem não satisfaz pelo fato 

de limitar um processo complexo a apenas um aspecto: o biológico, dando destaque às 

doenças que o indivíduo possa ter. Apesar da velhice ser a fase da vida em que o nosso corpo 

está mais frágil e, portanto, mais suscetível à instalação de doenças, não é só com essa 

explicação que se pode dar conta de todo um período de vida, que muitas vezes se prolonga 

por anos a fio. 

É válido frisar que o envelhecimento é relativo ao invés de absoluto, pois é 

influenciado por diversos fatores, como condição econômica, realização de atividades físicas, 

alimentação saudável, apoio da família e da sociedade, condições de saúde e de lazer, entre 

vários outros. Então, pode-se afirmar que a velhice de um indivíduo pode ser vivida de modo 

mais prazeroso e positivo do que a de um outro, e vice-versa.  
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Outro fator que deve ser levado em conta quando se está falando de envelhecimento é 

que este é um período da vida que, como qualquer outro, tem as suas vantagens e 

desvantagens. Como diz Campagna (2009, p. 13),  

 
se por um lado o envelhecer denota perdas, declínio, incapacidade, 
debilidades, fragilidades, tanto a cultura, quanto o próprio sujeito têm como 
promover alterações positivas no plano psicológico dos envolvidos nessa 
fase. 

 

Pode-se mencionar diversos aspectos positivos inerentes ao período mais avançado da 

vida, como o acúmulo de conhecimento, a sabedoria, a possibilidade de se realizar sonhos de 

longa data e atividades variadas (o que pode ter sido dificultado ou impossibilitado em outras 

fases da vida), a liberdade de não ter mais que trabalhar ou assumir um determinado papel no 

núcleo familiar (NÉRI, 1995, apud MALUF, 2002), a fluência verbal, o aprimoramento do 

raciocínio estratégico, a capacidade de análise (FINATO, 2003) e, se o idoso tiver levado um 

estilo de vida ativo e saudável, ele também não sofrerá perdas substanciais nas suas 

capacidades de abstrair, de raciocinar ou mesmo de desejar (MALUF, 2002).  

O processo de envelhecimento, mesmo que apresente declínio biológico, psicológico e 

até mesmo social, também se apresenta como uma oportunidade de desenvolvimento do 

idoso. Quando chega à velhice, ele passa a fazer uso da sua vasta gama de conhecimentos e da 

sua experiência para se adaptar a essa nova fase, na qual enfrentará questionamentos e 

conflitos pessoais e assumirá um novo papel na sociedade. É importante deixar claro que 

esses conhecimentos não necessariamente precisam provir de natureza acadêmica: idosos sem 

qualquer tipo de estudo também podem ser considerados experientes e até sábios, pelos 

conhecimentos (de ordem prática, por exemplo) que adquiriram ao longo de suas vidas. 

 Em suma, o processo do envelhecimento exige que o idoso reflita e aja de diferentes 

maneiras, comportando-se de maneira ativa frente às facetas positivas e negativas do 

envelhecimento. Então, não se pode dizer que os idosos são pessoas apáticas e ultrapassadas: 

eles também passam por momentos de dúvidas, angústias e dilemas, assim como qualquer ser 

humano. 

Considera-se o processo de envelhecimento como um momento na vida do idoso cheio 

de possibilidades e desafios, que, apesar de algumas limitações, é ideal para que ele se 

desenvolva e alcance a satisfação pessoal, e que pode muito bem estar calcado na 

produtividade, segundo Balsan (2005). Tal definição vai de encontro à noção que a sociedade 
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majoritariamente tem da velhice hoje, como uma época da vida em que absolutamente nada 

acontece de novo. 

Nesse sentido, deve-se considerar o conceito de envelhecimento saudável, que está 

sendo cada vez mais estudado, com o objetivo de descobrir como chegar a uma idade 

avançada com saúde e integridade. Sobre este assunto, não existe um consenso, mas a 

literatura tem indicado como os principais fatores do envelhecimento saudável o estilo de vida 

ativo, preenchido por atividades diversificadas (físicas, mentais, de lazer, etc.), o apoio e afeto 

dos familiares, boas condições econômicas (para que se possa custear não só tratamentos de 

saúde, mas também atividades culturais e de lazer que aumentem a satisfação pessoal, como 

viagens, excursões, idas ao cinema, teatro e museus, leitura de livros, entre outras) e a 

capacidade de sempre estar aprendendo coisas novas como forma de inclusão e adaptação à 

sociedade. Outro aspecto importante para a qualidade de vida na velhice é o conceito da 

capacidade funcional, relacionado à habilidade de realizar tarefas cotidianas sem ajuda de 

outras pessoas. Ou seja, o idoso independente tem mais condições de aproveitar a sua fase de 

vida atual (ALVES et al, 2007; DIAS, 2006; FINATO, 2003 KHOURY, 2009).  

Como forma de entender mais a fundo o processo de envelhecimento e expor os seus 

diversos aspectos, optamos por estudá-lo em três módulos diferentes: o biológico, o 

psicológico e o social, como pode ser visto a seguir. 

 

2.2 Aspecto biológico do envelhecimento 

  

De acordo com Simões (1998), o envelhecimento biológico ocorre por causa da 

diminuição do nosso metabolismo, resultando numa troca de energia mais lenta no organismo. 

Já a partir dos 30 anos de idade, quando gastamos energia de maneira excessiva, não é 

possível mais recuperá-la em sua totalidade, pelo fato da capacidade funcional das nossas 

células diminuir. Esse processo vai se intensificando com o passar dos anos. 

Uma noção incorreta que é preciso combater diz respeito à saúde na velhice: acredita-

se comumente que o idoso é uma pessoa de saúde frágil e que vive doente. A bem da verdade, 

esta realmente é uma fase em que as defesas naturais do organismo diminuem. Assim, o 

indivíduo acima de 60 anos de idade é mais propenso a adquirir algumas doenças. Isso pode 

ser comprovado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios divulgada pelo IBGE em 

2008, cujos resultados podem ser vistos no gráfico abaixo: 
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Gráfico 8 – Proporção de idosos que declararam sofrer algum tipo de doença crônica – 

Brasil – 2008 

 

 
 

Pode-se perceber, através deste gráfico, que os idosos brasileiros apresentam 

problemas de saúde variados. O mais comum deles é a hipertensão, que atinge mais da metade 

da população com 60 anos ou mais em nosso país. Outra inferência é que alguns destes 

indivíduos sofrem de mais de uma doença crônica, pela porcentagem das seis primeiras 

colunas somarem quase 167%. No entanto, a última coluna revela que 22,6%, ou seja, quase 

um quarto da população brasileira de idosos, não é acometido por nenhuma doença, o que já 

contradiz a crença popular de que todos os idosos são pessoas enfermas. O próximo gráfico 

consegue sepultar de vez a concepção de que os problemas de saúde são um dos principais 

incômodos do envelhecimento. 
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Gráfico 9 – Distribuição percentual de idosos por percepção do próprio estado de 

saúde, segundo algumas características – Brasil – 2008 

 

 
  

A distribuição percentual da primeira coluna pode parecer surpreendente, já que a 

maioria dos idosos entrevistados (45,5%) declarou estar bem ou muito bem de saúde. Aqueles 

que estão em estado mais debilitado são a minoria: apenas 12,6%. Esse padrão se mantém 

praticamente em todas as colunas: não importa o sexo, a etnia ou a renda, os idosos estão 

satisfeitos com seus estados de saúde atuais. Pode-se considerar, ainda, que a renda interfere 

diretamente nessa percepção de saúde, pois, segundo o gráfico, o nível de saúde para o idoso 

aumenta proporcionalmente com a renda domiciliar per capita. Esse fenômeno é facilmente 

explicado: as pessoas mais abastadas financeiramente têm condições de arcar com tratamentos 

médicos melhores, além de ter um maior nível de qualidade de vida, no geral. 

 As informações apresentadas até aqui serviram para mostrar que a saúde não é um 

problema tão grave para os idosos. Eles podem até mesmo ser afligidos por diversos males, 

mas isso não impede que eles se considerem saudáveis. Com isso, entende-se que as pessoas 

com mais de 60 anos no Brasil conseguem se adaptar a essa nova realidade biológica trazida 

pela velhice, convivendo com as doenças ao invés de serem regidas por estas. Para os idosos, 

a saúde pode andar lado a lado com as enfermidades. 
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 Esse tipo de raciocínio encontra embasamento na literatura. Um exemplo é Ramos 

(2003, p. 798), que considera a independência do idoso o fator principal para a manutenção da 

sua saúde: 

 

Na verdade, o que está em jogo na velhice é a autonomia, ou seja, a 
capacidade de determinar e executar seus próprios desígnios. Qualquer 
pessoa que chegue aos oitenta anos capaz de gerir sua própria vida e 
determinar quando, onde e como se darão suas atividades de lazer, convívio 
social e trabalho (produção em algum nível) certamente será considerada 
uma pessoa saudável. Pouco importa saber que essa mesma pessoa é 
hipertensa, diabética, cardíaca e que toma remédio para depressão – 
infelizmente uma combinação bastante frequente nessa idade. O importante 
é que, como resultante de um tratamento bem-sucedido, ela mantém sua 
autonomia, é feliz, integrada socialmente e, para todos os efeitos, uma 
pessoa idosa saudável. 

 

Outros autores acreditam que o segredo para continuar com saúde nas etapas mais 

avançadas da vida é a realização de atividades físicas. Para Matsudo (2009), a atividade física 

contribui para prevenir e controlar doenças crônicas não transmissíveis, assim como melhorar 

a mobilidade do idoso. Maluf (2002) argumenta que os exercícios físicos apresentam duas 

vantagens para a pessoa idosa: melhorar a sua aptidão funcional e, principalmente, incluir 

socialmente o idoso, o que contribui para o seu bem-estar e para a melhoria da sua qualidade 

de vida. Já Campagna (2009) cita as pesquisas realizadas por De Gáspari em 2003. Esta 

pesquisadora descobriu que as atividades físicas regulares representavam para as pessoas 

idosas uma oportunidade de melhorar a saúde, a resistência física, o controle do peso e a 

pressão arterial, além de possibilitar a sensação de estar mais ágil, disposto e ativo. Percebe-

se, então, que os exercícios agem não apenas num âmbito físico, mas também psicológico e 

até mesmo social.  

Antes de apontarmos as características biológicas mais comuns do envelhecimento, é 

essencial reiterar que essa fase não é igual para todos os idosos. Assim, os efeitos que ela terá 

em seus organismos variam de indivíduo para indivíduo, por fatores já mencionados 

(realização de atividades físicas, autonomia, qualidade de vida, etc.). As características do 

envelhecimento também podem ser notadas em momentos diferentes para cada idoso. Dores 

em um determinado lugar do corpo, por exemplo, podem aparecer em uma pessoa de 50 anos 

enquanto que outra com 70, talvez por uma melhor qualidade de vida, seja perfeitamente 

saudável, não apresentando nenhum tipo de dor pelo seu corpo. Esse relativismo, segundo 

Maluf (2002), acontece pelo fato da atrofiação de células ocorrer em momentos e intensidades 

diferentes para cada pessoa. Com isso, fica mais difícil classificar por faixas etárias quem é 
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idoso e quem não é pelo ponto de vista biológico. Simões (1998, p. 47) complementa, 

afirmando que nem todos os órgãos de uma mesma pessoa envelhecem da mesma maneira: 

“(...) num indivíduo idoso, há alguns órgãos que funcionalmente são iguais ao de um 

indivíduo jovem”. 

A seguir, então, temos as características mais encontradas nos indivíduos que estão 

passando pelo processo de envelhecimento. Elas devem ser analisadas num contexto geral, 

referente a todo um grupo de pessoas, e não a um determinado indivíduo, que pode apresentar 

um quadro diferente do montado abaixo. Tal pessoa pode não apresentar todos os aspectos 

descritos a seguir, como também pode desenvolver outras condições, não descritas neste 

trabalho.  

Para montar o quadro de características biológicas do envelhecimento, recorremos 

mais uma vez a Maluf (2002). A compilação feita pela estudiosa é relevante pelo fato dela não 

ter se limitado a descrever as mudanças percebidas no organismo envelhecido, indicando 

também as consequências práticas para o idoso. 
 

       Tabela 1 – Características do envelhecimento biológico do idoso, por Maluf (2002) 

 

 Aspectos do 
envelhecimento 

Consequências 

Sistema Nervoso - Diminuição do número de 
células cerebrais e nervosas 
e do fluxo sanguíneo para o 
sistema nervoso 
 
- Mensagens passam pelos 
nervos mais vagarosamente 

- Atenção, concentração, 
equilíbrio e coordenação 
reduzidos 
 
- Perda gradual de 
memória a curto prazo 
 
- Controle emocional é 
dificultado 
 
-Movimentos mais lentos 

Sistema Cardiovascular - Número de células do 
músculo cardíaco diminui 
 
- Fluxo sanguíneo para o 
músculo cardíaco e outros 
órgãos diminui 
 
- Surgimento de depósitos 
de cálcio e de gordura 
(colesterol) nos vasos 
sanguíneos 
 

- Diminuição dos 
batimentos cardíacos em 
repouso 
 
- Pressão arterial e 
batimentos cardíacos 
aumentam durante 
atividade física 
 
- Respiração mais curta 
 
- Fadiga crônica 
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- Resistência do fluxo 
sanguíneo aumenta 

 
- Função de alguns 
órgãos diminui 
 
-Varizes 
 
-Palidez 
 
-Perda de equilíbrio 
 
-Mais sensibilidade ao 
frio 

Estrutura Óssea e 
Articulações 

- Diminuição na quantidade 
de cálcio e de tecido ósseo 
 
- Decréscimo na densidade 
óssea 
 
- Substituição mais vagarosa 
do tecido ósseo 
 
- Ligamentos ficam 
enrijecidos 
 
- Desgaste, enfraquecimento 
e perda da elasticidade da 
cartilagem 

- Maior chance de se 
fraturar ossos 
 
- Perda de peso 
 
- Menor estabilidade nas 
juntas 
 
- Deformação do tecido 
ósseo nas juntas 
 
- Artrite (dores nas 
juntas) 
 
- Perda de equilíbrio 

Sistema Muscular - Células musculares ficam 
menores 
 
- Velocidade de contrações 
musculares diminui 
 
- Músculo fica com mais 
água e gordura 
 
- Fluxo sanguíneo nos 
músculos diminui 
 
- Decréscimo na capacidade 
do músculo de receber e 
recompor mensagens do 
cérebro 
 
- Menor elasticidade 
muscular 

- Menor resistência e 
flexibilidade muscular 
 
- Aumento nas cãibras e 
dores musculares 
 
- Perda de equilíbrio 
 
- Movimentos ficam mais 
lentos e mais difíceis de 
se controlar 
 
- Dificuldade crescente 
de digestão 
 
- Menor controle 
intestinal 
 

Aparelho Respiratório - Diminuição da elasticidade 
e da capacidade de absorção 
dos pulmões 
 

- Respiração ofegante, 
acelerada, mais curta e 
menos profunda 
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- Dificuldade do oxigênio se 
livrar do dióxido de carbono 
 
- Menor flexibilidade do 
diafragma, do tórax e das 
costelas 
 
- Força dos músculos 
respiratórios diminui 
 
-Propensão dos pulmões à 
infecção 

- Aumento na fadiga 
 

Aparelho Digestivo - Maior perda de dentes e de 
tecido gengival 
 
- Diminuição na mastigação, 
secreção de enzimas, 
quantidade de ácido no 
estômago e quantidade de 
saliva 
 
- Ressecamento da boca 
 
- Paladar, olfato e fluxo 
sanguíneo para os intestinos 
diminuídos 
 
- Músculos do reto se 
enfraquecem 
 
- Menor controle dos 
músculos do aparelho 
digestivo 

- Dores de dente mais 
freqüentes 
 
- Dificuldade de mastigar 
e de engolir 
 
- Perda de apetite 
 
- Menor controle na 
evacuação 
 
- Sensação de 
desconforto durante ou 
após refeições 
 
- Azia mais frequente 

Sistema Tegumentar 
(Pele) 

- Espessura e elasticidade da 
pele diminuem 
 
- Capacidade de substituição 
das células da pele diminui 
 
- Quantidade de glândulas 
sudoríparas e do número de 
células especializadas do 
fluxo sanguíneo para a pele 
diminui 
 
- Pigmentação da pele 
diminui 
 
- Ressecamento da pele 

- Capacidade de 
manutenção da pele 
diminui 
 
- Redução do controle da 
temperatura corporal 
 
- Menor resistência à 
exposição solar 
 
- Número crescente de 
manchas marrons 
 
-Palidez 
 
- Rugas 
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 Outras características biológicas do envelhecimento são informadas por Simões 

(1998), como uma demora triplicada para a cicatrização de ferimentos em relação a 

indivíduos mais jovens; maior ação de agentes externos virais, bacterianos e micóticos, 

devido ao declínio das células responsáveis pela imunidade contra infecções; a curvatura para 

a frente da coluna, que causa uma diminuição de 2 a 2,5 centímetros na estatura a partir dos 

70 anos; achatamento de cartilagens vertebrais, que pode causar a osteoporose; sequidão da 

pele; surgimento de verrugas; aceleração da exaustão pelo calor; diminuição da acuidade 

visual (capacidade do olho de reconhecer dois pontos muito próximos); decréscimo da 

audição; prejuízo de diversos centros cerebrais, causando declínio na eficiência funcional 

global; ineficiência gradativa da coordenação sensório-motora e maior possibilidade de 

desidratação.  

Teixeira (2000) complementa esse quadro de aspectos do envelhecimento biológico 

com a possibilidade de desenvolver mal de Parkinson (uma enfermidade, cuja causa ainda é 

desconhecida). Por fim, Abreu (1982, apud DIAS, 2006), acrescenta dados como os cabelos 

dos idosos ficarem brancos, além de começarem a cair (principalmente para os indivíduos do 

sexo masculino) e o declínio progressivo dos cinco sentidos (visão e audição a partir dos 60 

anos, olfato, paladar e tato a partir dos 70 anos). 

Não podemos encerrar esse item sem antes tratar da sexualidade dos idosos. O tema, 

mesmo nos dias atuais, tem status de tabu: a sociedade, em geral, incluindo os próprios 

idosos, se recusa a discutir este tema, por vergonha, desconhecimento, ou até mesmo 

preconceito. Segundo Beauvoir (1970), essa falta de discussão data desde os tempos da Grécia 

Antiga, na qual filósofos como Platão, Sófocles e Céfalos afirmavam que a velhice era uma 

época de paz, serenidade e libertação dos prazeres carnais. O motivo desse estereótipo ter 

durado até hoje, para a filósofa, é que ele seria “tranquilizador”, evitando que as pessoas 

guardem em suas mentes a “desagradável” imagem de indivíduos idosos fazendo sexo ou 

excitados sexualmente. Butler (1985) dá outra explicação: o nosso medo de envelhecer e 

morrer faz com que tenhamos preconceitos referentes às pessoas idosas, apenas por elas 

serem mais velhas do que nós.  Portanto, é imprescindível que a sexualidade seja discutida 

neste trabalho, como forma de incentivar o debate e acabar com preconceitos.  

As mulheres e os homens apresentam diferenças em relação às mudanças na fisiologia 

sexual. Aquelas sofrem um declínio muito mais brusco na produção de hormônios como o 

estrogênio, percebido principalmente depois da menopausa. A menopausa é um processo 

fisiológico que se caracteriza principalmente pela interrupção da menstruação e da capacidade 
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de menstruação, e atinge usualmente as mulheres entre os quarenta e cinco e cinqüenta anos 

de idade. Ela também pode durar vários anos. 

Após a menopausa, a mulher pode apresentar algumas condições que dificultam a vida 

sexual (mas não a impossibilitam, como será mostrado abaixo), como a diminuição na 

lubrificação vaginal (levando possivelmente a uma relação sexual mais dolorida), a mudança 

do ph vaginal de ácido para pouco ácido, o que facilita o surgimento de infecções, afinamento 

das paredes vaginais (o que pode irritar a bexiga e a uretra durante a relação) e maior irritação 

no clitóris. 

Já os homens não apresentam uma queda na produção de hormônios tão rápida quanto 

as mulheres, e mantém a capacidade de reprodução até uma idade bastante avançada 

(geralmente ela se encerra na casa dos setenta anos). O hormônio masculino, a testosterona, 

vai diminuindo gradualmente à medida que se envelhece, sendo que a sua quantidade no 

organismo varia de homem para homem. Alguns estudiosos defendem que o homem passa 

por processo semelhante à menopausa, chamado de andropausa, mas essa teoria está longe de 

ser um consenso no mundo científico.  

 Com o envelhecimento, o homem pode perceber que seu pênis não tem a mesma 

potência de antigamente, demorando mais para ficar ereto e para voltar a essa condição depois 

do orgasmo. Há a possibilidade da lubrificação pré-ejaculação diminuir ou desaparecer (o que 

não afeta muito a relação sexual, todavia) e de um decréscimo na quantidade de sêmen 

(BUTLER, 1985) Outra característica do envelhecimento sexual masculino é o aumento da 

próstata, que pode causar retenção de urina, e, conseqüentemente, uma infecção (FINATO, 

2003). 

 No entanto, o que realmente é preciso discutir aqui são as características da vida 

sexual do idoso. Viana (2009) cita uma pesquisa da professora Carmita Abdo, descrita no 

livro “Descobrimento da Sexualidade no Brasil”. Num dos trechos da obra, há a informação 

de que apenas 20% das mulheres e 5% dos homens entrevistados sentiram que o desejo sexual 

diminuiu após os 60 anos de idade. Viana também esclarece que a sexualidade não precisa ser 

necessariamente exercida através do sexo, podendo abranger estados de humor, paixões e 

sentimentos. 

 Butler (1985) traça um panorama extremamente positivo a respeito da sexualidade na 

terceira idade, afirmando que é possível ter uma vida sexual ativa até uma idade “bem 

avançada”, mesmo para aqueles que possuem problemas sexuais (eles podem passar por 

tratamentos médicos e/ou psicológicos que resolvam as suas deficiências). Ele passa, então, a 

descrever as peculiaridades dos homens e das mulheres nessa fase da vida. 
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 Os idosos do sexo masculino sofrem com o envelhecimento, já que estes julgam o 

sexo por quesitos como potência do desempenho sexual, comparando-se a homens mais 

jovens. Esse tipo de pensamento faz com que os idosos se sintam inferiores sexualmente. Para 

que isso não aconteça, é preciso considerar fatores em que as pessoas mais velhas têm 

vantagem, como a experiência e a qualidade do sexo. 

 Quanto às mulheres, estas se preocupam demasiadamente com o pensamento estético 

em voga atualmente, que valoriza os jovens e atléticos. As idosas, com seus cabelos grisalhos 

e rugas, passam, então, a se sentir pouco atraentes. O autor considera que as mulheres mais 

velhas precisam criar novos parâmetros de beleza, que incluam qualidades como inteligência 

e personalidade, como forma de melhorar a autoestima e a sensação de que cada pessoa é 

única. 

 O exercício da sexualidade é importante para os idosos, pois é uma forma destes 

expressarem uma gama de sentimentos, como afeto, lealdade, amor (lembrando que a 

sexualidade vai além do ato sexual); afirmarem-se positivamente; expressarem a alegria e o 

prazer de se estar vivo; incentivarem-se a mudar e evoluir, além de melhorar a saúde física, a 

autoestima e a qualidade de vida. 

 No entanto, alguns idosos optam pela abstinência sexual, o que não significa que haja 

algo errado com eles. A abstinência só se torna um problema quando o próprio idoso não se 

sente bem com a sua condição ou quando ela traz problemas em um relacionamento. Muitas 

vezes, o que acontece é que as pessoas de idade mais avançada preferem não praticar mais 

sexo não por não serem mais capazes, mas sim por não sentirem mais prazer ou significado 

neste ato (BUTLER, 1985; VIANA, 2009). 

 

2.3 Aspecto psicológico do envelhecimento 

 

 Para entender como se dá o processo de envelhecimento numa perspectiva psicológica, 

é necessário, previamente, definir três termos: cognição, senilidade e senescência. 

 A cognição é o ato ou processo de conhecer, que envolve nossas funções mentais mais 

complexas, tais como linguagem, memória e atenção. E, como no item anterior, pode-se dizer 

que o envelhecimento cognitivo é heterogêneo entre os idosos. Ou seja, cada pessoa que passa 

por esse processo vai apresentar uma capacidade mental diferente. Entretanto, pode-se afirmar 

que, para os idosos em geral, há um declínio de memória irreversível. Isto ocorre porque há 

uma diminuição do potencial de síntese do RNA, que desestrutura a ação dos neurônios, onde 
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estão acumulados os conhecimentos adquiridos pelo indivíduo ao longo dos anos (SIMÕES, 

1998; YASSUDA, 2009). 

 É aí que entram os conceitos de senescência e senilidade. A senescência pode ser 

considerada uma forma de envelhecimento gradual, normal e geralmente sadio. Nela, são 

esperados alguns declínios físicos e biológicos, mas que não afetam a vida cotidiana das 

pessoas idosas. Tomemos como exemplo as alterações na memória episódica (a habilidade de 

se fazer novas gravações): os indivíduos com idade mais avançada passam a ter mais 

dificuldade de realizar gravações na memória, necessitando de um esforço maior, de dados 

claros e precisos, assim como a repetição destes. O idoso também pode apresentar 

dificuldades em utilizar a memória operacional, que armazena e manipula dados durante um 

curto período de tempo para a realização de atividades, como a compreensão de alguma 

leitura. No entanto, as pessoas que venham a apresentar tais declínios mentais podem viver 

normalmente, sem depender de outras pessoas (YASSUDA, 2009; SIMÕES, 1998). 

 Já a senilidade é caracterizada pelos quadros patológicos (doenças), que são 

neurodegenerativos e afetam de maneira acentuada a vida da pessoa que está passando pelo 

processo de envelhecimento. A senilidade pode ser tanto física quanto mental, e não 

necessariamente ocorre em indivíduos idosos, apesar dessa faixa ser a mais afetada por ela. 

Entre os males psicológicos desenvolvidos por pessoas senis, estão as demências e o Mal de 

Alzheimer. As demências são definidas como perdas ou diminuições das funções cognitivas, 

principalmente a memória. O tipo de demência que mais acomete os anciãos é a de origem 

vascular, sendo menos frequentes as demências por corpúsculos de Lewy e a degeneração 

lobar-frontotemporal. Quanto ao Mal de Alzheimer, é uma doença e progressiva e 

caracterizada pela degeneração de neurônios. Ela tem como consequências a perda de 

memória, mudanças no comportamento, além de dificultar o raciocínio e o comportamento. 

Ela pode ocorrer em indivíduos com 40 anos ou mais de idade, mas sua incidência é maior em 

pessoas com mais de 60 anos. (SIMÕES, 1998; TEIXEIRA, 2000; YASSUDA, 2009). 

Há ainda um terceiro grupo, considerado um meio termo entre a senescência e a 

senilidade: são aqueles acometidos pelo comportamento cognitivo leve (CCL). Pessoas com 

CCL apresentam alterações na cognição mais intensas do que as encontradas numa pessoa 

senescente (mesmo assim, ainda é possível realizar atividades do dia-a-dia), mas ainda não 

desenvolveram nenhuma patologia cognitiva. No entanto, elas têm uma tendência maior de 

desenvolver demências (YASSUDA, 2009). 

YASSUDA (idem) cita algumas pesquisas sobre a demência em idosos no Brasil. Uma 

delas é o Projeto Terceira Idade (Proter), do Instituto de Psiquiatria e coordenado pelo 
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professor Cássio Bottino, que colheu uma amostra de 1.563 idosos na cidade de São Paulo, e 

descobriu que 6,8% apresentavam um quadro de demência. Outro estudo feito pelo Setor de 

Neurologia da Faculdade de Medicina da USP na cidade de Catanduva chegou a uma 

porcentagem semelhante de idosos dementes: 7,1%.  

Segundo a estudiosa, o risco do idoso adquirir demência é diretamente proporcional ao 

avanço da idade e inversamente proporcional ao nível de escolaridade. O idoso que é ativo e 

incluído na sociedade também tem chances menores de apresentar um quadro demencial.  

É o que atesta Arena (2011), em sua pesquisa com idosas em um asilo da cidade de 

Marília (SP), em 2006. Ela descobriu que a atividade de leitura não só é uma maneira de 

passar o tempo como também é uma ferramenta que incentiva e desenvolve a atividade 

cognitiva nas senhoras asiladas. 

Pelo que se demonstrou até agora, pode-se ter a impressão de que o lado psicológico 

do envelhecimento só poder ser caracterizado pela decadência de funções, e a única coisa que 

se pode fazer a respeito disso é tentar impedir que elas se degradem ainda mais. No entanto, 

como ressalva Simões (1998, p. 51), existem algumas faculdades intelectuais que 

permanecem intactas durante o processo de envelhecimento, como “o julgamento prático, a 

aptidão para resolver situações complicadas e verbalização”. A autora revela ainda que um 

certo tipo de inteligência (a cristalizada, responsável pelos conhecimentos adquiridos, como a 

experiência e a aprendizagem) se mantém estável ou até aumenta durante a velhice. 

Os próprios idosos não vêem esta etapa da vida com uma conotação negativa ou 

pessimista. Essa afirmação pode ser comprovada pelos estudos de De Gáspari e Schwartz 

(2005, apud CAMPAGNA, 2009), que indagaram a idosos o que significava o 

envelhecimento. Dentre as respostas, citamos: “sabedoria”, “muita experiência”, “prazer de 

estar de bem com a vida e com as pessoas”, “amadurecimento junto aos amigos”, 

“aprendizagem contínua”, “amor”, “amizade“, “possibilidade de ter sempre pessoas para 

orientar e incentivar e vice-versa”, “o rejuvenescer do espírito”, “o cansaço do tempo em 

nossas vidas”, “uma experiência de vida”, “uma coisa da vida”, “charme e saúde”, “com o 

passar dos anos ter conhecido muito da vida e ter sido feliz”, “o amadurecer no tempo”, 

“experiência de vida”, “esquecer que estou ficando velho e ter a esperança em lutar, segundo 

as minhas forças”, “significa que ainda vivo e que é bom viver”. Como se pode perceber, 

apenas uma destas definições reveste-se de um teor negativo (“o cansaço do tempo em nossas 

vidas”), o que nos permite refletir que a velhice não é uma época tão depressiva como se 

acredita. 
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Jung (1984, apud FINATO, 2003) contribui para pintar um aspecto mais favorável do 

envelhecimento, explicando que, a partir da segunda parte da vida de uma pessoa, acontece a 

individuação, que é a tendência de não se importar mais com que os outros pensam de você. O 

idoso, então, volta-se a si mesmo, solidificando seus próprios valores e sua subjetividade. 

Infelizmente, essa atitude independente pode causar certo desprezo pela sociedade, que a 

classifica como “mania de velho” ao invés de compreendê-la pelo o que realmente ela é: um 

processo psicológico importantíssimo para a afirmação da identidade do idoso. 

Iremos desenvolver melhor as características subjetivas do idoso no próximo item, por 

elas estarem intrincadamente relacionadas à sociedade como um todo ou, pelo menos, às 

pessoas que o cercam, como parentes e amigos. No entanto, ainda na discussão psicológica, é 

possível abordar um tema que está ligado mais à condição do próprio homem do que à 

sociedade em si. Por isso, ela se enquadra melhor nesta parte do trabalho. Estamos falando do 

medo da morte, que aflige uma grande parte dos seres humanos, mas em especial os idosos, 

por eles se sentirem mais próximos do fim da vida.  

Simões (1998, p. 29), discorda dessa visão, ao afirmar que “o envelhecimento não 

deve ser encarado como um prenúncio de morte, pois a morte não é privilégio da velhice”. 

Mesmo assim, é desse modo que os indivíduos idosos se sentem. Então, como abordar o 

problema? Para Skinner e Vaughan (1985), o assunto é delicado, pelo fato dos idosos 

deixarem de viver bem por causa desse temor da morte. Assim, os autores sugerem aos idosos 

não meditar sobre assunto para não prejudicar suas vidas, assim como passar mais tempo com 

pessoas jovens, que são comumente mais vivazes que as pessoas mais velhas. Já Wagner 

(1998, apud TEIXEIRA, 2000) aconselha os idosos a aceitar o fato de que é impossível viver 

eternamente, mesmo que isso seja difícil de se admitir. O que não se pode é deixar de viver a 

vida plenamente por ficar se preocupando com a morte. 

Não é apenas a morte que atormenta os idosos. Vitola (2004) e Kreling (2003) (apud 

ALVES e ALVES, [s.d.], p. 5) elencam diversos temores e conflitos que as pessoas mais 

velhas apresentam, como: 

 
(...) apreensão do declínio das funções físicas e mentais, dificuldade de 
adaptação à novas situações, oscilações entre estados de ânimo e desânimo, 
falhas de memória, resistência a inovações, fixação nas mesmas amizades, 
desconfiança de estranhos, temor de ficar na miséria, preocupação com a 
morte, marginalização nas decisões, sentimento de abandono, necessidade de 
sentir-se útil e necessidade de lazer. Porém, a maior preocupação está em 
adoecer e de não poderem mais administrar seus próprios cuidados e 
necessidades, tendo de depender dos familiares e, assim, representar um 
fardo para a vida deles. 
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2.4 Aspecto social do envelhecimento 

 

2.4.1 O idoso no mundo e no Brasil 

 

 Pelo que foi explicado nos dois últimos itens, pode-se considerar que é impossível 

definir o envelhecimento de maneira definitiva, pelo fato dele se manifestar de modos 

diferentes de pessoa para pessoa. Ao passarmos para a análise do lado social do fenômeno, tal 

relativismo também pode ser encontrado, tanto da parte do indivíduo quanto da sociedade em 

si. Ou seja, dependendo do contexto em que vive, o idoso pode se comportar de um jeito ou 

de outro. Também não podemos nos esquecer que uma única sociedade não apresenta um 

único jeito de tratar o idoso, assim como este grupo ocupa papeis diferentes dependendo de 

onde vive. O aspecto social tem muitas nuances e peculiaridades, dada a sua complexidade, 

mas é preciso tentar explicitá-lo ao máximo para entendermos de maneira completa o 

processo de envelhecimento. 

 Para exemplificar essa complexidade e a diversidade de relações sociais envolvendo o 

idoso, pode-se recorrer ao tratado de Beauvoir (1990) sobre a velhice. Nesta obra, a filósofa 

existencialista mostra como a figura do idoso ocupa posições distintas em diferentes 

contextos. Primeiramente, ela se ocupa com os povos primitivos, dividindo-os em três 

categorias. 

 Nas sociedades mais desfavorecidas, a religião praticamente não se desenvolve. Como 

esta é uma das poucas atividades geralmente exercidas por pessoas mais velhas, estas ficam 

em desvantagem. Muitos desses povos não têm noções de propriedade e, por isso, ficam à 

míngua quanto envelhecem. Uma das poucas chances que tem de não serem abandonados ou 

mesmo sacrificados é serem acolhidos por seus filhos. Num segundo tipo de sociedade, em 

que a cultura (e, por consequência, a religião) é um pouco mais desenvolvida, o idoso pode 

ocupar algum papel de destaque, seja por sua experiência, seja pela sua memória (o que ajuda 

a manter as tradições) seja pelos seus poderes mágicos ou religiosos (eles podem se tornar 

xamãs, curandeiros ou sacerdotes). Por sua vez, num outro modelo social, mais sofisticado 

que o primeiro e o segundo, os idosos perdem seus privilégios, pois estas comunidades 

valorizam menos a magia e a religião. Nelas, o seu papel se limita a contribuições culturais. 

Mas, se o povo vive em um equilíbrio harmonioso, os idosos são acolhidos e bem tratados: a 

sua eventual incapacidade física e mental dificilmente leva ao abandono e ao sacrifício. 

 A valorização dos idosos também apresenta suas distinções quando estudamos povos 

culturalmente mais avançados que esses três exemplos mencionados ou as sociedades através 
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dos tempos, de acordo com Beauvoir. Na sociedade altamente hierarquizada e tradicional da 

China Antiga, por exemplo, o idoso deveria ser respeitado e obedecido, uma posição que se 

mantém até os dias atuais. Entre o povo judeu, a figura do idoso exigia respeito dos demais 

integrantes da sociedade. Os anciãos judeus também exerciam papeis importantes, como o de 

criar leis e controlar tudo a respeito dos assuntos religiosos. Na Grécia Antiga, a velhice era 

honrada e valorizada pela sua sabedoria. Os mais velhos chegavam a ocupar importantes 

cargos públicos. De maneira análoga, o paterfamilias da Roma Antiga era o chefe da casa, 

devendo ser obedecido e respeitado. No Senado romano, a maioria dos seus integrantes já 

tinha uma idade bastante avançada, além de serem ricos proprietários de terra. É só com o fim 

do sistema oligárquico que o poder político dos idosos romanos diminuiu gradativamente. 

 No entanto, as pessoas de mais idade, na sociedade ocidental como um todo, eram 

estereotipadas, seja para melhor ou para pior. No primeiro caso, elevavam-se as qualidades da 

velhice, visando a interesses políticos ou econômicos. Beauvoir cita como exemplo a obra do 

romano Cícero, De Senectute, que elogiava os mais velhos como forma de fortalecer o poder 

do Senado. No segundo, a figura do idoso só é citada para lembrar os declínios que vem com 

essa idade, sejam eles físicos, psicológicos ou sociais. Essa atitude pode ser encontrada até 

mesmo na sociedade contemporânea. 

Mas, a partir da segunda metade do século XVIII, a questão dos idosos começa a ser 

estudada e percebida pela sociedade, já que, com as melhorias médicas e sanitárias, eles 

passaram a aumentar numericamente, ainda de acordo com a filósofa. Na Inglaterra, surgiram 

sociedades de previdência e leis que visavam à proteção dos menos favorecidos, uma classe 

em que se incluíam os idosos. Na França, eram criadas entidades beneficentes. A ordem 

burguesa europeia permitia aos indivíduos mais velhos manter o prestígio e a influência 

econômica, através da manutenção de bens materiais. Todavia, essas iniciativas eram ainda 

muito pontuais e precárias. O idoso que não possuía riquezas era quase sempre negligenciado 

pelos Estados, pela sociedade em geral e pela própria família. A sua experiência e sabedoria 

eram desconsideradas (a juventude é que passava a ser privilegiada, pela sua futura utilidade e 

produtividade). O capitalismo industrial desgastou ainda mais a imagem do ancião, que foi 

visto como um inútil de uma forma nunca antes encontrada na História. Esse assunto será 

melhor abordado mais para a frente. 

 Tal situação da população idosa ainda pode ser aplicada às sociedades ocidentais 

atuais. Só que, como vimos, o crescimento demográfico das pessoas com mais de 60 anos está 

fazendo com que ela lentamente ganhe mais relevância no mundo de hoje. Cada vez mais 

frequentemente, o idoso é foco de estudos, políticas públicas e ações sociais.  
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 Essa rápida contextualização do envelhecimento em diversos espaços e tempos nos 

leva a pensar como é a situação dos idosos no Brasil. É hora, então, de analisar os dados que 

temos sobre essa faixa etária e os autores que abordam o envelhecimento pelo prisma social. 

 É ideal começarmos com um quadro geral de características dos idosos brasileiros. Por 

isso, optou-se por utilizar os resultados da PNAD obtidos pelo IBGE acerca da população 

idosa em 2009. 

 

Gráfico 10 – Idosos, segundo algumas características - Brasil – 2009 

 

 
 

Pela sua relevância e riqueza de informações, precisamos debater alguns dos aspectos 

apresentados pelo gráfico mais a fundo. Tomemos, inicialmente, a diferença entre o sexo dos 

idosos. As mulheres idosas são muito mais numerosas do que os homens idosos: contabilizam 

55,8% da população com mais de 60 anos. Esse fenômeno é chamado de feminilização da 

velhice, e pode ser observado no mundo todo.  

Entre os fatores que explicam a sobrevida das mulheres em relação aos homens, estão 

o papel dos hormônios femininos na proteção de doenças coronárias; menor exposição a 

trabalhos exaustivos, ao cigarro, ao álcool do que os homens e um maior cuidado com a saúde 
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do que estes. Elas tendem a procurar rapidamente auxílio médico quando estão doentes ou 

preocupadas com sua saúde, obtendo uma melhor qualidade de vida do que os homens: estes 

não se sentem tão à vontade para tirarem dúvidas e se tratarem (FINATO, 2003). 

 Outro fator importante é a relação do idoso com o estudo. Conforme a pesquisa da 

PNAD, metade dessa faixa etária é pouco instruída, tendo estudado por menos de 4 anos. Essa 

constatação é bastante grave, por duas razões. Uma delas é que, sem qualquer instrução, fica 

mais difícil do idoso se estabelecer na sociedade (por exemplo, ao tentar encontrar trabalho) 

ou mesmo no plano pessoal, já que um indivíduo sem formação é marginalizado, 

discriminado, quando não é enganado por outros pelo fato de não saberem ler ou escrever. A 

outra diz respeito à dificuldade de relação com os indivíduos mais jovens. Segundo Faleiros 

(2009), as pessoas com 20 anos ou mais apresentavam quase 9 anos de estudo em média. Tal 

disparidade faz com que muitas vezes a pessoa idosa seja ignorada (até mesmo no seio 

familiar) pela sua falta de instrução.  

A previdência social e a renda estão estritamente relacionadas. Como se pode perceber 

no gráfico, 66% dos idosos são aposentados, sendo que 8,1% destes recebem, além da 

aposentadoria, uma pensão de algum tipo. Já 11,4% recebem pensão. Embora resguardados 

pela previdência, o valor recebido pelos idosos não é muito alto, o que é constatado pela 

porcentagem de indivíduos que recebem até um salário mínimo per capita: 43,2%. Outros 

29% recebem de 1 a 2 salários mínimos, o que ainda é muito pouco para se viver de maneira 

adequada. Não é preciso refletir longamente para concluir que os idosos brasileiros passam 

por muitas dificuldades econômicas.  

A situação deles é agravada ainda pelo fato dessa faixa etária geralmente ter mais 

despesas médicas. Os remédios para as doenças e condições que vão aparecendo com a 

velhice são, muitas vezes, caros, o que aperta o orçamento das pessoas idosas, e impede que 

elas gastem o seu dinheiro com outras coisas, que poderiam melhorar a sua condição de vida 

(como a compra de alimentos diversificados ou a participação em atividades culturais).  

Por causa do baixo valor dos benefícios previdenciários e, às vezes, por causa do 

prazer e da satisfação de exercer uma profissão (o assunto será discutido em profundidade no 

próximo item), é cada vez mais comum ver idosos trabalhando. Faleiros (2009, p. 70) informa 

que “na faixa de 60 anos ou mais existem 30% de idosos ocupados e na faixa de 65 ou mais, 

23%”. Alves e Alves ([s.d.]) estima que, em 2020, 13% ou mais da População 

Economicamente Ativa, ou PEA, vai ser composta por indivíduos de 60 anos ou mais.   

Embora, como já foi visto, algumas funções biológicas diminuem com a idade (o que 

pode acarretar uma diminuição na produtividade), a pessoa idosa acaba adquirindo outros 
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tipos de habilidades que podem ser aproveitadas na sua ocupação profissional, seja ela qual 

for. Com a sua experiência, o idoso consegue realizar tarefas conhecidas com mais eficiência, 

é mais prudente, paciente, pontual e metódico. Em contrapartida, demora um pouco mais para 

aprender novas funções (BEAUVOIR, 1990). 

Infelizmente, o fato do idoso trabalhar não significa que tal serviço seja digno e 

adequado. No desespero de conseguir uma fonte de renda adicional para compensar a 

aposentadoria parca, os integrantes desta faixa etária aceitam trabalhos em que as garantias 

trabalhistas são poucas ou inexistentes; os vínculos empregatícios, frágeis e as remunerações, 

baixas. Por essa mesma razão, muitas vezes os próprios empregadores, inescrupulosos, têm 

vontade de empregar idosos. (CAMARANO, 2001 e KRELING, 2003, apud ALVES e 

ALVES, [s. d.]). 

A população idosa do Brasil não só trabalha, mas também, em muitos casos, é a 

responsável pelo sustento da sua família. De acordo com Faleiros (2009, p. 67), “em 2007, 

havia 9.754 mil domicílios com pessoas idosas, e em 53% desses domicílios os idosos 

contribuem com mais de 50% da renda disponível”. O autor também nota que a mulher é a 

provedora em 37% das casas, mostrando que o sexo feminino também representa um papel 

central no sustento de seus familiares. O idoso como arrimo de família ganha ainda mais 

destaque em uma pesquisa de Camarano e El Ghaouri (BUAES, 2009): os idosos são os 

chefes em 86% das residências em que moram indivíduos com 60 anos ou mais. Mesmo se 

não trabalham, segundo Meassi (2009), os idosos podem ajudar nas tarefas domésticas da casa 

ou então cuidar dos netos. 

Outro dado essencial apontado pela pesquisa do PNAD é que 64,1% dos idosos 

exercem a função de pessoas de referência (que atua como conselheira e/ou provedora) em 

seus domicílios, mostrando que grande parte dos idosos brasileiros tem uma posição 

privilegiada no âmbito privado, atuando como líderes familiares. 

Com isso, pode-se dar fim a outro mito relacionado à velhice: o que diz respeito à 

inutilidade. O idoso, longe de ser um fardo a ser carregado pelos parentes, cada vez mais se 

impõe como um indivíduo que sustenta a sua família ou a ajuda de alguma maneira, mesmo 

ganhando uma aposentadoria insuficiente ou trabalhando em condições adversas.  

Seja por necessidade ou por opção, o fato dos idosos continuarem trabalhando tem 

contribuído com o aumento do poder de consumo dessa faixa etária nos últimos anos. Esse 

fenômeno também pode ser explicado pela ampliação de benefícios, como os adquiridos pelos 

trabalhadores rurais com a Constituição de 1988 (BUAES, 2009; DIAS, 2006). 
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Não podemos passar para outro assunto sem antes tecer alguns comentários sobre a 

previdência social. A aposentadoria define-se pelo encerramento da vida profissional e pelo 

recebimento de um benefício financeiro (que pode ser igual ou inferior aos rendimentos 

anteriores), sendo dividida em três quesitos: idade, tempo de serviço e invalidez (SIMÕES, 

1998). 

 No Brasil, a primeira iniciativa deste tipo aconteceu ainda no século XIX. Em 1888, 

os empregados dos Correios com 30 anos de serviço e 60 anos de idade ganharam o direito de 

se aposentar. No entanto, considera-se como marco inicial da Previdência a lei Eloi Chaves, 

de 1923, que criou um sistema de aposentadoria e pensão para funcionários de empresas 

ferroviárias. Depois disso, outras atividades passaram a aproveitar o benefício, como os 

serviços portuários, marítimos e telegráficos. O sistema previdenciário começa a ser unificado 

em 1966. Em 1974, a questão ganha importância com a criação do Ministério da Previdência 

e Assistência Social, hoje Ministério da Previdência Social. Em dezembro do mesmo ano, 

aqueles que tivessem mais de 70 anos sem possuir vínculos com a Previdência ou outros 

meios de subsistência ganharam o direito de receber uma renda mensal vitalícia, no valor de 

50% do salário mínimo vigente (BALSAN, 2005). 

A ONU realizou uma estimativa e projeção em 1984 (apud FINATO, 2003) sobre a 

dependência da população infantil e idosa no Brasil em relação à População Economicamente 

Ativa (PEA). De 1960 a 1980, as crianças viram sua taxa de dependência diminuir 

drasticamente, de 84% para 67%. Na projeção para 2025, esse número cai para 40%. Em 

compensação, a dependência dos idosos aumentou. De 1960 para 1980, foi de 9% para 11%. 

A projeção de 2025 eleva a porcentagem para 22%. 

Com a PEA tendo que sustentar cada vez mais idosos, é preciso que novas políticas e 

estratégias a respeito da Previdência Social sejam tomadas, para que o sistema não entre em 

colapso. Algumas providências já estão sendo tomadas em diversas nações, incluindo o 

Brasil, tais como o aumento da idade mínima para se aposentar, o financiamento do setor 

privado e a maior contribuição dos trabalhadores para a Previdência (BALSAN, 2005). 

 

2.4.2 Como o idoso se sente  

 

 Tal qual qualquer outro ser humano, a pessoa idosa necessita de apoio, afeto, amor e 

respeito não só dos familiares e amigos, mas da sociedade em geral. No entanto, essa fase da 

vida traz consigo algumas peculiaridades com relação às relações sociais e às emoções e 

sentimentos geradas por elas. 
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 Uma teoria que pode ajudar a entender esse novo estágio emotivo é a da Seletividade 

Socioemocional (TSS). Ela afirma que o indivíduo jovem visa a ganhar experiência de vida, 

fazendo isso através da busca de informações e do aumento do seu círculo social. Quando ele 

consegue atingir um estágio avançado de conhecimento (ou seja, quando está mais velho), ele 

vai dar preferências às trocas afetivas em detrimento de novos dados. Esse tipo de atitude 

pode fazer com que o idoso seja mais uma vez estereotipado. Ele é taxado de isolado, quando, 

na verdade, o que ocorre é que ele está apenas se adaptando a uma nova realidade, menos 

atribulada e variada do que a época em que era jovem. Para isso, ele prefere a qualidade à 

quantidade: quer viver emoções mais intensas e complexas com menos pessoas à sua volta. A 

rede social construída pelo idoso, então, poderá ajudá-lo quando este necessitar, como no 

meio de crises, doenças ou convalescenças (FINATO, 2003). 

 Esta rede é composta, principalmente, por amigos e familiares, que apresentam papeis 

semelhantes, mas não idênticos. O primeiro grupo se encarrega da adaptação do idoso a esse 

estágio da vida, confortando-o e ajudando-o a confirmar a sua identidade e a sua trajetória e 

valores pessoais. Já os familiares podem contribuir para a segurança física, social e emocional 

do indivíduo idoso, assim como se tornar um apoio em qualquer momento da sua vida (NERI, 

2009; RIBEIRO, 1999, apud CARVALHO, 2004). 

 O período de envelhecimento pode ser muito difícil para o idoso, se ele não tiver se 

preparado de antemão para as mudanças que invariavelmente chegam. O declínio biológico e 

psicológico, a discriminação social e a aposentadoria geralmente tendem a conspirar para que 

o idoso fique com a autoimagem e a autoestima em baixa. O idoso passa a se sentir rejeitado e 

inútil, podendo até mesmo desenvolver problemas psicológicos, como a depressão.  Por isso é 

tão importante que ele seja apoiado e sobretudo respeitado pelas pessoas mais próximas a ele. 

Se o idoso perceber que não foi abandonado pelos seus entes mais amados e que ainda é 

importante para eles, ele poderá viver de modo mais saudável e digno, encarando essa nova 

fase de mudanças com confiança (MALUF, 2002; VITOLA, 2004, apud ALVES e ALVES, 

[s.d.]). 

No entanto, se o idoso não dispõe de nenhum elemento de apoio, a tendência é que ele 

se isole cada vez mais. O distanciamento da sociedade pode ser agravado por uma infinidade 

de aspectos, como a preferência da sociedade em geral às classes mais jovens e a rapidez com 

que as informações são divulgadas e novas tecnologias, inventadas. O isolamento dessas 

pessoas também se caracteriza por uma valorização do tempo passado, que, para elas, era um 

tempo mais agradável e satisfatório do que o presente. Para os idosos, o “agora” quase sempre 

representa um período em que é mais discriminado pela sua comunidade e cheio de atividades 
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que não são adequadas ou mesmo passíveis de serem realizadas por eles. O distanciamento é 

uma situação que precisa ser evitada na maioria dos casos, pois a vida social ativa é um dos 

requisitos para se viver bem. Existem, todavia, algumas situações em que o isolamento do 

idoso pode ter uma conotação positiva, como quando o idoso prefere ficar sozinho para 

crescer individualmente. Mas o ideal é que o idoso esteja sempre totalmente integrado à 

sociedade. 

Outra complicação dessa condição é que, se o cidadão idoso não conta com familiares 

e amigos que o ajudem a se adaptar ao processo de envelhecimento, é bem provável que ele 

também apresente os já citados problemas de autoestima e se sinta deixado de lado e 

imprestável (MALUF, 2002; MEASSI, 2009; SIMÕES, 1998). 

Meassi (2009, p. 33) apresenta um plano sobre como inserir devidamente a pessoa 

idosa na nossa sociedade atual: 

 

Não basta prover alimentos, atendimento médico, asilo e carinho, como se 
fosse uma questão de caridade e assistência social. Se a ideia é adequar a 
sociedade e tudo o que ela contém a um mundo em que aumenta a cada dia o 
número de idosos, o que se faz necessário são intervenções econômicas, 
sociais, culturais e ambientais que reposicionem a velhice do patamar 
rebaixado e marginalizado, ao qual ainda hoje está relegada, trazendo para o 
nível da cidadania plena, que é a sua altura devida. 

 

 A questão é muito difícil de ser resolvida pelo fato da discriminação e desrespeito aos 

anciões muitas vezes acontecer justamente na célula familiar, que deveria ser uma das 

responsáveis pelo apoio e valorização do idoso. Em muitos casos, como demonstra a pesquisa 

do PNAD anteriormente mencionada, o ancião exerce uma posição de poder em suas casas: 

no entanto, em vários outros, a situação é praticamente o oposto da primeira. 

 Como diz Simões (1998), o envelhecimento pode ser uma fase dura para o idoso, pois 

este passa de uma posição de autoridade e poder para exercer uma subcondição, isolado e 

subjugado dentro de sua própria casa, só se tornando o centro das discussões quando é 

considerado um estorvo para os parentes. Mesmo quando o idoso resolve procurar nos amigos 

o afeto que não consegue em casa, esse direito frequentemente lhe é negado pelos familiares. 

Estes, na verdade, tem medo do idoso (se é viúvo) encontrar um novo parceiro ou parceira e, 

assim, colocar em risco a herança que receberão no futuro (BUTLER, 1985). 

 Enfim, como foi mostrado, o idoso necessita de suporte, afeto e condições de caminhar 

pelas próprias pernas. Desse modo, ele estará integrado socialmente e poderá viver 

adequadamente e com tranqüilidade. 
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2.4.3 Exclusão e Inclusão Social 

 

 Na nossa sociedade atual, podemos perceber dois movimentos de caráter antagônico 

referentes à terceira idade: a exclusão e a inclusão social. Embora o primeiro esteja mais 

disseminado que o segundo, pode-se perceber cada vez mais frequentemente iniciativas que 

visam a integrar o idoso na sociedade, mostrando a mudança de pensamento (mesmo que 

lenta) a respeito das populações mais velhas. Neste subitem, trataremos de dar exemplos que 

ilustrem tanto a exclusão quanto a inclusão dos cidadãos de maior idade. 

 O sistema capitalista industrial é um ponto crucial para entender a situação precária 

vivida pelos idosos hoje em dia. Ele surgiu juntamente com a Revolução Industrial, na 

Inglaterra, em meados do século XVIII. O capitalismo industrial tem, entre outras 

características, a busca desenfreada pelo lucro e pela alta produtividade e a classificação da 

força de trabalho como uma mercadoria. Foram esses aspectos que contribuíram para o 

crescente ostracismo social e econômico dos idosos que, a partir dali, passaram a ser vistos 

como uma mão-de-obra ultrapassada, sem vitalidade, ineficiente e pouco adaptável às novas 

tecnologias. Os postos de serviços passaram a empregar quase exclusivamente jovens, pelo 

fato destes produzirem mais em menos tempo e ainda contarem a seu favor a força física e a 

capacidade de aprender novas tarefas e funções mais facilmente do que os idosos. 

A situação dos idosos no âmbito do trabalho foi se deteriorando com o tempo. Pelas 

suas limitações físicas e sua relativa dificuldade em assimilar novidades, ele teve cada vez 

mais dificuldade de se manter atualizado com as mudanças socioeconômicas da época, que 

ocorriam num ritmo gradativamente mais rápido. Entre elas, estão o surgimento de métodos 

de produção mais avançados, a mecanização e o êxodo rural (SIMÕES, 1998). 

Em certa medida, esse cenário tétrico se arrasta até os dias de hoje. O sistema 

capitalista foi interiorizado pela sociedade, que ainda considera o idoso como um ser inútil e 

obsoleto, não levando em conta muitas das suas qualidades, como a experiência, a sabedoria e 

o método. O idoso, então, sente-se discriminado e excluído dos processos sociais, ressente-se 

da posição privilegiada que os jovens mantêm na sociedade (não só no campo do trabalho mas 

também no midiático – ver item Os meios de comunicação e o idoso, na página 58), além de 

perder o papel de líder da família. Vimos na Tabela 10 que muitos dos indivíduos com 60 

anos ou mais conseguem manter uma posição central em suas casas, mas há também um 

grande número que, sendo considerado apenas um fardo, é ignorado por todos à sua volta. 

O sistema capitalista também tem desdobramentos políticos. Alguns estudiosos (e uma 

grande parte da sociedade) consideram o trabalho o principal alicerce da cidadania, porque o 
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salário recompensa aqueles que fazem algum serviço útil para a sociedade em geral. Então, os 

idosos que estão aposentados e não realizam nenhum outro tipo de trabalho complementar 

ficam à margem da sociedade, tornando mais difícil a reivindicação dos seus direitos, o seu 

engajamento em campanhas e a sua tomada de decisões políticas como qualquer outro 

cidadão (BARÁIBAR, 1977 apud FINATO, 2003; SIMÕES, 1998). 

Outro mecanismo de exclusão social é o de discriminação e estereotipação da terceira 

idade, que pode se originar da falta de conhecimento sobre o envelhecimento ou mesmo do 

medo de se tornar idoso um dia. Então, como forma de manter uma distância segura dos 

indivíduos de idade mais elevada, a porção mais jovem da sociedade não hesita em propagar 

ideias preconcebidas sobre estes. Quase sempre negativos, os estereótipos denigrem a figura 

do idoso como forma de tornar superior o restante da comunidade.  

Nós já tratamos de muitos desses mitos neste trabalho: como vimos, muito pouco deles 

tem alguma veracidade. Viana (2009, p. 113-114) exemplificou essa afirmação com um caso 

que ela observou em uma aula que ministrou para alunos idosos: 

 

Certa vez pedi a um aluno que entrasse na sala de aula e convencesse a 
todos, sem falar nada, de que ele era um idoso. Ele entrou devagarzinho, 
fingindo usar uma bengala, e com uma voz diferente, rouca, fraca. Quer 
dizer, qual é o estereótipo que as pessoas têm dos idosos? Esse não é o idoso 
que nós temos na atualidade. A porcentagem de idosos fragilizados que tem 
esse estereótipo é muito pequena. Nós temos realmente uma presença 
enorme, e cada vez maior, de pessoas que estão vivendo mais, que estão 
chegando à velhice com muito mais saúde e podendo vivenciar todas as 
coisas que nós vivenciamos na vida adulta, podendo manter todas essas 
atividades. Mas a sociedade ainda enxerga o idoso com uma fragilidade 
excessiva. 

 

 Por esses estereótipos estarem tão generalizados em nossa sociedade, um dos seus 

efeitos mais devastadores é que os indivíduos na terceira idade acabam por acreditar neles. 

Quando chegam a uma idade avançada, eles passam a se sentir realmente velhos, alquebrados, 

ultrapassados, inúteis, além de sentirem que só dão trabalho à família e aos amigos. Pouco 

importa se essas concepções não correspondem à realidade: se toda a sociedade acredita nelas, 

os idosos passam a acreditar nelas também. É como diz o ditado “Uma mentira contada cem 

vezes torna-se verdade”.  (CARVALHO, 2004; DIAS, 2006).  

Decorre daí o esforço deste trabalho de tentar mostrar objetivamente as características 

do envelhecimento em três diferentes tópicos (biológico, psicológico e social). É preciso por 

um fim no preconceito contra o idoso, como forma de melhorar a sua situação social. E a 

forma mais eficaz de combatê-lo é divulgando os fatos tais quais eles são. 
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 O idoso também passa a ser excluído socialmente quando perde a sua influência. No 

passado, quando os meios de comunicação ainda eram precários e poucos tinham acesso a 

eles, as pessoas mais velhas mantinham um papel importante na comunidade em que viviam, 

pois eram elas as detentoras do conhecimento, das tradições, dos costumes, dos valores e dos 

fatos que ocorreram no passado. Eram, basicamente, enciclopédias ambulantes, muito 

consultadas e valorizadas.  

 No entanto, nos dias atuais, contamos com meios tecnológicos avançados, como a 

internet, que incorporam todos esses conhecimentos. Com a facilidade de obtenção de dados e 

informações, os conselhos, as experiências e a sabedoria dos anciãos já não são mais tão 

procurados pela população em geral. Como perde um dos seus principais papéis na sociedade, 

o idoso se vê perdido, sem referências do que deve fazer na presença de seus semelhantes. É 

mais um fenômeno que explica o isolamento da terceira idade. 

 Outra prática de exclusão social dos idosos, infelizmente comum no nosso país, é o 

asilamento. De acordo com um estudo do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), 

divulgado em maio de 2011, 83.870 idosos vivem em asilos, sendo que as instituições 

públicas ou mistas atendem apenas 5,5% dessa população. Não bastando a falta de iniciativa 

governamental, os asilos, sejam públicos ou privados, apresentam muitos prejuízos para o 

idoso, segundo Canôas (1983). Em tais espaços, eles ficam praticamente isolados do mundo. 

Os idosos asilados também perdem sua identidade, já que não trabalham ou não podem mais 

pôr em prática a sua rotina antiga. Eles também se vêem impossibilitados de ter uma vida 

social tão rica quanto a que tinham antes. Enfim, nos asilos, o que geralmente acontece é que 

só as suas necessidades básicas são atendidas, deixando de lado as sociais e as psicológicas. 

 Talvez uma das consequências mais hediondas dos idosos estarem à margem da 

sociedade seja a violência contra eles. Muitas vezes, a própria família se aproveita do 

isolamento e fragilidade de seus parentes idosos e os agridem diversas vezes: o resto da 

sociedade nunca saberá da verdade, pois não tem contato com o indivíduo idoso. Faleiros 

(2009, p. 68-69) apresenta alguns dados dessa dura realidade: 

 
(...) Em pesquisa publicada em 2007, constatamos que a violência física está 
presente nas 27 capitais, com taxa de denúncia de 70% a 75% em duas 
capitais. Com menos de 9% das denúncias de violência física, somente 6 
capitais. Ela está hoje crescendo nas denúncias. A violência psicológica está 
denunciada em proporções entre de 40% e 50% em 6 capitais e a violência 
financeira em proporções entre 20% a 40% em 14 capitais. O abandono está 
presente em 10 capitais em proporções de 10% a 20%. A negligência está 
presente em 13 capitais em proporção entre 20% e 50% das denúncias. A 
violência sexual está presente em 8 capitais, mas em proporção inferior a 9% 
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das denúncias. No total, em 2005, nas 27 capitais foram contabilizadas 
14.803 denúncias de violência intrafamiliar. Os principais agressores são 
filhos e filhas (54%) e as principais vítimas são as mulheres (60%). É 
necessário acrescentar as denúncias de violência social e institucional 
expressas na desigualdade, no mau atendimento, na falta de acesso aos 
direitos estabelecidos. 

 

 De acordo com Faleiros, o motivo da violência está relacionado a transtornos de 

comportamento, ao uso de drogas (tanto lícitas quanto ilícitas), ao desemprego do agressor e 

se este depende economicamente do idoso. Quanto maior a escolaridade dos que moram junto 

com os idosos, menores são as chances deles serem agredidos. Para resolver o problema, 

foram criados alguns projetos que estão dando resultado, como o Disque Idoso e Delegacias 

de Proteção ao Idoso. Entretanto, eles ainda não existem em todo o país, além da sua 

existência ser pouco divulgada pelos meios de comunicação em geral. 

 Pode-se concluir que essa faixa etária está extremamente abandonada. Se a própria 

progressão do envelhecimento não tornar o idoso frágil, a exclusão social se encarregará 

disso. Para combater esse processo, é preciso conscientizar a população dos verdadeiros 

aspectos da velhice, assim como combater o preconceito de que o idoso é doente, inútil, 

oneroso para a família, entre outras ideias errôneas. Mas só isso não é suficiente: talvez a 

maior tarefa será a de devolver a esse setor da população a sua integridade e o seu senso de 

cidadania, que vão sendo arrancados do idoso à medida que ele envelhece. Para que a sua 

situação melhore na sociedade, é preciso que o idoso exerça um papel ativo nela. 

 Felizmente, iniciativas e estratégias para integrar o idoso à sua comunidade estão se 

tornando mais freqüentes não só no Brasil, mas em todo o mundo ocidental. Balsan (2005) 

relata que, a partir dos anos 2000, a experiência voltou a ser considerada um aspecto 

importante no mundo dos negócios, já que executivos idosos começaram a voltar à ativa. 

Outra tendência é o aumento das políticas públicas, que será comentada no próximo subitem, 

devido à abrangência do assunto. 

 A academia ainda não dedica toda a atenção devida à problemática do idoso, mas a sua 

produção sobre o assunto se torna crescentemente prolífica. Em 2003, o levantamento de 

Veras (apud CARVALHO, 2004) apontou que já existiam 941 trabalhos de pós-graduação 

sobre o tema “terceira idade”, divididos entre trabalhos de mestrado (75%), doutorado (21%) 

e livre docência (4%). As primeiras pesquisas datam da década de 70. 

 Atualmente, existem dois campos do conhecimento que são especializados nas pessoas 

idosas: a Geriatria e a Gerontologia. A primeira é um ramo da Medicina, que se limita a 

estudar os males e incapacidades advindos do envelhecimento, e como tratá-los. Já a 
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Gerontologia apresenta uma abrangência mais ampla: ela se ocupa de investigar todo o 

processo de envelhecimento, incluindo os seus lados biológico, psicológico, social e histórico. 

O fenômeno também é analisado por meio da dicotomia normal / patológico. Foi por 

influência da gerontologia que várias outras áreas também desenvolverem especializações em 

idosos, como a fisioterapia, a fonoaudiologia e a odontologia (CARVALHO, 2004; MEASSI, 

2009).  

 Também pode-se citar o mercado que está se abrindo para a terceira idade. Segundo 

Maluf (2002), no Japão já existe até uma indústria para essa faixa da população, com ofertas 

nas áreas da moradia, do lazer e do turismo. Aliás, no Brasil, um dos setores voltados para 

idosos que mais tem prosperado é o turismo. Já são inúmeras as agências de turismo 

brasileiras que oferecem pacotes destinados a pessoas de mais idade, como cruzeiros e 

viagens para cidades de águas termais. Há ainda iniciativas governamentais, como o programa 

Viaja Mais Melhor Idade, do Ministério do Turismo. Segundo a notícia “Agências de turismo 

preparam pacotes especiais para idosos”2

 No nosso país, surgiu também uma diversidade de nomenclaturas para a faixa dos 

idosos, como forma de romper com estereótipos e dar ao envelhecimento uma conotação 

positiva. Dentre os termos, podemos citar “terceira idade”, “melhor idade”, “boa idade”, feliz 

idade” e “idade dourada”. Não podemos deixar de mencionar também as diversas associações 

de aposentados que surgiram desde o início da década de 90: são os próprios idosos 

integrando-se à comunidade (ALVES JR, 2004, apud CAMPAGNA, 2009; FANTINI et al., 

[s.d.]). 

, publicada no website do Jornal Hoje (telejornal da 

Rede Globo), o turismo da terceira idade já movimenta 20 milhões de reais por ano no Brasil. 

 Alguns autores indicam que a inclusão social dos idosos pode ser feita através do 

contato com as camadas mais jovens da população, de modo a diminuir o choque entre 

gerações. Dessa maneira, o jovem vai passar a ver o idoso de maneira menos negativa e o 

idoso começará a entender alguns dos conceitos em voga na sociedade, nos campos da 

linguagem, das novidades culturais e das tecnologias, quebrando ao menos um pouco o seu 

isolamento. Os dois lados saem ganhando, assim como a sociedade, que se torna mais unida 

(SOMMERHALDER E NOGUEIRA, apud DIAS, 2006). 

                                                           
2 BARROS, Fernando Régio. Agências de Turismo preparam pacotes especiais para idosos. Jornal Hoje, 
Recife, 02 nov. 2010. Disponível em <http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2010/11/agencias-de-turismo-
preparam-pacotes-especiais-para-idosos.html>. Acesso em 28 ago. 2011. 
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 Mas a inclusão social do idoso só estará completa quando a sociedade em geral se 

conscientizar que aceitar o envelhecimento é aceitar o seu próprio futuro: afinal, amanhã, os 

jovens se tornarão idosos. Para que não sofram com o abandono e a depreciação quando 

ficarem idosas, as gerações mais novas precisam garantir o respeito e a integração dos 

indivíduos mais velhos no presente (MEASSI, 2009). 

 

2.4.4 As políticas públicas para o idoso 

 

As políticas públicas são ações tomadas pelo Estado (que pode formar parcerias com 

organizações não-governamentais e com a iniciativa privada), a nível federal, estadual e 

municipal, cujo objetivo é garantir a cidadania da sua população e conceder benefícios 

sociais. 

As iniciativas governamentais com relação aos idosos é bastante recente, tanto no 

Brasil quanto no mundo. Porém, desde a década de 70, em nosso país, estão aumentando as 

ações que visam à inclusão social das camadas mais idosas e à criação de direitos e políticas 

próprias, de modo a alcançar a valorização devida dessa faixa etária. 

Essa tendência teve início já em 1948, com a proclamação da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos. O documento, além de defender direitos variados para todos os 

cidadãos (como o direito à liberdade, dignidade, igualdade, de se expressar, de ser 

reconhecido como pessoa etc), também cita o idoso em dois artigos, o XVI e o XXV. O 

primeiro garante a “pessoas de mais idade” o direito de casar, constituir família e gozar dos 

mesmos direitos em relação ao casamento que qualquer outro casal. Já o segundo exige a 

garantia da saúde e do bem-estar dos que chegam à velhice. Apesar de ter dado o pontapé 

inicial para conceder direitos às pessoas mais velhas alcançarem seus direitos, a Declaração 

não possuía o poder de implementar as mudanças que propunha. Tanto que, mesmo no Brasil 

de hoje, vemos que os mais velhos quase sempre não recebem o cuidado que necessitam para 

poder gozar da “saúde e do bem-estar”, graças, principalmente ao nosso sistema de saúde 

precário e o auxílio previdenciário insuficiente. 

Entre as iniciativas internacionais a respeito do tema, é preciso mencionar as duas 

Assembleias Mundiais sobre o Envelhecimento, organizadas pela ONU (Organização das 

Nações Unidas). A primeira delas ocorreu em 1982, em Viena, Áustria, e resultou no primeiro 

documento da ONU sobre o envelhecimento com alcance internacional, o Plano de Ação 

Internacional de Viena para o Envelhecimento. Ele tinha como metas principais  
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fortalecer a capacidade dos países para abordar de maneira efetiva o 
envelhecimento de sua população e atender às preocupações e necessidades 
especiais das pessoas de mais idade, e fomentar uma resposta internacional 
adequada aos problemas do envelhecimento com medidas para o 
estabelecimento da nova ordem econômica internacional e o aumento das 
atividades internacionais de cooperação técnica, em particular entre os 
próprios países em desenvolvimento (ONU, 1982, p. 5). 

 

A segunda aconteceu na cidade de Madri, Espanha, em 2002. A discrepância entre um 

evento e outro foi explicada por Machado (2009) como sendo decorrente da epidemia da 

AIDS no mundo, o que monopolizou tanto verbas quanto produção científica. Como 

consequência, o estudo do envelhecimento ficou prejudicado.  

Na segunda Assembleia, foram redigidos dois documentos principais: a Declaração 

Política e o Plano de Ação Internacional de Madri, que exigiram ações governamentais a 

respeito do envelhecimento da população e apresentam 117 recomendações referentes a três 

modalidades (pessoas idosas e desenvolvimento; saúde e bem-estar na velhice; e ambiente 

propício e favorável) (ONU, 2002). 

A ONU também organizou as Conferências regionais intergovernamentais sobre 

envelhecimento na América Latina e no Caribe. A segunda delas, ocorrida em 2007, gerou a 

Declaração de Brasília, sua cidade-sede. O documento, assinado pelos países participantes do 

evento (incluindo o Brasil), exigia o cumprimento de uma série de ações, como a erradicação 

da discriminação e violência contra pessoas idosas; conscientizar a população a respeito do 

envelhecimento populacional; melhorar o acesso de idosos incapazes a serviços públicos; 

aprimorar o sistema de pensões e a acessibilidade do espaço público; incentivar a educação 

continuada e incentivar a participação de idosos no desenvolvimento de políticas públicas 

(ONU, 2007). Por fim, a Assembleia Geral da ONU declarou 1999 como o Ano Internacional 

do Idoso. 

No Brasil, os idosos só começariam a despertar a atenção da sociedade a partir da 

década de 70. Na década de 60, encontramos apenas uma iniciativa relacionada aos idosos: 

em 1963, a Secretaria de Bem-Estar (SEBES) da Prefeitura de São Paulo e o SESC da cidade 

organizaram o I Seminário da Pessoa Idosa. 

   Já em 1972, o SESC de São Paulo realizou a I Semana do Idoso, um seminário que 

tem acontecido anualmente desde então. Em 1976, preocupados com a expansão demográfica 

e a condição de saúde das pessoas mais velhas, geriatras, gerontólogos, técnicos da área da 

saúde e da previdência social e o Ministério da Previdência e da Assistência Social 
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promoveram o I Seminário Nacional de Estratégias de Políticas Sociais para o idoso no 

Brasil, em 1976 (CANÔAS, 1983; NÉRI apud GÓES, 2007). 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 trouxe, efetivamente, 

alguns direitos para os cidadãos com 60 anos ou mais de idade, como o inciso V do Artigo 

203 da Seção IV, que garante “ (...) um salário mínimo de benefício mensal (...) ao idoso que 

comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, conforme dispuser a lei” (BRASIL, 1988). De acordo com o Capítulo VII, artigo 230, 

os idosos também ganham o direito de serem amparados pela família, Estado e sociedade e de 

utilizar transportes públicos gratuitamente. A Seção IV, Artigo 203, inciso I, institui o dever 

da Assistência Social de ajudar as pessoas mais velhas e de conceder o benefício mensal de 

um salário mínimo ao idoso que não pode se sustentar ou ser sustentado pela família, 

enquanto que o Artigo 229 do Capítulo VII exige que os filhos amparem seus pais na velhice. 

O texto manteve o direito de homens (a partir de 65 anos) e mulheres (a partir de 60) que 

contribuíram com a Previdência Social de receberem aposentadoria (BRASIL, 1988). Mas, 

mesmo com os avanços da Constituição, os idosos ainda não tinham um conjunto de leis que 

defendesse os seus interesses de maneira ampliada. 

Então, em 1994, foi decretada e sancionada a Política Nacional do Idoso, cujo objetivo 

era "assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, 

integração e participação efetiva na sociedade" (CARVALHO, 2004, p. 35). Foi a partir desta 

lei que foi fixado como idoso a pessoa com mais de 60 anos de idade. No entanto, a Política 

agia mais como um guia para os órgãos federais, estaduais e municipais para a sociedade 

como um todo, não trazendo melhorias consideráveis para a terceira idade.  

Ela só seria complementada com a sanção do Estatuto do Idoso, em 2003. Este 

documento já assegurava vários direitos e leis de proteção das pessoas mais velhas, impondo 

sanções para o descumprimento delas. Ele também considera que é responsabilidade da 

família, da sociedade e do governo assegurar à pessoa idosa o “direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 

dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006, p. 8). 

Entre os direitos garantidos aos idosos no Estatuto, pode-se citar: atendimento 

preferencial no Sistema Único de Saúde (SUS) e em outros serviços públicos; distribuição 

gratuita de próteses e medicamentos; transporte gratuito e reserva de 10% dos assentos; 

prioridade na tramitação de processos e na aquisição da casa própria em programas 

habitacionais e 50% de desconto em atividades culturais ou esportivas.  
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A violência, negligência, crueldade, omissão e discriminação contra o idoso passou a 

ser passível de punição. Por exemplo, quem discriminar pessoas com idade igual ou maior 

que 60 anos pode ser condenado de seis meses a um ano de prisão, e quem não fornecer 

cuidados indispensáveis ou submeter o idoso a condições desumanas pode receber uma pena 

de até doze anos de prisão (no caso da morte do ancião). Apesar de todo o avançado 

proporcionado, a literatura indica um ponto em que o Estatuto deixa a desejar: na 

implementação de uma política para idosos dependentes e frágeis (FALEIROS, 2009; 

MACHADO, 2009). 

As lutas pelos direitos dos idosos continuaram após o Estatuto, mesmo porque muito 

do que promete esse documento ainda não é aplicado na prática. Outras iniciativas partiram da 

Secretaria de Direitos Humanos, que criou o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso 

(CNDI) e o Plano de Ação para o Enfrentamento da Violência contra a Pessoa Idosa, além de 

ter realizado três Conferências Nacionais dos Direitos da Pessoa Idosa. Houve ainda a 

aprovação da Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa pelo Ministério de Estado da Saúde, 

e a criação de sites voltados para o monitoramento e análise das políticas públicas e decisões 

tomadas a favor do idoso no Brasil, como o Observatório Nacional do Idoso, criado pela 

Secretaria Especial de Direitos Humanos. 

Quando Carvalho (2004) realizou a sua pesquisa, havia cerca de 140 leis federais, 

estaduais e municipais no Brasil que asseguravam direitos aos idosos (sem contar o Estatuto 

do Idoso), um número que certamente aumentou, dado que a pesquisa data de sete anos atrás. 

Com isso, pode-se perceber o quanto o setor idoso da população está gradativamente 

chamando a atenção dos órgãos governamentais e crescendo em importância no cenário 

sócio-político brasileiro.  

 

2.4.5 A importância do lazer para o idoso 

 

A maneira do idoso aproveitar o seu tempo de lazer classifica-se como um tema caro a 

esta pesquisa, já que tem ligação íntima com o jornalismo cultural (como será visto a seguir) 

e, portanto, com a temática dessa pesquisa. Esta é a justificativa para o assunto ganhar um 

subitem próprio neste capítulo. 

Antes de estudarmos o lazer, precisamos entender porque ele é tão relevante na vida 

do indivíduo idoso. Um dos motivos tem relação com a aposentadoria. Enquanto trabalham, 

as pessoas apresentam uma certa identidade, um propósito, além de se sentirem úteis à 

sociedade. Muitas vezes, o trabalho pode até mesmo ser uma fonte de satisfação pessoal.  
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Quando elas se aposentam, contudo, esses sentimentos geralmente diminuem ou 

desaparecem. O idoso comumente tem muita dificuldade de se adaptar a essa nova fase da 

vida, no plano psicológico e também no material. No primeiro caso, ele pode se sentir inútil e 

entediado, pois não tem mais nada para fazer. É possível também que ele sinta falta do seu 

círculo social formado no trabalho. O idoso pode, ainda, perceber que está sendo discriminado 

pela sociedade, que supervaloriza o trabalho. Já no segundo, ele pode se mostrar 

desacostumado a passar tanto tempo em casa, atrapalhando a rotina dos familiares que morem 

no mesmo teto que ele. Outro revés é a precarização da situação financeira, já que na maioria 

das vezes os benefícios de aposentadoria são menores do que os salários  anteriormente 

recebidos. O idoso, que até então mantinha a sua independência, passa a, muitas vezes, 

depender dos filhos para se sustentar. Tal baque na vida dos aposentados pode fazer com que 

eles se isolem da sociedade ou mesmo entrem em depressão (ALVES e ALVES, [s. d.]; 

MALUF, 2002). 

Esse cenário desolador pode ser atenuado através de uma série de estratégias. Uma 

possibilidade é o planejamento da aposentadoria, que deve ter como objetivo estruturar esse 

novo estágio da vida, para que ele seja o mais confortável e agradável possível. Ou seja, é 

preciso se precaver financeiramente antes mesmo de deixar o trabalho, para impedir que o 

nível de vida decline; buscar atendimento psicológico para eliminar as dúvidas e conflitos que 

possam existir ou surgir nessa fase de transição; ler livros de auto-ajuda e participar de 

programas de adaptação específicos para aposentados. Também é possível afastar-se 

gradualmente do seu ambiente profissional, parando de trabalhar aos poucos. Quando se tem 

mais tempo, a adaptação pode ser menos brusca e mais tranquila. Outra ação é a distribuição 

otimizada do tempo, que depois da aposentadoria pode ser mais difícil de preencher. Ele pode 

ser gasto de diversas formas: com a família, amigos, associações, em um novo trabalho (seja 

ele remunerado ou voluntário), além das atividades de lazer, que é onde queríamos chegar. 

O lazer se torna muito importante pelo fato de que o idoso, se não trabalha mais, agora 

tem muito mais tempo livre. Então, por consequência, ele pode praticar com mais frequência 

atividades físicas ou culturais. Além disso, o lazer traz consigo uma série de benefícios, que 

podem auxiliar o idoso a se adaptar de maneira mais eficiente à vida de aposentado ou mesmo 

ao processo de envelhecimento como um todo (FRANÇA, 1999, apud BALSAN, 2005; 

LEITE, 1993, PAPALIA e OLDS, 2000 apud ALVES e ALVES, [s.d]).  

Barbui (1997, p. 52) explica que o lazer “(...) representa um esforço para manter o 

equilíbrio, a vontade de viver e a descoberta de outras formas vivenciais, novos papéis e nova 

identidade social”.  
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Mas o que significa lazer? Um dos conceitos mais clássicos vem do sociólogo francês 

Dumazedier (1973, p. 34), que considera o lazer  

 

(...) um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre 
vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou, 
ainda, para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua 
participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora, após livrar-se 
ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais.  

 

   Em outras palavras, Dumazedier define lazer em função das atividades executadas. 

Mas, segundo Campagna (2009), o termo pode ser definido por duas vertentes conceituais 

distintas, a do lazer pela atitude e a do lazer pelo tempo. A primeira, em convergência com o 

conceito de Dumazedier, vê o lazer como um estilo de vida, relacionando-se às experiências 

vividas. Já a última classifica o lazer como um período de tempo em que são desenvolvidas 

certas atividades. Para a autora, as duas correntes são deficitárias, e só unificadas podem ser 

úteis. Ela chega a uma definição voltada para a qualidade das atividades, classificando o lazer 

como um produto de livre escolha, que através de seus conteúdos pode possibilitar o 

desenvolvimento social e pessoal. A pesquisa de Dias e Schwartz (2004, apud Dias, 2006) 

revelou que, para os idosos, o lazer está relacionado à distração e à diversão. 

 Pensando o lazer na ótica do idoso, podemos indicar inúmeros benefícios para a sua 

vida, principalmente para aqueles que estão em uma situação (física, psicológica, e/ou social) 

delicada em decorrência da aposentadoria ou de qualquer consequência do envelhecimento.  

O lazer permite que os idosos não fiquem isolados, pois tem a oportunidade de 

conviver com outras pessoas; melhora a saúde, principalmente o que envolve as atividades 

físicas; impulsiona a auto-estima, pelo fato das atividades realizadas darem um senso de 

identidade e de pertencimento a um determinado grupo e/ou espaço; possibilita a realização 

de atividades relaxantes e tranquilas, afastando pensamentos ruins e amenizando as mudanças 

causadas pelo envelhecimento; proporciona maior satisfação com a vida, redução da 

depressão e sensação de bem-estar e estimula habilidades e talentos. Deve-se deixar claro que 

o lazer não funciona como um remédio para todos os males dos idosos, mas ele possibilita as 

condições ideais para que essas pessoas possam refletir sobre suas vidas e se desenvolver 

(BALSAN, 2005; CANÔAS, 1983; DIAS, 2006; Haworth e Iso-Ahola, 1997, apud 

CAMPAGNA, 2009; MALUF, 2002; NERI, 2009; PEIXOTO, 1997, apud BALSAN, 2005; 

TEIXEIRA, 2000). Nestes termos, o lazer adquire grande relevância na rotina da terceira 

idade.  
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Os idosos ainda têm a seu favor a grande variedade de opções de lazer. Elas podem ser 

simples como conversar com amigos e familiares, fazer visitas, realizar trabalhos manuais e 

artesanais, assistir à TV, ouvir rádio e ler livros, revistas e jornais. Há as atividades externas, 

como praticar exercícios físicos, ir ao cinema, a teatro, a casas de shows e a museus. Podem-

se citar ainda programas mais complexos, como viagens voltadas para a terceira idade, que 

possibilitam ao idoso aumentar o seu círculo social e conhecer novos lugares, evitando assim 

o isolamento; ou mesmo atividades na natureza, que contribuem para a melhoria da 

autonomia, da auto-estima, e das relações com o meio social (BALSAN, 2005; DIAS, 2006). 

É possível dar dois bons exemplos de iniciativas de lazer especializadas na terceira 

idade: as Universidades Abertas à Terceira Idade (UATIs) e o SESC (Serviço Social e do 

Comércio). 

As UATIs são instituições geralmente ligadas a universidades públicas ou particulares, 

que proporcionam atividades às pessoas idosas em diversas áreas, como “produção artística, 

musical e cultural, teatro, artes plásticas, além de passeios, excursões, visitas a museus e 

outros espaços culturais” (MACHADO, 2004, p. 17). As Universidades para a Terceira Idade 

também atuam na área educacional, já que permitem aos seus alunos iniciarem ou retomarem 

seus estudos. A formação deles também é complementada por cursos de curta duração, 

workshops e oficinas.  

No geral, o intuito das UATIs é proporcionar aos idosos uma forma de se educarem, 

conviverem com pessoas da sua idade e de outras gerações (possibilitando a inclusão social e 

a diminuição do preconceito relacionado ao envelhecimento) e levar uma vida ativa, por meio 

de atividades físicas, culturais, religiosas e comunitárias. Por sua vez, os idosos procuram as 

UATIs para aumentarem os seus conhecimentos e a sua rede social, crescerem pessoalmente e 

ocupar o seu tempo livre (FANTINI, [s.d.]; FINATO, 2003; MACHADO, 2004). 

A primeira UATI surgiu na França, em 1973. A Université du Troisième Âge (UTA) 

foi criado pelo professor de Direito Internacional da Universidade de Ciências Sociais, Pierre 

Vellas, na cidade de Toulouse, cujo objetivo era “tirar os idosos do isolamento dando-lhes 

saúde, energia e interesse pela vida, e modificar sua imagem perante a sociedade” (FINATO, 

2003, p. 75). 

O SESC foi a primeira instituição a criar algo parecido no Brasil. Em 1963, antes 

mesmo do surgimento da primeira UATI no mundo, foi desenvolvido um trabalho social com 

idosos na Unidade do Carmo, na cidade de  São Paulo. Em 1977, o mesmo SESC, 

influenciado pela Universidade de Toulouse e assessorado pelos gerontólogos do órgão 

francês, fundou a Escola Aberta para a Terceira Idade, em Campinas (SP). Uma das primeiras 
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Universidades a aderir à nova tendência foi a Universidade Federal de Santa Catarina, com a 

criação do Núcleo de Estudos da Terceira Idade (NETI), em 1983. A partir daí, o surgimento 

de UATIs não parou de aumentar no Brasil (ASSIS, 1979, PEIXOTO, 1997, apud 

MACHADO, 2004). De acordo com Finato (2003), em 1999, já haviam mais de 1501 

Universidades Abertas à Terceira Idade em nosso país.  

O trabalho do SESC com idosos teve início quando, em 1962, técnicos da instituição 

visitaram os Estados Unidos para conhecer os Golden Age Centers, organizações que 

tentavam atender as diversas necessidades do idoso da melhor maneira possível. Baseando-se 

nesse modelo, foi criado a mencionada iniciativa na Unidade do Carmo um ano depois. O 

intuito dessa primeira experiência era apenas reunir as pessoas de idade mais avançada e 

mantê-las ativas. Ela foi bem-sucedida e, por causa disso, todas as unidades do SESC já 

haviam criado os chamados Grupos de Convivência de Idosos até 1977.  

Com o tempo, as atividades dos Grupos foram se diversificando. As primeiras 

atividades eram apenas de exercícios físicos de calistenia (sistema de exercitação ritmada), 

mas logo novas opções foram sendo acrescentadas, como ginástica, natação, dança, esportes 

adaptados, ioga, tai chin chuan, hidroginástica e recreação aquática. Também foram se 

aprimorando as ações culturais e recreativas: atualmente, os idosos participantes podem 

envolver-se em atividades de música, dança, artes plásticas, cinema, vídeo, poesia, escultura, 

literatura, teatro, artesanato, fotografia, corpo e expressão, cultura brasileira, entre outras. 

As Escolas Abertas à Terceira Idade complementam o projeto do SESC para a terceira 

idade. O objetivo desses centros não é apenas transmitir conhecimentos, mas também 

desenvolver habilidades e possibilitar uma maior convivência social para os idosos, 

impedindo, assim, um declínio mais rápido das suas faculdades intelectuais. O modelo das 

Escolas foi aprimorado com o tempo, e, hoje, se preocupa com o estudo do envelhecimento, 

da cidadania, da sociedade e da cultura. Em 2003, as Escolas do SESC atendiam cerca de 55 

mil alunos, que tinham entre 55 e 70 anos (SESC, 2003). 

Alguns dos benefícios trazidos pelo programa do SESC para a terceira idade, de 

acordo com Ladislau (2002, apud CARVALHO, 2004), foram o desenvolvimento da 

criatividade e a percepção – pelos próprios idosos – da sua força social através da 

convivência. Os participantes também notaram que houve melhorias tanto físicas quanto 

psicológicas, como a evolução das suas relações interpessoais. 

 Como foi visto, o lazer pode proporcionar diversas vantagens na vida do idoso, mas 

apresenta alguns limites. Por exemplo, os idosos de condição financeira mais baixa não estão 

impedidos de realizar atividades recreativas e culturais, mas encontram maior dificuldade em 
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participar delas, já que muitas são pagas. Para quem vive com um orçamento apertado, tendo 

que batalhar diariamente por condições dignas de moradia, saúde e alimentação, mesmo 

eventos com descontos para idosos parecem uma realidade distante. Esse problema, 

felizmente, já está sendo combatido por órgãos como o SESC, que cada vez mais 

proporcionam atividades gratuitas de lazer para idosos de toda e qualquer condição financeira.  

No entanto, muitos dos idosos que vivem em tal situação sequer têm conhecimento das 

atividades de lazer que existem em sua cidade. Essa lacuna poderia ser preenchida pelos 

grandes meios de comunicação, que tem potencial para atingir um grande número de pessoas 

na terceira idade. No entanto, como iremos ver no próximo subitem, a cobertura feita pela 

mídia para essa faixa etária é deficitária, limitando-se a assuntos básicos e quase nunca 

incluindo noticiando assuntos referentes a lazer. Felizmente,.  

Há também que se considerar os idosos que possuem muitos problemas de saúde, 

cujas poucas opções de lazer se encontram dentro de casa. Outro obstáculo é a falta de 

investimentos governamentais nas áreas de cultura e lazer (BALSAN, 2005). Dias (2006) 

acrescenta que os idosos do sexo masculino não costumam fazer parte de projetos de lazer, 

pois estes não gostam de ficar presos a horários e cronogramas, além de não disporem de 

tempo suficiente para tais atividades. Por isso, costumam se limitar a realizar exercícios 

físicos e passear em praças, bares e clubes. 

 Feito esse apanhado do lazer realizado pelo idoso, resta saber, com dados concretos, 

que tipo de atividades chama mais a atenção dessa faixa etária. Infelizmente, existem poucas 

pesquisas a respeito das ações realizadas pela terceira idade em seu tempo livre, mas os 

exemplos mais relevantes estão destacados a seguir. 

 A pesquisa de Canôas (1983) com 84 idosos, de 60 a 81 anos, revela  que as atividades 

mais praticadas pelos idosos são: ver televisão (71,4%), conversar com amigos (71,4%), ouvir 

rádio (63%), ler jornais (60,7%), ler revistas (51%) e ouvir música (50%). Já Teixeira (2000) 

entrevistou 11 idosos. Destes, 55% revelaram exercer atividades religiosas (missas, terços, 

procissões) além do trabalho profissional, e 30% ocupam seu tempo livre com eventos 

também relacionados à religião. 70% deles não praticam esportes. Apenas 27% frequentam 

clínicas que oferecem diversos tipos de atividades. 

 Machado (2004) escolheu trabalhar com idosos participantes de uma UATI. A 

pesquisadora descobriu que 43,3% gostam de ler livros e jornais, 15%, de fazer trabalhos 

manuais e 11,7%, de ver TV.  

 Por investigarem um número de pessoas bastante reduzido, e que vive em diferentes 

realidades (por motivos óbvios, alunos da UATI terão uma vida mais ativa que a população 
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pesquisada por Canôas, por exemplo, que incluía tanto idosos participantes de grupos de lazer 

quanto não-participantes), não é possível utilizar esses dados para compor uma realidade 

absoluta de como os idosos ocupam seu tempo de lazer. No entanto, é possível fazer algumas 

inferências básicas. 

 Por um lado, percebemos que diversos idosos preferem realizar atividades de lazer em 

suas próprias casas, apesar da variedade de opções externas. Por outro, vemos que muitos 

deles gostam de passar seu tempo lendo jornais e revistas, ou seja, querem se manter 

informados e estarem a par das notícias, sejam locais, nacionais ou mundiais. Muitos também 

se interessam pela televisão, o que pode significar que eles assistem a telejornais e outros 

programas jornalísticos e informativos. Percebe-se, então, que os idosos são, ou pelo menos 

querem ser, incluídos na sociedade, participando ativamente dela.  

Pode-se entender também que jornais e revistas têm grande influência sobre a terceira 

idade, o que nos leva à relação já mencionada com o jornalismo cultural. Este pode se 

aproveitar que os meios de comunicação exercem influência sobre o idoso (que, como foi 

apontado, tem muito tempo livre e apresenta uma relação muito estreita com o lazer) para 

divulgar eventos e produtos culturais para essa faixa etária. Afinal, a maioria das atividades de 

lazer geralmente é divulgada pelos cadernos ou programas culturais dos jornais, emissoras de 

rádio e de televisão. Uma maior divulgação de eventos culturais direcionados aos idosos 

proporcionaria uma diversificação do seu uso do tempo livre, que está limitado a atividades 

internas e que geralmente não trazem tantos benefícios como as externas, como os exercícios 

físicos e os encontros de grupos específicos para a terceira idade. 

 

2.5 Os meios de comunicação e o idoso 

 

Apesar do seu crescimento quantitativo e da sua gradativa inclusão social, a terceira 

idade ainda não é pautada da maneira que deveria nos grandes meios de comunicação. 

Quando ela é abordada, é para tratar de assuntos como aposentadoria, doença ou morte, 

estigmatizando o idoso como um ser inútil e doente.  Percebe-se, assim, um descumprimento 

do Estatuto do Idoso, que exige que as mídias mantenham “espaços ou horários especiais 

voltados para os idosos, com finalidade informativa, educativa, artística e cultural, e ao 

público sobre o processo de envelhecimento” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006, p. 18). 

Outro problema grave gerado pelos meios de comunicação, principalmente pela 

televisão, é que eles praticamente só valorizam a pessoa jovem. As atitudes rebeldes e a forma 

física dos adolescentes e jovens adultos são praticamente endeusadas pela grande mídia e pelo 
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público consumidor, dando a impressão de que só as pessoas mais novas é que devem ter 

destaque nos veículos midiáticos. Esta é mais uma forma de exclusão social do idoso, que se 

sente pesaroso de não se ver retratado na mídia ou até envergonhado por não corresponder aos 

padrões de beleza impostos. E, quando o idoso ganha alguma visibilidade na mídia, 

geralmente a sua imagem não corresponde à realidade: o idoso nos meios de comunicação ora 

é exagerado, bobo, infantil, ora é um indivíduo alquebrado e doente. 

  A abordagem da pessoa idosa na mídia deveria ser mais abrangente e realista, 

discutindo assuntos mais amplos do que saúde ou Previdência, como cotidiano, 

comportamento e cultura. Além disso, é preciso que o espaço dedicado a este público seja 

maior: atualmente, a sua cobertura é praticamente nula. O problema se agrava quando 

percebemos que outros setores da sociedade ganham visibilidade nas mídias (como o público 

infantil e o adolescente), geralmente com suplementos semanais, mas tal privilégio não é 

concedido para o idoso, por motivos desconhecidos. 

 Se um certo meio possui um espaço próprio para discutir uma gama de assuntos 

direcionados para a terceira idade, esta pode entender melhor o momento que está vivendo, 

além de se tornar mais incluído na sociedade. Tal argumentação é apoiada por Côrte (2009, p. 

59), que considera a comunicação “um direito humano que integra e promove a cidadania. 

Promove a longevidade. (...) torna-se conhecimento capaz de mudar a realidade. Capaz de 

mudar nossa forma de pensar a velhice e o envelhecimento”. Ou seja, a comunicação tem o 

poder de divulgar o processo de envelhecimento da maneira que ele é, pondo fim a 

preconceitos e promovendo uma mudança de pensamento da sociedade.  

Já no setor dos veículos impressos, Arena (2011), destaca o quanto a leitura é 

importante para os idosos que estão asilados, pelo fato dela possibilitar o estabelecimento de 

relações com pessoas fora do abrigo, além de trazer informações sobre o mundo exterior. 

Muitas vezes, a leitura de jornais e revistas é a única forma de contato e atualização dos 

idosos que vivem em asilos. Eles são, portanto, uma conexão com a sociedade. 

As pesquisas que relacionam os meios de comunicação e a terceira idade ainda são 

muito escassas, infelizmente, mas a literatura atualmente disponível embasa as declarações 

acima, mostrando que a cobertura da pessoa idosa nos grandes meios de comunicação ainda 

deixa muito a desejar, apesar de alguns avanços. 

No seu estudo sobre o enquadramento dos idosos na Veja, Meassi (2009) percebeu que 

essa faixa etária era extremamente subutilizada na revista. As matérias da Veja dedicada aos 

idosos eram poucas, pequenas e seus assuntos variavam pouco, gravitando em torno dos 

temas “saúde”, “longevidade” e “utilização de recursos financeiros”. Ou seja, ela se dispunha 
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apenas a manter a imagem vigente na mídia a respeito do idoso: a de um ser incapaz e doente. 

A Veja também foi o objeto de estudo de Marques e Padilha (2007), que chegaram a 

conclusões parecidas com a de Meassi. Das 26 publicações analisadas, apenas 10 incluíam 

alguma matéria relacionada ao envelhecimento, sendo que a maioria destas apenas visava ao 

poder de compra dos idosos. 

Já Chefer e Geraldes (2011) se voltaram para a comparação de três grandes revistas 

(Veja, IstoÉ e Época) em 2003, ano em que o Estatuto do Idoso foi aprovado. 

Surpreendentemente, o conjunto de leis só se mostrou presente na IstoÉ, e mesmo assim, ele 

foi apenas mencionado rapidamente nas páginas da publicação. Os estudiosos perceberam 

que, nessas revistas, o envelhecimento era abordado apenas do ponto de vista físico, enquanto 

que os idosos eram retratados ora como indivíduos que buscavam apenas o rejuvenescimento, 

ora como um mero nicho de mercado. 

 Côrte (2007), ao pesquisar a relação da violência com o idoso em quatro jornais 

diários de São Paulo (O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Jornal da Tarde e Valor 

Econômico), pôde fazer algumas observações positivas a respeito da cobertura. Esta foi 

variada, tratando o idoso tanto como vítima quanto como agressor, além da sua figura não ter 

sido tratada de modo pejorativo e preconceituoso. A pesquisadora, no entanto, fez a ressalva 

da terceira idade ter sido ignorada na apuração das notícias: os redatores preferiam sempre 

entrevistar – e, portanto – dar voz a fontes oficiais, mesmo quando os idosos eram os 

principais personagens dos acontecimentos. De maneira praticamente análoga, Nogueira 

(2000) apreende que a cobertura da terceira idade entre 1990 e 1999 na Folha de São Paulo é 

heterogênea, articulando-se entre uma abordagem negativa (envelhecimento como 

decadência) e positiva (envelhecimento como processo rico em realizações pessoais). 

 O levantamento de Vasconcelos (2002, apud LEITE, [s.d.]) sobre a evolução do idoso 

no meio publicitário chega a uma conclusão parcialmente positiva e esperançosa com relação 

à visibilidade dessa faixa da população nos meios de comunicação. De acordo com a autora, o 

idoso ainda não é muito relevante quantitativamente nas peças publicitárias brasileiras: entre o 

período pesquisado (da década de 60 até a virada do milênio), as que incluíram a terceira 

idade variavam de 0,24% e 4,83%. Nas décadas de 20 e 30, os anciões eram utilizados 

basicamente em propagandas de produtos farmacêuticos, o que só foi mudar a partir das 

décadas de 50, 60 e 70, quando eles passaram a figurar em anúncios variados, mas sempre 

com importância secundária. A partir da década de 80, houve uma nova ruptura, com a 

terceira idade sendo considerada um mercado consumidor em potencial e vista de maneira 

mais positiva. Leite e Gomes (2007) fazem um contraponto a essa visão, apontando que as 
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mídias - e, em especial, a publicidade - tem abordado o idoso como uma faixa etária obcecada 

com a manutenção da saúde e do bem-estar: é o “velho de alma jovem”. Para os autores, tal 

visão é prejudicial, pois é preciso mostrar que, mesmo envelhecidos, os idosos ostentam suas 

qualidades e potencialidades, que devem ser apreciadas como são, evitando transformar o 

idoso num indivíduo que busca a fonte da juventude. 

Com isso, podemos apreender que a terceira idade ainda não alcançou a visibilidade 

que necessita nos grandes meios de comunicação. A sua cobertura na mídia é deficiente e 

insuficiente, quando não é discriminatória. Dos exemplos apresentados, não houve nenhum 

que mostrasse o idoso sendo abordado de modo verdadeiramente complexo e benéfico, como 

é desejável. Talvez a maior contribuição da grande mídia para a causa do idoso foi a exibição 

da telenovela Mulheres Apaixonadas, pela Rede Globo, que incentivou a sanção do Estatuto 

do Idoso, ao mostrar um casal de idosos sendo maltratados pela neta. Mas, no campo 

jornalístico, o idoso ainda não tem todos os seus interesses atendidos. 

Todavia, várias pequenas iniciativas já estão fazendo a diferença para diminuir a 

defasagem da abordagem do idoso nos meios de comunicação. São programas de TV, de 

rádio, jornais impressos, revistas, sites e blogs, que, mesmo em número extremamente 

reduzido, contribuem para mostrar o quanto o idoso é um ser como qualquer outro, que tem 

muitos desejos, conflitos e necessidades. Procurando atender o idoso de maneira completa, 

essas experiências jornalísticas acabam por fornecer à sociedade em geral uma nova visão 

dessa faixa etária, mais positiva do que a encontrada nos grandes meios de comunicação.   

Abaixo, destacamos algumas dessas experiências midiáticas. 

Segundo Campos (2011) o primeiro e único programa televisivo é o Dedo de Prosa, 

que é exibido pela TV Horizonte e TV Nazaré e proporciona entretenimento e discussões 

sobre envelhecimento. Apesar de ser provável que ele seja o pioneiro a tratar especificamente 

da terceira idade (entrou no ar em 2000 e continua até hoje), ainda existem alguns outros 

programas de TV com propostas similares: Bonde da Alegria, produto da TV ALERJ, no Rio 

de Janeiro, no qual os próprios idosos escolhem pautas e realizam reportagens e o Espaço 

Vida, que vai ao ar pela TV Aparecida e cujo objetivo é discutir os problemas e desafios da 

maturidade. 

Os programas de rádio são igualmente escassos e delimitados a uma certa região ou 

período. Temos, como exemplo, o VivaIdade, produto do projeto de extensão “Oficina de 

Rádio e TV para a Terceira Idade - O recurso à disposição para os que têm mais a contar” da 

PUC (Universidade Pontifícia Católica) de Campinas (SP), que aconteceu em 2007. O 

VivaIdade ganhou uma versão televisiva em 2008. Há também o Maturidade, que presta 
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serviços, dá dicas de entretenimento, divulga direitos do idoso e histórias de indivíduos, e foi 

transmitido por rádios comunitárias em duas cidades do estado de São Paulo (Joanópolis e 

São Paulo) em 2008 e o programa Atividade, veiculado pela Rádio UNESP FM, que aborda 

temas que integrem o idoso aos demais grupos da sociedade. Existe ainda a versão radiofônica 

do Dedo de Prosa, que é transmitido pela Rádio América, comunitária e com sede em Belo 

Horizonte.  

A pouca visibilidade dos idosos também aflige o jornalismo impresso. Investigando 

primeiro as revistas, podemos citar como exemplo a revista do SESC, intitulada A Terceira 

Idade, que já está no seu quinquagésimo primeiro exemplar, com um novo número sendo 

lançado a cada quatro meses. Cada um deles aborda um tema diferente a respeito da pessoa 

idosa. Campos (idem) também destaca em seu artigo a revista VIV, publicação mensal com 

tiragem de 20 mil exemplares, mas que já saiu de circulação. Ela possuía uma grande 

variedade de editorias especializadas na terceira idade, que iam desde Comportamento até 

Turismo. No entanto, sua circulação era limitada, restringindo-se às grandes capitais, Santos, 

Guarujá e Grande Campinas. 

Jornais impressos ou cadernos / suplementos / editorias especializados nas pessoas 

com mais de 60 anos são tão raros quanto os outros tipos de veículos jornalísticos. O estudo 

orientado por Campos (2011) só encontrou dois exemplos de jornal impresso. Um deles é o 

caderno especial Maioridade da Folha de São Paulo, que só teve uma edição até hoje, a de 

março de 2009. No entanto, ele pelo menos trouxe à pauta a figura do idoso num dos jornais 

de maior circulação do país, discutindo temas variados como aposentadoria, memória, saúde, 

comportamento e até sexualidade. O outro exemplo é uma experiência com abrangência bem 

menor que o Maioridade: trata-se do Informativo Casa de Sol, voltado para a instituição deste 

mesmo nome, que fica na cidade de Santos. A publicação apresenta uma tiragem de 5 mil 

exemplares (a abrangência é limitada a Santos), e traz notícias dos acontecimentos recentes da 

Casa.  

Apurou-se a existência de outros dois jornais. Um deles chama-se É Preciso Viver na 

Terceira Idade, um jornal mensal, com tiragem de 10 mil exemplares gratuitos. Ele circula em 

diversas cidades do Rio Grande do Sul. O outro é o Jornal da 3ª Idade, criado em 2004 e que 

também tem circulação mensal. A sua distribuição é gratuita e o seu público-alvo são os 

idosos do Estado de São Paulo.  

Felizmente, ao analisarmos a internet, percebemos que existe uma infinidade de 

portais, sites e blogs direcionados para essa faixa de idade. Talvez o motivo de haver mais 
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opções para a terceira idade na internet do que na televisão, no rádio ou no jornalismo 

impresso é porque o custo de manutenção de um site é consideravelmente menor do que um 

jornal ou um programa de rádio ou TV. Os grandes portais são o Portal Terceira Idade, 

Portal do Envelhecimento, Cuidar de Idosos, Mais de 50 e Velhos Amigos, que se destacam 

não só pela grande variedade de editorias (que abordam assuntos dificilmente encontrados em 

outras mídias, como sexualidade e estética para idoso), mas também pela oportunidade do 

idoso compartilhar seus próprios textos. O Mais de 50 conta até com uma mini-rede social 

interna, que permite a interação entre os seus usuários. Já o Cuidar de Idosos se diferencia dos 

outros sites por focar no assunto saúde mas se ramificar em vários temas, como Profissões, 

Doenças e Condições. 

Outro tipo de site encontrado na internet foram as revistas eletrônicas, que também se 

caracterizam pela abordagem diversificada de assuntos. Como exemplo, temos a Maior Idade, 

cujo diferencial é um espaço chamado Museu da Memória, que relembra fatos passados, 

muitas vezes enviados pelos próprios idosos; e a Revista PORTAL de Divulgação, que traz 

assuntos ligados à velhice para o leitor não-especialista na terceira idade. Ela é uma 

publicação do Portal do Envelhecimento, sendo disponibilizada desde agosto de 2010.  

Pôde-se encontrar até mesmo um exemplo de um canal de televisão para idosos na 

internet. É o caso da TV TerceiraIdade (também chamada de TV MelhorIdade ou TV Idoso), 

veiculada pela rede de TVs virtuais BigBrasil. O projeto venceu o II Prêmio Inclusão Cultural 

da Pessoa Idosa de 2011, concedido pelo Ministério da Cultura. 

Existe ainda uma infinidade de blogs, tanto gerenciado por pessoas com mais de 60 

anos quanto voltado para elas. Podemos elencar o blog do Portal Terceira Idade, Lar para 

Idosos, Vovó Antenada, Blog da Vovó Neuza, Idade Ativa... A lista se prolonga. Entretanto, a 

faixa etária dos idosos ainda não se acostumou a utilizar o computador ou outros aparelhos 

eletrônicos sofisticados, por medo ou desconhecimento de como eles funcionam. Para agravar 

a situação, os programas de inclusão digital para quem tem mais de 60 anos ainda não estão 

disseminados no Brasil. Por isso, o conteúdo voltado para a terceira idade na internet ainda 

não é acessado pela maioria dos idosos. 

Mesmo com tantos exemplos de veículos jornalísticos especializados na figura do 

idoso, é preciso admitir que o alcance de quase todos eles é muito reduzido. De modo 

contrário, os grandes e influentes jornais, emissoras de rádio e TV e sites ainda não abriram 

espaço para discutir a temática da terceira idade. Esta já está sendo considerada um público 

consumidor considerável, mas um grupo de pessoas não pode ser considerado apenas pelo seu 
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poder de compra. Por isso, ainda não se pode afirmar que o idoso é abordado de um modo 

aceitável pelos meios de comunicação. 

De todas as mídias, a impressa é uma das que mais deveria se preocupar com esse 

setor da população, pelo fato dela ser uma das preferidas do idoso, juntamente com o rádio e a 

televisão. O Panorama da Maturidade, realizado pela empresa de pesquisa GfK Indicator, foi 

uma dos maiores estudos feitos no Brasil referentes aos idosos das áreas metropolitanas. 

Através dele, foi descoberto que 92% dos anciões entrevistados veem TV pelo menos uma 

vez por semana, 72% ouvem rádio, 43% leem jornais e 26% leem revistas. Já o levantamento 

com 700 idosos das classes A e B feito pelo Núcleo de Estudos em Marketing Aplicado 

(NEMA), da Universidade Presbiteriana Mackenzie, apresenta números ainda mais 

significativos: 91% dos homens e 67% das mulheres estão acostumados a ler jornais.  

A própria direção da Folha de São Paulo, o nosso objeto de estudo, tem consciência 

dessa predileção. Em 2001, no artigo “Leitor tem renda e escolaridade altas”3

As pesquisas mostram que a leitura de jornal é uma atividade frequente na vida dos 

idosos, algo que já é percebido por estes veículos. Mas o que eles fazem a respeito? Dão o 

devido espaço à pessoa idosa? Por ser tão importante, é preciso que a visibilidade desse setor 

populacional seja melhor estudada: é o que pretendemos fazer ao analisar as matérias culturais 

na Folha de São Paulo. O nosso enfoque é justificado pelo fato da editoria de cultura ser uma 

das mais relevantes e interessantes para se abordar a terceira idade, como também já foi 

explicado. Mas, antes de investigá-las, é preciso entender alguns conceitos do ramo de 

Jornalismo em que elas são enquadradas: o Jornalismo Cultural. 

, o então editor 

de Opinião do jornal, Vinicius Mota, revelou que o leitor que acompanha o jornal está 

envelhecendo. Segundo o texto, 41% do total de leitores da Folha são “pelo menos 

quinquagenários”. Dez anos depois da publicação deste artigo, esses 41% já estão dentro da 

faixa etária idosa. É bem possível que os seus interesses tenham mudado ou pelo menos se 

diversificado por estarem em um momento distinto de suas vidas, e, por isso, o jornal deve 

estar preparado para satisfazê-los. 

 

 

 

                                                           
3 MOTA, Vinicius. Leitor tem renda e escolaridade altas. Folha Online – Folha 80 anos, São Paulo, 18 fev. 
2001. Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/folha/80anos/quem_e_o_leitor.shtml>. Acesso em 6 jun. 
2011. 
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3. O JORNALISMO CULTURAL 

 

3.1 Breve histórico do jornalismo cultural 

 

O objetivo desta curta cronologia não é apontar um sem-fim de indivíduos e 

publicações que foram imprescindíveis para o aprimoramento do jornalismo cultural (até 

porque o espaço desta pesquisa é limitado), mas sim apresentar as principais tendências dessa 

área do conhecimento, de modo a entender melhor a sua posição no cenário jornalístico hoje, 

tanto no Brasil quanto no mundo. 

Os primeiros veículos a cobrirem produtos e eventos culturais datam do século XVII. 

São eles: o jornal inglês The Transactions of the Social Royal Society of London, a revista 

francesa Journal des Savants (ambos de 1665) e o jornal inglês News of Republic of Letters 

(1684). Todavia, considera-se como marco inicial do Jornalismo Cultural o lançamento da 

revista, também inglesa, The Spectator, em 1711, fundada por Richard Steele e Joseph 

Addison. O objetivo da publicação era popularizar temáticas até então essencialmente 

acadêmicas, discutindo livros, música, teatro e política de maneira culta mas não inacessível 

(BRIGGS e BURKE, 2006; GOMES, 2009; PIZA, 2007). 

Em meio ao período iluminista, na qual conceitos como a liberdade de expressão e a 

busca pelo conhecimento estavam em alta, os ensaios culturais encontraram um terreno 

apropriado para germinar. Nessa época, destacaram-se nomes como Denis Diderot e Samuel 

Johnson. Com a industrialização, no século XIX, essa tendência se tornaria ainda mais 

influente. É neste século que surge outro formato de publicação para os textos culturais: o 

folhetim, que inicialmente é identificado pelo rodapé das páginas de jornais e revistas. Nele, 

eram publicadas, além de romances, críticas e resenhas literárias e artísticas. No entanto, até 

este momento, os críticos culturais eram demasiado eruditos e preocupados apenas com as 

formas estéticas de uma obra, e não com as suas possíveis relações com a realidade (PIZA, 

2007). 

Essa condição foi se transformando no final do século XIX e no começo do século 

XX, com profissionais como Bernard Shaw e Edmund Wilson, que foi um dos primeiros a 

aliar técnicas jornalísticas com a crítica cultural. Wilson trabalhava para diversas revistas (que 

se tornaram o veículo ideal para se praticar essa nova fase do jornalismo cultural) como a 

Vanity Fair, a New Republic e a The New Yorker. Esta última, criada em 1925, foi 

particularmente influente e se tornou uma referência na área (PIZA, idem). 
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A New Yorker era conhecida pelo refinamento e humor dos seus contos, críticas e 

charges, mas talvez a sua maior contribuição para o jornalismo cultural tenha sido o seu 

incentivo ao New Journalism, um movimento que unia as técnicas ficcionais da literatura 

(descrições minuciosas, diálogos, etc.) com o texto informacional do jornalismo. A revista 

publicou textos importantes dessa nova tendência, como Hiroshima, de John Hershey, e A 

Sangue Frio, de Truman Capote. Outros grandes nomes do New Journalism ganharam espaço 

nas páginas da revista Esquire, como Norman Mailer e Gay Talese (PIZA, idem). 

A crítica continuou a representar uma importante parte do jornalismo cultural na 

segunda metade do século XX, com o surgimento de publicações especializadas (como as 

revistas francesas Cahiers du Cinema, Le Monde de la Musique e Magazine Littéraire) e a sua 

transição para os grandes jornais diários e revistas semanais, como o The New York Times e a 

Time, respectivamente, ambos dos Estados Unidos (GOMES, 2009; PIZA, 2007).  

Ainda segundo Gomes (2009), o jornalismo cultural no Brasil pode ser dividido em 

três momentos: o folhetim (1808-1899), o suplemento (1900-1950) e o caderno (1950-2000).  

Pode-se dizer que o jornalismo cultural nasceu junto com a imprensa brasileira, já que 

tanto o nosso primeiro jornal (Correio Braziliense ou Armazém Literário, editado entre 1808 

e 1822, em Londres) quanto a nossa primeira revista (As Variedades ou Ensaios de 

Literatura, que teve dois números impressos em 1812) discutiram artes e literatura, como os 

seus próprios nomes indicam.  

No século XIX, os jornais davam prioridade às discussões políticas e econômicas, mas 

sempre reservavam espaço para o debate cultural. Criticava-se o teatro e principalmente a 

literatura da época. Nos jornais, era comum encontrar um mesmo espaço (que muitas vezes 

ganhava o nome de Folhetim) críticas e romances, sendo que estes eram divididos em 

episódios. Isso acontecia por causa de haver poucas editoras no Brasil, e por ser mais barato 

publicar narrativas ficcionais em periódicos. Neste período, os principais nomes da crítica 

brasileira eram José Veríssimo e Machado de Assis, que só mais tarde se consagraria como 

romancista (PIZA, 2007). 

Já na segunda fase do jornalismo cultural no Brasil, o teor político dos periódicos e 

opinião dos ensaístas passa a abrir caminho para uma mentalidade mais informativa dos 

jornais. Os folhetins continuam sendo importantes, mas agora as revistas também passam a 

ser responsáveis pela publicação de textos culturais. Por exemplo, a Kosmos, de 1904, é a 

primeira revista brasileira a publicar reportagens. Além disso, a abrangência do jornalismo 

cultural aumenta, com o surgimento da análise cinematográfica na Gazeta de Notícias, em 

1902.  



67 

 

Outro aspecto foi o encarte de suplementos semanais (geralmente veiculados no fim de 

semana), coloridos, em jornais como o Jornal do Brasil e o Correio do Povo, e em revistas 

como O Cruzeiro (um dos maiores expoentes do jornalismo cultural brasileiro), que 

basicamente abordavam assuntos da área de cultura, como cinema e arte, além de outras 

seções, como a de classificados. 

Por fim, a última fase do jornalismo cultural é a que se refere aos cadernos. O primeiro 

deles foi o hoje aclamado Caderno B, criado pelo Jornal do Brasil, que havia passado por 

uma modernização em 1956, baseada no modelo jornalístico dos Estados Unidos. Além da 

valorização do visual e da reportagem, a cobertura diária dos assuntos culturais ganhou 

destaque. O Caderno B se tornou um marco do jornalismo cultural moderno, e influenciou 

diversas outras experiências similares, entre as quais a Ilustrada, da Folha de São Paulo. Este 

caderno, juntamente com o Caderno 2, do Estado de São Paulo, gozaram de grande prestígio 

entre o meio dos anos 80 até o começo dos 90, representando bem a riqueza cultural 

encontrada na capital paulista e o espírito de libertação adquirido com o fim do regime 

ditatorial (PIZA, 2007). Os suplementos continuaram fazendo parte dos jornais, só que agora 

ganharam um ar mais intelectualizado, reflexivo e acadêmico do que os cadernos, estes mais 

informativos e objetivos. Os maiores exemplos são o Suplemento Literário, do Estado de São 

Paulo e o Folhetim, da Folha de São Paulo – ambos não circulam mais. 

Ainda de acordo com Piza (idem), pode-se dizer, atualmente, que tanto a crítica quanto 

as publicações culturais não tem a mesma influência de antigamente, e que faltam nomes tão 

imponentes quanto os do passado. O debate e a informação estão dando espaço ao 

entretenimento e ao culto das celebridades (ALZAMORA, 2009). O jornalismo cultural ainda 

precisa lidar com diversos conflitos próprios, que serão analisados mais à frente. Apesar da 

atualidade não estar sendo gentil com essa subárea do Jornalismo, ainda há esperança de que 

ele volte a se reerguer. Uma das principais apostas é a Internet: a cada dia que passa, surgem 

mais sites centrados na cobertura cultural, tanto nacional quanto internacional. 

 

3.2 Definição do jornalismo cultural  

 

A tarefa de conceituar o jornalismo cultural não é das mais fáceis, principalmente 

porque o próprio termo “cultura” permite inúmeras interpretações, das mais amplas (tudo que 

é realizado pelo homem) às mais restritivas (referente às manifestações culturais, mais afim 

com o conceito de jornalismo cultural). Por exemplo, a visão antropológica considera a 

cultura um fenômeno plural: cada povo tem uma cultura diferente, ou seja, tem um sistema 
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simbólico de interpretar a realidade, e todas as culturas existentes são importantes. Já a visão 

humanista é mais específica: para essa corrente de pensamento, a cultura é vista como uma 

forma do homem se elevar a uma forma perfeita, composta basicamente de manifestações 

artísticas, como a pintura, o teatro, a música e o cinema. Por isso, para os humanistas faz 

sentido dizer que uma pessoa tem cultura ou não, um pensamento que até hoje impera na 

nossa sociedade (GOMES, 2009).  

A visão humanista tem mais a ver com a que geralmente é adotada pelos veículos 

jornalísticos. Estes, quando vão desenvolver a política editorial dos seus cadernos, seções ou 

programas culturais, preferem tratar exclusivamente do campo das artes (que são: a 

arquitetura, a pintura, a música, a dança, o teatro, a literatura e o cinema, mas hoje pode 

abarcar outras formas de produção, como a moda, a gastronomia e as histórias em 

quadrinhos). Ou seja, cobrem majoritariamente eventos culturais, como lançamentos de livros 

e filmes, apresentações de teatro ou dança, exposições, novas construções e prédios, 

inaugurações de restaurantes, desfiles, etc. Em outras palavras, a cultura fica limitada à 

agenda. Os grandes jornais e revistas, que comumente tem estratégias mais arrojadas para 

suas editorias de cultura, costumam aumentar esse leque de possibilidades, fazendo uso de 

reportagens para tratar de comportamento, momentos históricos, folclore, costumes da 

população, novas tendências sociais (como os punks ou os “emos”). Tais assuntos geralmente 

aparecem nos suplementos semanais (mas algumas vezes também são divulgados pelos 

cadernos diários), tanto que encontramos matérias sobre acontecimentos passados e 

comportamento no Mais!, da Folha de São Paulo, que serão analisadas neste trabalho. Enfim, 

esse tipo de abordagem é mais completo, pois alarga o conceito de cultura: esta envolve mais 

mecanismos de atuações da sociedade do que apenas os eventos artísticos.  

Dito isso, vamos examinar algumas conceituações do jornalismo cultural. Silva (1997, 

apud DIAS, 2002) parece concordar com a nossa argumentação ao diferenciar o jornalismo 

cultural em dois: aquele restrito às artes e espetáculos, e aquele que aborda a cultura de 

maneira mais antropológica e literária. No primeiro caso, praticado pelos cadernos diários, há 

predominância de matérias informativas. No segundo, mais encontrado em suplementos 

semanais, encontram-se textos opinativos escritos por diversos profissionais (filósofos, 

sociólogos, escritores e jornalistas) e que prezam pelo debate de ideias. 

Para Piza (2007, p. 45), “(...) a imprensa cultural tem o dever do senso crítico, da 

avaliação de cada obra cultural e das tendências que o mercado valoriza por seus interesses, e 

o dever de olhar para as induções simbólicas e morais que o cidadão recebe”.  
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Já Souza (2009, p. 82) acredita que o jornalismo cultural abrange “as questões 

culturais da sociedade, as suas manifestações, os seus agentes, os seus mecanismos de 

expressão, a legislação e as políticas públicas e privadas de fomento”. Além disso, esse ramo 

do Jornalismo também pode ser definido pela sua amplitude, podendo especializar-se em 

diversas áreas culturais e sociais. Não é à toa que encontramos, entre os jornalistas culturais, 

aqueles especializados em teatro, cinema, música, comportamento, política cultural, etc. Por 

fim, a autora não classifica o entretenimento – composto pela programação de TV, 

quadrinhos, palavras cruzadas, horóscopo... - como parte do jornalismo cultural. 

Esse especialidade do jornalismo, conforme Gadini (2004, apud Lopez e Freire, 2007), 

ao tratar de assuntos do âmbito cultural, possibilita que os seus leitores / ouvintes / 

telespectadores conheçam outras formas de pensar e viver. Esse tipo de resposta pode ser 

obtido se as matérias culturais apresentarem aspectos tipicamente jornalísticos como a 

atualidade, a universalidade e a objetividade. Por fim, Anchieta (2009, p. 58) indica dois 

aspectos essenciais do jornalismo cultural: “(...) a necessidade de democratizar o 

conhecimento e o seu caráter reflexivo”. 

Todas as definições descritas acima são diferentes entre si, mas os seus pontos em 

comum apontam para um jornalismo cultural com dois objetivos básicos: informar e 

incentivar a reflexão. O primeiro item se preocupa mais com as necessidades consumidores 

do jornalismo cultural durante a semana, principalmente: notícias sobre lançamentos de 

produtos, entrevistas do tipo “pingue-pongue”, notícias “quentes” (o chamado hard news, que 

trata de acontecimentos recentes) e, na sexta, estreias de filmes e datas de shows. Durante a 

semana, o jornalismo cultural se limita ao básico (o texto informativo e objetivo, com pouco 

espaço para análise), já que não há muito tempo para consumi-lo (o leitor, ouvinte ou 

telespectador pode trabalhar ou estudar, por exemplo). 

A segunda função desse tipo de jornalismo é incentivar o pensamento crítico, através 

de reportagens, artigos, críticas e resenhas, que façam as pessoas refletirem, saírem das 

preocupações do cotidiano e pensarem em idéias mais complexas e importantes, de modo a 

incentivar o crescimento pessoal e coletivo. Por esse tipo de produção necessitar de mais 

espaço (ou tempo, no caso da TV ou rádio), o período ideal para a sua veiculação é nos fins de 

semana.  

Obviamente, o bom jornalismo cultural deve tentar unir essas duas tendências sempre 

que possível. Os leitores, ouvintes e telespectadores só terão a ganhar se puderem, a partir de 

um só texto, ser informado de um determinado assunto e meditar sobre ele, não importando o 

dia em que ele é lido. De uma maneira ou de outra, seja pelo aumento do conhecimento ou do 
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senso crítico, o jornalismo cultural deve contribuir para o crescimento e evolução das pessoas 

que se dispuserem a consumir os seus produtos. 

 

 

3.3 Gêneros do jornalismo cultural  

 

Adotou-se, para fins práticos, a metodologia de Gomes (2009) para a definição dos 

gêneros no jornalismo cultural, mas existem muitas outras. Por exemplo, a reportagem, 

classificada como informativa por Gomes, é enquadrada como sendo do gênero interpretativo 

por autores como Bahia (1990). 

O autor dividiu os tipos de textos jornalísticos em duas categorias: a informativa e a 

opinativa. Na primeira, estão incluídas a notícia, a nota, a resenha, a reportagem e a entrevista. 

A notícia apresenta um acontecimento novo ou retoma um tema já abordado pelo jornal. Já a 

nota é mais básica, contendo apenas elementos primordiais, de um modo geral, da notícia 

(como o lead), e não necessariamente precisa tratar de um fato atual. A resenha se encarrega 

de apresentar os principais elementos de uma obra, podendo conter breves pontos avaliativos. 

A reportagem é considerada por Gomes o “principal gênero jornalístico”, e se caracteriza pela 

grande quantidade de fontes (para aumentar o alcance e o escopo da notícia) e pelos 

desdobramentos (a reportagem de uma exibição de arte pode abordar as obras, os artistas, os 

clientes e uma cronologia de eventos similares na região, por exemplo, criando, assim, uma 

interpretação do fato em questão). Por fim, a entrevista é a reprodução direta ou indireta da 

fala de um entrevistado. Outros gêneros informativos citados foram a agenda cultural e as 

notas de memória (que relembra acontecimentos relevantes do passado).  

Quanto à categoria opinativa, existem três gêneros principais: o comentário, a crítica e 

o ensaio. O primeiro é um texto em que o repórter tece as suas impressões sobre uma obra ou 

evento, podendo contar com citações do artista ou de outras pessoas. O segundo é classificado 

como um “gênero nobre do jornalismo cultural”, e pode ser caracterizado pela opinião do 

crítico sobre algum produto ou evento cultural por meio de uma análise aprofundada e 

fundamentada. Já o último é mais amplo que os dois primeiros, pois apresenta vários enfoques 

para a investigação de um tema, que podem ser investigados pelo repórter. O autor também 

lista como gênero opinativo a coluna de opinião, na qual um especialista ou jornalista escreve 

textos pequenos (notas, embora possam ser também notícias ou comentários) sobre um só 

assunto ou sobre vários.  



71 

 

Piza (2007, p. 84) acrescenta um gênero típico do jornalismo cultural: o perfil. Esse 

tipo de texto costuma ocupar bastante espaço no jornal, mas é capaz de fornecer informações 

relevantes sobre o entrevistado em questão, tanto a respeito da sua vida pessoal quanto da sua 

carreira. Para o autor, um perfil de qualidade “(...) nunca esquece que aquele criador está em 

destaque pelo que fez. É intimista, sem ser invasivo; e interpretativo, sem ser analítico”. 

A crônica também pode ser enquadrada como um gênero do jornalismo cultural. Ela 

consiste de uma narrativa curta inspirada em fatos do dia-a-dia ou em acontecimentos 

relevantes à realidade do leitor. No entanto, a linguagem é, usualmente, mais literária do que 

jornalística. Dos gêneros apontados por Gomes, a crônica se aproxima mais do opinativo.  

 

3.4 Contextualizações e conflitos do jornalismo cultural  

 

É impossível começar a falar dos debates internos do jornalismo cultural sem falar 

(mesmo que resumidamente) da indústria cultural. Esse termo foi cunhado pela primeira vez 

por dois filósofos da Escola de Frankfurt, Adorno e Horkheimer, em 1947, no livro A 

dialética do esclarecimento. A escola tinha como objetivo substituir a expressão “cultura de 

massa”, pelo fato desta dar a entender que era o povo que produzia a cultura, o que não se 

aplicava à realidade para os autores (DIAS, 2002). 

A visão dos dois estudiosos sobre a Indústria Cultural era extremamente negativa, para 

não dizer maniqueísta. Eles acreditavam que os produtos criados por essa indústria eram 

pasteurizados, esterilizados, para facilitar a reprodução e para que, assim, a massa pudesse 

entendê-los. O problema é que as obras da Indústria Cultural não permitiam nenhum tipo de 

reflexão por parte do povo, que se tornava alienado às questões importantes da sua realidade. 

Tais produtos não poderiam ser considerados verdadeiramente artísticos, pois a arte tem 

função libertadora (ela possibilita o pensamento crítico), o que não pode ser dito dos produtos 

desenvolvidos pela Indústria Cultural. O consumidor, então, seria um ser acrítico, conivente 

com o sistema capitalista e participante passivo da sociedade do consumo (DIAS, idem). 

Um contraponto a essa teoria pode ser encontrado na obra de Umberto Eco, 

Apocalípticos e Integrados. Estes dois grupos mantém opiniões distintas sobre a Indústria 

Cultural: o primeiro aproxima-se da Escola de Frankfurt, considerando-a degenerativa e 

prejudicial; já o segundo é extremamente otimista, pois a vê como um instrumento da 

democratização da cultura para toda a população. Eco prefere adotar uma terceira visão, 

vendo a Indústria Cultural como complementar à cultura de massa. Para ele, esta não estaria 
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totalmente subordinada àquela, e poderia realmente facilitar o acesso das massas a produtos 

culturais (DIAS, idem).  

É dessa polêmica discussão que vão se originar os conflitos entre a cultura de massa, a 

“cultura de elite” (vista como uma produção superior, mais refinada tanto na estética quanto 

no conteúdo) e a “cultura popular” (manifestações culturais produzidas pelo povo, como o 

folclore). Quem está certo? Existe uma cultura melhor que a outra? Esse debate controverso 

ainda não chegou ao fim, mas hoje já se prefere a relativização  de Eco em detrimento da 

rigidez teórica de Adorno e Horkheimer. De acordo com Anchieta (2009), a produção massiva 

e a multiplicação de veículos de comunicação vai transformar de maneira significante a 

sociedade, servindo para divulgar conhecimentos e demonstrar as diferenças entre uma 

cultura e outra. Para a autora, definições tão simplistas como “alta” e “baixa cultura” (a 

cultura de elite e a cultura de massa, respectivamente) não servem para descrever uma 

realidade tão complexa como a que vivemos hoje. 

O jornalismo cultural é a prova de que a nossa realidade, de simples, não tem nada, 

com seus muitos conflitos e polêmicas e que até hoje não foram solucionados. Piza (2007) 

apresenta três dicotomias importantes em seu livro, todas relacionadas de alguma maneira à 

Indústria Cultural. A primeira é o “elitismo” e o “populismo”. Com a criação e reiteração 

dessas duas categorias, a cobertura cultural acaba afastando uma parte do seu público. Há 

aqueles que consideram obras “culturais” muito complicadas, e preferem não ter contato com 

elas (classificando o elitismo), e há aqueles que têm preconceito a respeito de produtos mais 

“culturais”, por serem de “massa” (ocorrendo o populismo). E, como cada veículo tem uma 

política editorial e um público-alvo, as abordagens culturais variam, pendendo ora para um 

lado, ora para o outro, ou mesmo intercalando as duas visões. De acordo com Piza, o 

jornalismo cultural precisa compreender melhor a sociedade para saber o que divulgar e o que 

não divulgar. Se o seu público-alvo não se interessar por alguma notícia ou não concordar 

com o ponto de vista do jornal, este pode perder influência. 

Outro ponto abordado pelo autor é algo já comentado neste estudo, que ele chamou de 

“variedades” e “erudições”. Para ele, os cadernos culturais diários (chamados de “variedades” 

ou de “artes”) são muito superficiais, simplificados, assépticos, sem nenhum senso crítico ou 

de reflexão. Do mesmo modo, os suplementos eruditos que circulam aos fins-de-semana não 

são adequados ao formato jornalístico. Os textos são revestidos de teor acadêmico, de difícil 

compreensão e sem nenhum chamativo. Ele propõe, então, um meio-termo para cada um dos 

métodos de se fazer jornalismo cultural:  
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Temas ditos eruditos podem ser tratados com leveza, sem populismo; e 
temas ditos de entretenimento podem ser tratados com sutileza, sem elitismo. 
Suplementos semanais podem ganhar vibração jornalística, mantendo a 
densidade crítica; cadernos diários, o inverso (PIZA, 2007, p. 58).  

 

A terceira dicotomia analisada pelo autor é “nacional” e “internacional”. Novamente, é 

preciso levar em conta a política editorial de cada publicação, mas o ideal é equilibrar as 

notícias nacionais e internacionais. O autor acredita que a inter-relação entre esses dois 

aspectos ou a descoberta de características universais no regional  pode contribuir para um 

enriquecimento das matérias e da prática do jornalismo cultural. 

Piza finaliza apontando três males que atualmente afligem a área: predomínio da 

agenda cultural, textos muito curtos ou sem qualidade e a marginalização da crítica (que para 

ele, tem poucas linhas, visual pouco atraente, exerce papel secundário no contexto do jornal e 

perde valor com o “achismo” dos críticos).  

Golin (2009) comenta os dois primeiros itens: para ela, a agenda força o jornalismo 

cultural a funcionar por meio das leis de mercado (apuração rápida e eficiente, buscando 

sempre o furo), o que mina a criatividade; quanto à produção jornalística, os textos atuais 

estão acessíveis, mas a sua leitura não exige nenhum senso crítico. Além disso, os temas 

ficam a cada dia menos complexos porque as publicações estão gradativamente se tornando 

mais dependentes de assessorias. Como solução para esses impasses, a autora se volta para 

Cremilda Medina (2001; 2007), que sugere a realização da reportagem autoral, na qual o 

repórter vai a campo e faz uma leitura dos acontecimentos mais plural e complexa. Alzamora 

(2009) complementa a discussão ao afirmar que a influência da televisão fez (e ainda faz) com 

que os espaços jornalísticos culturais estejam cada vez mais ligados ao entretenimento, o que 

prejudica o debate. 

Encerra-se esse rápido panorama com as crises econômicas que o Brasil tem sofrido 

nos últimos anos, que inevitavelmente atingiram o jornalismo cultural. Veem-se redações 

mais enxutas e, principalmente, uma diminuição nos cadernos e suplementos, pelo fato dos 

meios de comunicações considerarem a cobertura cultural como secundária na prática do 

jornalismo. Para eles, cultura não é tão importante como política ou economia. Esse tipo de 

atitude é péssimo não só para o jornalismo cultural (que vê a sua influência e a qualidade de 

seus textos diminuir) mas também para a sociedade, já que esta vai perdendo a capacidade de 

reflexão e o senso crítico (PIZA, 2007; TEIXEIRA, 2009). 

 

3.5 Jornalismo cultural e o idoso 
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O papel do jornalismo na inclusão social do idoso é importantíssimo, pela sua 

influência perante a população. Quer se considere a indústria jornalística o “quarto poder” (ou 

seja, dando poderes quase ilimitados e impositivos à imprensa, o que é no mínimo 

exagerado), quer se veja o jornalismo apenas como um dos elementos relevantes de uma 

sociedade, ele tem meios de promover mudanças em um determinado tempo e espaço. Ao 

tratar de alguma causa, os meios de comunicação permitem que esta ganhe força, fazem com 

que as suas reivindicações sejam ouvidas e mobilizam mais pessoas interessadas no assunto. 

Nesse sentido, o jornalismo atua no campo do reconhecimento e constituição de valores na 

sociedade (Anchieta, 2009). 

E se o jornalismo tem o poder de transformar a realidade, o jornalismo cultural é ainda 

mais apropriado para tal ação, como explica Souza (2009, p. 83): 

 

O jornalismo cultural não deve somente espelhar a cultura de uma minoria 
social, mas também explorar e dar visibilidade às manifestações populares 
da cultura brasileira, representada por uma enorme classe de excluídos; pode 
contribuir para a inclusão social, na medida em que mostra na mídia uma 
nova realidade, o Brasil de verdade, escondido pela exclusão social. 

 

 O jornalismo cultural, com sua análise minuciosa da cultura brasileira e a sua 

divulgação de produtos e eventos culturais, pode contribuir em grande escala para a causa da 

terceira idade. Os jornalistas destas áreas podem, por exemplo, denunciar com reportagens os 

mitos e preconceitos a respeito da pessoa idosa (muitos dos quais foram descritos nesta 

pesquisa), anunciar alguma obra ou evento que trate dessa faixa da população e dar voz ao 

idoso, entrevistando-o sobre variados assuntos, incluindo o envelhecimento. Além do mais, 

outra possibilidade do jornalismo cultural é construir não só uma cobertura “para” o idoso, 

mas sim, uma que dê voz a ele. Ao possibilitar que as pessoas mais velhas possam divulgar o 

que pensam e o que fazem, o jornalismo cultural dá um passo à frente na direção da inclusão 

social da terceira idade. 

 Desse modo, o jornalismo cultural estará cumprindo duplo papel. Um deles se refere à 

sociedade, que passará a enxergar a terceira idade de outra maneira, podendo até se identificar 

com ela, diminuindo a discriminação e a estereotipação. O outro corresponde às necessidades 

intrínsecas das pessoas com idade mais avançada. Nos veículos jornalísticos com gancho mais 

cultural, é possível fornecer ao idoso informações e debates mais aprofundados sobre ele 

mesmo, por meio de matérias que falem do envelhecimento em si ou de outros assuntos sob a 
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ótica dos mais velhos. Assim, o jornalismo cultural acabaria por fazer a terceira idade se 

conhecer melhor, além de incentivar a discussão sobre essa fase da vida entre eles mesmos.  

Com novas possibilidades de autoconhecimento e evolução pessoal, o idoso tenderá a 

compreender, aceitar e aproveitar essa fase em que está vivendo no momento. Seja integrando 

os idosos à sociedade, seja tornando-os mais conscientes de si mesmos e da fase em que 

vivem, o jornalismo cultural é uma das áreas do jornalismo mais preparadas para advogar pela 

causa da terceira idade. 
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4 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

4.1 Folha de São Paulo, Ilustrada e suplementos 

 

Antes de discutirmos a visibilidade do idoso na Folha, é preciso descrever o nosso 

corpus e metodologia. Comecemos pelo primeiro: as matérias culturais na Folha de São 

Paulo, que foram coletadas tanto do caderno diário Ilustrada quanto dos suplementos 

semanais Mais! e Ilustríssima (este, mais recente, só foi utilizado na atualização da análise). 

Para não perdermos o foco, faremos uma apresentação sumária, apresentando a cronologia da 

Folha de São Paulo e fornecendo alguns dados sobre ela, com o mesmo modelo servindo para 

a Ilustrada e os suplementos. 

O marco inicial da história da Folha de São Paulo é a criação do jornal Folha da 

Noite, por Olival Costa e Pedro Cunha, em 19 de fevereiro de 1921. O grupo cresceu com o 

acréscimo da Folha da Manhã, em 1925, e da Folha da Tarde, em 1949. Nesse meio tempo, 

em 1931, a companhia é vendida para Octaviano Alves Lima, e passa a se chamar Empresa 

Folha da Manhã. No dia 1° de janeiro de 1960, os três jornais foram unificados, fundando-se, 

enfim, a Folha de São Paulo. Em 1962, Octavio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho 

assumem o controle acionário da empresa. Em 67, a Folha da Tarde volta a circular e a 

empresa passa por um processo de modernização tecnológica (foi a pioneira na impressão 

offset a cores em larga escala), o que vai contribuir para que a Folha de São Paulo se torne o 

jornal de maior circulação do país na década de 80.  

A composição a chumbo é abandonada em 1971, sendo substituída pela 

fotocomposição. Já na década de 80 (mais precisamente em 83), a Folha se torna a primeira 

redação na América do Sul a se informatizar. Novos cadernos diários são criados em 91: 

Brasil, Mundo, Dinheiro, Cotidiano e Esporte (a Ilustrada já fazia parte do jornal). No ano 

seguinte, Octavio Frias de Oliveira assume o controle total da Folha. Em 95, surge o Folha 

Online (atual Folha.com), cujo primeiro serviço é o Folha Web (resumo diário de 

reportagens). Em 96, a empresa (já chamada de Grupo Folha) lança, em caráter experimental, 

o Universo Online (UOL), o primeiro grande serviço online do Brasil. No mesmo ano, o UOL 

funde-se ao Grupo Abril, formando o Universo Online S. A.  

A Folha manteve o título de jornal diário com maior circulação de 1986 até 2010, ano 

em que foi ultrapassada pelo Super Notícia, de Minas Gerais (ver página 11). A Associação 

Nacional de Jornais complementa que, desde o ano 2000, a Folha tem apresentado uma queda 

na circulação diária de jornais. 
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Atualmente, a Folha de São Paulo é composta por cinco cadernos jornalísticos diários 

(os Classificados, que só circulam em São Paulo, obviamente não entram na conta), 

nomeados de A a E. O A, chamado de Primeiro Caderno, é formado pela capa e pelas 

editorias de Opinião (que inclui editorias, artigos, seção “Erramos”, charges e opiniões dos 

leitores), Poder (Política) e Mundo; o B chama-se Mercado (Economia – é chamado de 

Folhainvest às segundas-feiras); o C abriga o Cotidiano, Saúde, Ciência e Folha Corrida 

(notícias rápidas do dia ou semana) e, somente às segundas-feiras, o Saber (Educação); o D, 

Esporte, e o E, a Ilustrada (cultura).  

Pelo menos um suplemento circula a cada dia: o Folhateen (para jovens) e textos 

selecionados do  jornal The New York Times (em português) saem na segunda; Equilíbrio 

(saúde e bem-estar), na terça; Tec (tecnologia) e o Fovest (para vestibulandos), na quarta; 

Turismo e Comida (gastronomia), na quinta; Guia da Folha (só para a cidade de São Paulo), 

na sexta; Folhinha (infantil), no sábado; e Ilustríssima, Sãopaulo (só para a cidade de São 

Paulo), Revista Serafina e os Classificados (que incluem as seções Veículos, Empregos, 

Negócios, Imóveis), no domingo. 

 A Folha já publicava matérias com ganchos culturais desde a sua criação, em 1921, 

mas ela só ganhou um caderno de Cultura próprio com o lançamento da Ilustrada, em de 10 

de dezembro de 1958 na Folha da Tarde e na Folha da Noite. A Folha da Manhã passou a 

incluí-la em suas páginas em 5 de dezembro do ano seguinte. Enfim, a Ilustrada surgiu na 

Folha de São Paulo junto com o próprio periódico, em 1° de janeiro de 1960.  

A Ilustrada, por ser um caderno diário, tem cunho mais informativo, com notícias, 

notas, reportagens e entrevistas, embora também contenha matérias opinativas, como críticas 

e colunas de opinião (José Simão, Mônica Bérgamo são fixos, Vivian Whiteman assina a 

coluna “Última Moda” às sextas, enquanto que vários outros se revezam na produção de 

artigos, como Ferreira Gullar, Luiz Felipe Pondé, Marcelo Coelho, Contardo Calligaris, 

Carlos Heitor Cony, Drauzio Varella, João Pereira Coutinho e Álvaro Pereira Júnior). 

Também há espaço para a programação (de cinema e de TV) e entretenimento (quadrinhos, 

Sudoku e cruzadinhas). O número de páginas varia de edição para edição, apresentando, 

geralmente, de 8 a 18 páginas. 

Pode-se perceber a evolução do projeto da Ilustrada quando se descobre porque ele foi 

criado em primeiro lugar. Segundo o artigo “A renovação cultural”4

                                                           
4 MACHADO, Cassiano Elek. A renovação cultural. Folha.com., São Paulo, [s.d.]. Disponível em 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/80anos/renovacao_cultural.shtml>. Acesso em 8 set. 2011. 

, de Cassiano Elek 
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Machado, veiculado na própria Folha de São Paulo, o objetivo inicial era agradar a mulher – 

o homem ficaria com o primeiro caderno. No entanto, a partir dos anos 70 e, principalmente, 

dos anos 80, o seu propósito mudou, com “a abertura ao capital estrangeiro e crescimento da 

indústria cultural brasileira” (Dias, 2002, p. 29-30), além do fortalecimento econômico da 

classe média (que era a maior consumidora dos produtos da Indústria Cultural, apesar de ter 

sofrido baques como o fim do “milagre econômico”, cujas consequências deste só se 

dissipariam no começo dos anos 90): 

 
A Ilustrada atua na crítica de produtos específicos, atividade desenvolvida 
com base na idéia de que os objetos culturais, sejam eles livros, discos ou 
filmes, deveriam ser tratados também como produtos, obedecendo, portanto, 
às leis do mercado. (...)A nova antena da Ilustrada (...) capta a criação das 
vanguardas culturais, a cultura pop, os grupos de rock. 

 

 É preciso destacar essas características da Ilustrada (a submissão às leis de mercado e 

a valorização de produtos específicos), pois elas serão importantes para compreender as 

análises a seguir. 

O suplemento Mais! foi encartado pela primeira vez na Folha em 16 de fevereiro de 

2002, e sua última edição circulou em 16 de maio de 2010. Ele foi substituído pelo 

suplemento Ilustríssima já no domingo seguinte, 23 de maio, e continua existindo até hoje. 

 Quando foi lançado, o Mais! tinha como missão informar sobre os debates do 

momento, unindo a prática jornalística da Ilustrada com a reflexão intelectual do clássico 

suplemento Folhetim, que havia saído de circulação em 1989. O suplemento contava com a 

seção Os Dez+, de dicas culturais, na sua contracapa. Na mesma página, figuravam também o 

Ponto de Fuga, espaço assinado por Jorge Coli, reservado para críticas artísticas, que tratam 

desde a arquitetura até o cinema; e a Biblioteca/Filmoteca/Discoteca Básica, notas que 

sugerem o consumo de alguma obra cultural. Há ainda uma página dedicada à ciência, com 

reportagens e artigos de Marcelo Leite e Marcelo Gleiser. Os textos são mais longos, mas, 

graficamente, o suplemento se assemelha à Ilustrada. O número de páginas do Mais! variou 

de 8 a 12 páginas nas edições selecionadas para a pesquisa. 

 Segundo a matéria “Ilustríssima reúne ciência e cultura sem jargão”5

                                                           
5 Ilustríssima reúne ciência e cultura sem jargão. Folha.com, São Paulo, 22 mai. 2010. Disponível em 
<http://www1.folha.uol.com.br/poder/739259-ilustrissima-reune-ciencia-e-cultura-sem-jargao.shtml>. Acesso 
em 8 set. 2011. 

 (não assinada), 

de 22 de maio de 2010, publicada pela Folha.com, o foco do suplemento Ilustríssima é “a 
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cultura, as ciências e as reportagens ensaísticas”. Os textos da publicação são mais longos do 

que os encontrados na Ilustrada, mas não possuem muitos jargões acadêmicos, o que torna a 

leitura, segundo o Folha.com, mais “fluente e prazerosa”. O caderno se destaca também pela 

“experimentação visual”, contando com ilustrações de pintores, artistas plásticos, 

quadrinistas, ilustradores, entre outros, tanto na capa quanto no interior do suplemento. Na 

contracapa, há a seção Ilustríssima Semana (similar a Os Dez+ do Mais!, só que com uma 

diagramação menos quadriculada), com dicas culturais eruditas, pop, nacionais e 

internacionais. Há outras duas seções: a Diário de... (textos sobre uma das onze cidades mais 

relevantes no cenário cultural mundial) e Arquivo Aberto (relato de algum artista a partir de 

um documento do seu arquivo pessoal). Além do conteúdo jornalístico e ensaístico, há 

também espaço para produção ficcional e quadrinhos no suplemento. No período em que a 

Ilustríssima foi analisada (agosto a novembro de 2010), ela apresentou de 8 a 10 páginas. 

 

4.2 Definição da Análise de Conteúdo 

 

 A Análise de Conteúdo pode ser definida como um método que investiga diversos 

fenômenos simbólicos por meio de técnicas de pesquisa (FONSECA JÚNIOR, 2009). Já 

Bardin (2000, p. 42) conceituou de modo mais preciso essa metodologia:  

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção / recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. 

 

 Por permitir tanto abordagens quantitativas e qualitativas, a Análise de Conteúdo foi 

escolhida para nortear este trabalho. Outra razão é que, a partir das diversas técnicas da 

Análise, é possível não só descobrir características superficiais dos textos, como também os 

seus conteúdos implícitos, que, no caso da Folha de São Paulo, podem revelar tanto posições 

do redator da matéria quanto do próprio jornal. Apenas através de uma investigação ampla é 

possível descobrir como se dá a abordagem do idoso na Ilustrada, e a Análise de Conteúdo 

tem mecanismos para alcançar essa amplidão. 

Esse método vem sendo usado desde o século XVII, mas só começou a ganhar 

popularidade no século XX, pelo seu uso na Segunda Guerra Mundial e pela sua adoção por 

diversos campos de conhecimento, como as ciências políticas, a psicologia e a crítica literária. 

Já na década de 70, a Análise de Conteúdo passou por um período de descrença, 
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principalmente entre os marxistas, pelo fato dela não permitir uma abordagem crítica dos 

meios massivos de comunicação. Foi só a partir da década de 1990 que este método de estudo 

voltou a interessar estudiosos, graças à possibilidade de acesso a arquivos de meios de 

comunicação pela internet (FONSECA JÚNIOR, 2009). 

Uma das propostas mais aceitas para a Análise de Conteúdo é a da pesquisadora 

Laurence Bardin (2000), que a subdividiu em cinco tópicos: a organização da análise, a 

codificação, a categorização, a inferência e a informatização da análise das comunicações. 

A Análise de Conteúdo organiza-se em três categorias: a pré-análise, a exploração do 

material e o tratamento dos resultados. Na pré-análise, deve-se escolher os documentos a 

serem investigados, formular hipóteses e criar indicadores que embasem a conclusão da 

pesquisa. Já a exploração do material nada mais é que a aplicação de técnicas de pesquisa para 

atingir determinados resultados. Por fim, o tratamento destes caracteriza-se pela 

transformação dos dados encontrados (ainda em estado bruto) em informações significativas. 

Isso pode ser atingido por meio de tabelas, quadros, diagramas, entre outras estruturas, que 

destacam e simplificam o que foi descoberto na pesquisa. Em cima destes dados, realizam-se 

inferências e interpretações. 

A codificação é a etapa em que se deve explicitar as hipóteses do trabalho e inserir as 

técnicas utilizadas em um quadro teórico. É aqui que se criam códigos que representem o 

conteúdo como um todo, por meio de recorte (escolha de unidades), enumeração (escolha das 

regras de contagem) e classificação (escolha de categorias). 

A categorização pode ser definida pela classificação das unidades em um número 

menor de categorias, de forma a tornar os dados mais claros e relevantes antes da análise 

propriamente dita. 

A inferência é a base da Análise de Conteúdo. Ela é uma operação lógica que é capaz 

de revelar as causas ou efeitos (este último é mais raro de ser estudado) do enunciado que se 

está analisando, ou seja, do que está implícito, intencionado nele. A inferência ocorre depois 

da descrição (enumeração das características de um texto) e antes da interpretação dessas 

características. É, portanto, um processo intermediário. 

O último item do método é a informatização da análise das comunicações, que visa a 

responder certas questões a respeito do uso do computador na Análise do Conteúdo, como a 

utilidade da informática nos diversos processos da investigação e a potencialidade e as 

limitações da máquina. 

Para os propósitos deste trabalho, é válido discutir como as análises quantitativas e 

qualitativas têm sido abordadas por esta metodologia. Inicialmente, a Análise de Conteúdo 
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lidava apenas com métodos e técnicas quantitativas, que prezavam pelo rigor através da 

quantificação de resultados. Quando a inferência passou a ser o aspecto mais importante da 

metodologia, tanto as análises quantitativas como as qualitativas foram levadas em 

consideração. Bardin (2000) diferencia uma da outra através da inferência. Na quantitativa, 

esta é realizada referentemente à frequência dos índices (frases ou palavras, por exemplo), 

enquanto que, na qualitativa, infere-se sobre a presença ou ausência de um determinado 

elemento. Enfim, a estudiosa acredita que é possível (e até mesmo recomendável) fazer uso 

das duas abordagens. 

Todavia, conforme Correia (2011), a Análise de Conteúdo ainda é vista por alguns 

estudiosos como excessivamente quantitativa, o que é prejudicial, já que os métodos de 

contabilização e frequência levam a conclusões simplistas, não correspondentes ao problema 

por inteiro. É por estarmos cientes das limitações das técnicas quantitativas que incluímos o 

aspecto qualitativo na pesquisa. 

O foco desse estudo serão as notícias, reportagens e notas (ou seja, matérias do gênero 

informativo) do caderno diário Ilustrada e do suplemento semanal Mais! referentes à terceira 

idade, recolhidas das edições entre 1° de agosto e 30 de novembro de 2009, com o mesmo 

período sendo escolhido em 2010 (com a diferença do suplemento estudado neste ano ser a 

Ilustríssima, devido ao Mais! ter saído de circulação). Críticas não foram incluídas no corpus 

porque elas representam apenas o ponto de vista pessoal do autor, não refletindo 

necessariamente as opiniões ou intenções do jornal como um todo. Ao mesmo tempo, 

algumas matérias (principalmente notas) encontradas em colunas assinadas como Monica 

Bergamo e Outro Canal foram incluídas na análise, por serem de caráter informativo. 

Foram selecionadas apenas matérias que tratavam de idosos, que, segundo o Estatuto 

do Idoso, são pessoas com mais de 60 anos. Muitas vezes, a Folha de São Paulo não 

identifica aqueles que têm ou passaram dessa idade. Por meio de pesquisa externa, foi 

constatado que os personagens abordados em certas matérias eram idosos: assim, elas foram 

incluídas na pesquisa. No entanto, fazemos a ressalva que a prática de pesquisar nomes 

encontrados no jornal é rara, tornando difícil para o idoso leitor identificar o idoso 

personagem, e, assim, se interessar pela matéria. O ideal é que a Folha identificasse todos as 

pessoas cujo nome aparecem em suas páginas. 

De modo a escolher as matérias para estudo, partiu-se do pressuposto de que as 

matérias voltadas para a terceira idade apresentem como características principais o uso de 

personagens idosos e/ou a discussão de aspectos dessa fase da vida. Todavia, pode haver 

muitos outros temas apropriados para os idosos, devido às diferenças de opiniões individuais 
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dos leitores acima de 60 anos de idade; os critérios de seleção foram restritos a apenas esses 

dois para manter o foco da pesquisa. 

A análise quantitativa se dará através da análise temática, cuja finalidade é “descobrir 

os ‘núcleos de sentido’ que compõem a comunicação e cuja presença ou frequência de 

aparição podem significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido” (BARDIN, 2000, 

p. 105). A análise temática será aplicada em três instâncias: em função da abrangência dada 

aos idosos (se um idoso em particular é retratado ou toda a população de idosos), em função 

dos assuntos (por exemplo, divulgação de eventos e produtos) e em função dos termos ou 

palavras utilizados nas matérias. Em todos os três casos, serão feitas inferências sobre as 

frequências encontradas. 

Antes de prosseguirmos, é preciso fazer alguns comentários a respeito do critério 

abrangência. Utilizando-se dos mesmos critérios para a seleção das matérias, optou-se por 

dividir o material selecionado em duas categorias: idosos em particular (ou seja, quando uma 

pessoa com 60 anos ou mais ganha algum destaque em uma nota, notícia ou reportagem) ou 

idosos em geral (quando o foco é um assunto relevante a toda a faixa etária, discutindo-se 

questões intrínsecas aos idosos e ao envelhecimento, sem apoiar-se em um determinado 

personagem individual). Nesta última, preferimos incluir os textos que tratam de idosos 

“fictícios” (como os personagens de filme ou livros), já que eles, mais do que se referirem a 

um indivíduo apenas, podem representar toda a terceira idade, através da sinédoque (o todo 

pela parte) comumente encontrada em obras artísticas, principalmente as literárias e as 

cinematográficas.  

Segundo Bardin (2000), a inferência, na análise qualitativa, é aplicada diretamente no 

objeto escolhido, e não na sua frequência, como na quantitativa. Aquela também pode se 

caracterizar por um corpus reduzido e possuir uma estrutura mais maleável, adequável aos 

objetivos da análise. Tendo esses aspectos em mente, escolheu-se, para a análise qualitativa 

desta pesquisa, interpretar períodos, frases ou mesmo parágrafos inteiros retirados das 

matérias selecionadas. Esse tipo de técnica, em que se destaca o contexto de determinadas 

passagens, permite que se descubra o ponto de vista, as intenções e as opiniões da Folha de 

São Paulo ou do redator da matéria sobre a terceira idade. Através das várias análises que 

serão feitas, poderemos traçar um panorama de como o idoso é tratado na Ilustrada, e 

entender como a imagem da terceira idade é construída.  

Para descobrir tal abordagem, foram escolhidos trechos que tratam especificamente de 

questões inerentes aos idosos, como o processo de envelhecimento, ou que representam um 

tipo de matéria em que os idosos frequentemente aparecem (por exemplo, uma nota de 
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falecimento foi analisada qualitativamente, já que foram encontrados muitos exemplos em 

que esse tipo de texto jornalístico tratava da morte de idosos). 

Todo esse processo será realizado novamente com as matérias do ano de 2010, com o 

propósito de se realizar comparações entre as duas análises e descobrir se alguma coisa 

mudou de um ano para outro. È, basicamente, uma atualização da pesquisa inicial. 

Por meio da combinação dessas duas análises, será possível estabelecer algumas 

considerações sobre o tema em questão, como a freqüência em que o tema aparece nas 

páginas da Ilustrada, do Mais! e da Ilustríssima, o modo com que o idoso é apresentado aos 

leitores e as intenções do veículo em relação à terceira idade. De posse dessas informações, 

será possível sugerir mudanças e aprimoramentos com respeito à divulgação de atividades 

culturais voltadas para os idosos. Visamos, com essa abordagem, destacar o papel do idoso na 

sociedade e contribuir para sua inclusão e valorização social. 

Ao todo, serão analisadas, em 2009, 410 matérias encontradas no caderno Ilustrada e 

40 escolhidas do suplemento Mais!; e, em 2010, 540 na Ilustrada e 55 na Ilustríssima. 

 

4.3 Análise de Conteúdo – 2009 

 

4.3.1 Análise Quantitativa 

 

Começaremos pela análise temática referente à abrangência, em que as 410 matérias 

do caderno diário Ilustrada e as 40 matérias do suplemento semanal Mais! foram divididas 

em duas categorias (idosos em particular ou em geral), como mostra a tabela abaixo: 

 

Tabela 2 – ANÁLISE TEMÁTICA 2009 – Abrangência 

 

 Ilustrada Mais! 

Idosos em particular 408 39 

Idosos no geral 2 1 

 

 A primeira inferência que podemos fazer, obviamente, é que o projeto editorial da 

Ilustrada e do Mais! não inclui abordar o processo de envelhecimento ou da terceira idade em 

geral. Das duas matérias encontradas sobre os idosos em geral, uma trata do Mal de 

Alzheimer e a outra de idosos fictícios de um filme, que de maneira nenhuma dão conta de 

cobrir as complexidades apresentadas especificamente por essa faixa etária.  
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Considerando o grande número de notícias divulgadas pelo caderno diariamente, e a 

grande extensão temporal do corpus (quatro meses), a quantidade de matérias que tratam 

especificamente da terceira idade (duas) é insignificante. Percebemos, através desse dado, que 

não é interesse da Folha de São Paulo divulgar produtos ou eventos culturais e de lazer 

direcionados a pessoas idosas. Com esse dado, a hipótese de que o idoso ainda não recebe a 

atenção que necessita e merece na grande mídia se fortalece. 

No entanto, o outro grupo estipulado, constituído de matérias que tenham alguma 

figura idosa como personagem central, contém 408 matérias, que é um número satisfatório. 

No entanto, o motivo desses idosos serem o foco de tais notícias não é, na maioria das vezes, 

a discussão de questões referentes à sua faixa etária. Eles estão presentes muitas vezes por 

serem fontes importantes para fornecer embasamento teórico ao tema em questão, ou por 

estarem diretamente envolvidos no fato noticiado. Em um número muito pequeno de matérias, 

ou num espaço reduzido da reportagem, o processo de envelhecimento é mencionado, como 

será demonstrado posteriormente. 

Percebemos que, se por um lado os idosos aparecem na Ilustrada com muita 

freqüência, por outro, pouquíssimas vezes eles têm a oportunidade de discutir o 

envelhecimento, o que certamente seria benéfico para os leitores idosos do jornal. 

 

Tabela 3 – ANÁLISE TEMÁTICA 2009 – Assuntos 

 

 Ilustrada Mais! 

Divulgação de eventos 158 7 

Divulgação de produtos 106 23 

Fatos diversos 91 0 

Entrevistas 19 8 

Falecimentos 15 0 

Debates 12 0 

Perfis 3 1 

Efemérides 3 1 

Resultados e conclusões 2 0 

Pesquisas 1 0 

 



85 

 

 Esta segunda análise temática nos fornece informações mais detalhadas sobre o tipo de 

matérias das quais os idosos fazem parte. Todas as 410 matérias foram divididas em 10 

assuntos. A divulgação de eventos refere-se a acontecimentos futuros, com locais específicos, 

datas e horários pré-estabelecidos; já a de produtos corresponde a obras culturais que podem 

ser adquiridas ou consumidas no momento da leitura da matéria ou algum tempo depois – mas 

sem que seja preciso estar em algum lugar específico. A primeira engloba peças de teatro, 

exposições, shows, sessões de autógrafos, enquanto que a segunda é composta por 

lançamentos de filmes, livros e programas variados de TV, entre outros. Quando os produtos 

ganham uma festa de lançamento em determinado lugar (como uma livraria, no caso de 

livros), ainda assim, eles são enquadrados na divulgação de produtos, pois estes são o foco do 

evento. 

 Os “Fatos Diversos” são aqueles que não se enquadram em nenhuma das outras 

características, podendo variar entre meras curiosidades (quando geralmente são provenientes 

das colunas assinadas da Ilustrada) e decisões importantes, como contratações e demissões.  

Na categoria “Entrevistas”, foram consideradas tanto as de texto corrido como as do 

tipo “pingue-pongue”. Outro critério utilizado foi a das entrevistas não divulgarem eventos ou 

produtos, para não entrar em conflito com as duas categorias citadas acima. Em 

“Falecimentos”, obviamente, foram inseridas as matérias que tratam da morte de alguma 

personalidade do meio cultural. Já no campo “Debates”, incluem-se as matérias em que se 

discute algum assunto polêmico ou com vários pontos de vista. 

Os “Perfis” correspondem à biografia ou principais características do personagem da 

matéria; as “Efemérides”, a datas comemorativas ou aniversário de algum acontecimento 

relevante; os “Resultados e Conclusões”, à divulgação do que ocorreu ao final de em um 

evento (cerimônia de prêmios ou palestra, por exemplo) e as “Pesquisas”, a estudos com 

algum rigor científico sobre a área cultural. 

Pode-se inferir, por meio dos resultados dessa segunda análise temática, que o idoso 

praticamente só ganha espaço nas folhas da Ilustrada e do Mais! em função do seu trabalho. 

Ele se torna pauta do jornal quando está lançando um filme, um livro, uma exposição, um 

programa de TV ou realizando uma apresentação musical. Isso demonstra que, não só o 

caderno semanal Ilustrada, como o suplemento semanal Mais! estão atrelados à agenda 

cultural. Tal ligação com o mercado já é esperada de um caderno diário, principalmente o de 

uma cidade com inúmeras manifestações culturais ocorrendo todos os dias.  

No entanto, num primeiro momento, pode-se estranhar o fato do Mais! seguir essa 

tendência, já que a natureza dos suplementos semanais é geralmente mais reflexiva que 
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informativa. Só que, se formos analisar que um dos objetivos do suplemento era unir a prática 

jornalística com o debate intelectual, podemos entender a sua ênfase nos produtos culturais. E, 

ao se folhear o suplemento, percebe-se imediatamente a sua diferença da Ilustrada, já que as 

suas reportagens são maiores e mais densas que o caderno diário. 

Outra peculiaridade fundamental do Mais! é a frequência com que são entrevistados 

idosos sobre um assunto qualquer (mas que não esteja ligado diretamente a um evento ou 

produto). Em quatro meses, oito entrevistas com integrantes da terceira idade foram 

publicadas. Com esse dado, infere-se que o caderno está interessado em propagar o 

conhecimento e as experiências dos idosos. Por outro lado, não foi encontrada nenhuma 

matéria do tipo “Debate” no Mais!, o que indica uma falta de interação entre intelectuais, 

personalidades e artistas da área cultural, o que certamente tornaria mais rico o suplemento.  

Já na Ilustrada, os debates e as entrevistas referentes a pessoas mais velhas estão 

presentes, com 12 e 19 ocorrências, respectivamente. Entretanto, se é levado em conta a 

quantidade de matérias publicadas pelo caderno durante os quatro meses investigados, este 

número é muito reduzido. Ou seja, a Ilustrada raramente procura o idoso para que ele possa 

manifestar todo o conhecimento que acumulou durante a sua vida. A sua experiência só entra 

na pauta do jornalismo cultural diário da Folha de São Paulo se estiver estritamente 

relacionada a um evento ou um produto. Visto desta maneira, pode-se interpretar que o 

mercado e a agenda cultural estão na base do caderno, com um eventual aprofundamento e 

discussão nos textos jornalísticos só acontecendo em função deles. 

A grande presença do idoso na categoria “Fatos Diversos” também necessita ser 

discutida. Como se trata de um campo muito diversificado da pesquisa, incluíram-se várias 

matérias que tratavam do idoso, mas a maior parte delas, notas, foi coletada nas colunas 

assinadas (Monica Bergamo e Outro Canal). A inferência que pode ser feita a partir dessa 

descoberta é que as mais diversas ações de indivíduos idosos acabam encontrando um lugar 

no jornal, mas na forma de notas ou, no máximo, notícias (que tem textos um pouco maiores 

do que as notas), fazendo com que o fato não seja extensamente trabalhado ou aprofundado e, 

assim, não ganhe muita relevância no contexto do jornal. 

Por fim, a última categoria com relevância quantitativa foi a de falecimentos. Assim, é 

possível expandir as possibilidades de um idoso se tornar notícia no caderno cultural da 

Folha: quando ele está ativo no mercado cultural ou quando morre. Podem-se mencionar as 

atividades realizadas pelos anciãos que são publicadas pelas colunas, mas a natureza destas é 

muito diversificada para se precisar um modelo de divulgação (tanto que as notas foram 

incluídas na categoria mais genérica de todas, “Fatos Diversos”).  
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O formato de matérias geralmente utilizado pela Ilustrada para divulgar os 

falecimentos é a nota. Com apenas 7 linhas (cerca de 350 a 400 caracteres), tal forma é 

insuficiente para descrever ou analisar a vida e a obra de uma pessoa satisfatoriamente. 

Percebe-se, mais uma vez, que o idoso só se destaca na Ilustrada enquanto produtor: quando 

falece, se não é considerado demasiado importante no campo cultural, é relegado a segundo 

plano.  

E, como foi dito antes, as pessoas mais velhas podem até aparecer com frequência nas 

páginas do caderno, mas dificilmente ganham a oportunidade de discutir questões específicas 

da terceira idade, como o envelhecimento. Dessa maneira, o idoso leitor da Folha de São 

Paulo pode até se interessar a ler matérias que tratem de pessoas da sua idade, mas não vai ter 

a chance de refletir sobre o momento atual da sua vida, os seus conflitos, as suas dúvidas. A 

Ilustrada acaba por limitar o papel do idoso, resumindo-o ao papel de produtor. A faceta 

pessoal (que pode igualmente interessar o leitor ancião) é geralmente negligenciada. 

Dito isso, podemos passar para a terceira Análise Temática, a de termos mais 

freqüentes. Antes de investigarmos os resultados, é preciso fazer algumas considerações. 

Convencionou-se, quando é possível, passar todos os substantivos e adjetivos encontrados 

para o masculino singular (desse modo, as ocorrências de “cantor” e “cantora”, por exemplo, 

foram computadas apenas como “cantor”), e os verbos para o modo indicativo. As palavras 

que mantinham relações de semelhança ou igualdade de valor também foram agrupadas (por 

exemplo, juntou-se as ocorrências de “cantor” e “cantar” pelo fato de uma palavra se 

relacionar diretamente com a outra). Por fim, fez-se uma seleção das 15 expressões mais 

comuns, o suficiente para realizar inferências relevantes. Os termos encontrados estão 

dispostos na tabela abaixo, em ordem decrescente (mais frequente para menos freqüente): 
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Tabela 4 – ANÁLISE TEMÁTICA 2009 – Termos 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por meio da tabela, é possível fazer duas inferências principais, uma relacionada ao 

idoso, e outra, ao próprio caderno e suplemento. Quanto ao idoso, pode-se comprovar o que já 

havia sido dito antes: tanto a Ilustrada quanto o Mais!, quando decidem abordar o idoso, não 

o tratam como tal, e sim como um produtor ou um agente cultural. Nas páginas da Folha, o 

idoso só se torna o destaque quando lança algum produto cultural ou quando é a fonte 

principal de uma determinada matéria. O fato dele ser idoso, um ser humano como qualquer 

Ilustrada Mais! 
autor / autoria/ escritor 
/ escrever / reescrever   

299 Livro / volume / 
romance  

32 

romance / livro / 
volume 

292 Autor / escritor 
 

30 

filme / longa / longa-
metragem/ fílmico / 
road movie / 
documentário 

289 político (campo e 
qualidade) 

26 

diretor / diretor-geral / 
diretor artístico / 
diretor-executivo / 
dirigir/ co-dirigir 

156 pintura 22 

obra / obra de arte / 
obra-prima 

136 arte / arte conceitual / 
artes plásticas 

22 

cantor / cantar 132 cultural / cultura / 
cultura pop / 
culturalmente 

21 

ator / atuar 129 ocidental / oeste 19 
trabalho /  trabalhar  120 música / musical 18 
história (narrativa) / 
historinha / narrativa / 
trama / enredo  

118 
 

oriental / leste 17 

lançar / relançar/ 
lançamento  

114 
 

trabalho / trabalhar / 
laboral 

17 

disco / álbum / CD 
 

110 
 

História (campo) / 
histórico 

16 

música / música pop/ 
musical / música 
popular / musical  

107 
 

jornal / jornalismo / 
jornalismo literário 

16 

show 106 filme 16 
música / canção / 
música-símbolo 

104 obra  15 

artista / artista 
conceitual / artista 
plástico 

96 mercado / mercado 
financeiro 
 

14 
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outro mas que tem as suas características próprias da idade, é ignorado pela Folha. A 

comprovação de tal angulação vem na listagem de palavras mais freqüentes (tanto da 

Ilustrada quanto do Mais!), que não traz absolutamente nenhuma expressão referente à 

terceira idade. 

Ao invés disso, possibilitou-se um insight maior sobre a política editorial da Folha de 

São Paulo referente ao jornalismo cultural, já sugerido em seções anteriores desta análise. Na 

Ilustrada, a sua natureza mercadológica e ligada à produção cultural fica evidente, pois, dos 

quinze termos listados, treze tem relação ou com o produtor (autor, diretor, cantor, ator e 

artista) ou com o produto ou evento (livro, filme, obra, trabalho, show, música/canção, 

lançamento e disco). Com isso, depreende-se que a cobertura cultural da Ilustrada se dá pela 

análise e divulgação tanto da obra e do objeto criado quanto das pessoas por trás deles. A 

Ilustrada tem interesse em apresentar para o seu leitor um panorama completo do evento 

cultural em questão, informando sobre as duas pontas do processo. 

As exceções encontradas nessa terceira Análise Temática são as palavras “história” 

(no sentido de narrativa), “música” (no sentido de arte) e suas derivações. Os termos 

referentes a “história” apareceram nas páginas da Ilustrada com muita freqüência, devido à 

intenção do caderno de descrever produtos e eventos de modo minucioso. Ou seja, 

geralmente, quando acontece a divulgação de uma peça teatral, um filme ou livro, por 

exemplo, o jornal acaba por descrever a trama desses produtos ou eventos para melhor 

informar o leitor.  Vê-se uma congruência dessa atitude com a decisão do jornal de noticiar, 

ao mesmo tempo, os objetos e seus criadores. 

Já as palavras correspondentes a “música” mostram que o jornal apresenta uma certa 

discussão dessa arte em geral, apesar do seu foco nos produtos ou produtores. Pode-se 

depreender, então, que a Ilustrada, por ser um caderno cultural de várias páginas, tem espaço 

suficiente para tratar do mercado e ainda promover discussões mais aprofundadas sobre as 

artes. 

Quanto ao Mais!, a dicotomia “produtor / produto” ainda se faz presente, mas com 

uma intensidade menor. Esta corresponde a apenas seis dos quinze termos listados (escritor, 

livro, pintura, trabalho, filme e obra). Já os outros nove permitem que seja revelada a 

verdadeira natureza do suplemento, o que não havia sido percebido de maneira satisfatória nas 

duas Análises Temáticas anteriores. As palavras mostram que o Mais! promove uma 

discussão mais aprofundada e variada que a da Ilustrada, como geralmente é o caso dos 

suplementos semanais. Por exemplo, expressões como “político” e “histórico” mostram que o 

suplemento dá mais desdobramentos a um determinado assunto do que se o mesmo fosse 
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discutido na Ilustrada: ao invés de só discutir objetos e produtores, o Mais! tenta abordar os 

assuntos culturais também pelo seu gancho político e histórico, ou então, noticia assuntos 

políticos e históricos com uma perspectiva cultural. A diversificação de assuntos tratados pelo 

suplemento também pode ser verificada, com termos como “mercado” e “jornalismo” 

figurando entre os mais recorrentes, duas temáticas que aparecerem bem mais raramente na 

Ilustrada, pelo seu foco ser na produção cultural. Por fim, ainda pudemos averiguar a 

discussão de pelo menos uma das sete grandes artes, já que uma das palavras frequentes foi 

“música”. 

O Mais! também é caracterizado por um debate mais denso sobre as bases do 

jornalismo cultural. Duas das palavras-chave mais comuns do caderno são “arte” e “cultura”, 

que não figuram com a mesma notoriedade na Ilustrada. Dessa maneira, percebe-se que o 

suplemento visa a esclarecer e discutir mais a fundo sobre  esses dois tópicos, que até hoje são 

difíceis de serem conceituados por leitores ou mesmos estudiosos da área. 

 Já os termos opostos “ocidentais / oeste” e “orientais / leste” só aparecem entre os 

mais freqüentes no Mais! pelo fato de terem sido bastante repetidos em duas matérias 

selecionadas (“O muro interior” e “A cidade luz”, ambas veiculadas no dia 8 de novembro), 

que tratam do aniversário de 20 anos da queda do Muro de Berlim. No entanto, pelas 

expressões só ocorrerem em duas matérias, a sua significância para a compreensão do 

suplemento é reduzida. 

 Assim, terminamos a Análise Quantitativa de 2009. Todavia, para complementar a 

pesquisa, foi feita uma Análise Qualitativa do material. Os seus resultados e achados podem 

ser conferidos a seguir. 

 

4.3.2 Análise Qualitativa 

 

A Análise Qualitativa tem como intuito complementar os resultados atingidos com a 

Análise Quantitativa. Esta tinha a limitação de transformar os dados em números e 

porcentagens sem levar em conta as nuances e variações de sentidos que podem ser 

encontrados no texto escrito.  

Este será o campo de trabalho da Análise Qualitativa: investigar trechos de matérias 

(ou, em alguns casos, matérias na íntegra) para descobrir o que o jornal queria dizer sobre o 

assunto estudado, ou seja, suas intenções sobre ele. Poderemos destrinchar melhor os sentidos 

conotativos dos textos escolhidos para análise, e, dessa forma, acrescentar mais resultados e 

enriquecer o presente estudo.  
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Diferentemente da Análise Quantitativa, não faremos nenhuma divisão do corpus da 

pesquisa. O objetivo aqui é apenas descobrir mais sobre como os idosos são abordados no 

caderno Ilustrada, independentemente de classificações para fins acadêmicos. Para isso, 

selecionamos apenas excertos que se referissem diretamente a características próprias da 

terceira idade, ou que representassem uma situação recorrente do jornal com relação aos 

idosos. Os trechos selecionados estarão transcritos na íntegra abaixo, devidamente 

identificados (inserir-se-á os títulos e datas de publicação das matérias e explicitar-se-á 

aqueles que forem provenientes do suplemento Mais!)  e em ordem de publicação, seguidos 

de inferências sobre eles.  

 

“A veterana atriz Diane Keaton (“Alguém Tem que Ceder”) vai estrelar uma nova série 

de humor produzida pela HBO.  

  Ainda sem nome definido, o seriado vai mostrar Keaton, aos 63 anos, como uma 

feminista que monta uma revista de sexo explícito para mulheres” (Diane Keaton viverá 

dona de revista pornô, 01/08/09) 

 

Destacamos neste trecho o uso da palavra “veterana” para se referir a uma idosa 

experiente em sua área, o que tem conotação respeitosa. Ao mesmo tempo, percebemos a 

ênfase que o caderno dá à idade de Keaton (aos 63 anos, em vez de apenas inserir o número 

63 após o nome, como dita o Manual da Redação do jornal) em relação a sua carreira na série 

(feminista que monta uma revista de sexo explícito para mulheres). Entende-se que a intenção 

do jornalista era a de mostrar o mote “inusitado” do seriado: uma idosa comandando um 

produto que aborda a sexualidade. Ao fazer isso, é demonstrado que existe um certo 

desconhecimento do assunto terceira idade e sexo, por falta de discussão sobre ele. A 

sexualidade na terceira idade ainda é considerada tabu pela sociedade. Como visto no excerto 

acima, a Ilustrada adota uma posição mais liberal, trazendo o assunto à baila, mas mesmo 

assim tratando-o como se fosse algo novo, estranho, sendo que, como vimos, grande parte da 

terceira idade possui uma vida sexual ativa e normal. 

 

“ ‘Ô, minha filha, olha o cabelo dos Rolling Stones e vê se é a mesma coisa? Vê se o 

cabelo do Paul McCartney é a mesma coisa de antes? Até o do Stevie Wonder não é’, 

lamenta. Depois, assume: ‘Chega uma certa idade, o cabelo fica branco, e a gente pinta. 

A química alisa o cabelo da gente’.” (Benito Di Paula, 67, volta sem cachos, 02/08/2009). 
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Analisando o verbo usado pelo jornal depois da fala inicial de Benito di Paula 

(“lamenta”), entendemos que a transformação causada pela idade, de acordo com o jornalista 

que redigiu a matéria, se reveste de caráter negativo. O depoimento de Benito não dá essa 

ideia (ao contrário, ao citar outros idosos músicos, que também sofreram alterações no visual, 

Benito aparentemente considera a mudança do seu cabelo algo natural). O negativismo, então, 

é causado apenas pelo verbo “lamentar” conjugado no presente do indicativo. Ou seja, o 

jornal percebe o envelhecimento, ao menos nessa matéria, como algo melancólico ao invés de 

natural (como o entrevistado dá a entender). 

 

“Uma mulher passa por testes para saber se reconhece as placas de trânsito para poder 

continuar dirigindo. Outra conversa com a sua própria imagem no espelho. Um homem 

fala com a mulher sobre seu casamento como se ela fosse uma estranha. Outro se esforça 

para lembrar o nome dos netos e ri dizendo que pode chamá-los apenas de “crianças”.” 

(Série da HBO investiga a doença do Alzheimer, 04/08/09). 

 

O trecho corresponde à introdução de uma notícia sobre a estréia de uma série sobre o 

mal de Alzheimer. Aqui, os idosos acometidos pela doença são descritos não como enfermos, 

mas como pessoas normais inseridas em diferentes situações. Percebe-se, portanto, uma 

humanização dos enfermos, o que muitas vezes não é encontrado na mídia (eles são, 

geralmente, transformados em números). Pelo jornal, nesta matéria em específico, tentar 

abordar a figura do idoso (e, mais especificamente, o idoso doente) de maneira diferenciada 

de outros veículos, e por essa matéria ser explicitamente voltada para a terceira idade, é 

possível que essa faixa etária se interesse pelo texto e até mesmo aprove o tratamento dado 

aos personagens. 

 

“E espelha o próprio público ao expor as angústias e os ridículos da família brasileira, 

abordando temas universais como envelhecimento, paternidade e preconceito. “Quero 

que o espectador possa se espiar. É como se ele estivesse aberto para visitação pública”, 

diz Andreato.” (Peça marca estréia de Andreato dramaturgo, 08/08/09) 

 

Esse trecho em especial mostra claramente a importância da divulgação de eventos 

culturais voltados para a terceira idade. O fato do espectador poder “se espiar” permite 

variadas reflexões. O idoso, numa peça de teatro que aborda o envelhecimento, tem a 

oportunidade de pensar mais a fundo sobre sua condição, podendo, desse modo, evoluir como 
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indivíduo e enriquecer seu repertório sobre o que é ser idoso. Assim, passa a se conhecer e a 

outros semelhantes, o que muitas vezes é impossível, por falta de informação e de estímulo 

(próprio ou da sociedade em geral). Nesse trecho, a intenção do jornal é divulgar a 

importância da peça para diversos indivíduos (destacando-se os idosos), o que reveste o texto 

de benefícios para a terceira idade. 

 

“O que esperar, então, de seu show hoje? Não muito. Chuck Berry é hoje, aos 82, uma 

relíquia viva do rock, um dinossauro ainda não fossilizado, uma curiosidade.” (Chuck 

Berry, relíquia viva do rock, toca aos 82, 19/08/09) 

 

Essa reportagem demonstra uma visão extremamente negativa do cantor Chuck Berry, 

que, em virtude de sua idade, é descrito como “uma relíquia viva do rock”, “um dinossauro 

ainda não fossilizado” e “uma curiosidade”. Essas caracterizações de Berry apresentam dois 

problemas: o primeiro é o tom agressivo em demasia e mesmo desrespeitoso a um dos 

maiores ícones do rock mundial; o segundo é o fato do trecho pertencer a uma reportagem 

que, neste caso, demonstra claramente as opiniões do repórter e/ou do jornal. No caso, o texto 

deveria ser identificado como crítica, e não como reportagem. O problema da falta de clareza 

sobre o gênero da matéria é que opiniões em um texto que se diz informativo podem ser 

percebidas pelo leitor como um dado incontestável e verdadeiro. 

Dessa maneira, ao invés de informar, a reportagem acaba por denegrir a imagem de 

um artista em função da sua idade, o que demonstra, no mínimo, um preconceito do redator da 

matéria com relação aos idosos. 

 

“Havelange, que nada diariamente 1.200 metros no tradicional Country Club, em 

Ipanema, antes de ir trabalhar no centro do Rio, recebeu, ao final da palestra, flores do 

jornalista Sérgio Alves, 64, o primeiro a chegar: “Ele vai viver até completar 200 

anos”.” (As lições do professor Havelange, 15/08/09) 

 

Por este trecho ter servido como encerramento da matéria, subentende-se que o 

objetivo final do texto (e do jornalista que o redigiu) é o de passar uma mensagem positiva do 

idoso em questão. Pode-se perceber isso pela ênfase no fato dele se exercitar diariamente de 

maneira extensa, mostrando que ter uma idade avançada (Havelange tinha 93 anos, na época) 

não é sinônimo de sedentarismo ou apatia. Este tipo de texto pode ter muita serventia para a 

terceira idade. Esta pode se espelhar no exemplo de Havelange, uma personalidade respeitada 
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(e considerada um “professor” pelo jornal, segundo o título), para melhorar seu próprio estilo 

de vida.  

 

 “Com Fernanda Lima como apresentadora e um casal de idosos (Valéria, 69 e Fábio, 

78) como repórteres, a intenção é fazer um “programa família” sobre sexo. 

   Ou seja, nada de modelos e mais modelos de vibradores na bancada, por exemplo, 

como faz a canadense Sue Johanson, a “vovó do sexo”, cujo talk show é exibido em mais 

de 20 países (no Brasil, pelo canal pago GNT). (...)  

   Quando a pergunta é sobre sexo na relação deles, casados há 50 anos, a resposta de 

Valéria é “delicada”: “Nossa qualidade de vida é boa, normal” (Globo usa meias palavras 

para falar de sexo na TV, 21/08/09) 

 

 A primeira inferência que podemos fazer é a respeito da relação entre os idosos citados 

na notícia e a família. No texto, o jornalista quis estabelecer uma ligação direta entre a terceira 

idade e o núcleo familiar: neste, são os mais velhos que se destacam, sendo, portanto, os 

membros que representam toda a família. Nesse sentido, a Ilustrada pinta o idoso como 

representante (e, portanto, como um membro importante) de um grupo. 

Por outro lado, o caderno apelida a apresentadora Sue Johanson como “vovó do sexo”, 

uma alcunha que o jornal possa encarar como sendo carinhosa, mas que não é a mais 

adequada para se referir às pessoas mais velhas. Chamar alguém de “vovó” apenas por conta 

da sua idade pode ser sinônimo de desrespeito, mesmo quando a intenção é justamente a 

contrária. Afinal, ser idoso não é o mesmo que ser avô ou avó. Percebe-se, com isso, uma 

falta de preparo por parte do jornalista para lidar com a pessoa idosa. 

Por fim, o caderno encerra a matéria com uma declaração da repórter idosa referente à 

sua vida sexual. A finalidade do trecho é esclarecer o assunto para os leitores, que 

dificilmente encontram tal assunto estampado nas folhas do jornal. Ainda que o depoimento 

da anciã tenha sido muito vago, o redator da notícia mostrou interesse em divulgar a 

sexualidade na terceira idade (que, como já foi dito, ainda é um tabu em nossa sociedade) para 

o grande público do jornal, o que pode chamar atenção dos leitores idosos. 

 

“ ‘Olha a minha paixão’, diz Iracema Silva, sentada num banquinho. ‘Se ele não tocar 

direito, vou xingar ele.’ E adianta à amiga ao lado que hoje fica até tarde.  
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    Mesmo tendo “operado as vistas”, Iracema, 74, é tirada para dançar seis vezes. 

Quando começam os versos “pega a moreninha e põe um xote aí”, já está enroscada com 

um senhor trajando chapéu de vaqueiro.” (Arte Interior, 26/08/09) 

 

O trecho corresponde ao início de uma reportagem de capa da Ilustrada sobre o 

instituto de arte contemporânea Inhotim. É preciso ressaltar que essa introdução pode ser 

classificada como um “nariz de cera”, já que não tem relação direta com o assunto principal 

do texto. No entanto, ele ganha importância ao trazer como personagem principal uma idosa. 

Infere-se que o jornalista quis passar uma visão menos estereotipada da terceira idade. 

A anciã em questão dança, decide ficar no baile até tarde, além dos seus  problemas de saúde 

(operou “as vistas”) não afetarem de maneira alguma o seu divertimento (no caso, com um 

senhor “trajando chapéu de vaqueiro”). O exemplo da idosa serve para quebrar alguns mitos 

disseminados na sociedade a respeito dos mais velhos serem inativos, infelizes e assexuados. 

 

“A artista Zélia Salgado morreu anteontem no Rio, aos 104 anos, em decorrência de um 

edema pulmonar. Paulistana radicada na capital fluminense, Salgado foi um dos 

principais nomes da escultura no Brasil, tendo sido professora de Lygia Clark (1920 – 

1988) nos anos 50. Parte importante da sua produção – 30 obras – está no acervo do 

Museu Nacional de Belas Artes, no Rio.” (Escultora Zélia Salgado morre aos 104 no Rio, 

28/08/09). 

 

Selecionamos esta nota para a Análise Qualitativa para demonstrar o pequeno espaço 

reservado à divulgação da morte de idosos (salvo algumas exceções, como a morte da cantora 

Mercedes Sosa, que rendeu uma notícia, ao invés da usual nota). A matéria informa que Zélia 

Salgado “foi um dos principais nomes da escultura no Brasil”, mas tal relevância não foi o 

suficiente para que o fato fosse divulgado com mais informações. Por ser, provavelmente, a 

última vez que essas personalidades se tornarão notícia, o jornal deveria reservar mais espaço 

para quando elas falecem. No entanto, o que acontece é justamente o contrário: já que eles 

não tem mais condições de produzir ou se apresentarem no mercado cultural, o jornal diminui 

a importância do fato ao utilizar-se do formato de texto mais sucinto – a nota. 

 

“A história segue a vida de Francisco, recentemente viúvo e aposentado, que é obrigado 

a sair de férias com seus dois amigos, numa viagem de terceira idade às termas de 

Chillán. Na trama, são abordados temas geralmente associados a filmes de adolescentes, 
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como o flerte e até mesmo a virgindade.” (Festival de cinema traz produção atual do Chile, 

28/08/09) 

 

A matéria sobre um festival de cinema chileno aborda um filme sobre a terceira idade, 

intitulado El Regalo. O jornal deixa claro que o flerte e a virgindade, temas do filme, 

aparecem mais em filmes para adolescentes, mas sem excluir o fato de que eles podem 

aparecer em outras categorias cinematográficas. Entende-se isso pelo uso da palavra 

“geralmente”, que não exclui a possibilidade das temáticas figurarem em outras produções de 

cinema. O caderno acaba, então, por incluir a terceira idade em discussões que costumam 

fazer parte do cotidiano de adolescentes, fazendo uma ponte entre as duas faixas etárias, o que 

ainda é raro de se encontrar no jornalismo impresso diário. 

 

“ ‘Envelhecer gera uma angústia, uma apreensão porque, por mais que viva, você tem 

pouco pela frente, não é?’, diz Manoel Carlos, apoiando o corpo sobre a bengala de 

madeira que usa para caminhar pelas ruas do Leblon, bairro onde mora na zona sul do 

Rio.  

    ‘Eu não me considero uma pessoa com medo de morrer, mas mesmo sem o medo, você 

sente uma certa urgência, uma pressa’, diz. Autor de sucessos de audiência no horário 

das oito na Globo, ele assina a novela “Viver a Vida”, que estréia no próximo dia 14. E 

completa: ‘É aquele negócio, cada dia a mais é um dia a menos. Gera uma 

intranqüilidade. Mas, eu, particularmente, tenho encontrado bastante paz e sentido. 

Porque escrevo 12, 14 horas por dia e tenho disposição para o trabalho’. 

    Ao todo, Maneco, como é conhecido, escreve de 40 a 50 páginas diariamente para a 

nova novela, que, apesar de suas aflições com a velhice, terá a mais jovem Helena da 

história de suas protagonistas. A personagem praticamente fixa nas tramas do autor 

desde “Baila Comigo” (1986) será vivida agora por Taís Araújo. 

   ‘Queria ver o capítulo de hoje e escrever o de amanhã’, diz ele, que, minutos antes 

apontava a ansiedade como um problema ao envelhecer: ‘Viver a vida é estar em paz 

com esse universo meu, estar tranquilo, sem grandes ansiedades. O problema é a 

ansiedade. Estar cheio de desejos. Isso é que, às vezes, gera intranquilidade. É preciso 

estar calmo.’ ” (Autor quer fazer novela das oito “ao vivo”, 30/08/09). 

 

Essa entrevista com o autor de novelas Manoel Carlos é importante para a pessoa 

idosa pelo fato de que se analisa o envelhecimento em um espaço satisfatório (cerca de um 
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terço da matéria foi reservado para este tema). Longe de tratar o assunto de forma 

preconceituosa ou positiva demais, o foco do caderno é nos problemas intrínsecos da velhice. 

Apesar de ser um assunto pesado e desconfortável para a maioria dos idosos, é necessário 

informá-lo, pois toda e qualquer faixa etária tem suas vantagens e desvantagens. Para noticiar 

o envelhecimento, é preciso abordar tanto a parte negativa quanto a positiva, numa tentativa 

de chegar o mais próximo possível da realidade vivida pelos idosos. Mesmo assim, o jornal 

tenta evitar o pessimismo total, encerrando a discussão do envelhecimento com uma fala 

apaziguadora de Manoel Carlos (“É preciso estar calmo”). 

Além disso, também se pode destacar a natureza mercadológica do caderno pela 

maneira que o jornal abordou o envelhecimento em função da produção do idoso em questão. 

As características da velhice (negativas), são confrontadas com a capacidade de Manoel 

Carlos de escrever novelas e de criar algo (algo positivo), tornando perceptível o interesse do 

jornal nos produtos e produtores culturais. 

 

“Ter perdido nos últimos anos amigos e parceiros, como os músicos Ibrahim Ferrer 

(1907-2005) e Compay Segundo (1907-2003), do Buena Vista, não faz com que ela se 

sinta perto da morte. 

  ‘Eu penso que não estou velha’, afirma. ‘E eles [os amigos] se perdem fisicamente, mas, 

como toda a vida estivemos juntos, estão dentro [aponta para o coração].’ ” (Cubana 

celebra 60 anos de carreira, 11/09/09) 

 

A matéria sobre a cantora cubana Omara Portuondo é importante por noticiar um dos 

maiores medos não só dos idosos mas das pessoas em geral: o medo da morte. Colocar o tema 

em pauta é relevante para a terceira idade. O assunto, cujo teor é negativo por natureza, aqui é 

encerrado de forma positiva, com o a cantora explicando que seus amigos falecidos ainda 

estão presentes em sua vida.  

Isso é proveitoso para a população idosa, que pode entrar em contato com diversas 

abordagens sobre o processo de envelhecimento (como se pôde ver, na matéria acima, a morte 

é abordada de maneira mais pesada que nesta). 

Também é preciso fazer a ressalva pelo fato do jornal ter usado a palavra “velha”, que 

adquire um sentido pejorativo se interpretado como “gasto”. No entanto, a palavra foi 

utilizada pela entrevistada, fazendo com que a responsabilidade permaneça com ela, e não 

com o jornal. De todo o modo, a declaração não ganha ares discriminatórios, já que a cantora 

revela que não se considera velha, apesar de já ser uma idosa. O depoimento é mais um 
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argumento que comprova o quanto a idade psicológica nem sempre corresponde à 

cronológica. 

 

“O matador, a fera do rock, o homem que coloca (literalmente) fogo no piano toca nesta 

sexta em São Paulo. Aos 73 anos, Jerry Lee Lewis está renovado pelas críticas positivas 

a seu último disco, “Last Man Standing” (2006).” (Jerry Lee Lewis, 73, põe fogo no piano 

em SP, 16/09/09) 

 

 Esta é mais uma matéria que tenta quebrar o mito de que o idoso é um ser apático. Ao 

enfatizar a idade de Lewis (ele usa a expressão “aos 73 anos”, ao invés de apenas “Jerry Lee 

Lewis, 73, ...”, como é de praxe na Folha) quando o jornal comenta o fato dele estar 

“renovado pelas críticas positivas a seu último disco”, o caderno intenciona mostrar que o 

artista, mesmo idoso, tem muito ainda a oferecer. Além disso, a Ilustrada valoriza o idoso em 

questão ao defini-lo como “o matador”, “a fera do rock” e “o homem que coloca 

(literalmente) fogo no piano”, características raramente associadas ao idoso devido aos 

preconceitos da sociedade. Para a Folha, Jerry Lee Lewis não é apenas um mero idoso, mas 

sim, um idoso talentoso e enérgico. Mas é sempre válido apontar que esse quadro positivo a 

respeito do cantor está atrelado a um produto bem-sucedido (seu último disco foi sucesso de 

crítico): neste caso, o jornal dá a entender que o sucesso no mercado exerce grande influência 

no estado emocional. 

 

 “Além da peça, com a qual viaja pelo país apesar do medo de avião, Cleyde avalia um 

roteiro de cinema, aguarda o texto de uma próxima montagem, vai ser personagem de 

um documentário e já tem papel garantido na próxima novela das oito da Globo. “É 

incrível, não é? Com 85 anos!”, afirma ela, com calça jeans, sapatilha xadrez e blusa 

azul, enquanto segura no braço da repórter . (...)  

  A atriz não bebe. Deixou o cigarro, que fumou por 40 anos. Faz academia e mantém há 

meio século o mesmo peso: 52 quilos. Diz que aprendeu que “as coisas benéficas da idade 

são todas interiores. O corpo é que é o problema. Desistiu de bater a cabeça com 

algumas “questões insolúveis”: perder o cabelo e ficar mais lenta para tarefas como 

“calçar meia”. “Tenho que me acostumar”. (O Banquinho de um pé só, 27/09/09) 

 

No primeiro parágrafo, a repórter responsável pela matéria opta por revelar a 

vestimenta da atriz Cleyde Yáconis apenas quando ela cita a sua idade (85 anos). Como a 
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artista está cheia de projetos e usando roupas costumeiramente vistas em jovens, pode-se 

inferir que a jornalista quer torná-la mais semelhante a essa faixa etária, afastando a ideia do 

idoso improdutivo e antiquado e traçando, então, um quadro positivo da terceira idade. Além 

disso, a aproximação das duas faixas etárias através da vestimenta pode contribuir para a 

inclusão social da pessoa idosa. 

Já no segundo parágrafo, o corpo ganha uma interpretação ambígua. Primeiramente, 

ele é classificado como sendo estável e saudável (Cleyde mantém o mesmo peso há 50 anos), 

mas depois, a atriz revela considera-lo um “problema”, citando características do 

envelhecimento como “perder o cabelo” e “ficar mais lenta para tarefas”. Apesar do período 

parecer contraditório, a jornalista, na verdade, intencionou mostrar como o processo de 

envelhecimento pode ser complexo e multifacetado, mesmo a um nível individual. Assim, ela 

escapa de cair em estereótipos como o da velhice ser um período em que tudo é perda, ou em 

que tudo é agradável. Há perdas, mas também há ganhos. Como em uma das matérias sobre 

Manoel Carlos, aqui também se optou por encerrar a matéria com um tom menos pessimista: 

a declaração de Yáconis é conformativa com o momento que ela está vivendo.  

 

“ ‘Envelhecer é ter mais e mais anos, e, agora, tenho 81. Então, sou velha. E acho que 

gosto de ser velha’, diz, sorridente, com metade dos cabelos brancos e a outra metade 

pintada de vermelho. ‘Ser velha é ter um pouco de leveza e uma mala nas costas, sabe? 

E a mala está cheia de coisas pesadas, de aflições, de faltas, de ausências e de mortes, 

porque, quando se está velho, há muitos mortos antes de você. Eles estão com você, mas 

estão nas suas costas, às vezes um pouco pesados, às vezes como espíritos.’ ” (“Faço 

cinema com o acaso”, diz Agnès Varda, 28/09/09) 

 

 Esta notícia é semelhante à da cantora cubana Omara Portuondo, já que o 

envelhecimento é tratado principalmente através de depoimentos. Aqui, eles são provenientes 

da cineasta Agnès Varda. Ela define o envelhecimento como um fenômeno contraditório, ao 

mesmo tempo “leve” e “pesado”, mas sobretudo como algo positivo, devido à sua declaração 

“Eu gosto de ser velha”. Aqui, diferentemente da matéria de Benito di Paula, o jornal mostra 

uma congruência com a fala de Varda, classificando-a como sorridente e enfatizando o lado 

positivo da velhice. 

 Outra inferência que pode ser feita é referente ao visual da diretora (“metade dos 

cabelos brancos e a outra metade pintada de vermelho”). O jornalista só prefere abordá-lo 

quando a diretora comenta sobre o envelhecimento: assim, compreende-se que a finalidade 



100 

 

era relacionar diretamente uma informação com a outra. No caso, o envelhecimento é mais 

uma vez abordado de maneira pouco convencional. Aqui, o fenômeno é ligado com a idéia de 

inovação, de mudança, do inusitado, já que a idosa da matéria tem os cabelos de duas cores 

diferentes. Pode-se concluir, então, que o intuito do repórter era quebrar mais um mito 

referente ao idoso: o de que ele é apático e avesso a mudanças. 

 

“FOLHA – Casamentos mudam muito com o correr dos anos... 

BETHÂNIA – Sim. Você vai envelhecendo. Os anos vão passando. A sua voz já está 

numa outra emissão, o chão do palco que você pisa é diferente. Tudo vai andando. 

Envelhecer é sempre novidade. 

FOLHA – Não é repetição? 

BETHÂNIA – Acho uma burrice achar que é repetição e que as coisas vão perdendo não 

sei o quê. [Envelhecer] é um privilégio. Já imaginou quantas estrelas vão ser descobertas 

e eu estou viva pra ver? Estar andando no tempo é uma benção.” (“Estou completamente 

fora de moda”, 01/10/09) 

 

A fala da entrevista é carregada de um teor otimista sobre o processo de 

envelhecimento. Porém, é preciso ressaltar que o jornal contesta este raciocínio da cantora 

Maria Bethânia. A Folha indaga se não é uma repetição das outras fases da vida. À primeira 

vista pode parecer uma pergunta preconceituosa e até ofensiva, mas na verdade não passa de 

uma forma do assunto continuar a ser abordado e destrinchado, como forma de melhor 

informar o leitor. 

 

“No último dia 15 de setembro, aos 92, Lynn fez história novamente. Tornou-se a artista 

mais velha a colocar um disco na primeira posição do ranking de vendas, tomando o 

posto de Bob Dylan, que o fizera aos 67 (...) 

  Cozinha, faz compras e retira sua aposentadoria sozinha. Vera, que foi considerada a 

Marlene Dietrich britânica, diz que o segredo da saúde é a rotina. Acorda às 7h30, 

nunca pula uma refeição e não dorme maquiada.” (Aos 92, musa do Pink Floyd derrota os 

Beatles, 18/10/09) 

 

Esta matéria relaciona diretamente a idade do personagem da matéria e o fato em 

questão. A importância dada aos 92 anos de Vera Lynn se deu por ela ter batido um recorde. 

Ou seja, aqui, a idade foi explicitada tanto para chamar a atenção do leitor como para deixar 
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mais claro o impacto do acontecimento. A matéria reveste o processo de envelhecimento com 

uma conotação positiva, pois se trata de uma cantora de idade bastante avançada que 

conseguiu vender mais discos que um dos grupos musicais mais populares do mundo – os 

Beatles.  

A intenção de reverência continua em outro parágrafo, que descreve a rotina de Lynn. 

No excerto, a cantora de 92 anos é descrita como uma pessoa ativa e saudável: a intenção aqui 

é desmistificar o mito do idoso doente e alquebrado, dando à matéria um duplo benefício 

(quebrar preconceitos e dar um exemplo de superação aos seus leitores, principalmente os 

idosos).   

No entanto, o jornal acaba utilizando uma expressão pouco adequada para se referir à 

idosa: a palavra “velha” dá a impressão que Vera Lynn está gasta. O ideal seria trocar o termo 

por “idosa”, que não denigre a imagem dessa faixa etária. O desconhecimento do real 

significado dos termos referentes à terceira idade demonstra que os jornalistas ainda precisam 

de preparo e estudo para divulgar matérias sobre idosos. Neste caso, mesmo quando o jornal 

intencionava noticiar um acontecimento atrativo aos seus leitores mais velhos, o seu 

tratamento à idosa protagonista acabou não sendo o ideal. 

 

“Lady MacBeth do Distrito de Mtzensk”. Nesta narrativa inspirada em tragédia de 

Shakespeare, o autor russo Nikolai Leskov (1831-95) descreve a transformação de uma 

jovem casada com um velho comerciante em uma assassina implacável” (Os Dez+ - 

Literatura, 18/10/09 – Mais!) 

 

 Essa nota representa a única matéria encontrada no caderno Mais! (de um corpus de 

quatro meses) que se refere à terceira idade de maneira geral, graças a um romance que tem 

um idoso como um dos seus personagens. Tal ausência demonstra que, assim como a 

Ilustrada, o suplemento semanal também não se interessa em abordar o processo de 

envelhecimento ou qualquer outra temática específica dos idosos, impedindo, assim, que a 

terceira idade seja discutida de modo mais denso. Além disso, salienta-se o uso do termo 

“velho” na nota, que, como já foi dito, reveste-se de conotações negativas. O jornalista 

poderia ter caracterizado o personagem em questão como “idoso”, um tratamento mais 

respeitoso. 
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“Foi olhando o morro da Mangueira pela janela de casa, em 2000, que a aposentada 

Lucia Laguna, à época com 60 anos, achou o que buscava desde que abandonara o 

magistério, sete anos antes. 

  “Do outro lado, havia um morro. Achei que precisava trabalhar o meu entorno, a 

paisagem que me rodeia. Essa era a resposta que eu procurava tanto e que talvez 

aplacasse a minha angústia”, conta ela. 

  Nove anos depois e ainda inquieta, hoje, Laguna, 68, é destacado nome da pintura 

brasileira e acaba de ganhar sua primeira individual em São Paulo, na galeria Virgílio, 

em cartaz até 19 de novembro.” (Artista que começou aos 60 conquista mercado, 25/10/09) 

 

 Aqui, a idade da artista também é bastante importante para a matéria. Sua função é 

acentuar o sucesso conseguido por Lucia Laguna: mesmo começando sua carreira artística 

com uma idade avançada (60 anos), ela, aos 68, não só já é reconhecida no meio, como ainda 

está “inquieta”, ou seja, está na ativa, produzindo (mais uma vez, o aspecto 

comercial/mercadológico é destacado). Com essa matéria, o jornal buscava construir uma 

história de superação e inspiração, e que, pela idade da personagem, pode servir de exemplo 

para outros idosos. 

 

“ ‘Mas reconheço que fiquei mais vagaroso, já que estou caminhando para os 77 anos, o 

que não é brincadeira’, continua. Ele conta que fez recentemente uma cirurgia para 

corrigir a catarata nos dois olhos. Por isso, depois de uma hora na frente do 

computador, começa a lacrimejar, o que o obriga a intervalos durante o trabalho. 

‘Como vê, sou um sobrevivente. Conto ir até o fim e não criar problemas para os meus 

atores e atrizes, que amo como se fossem filhos, já que interpretam personagens criadas 

por mim.’ ” (Manoel Carlos, 77: “Sou um sobrevivente”, 04/11/09 ) 

 

 Novamente o autor Manoel Carlos é usado como exemplo de um idoso que enfrenta 

problemas próprios da idade. A diferença para a outra notícia sobre ele anteriormente 

analisada é que aqui o tom é mais positivo. Manoel Carlos, na sua última fala, se considera 

“um sobrevivente”, fala esta que se tornou título da matéria. Apreende-se, então, que os 

problemas próprios da terceira idade são noticiados, mas de um modo mais leve e otimista, o 

que não deixa de ser interessante e estimulante para os idosos leitores do jornal. 
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“A mais velha tem 87 anos e já mandou um vídeo defendendo sua escolha para a 

produção.” (Big Brother 10 tem candidata de 87 anos, 12/11/09) 

 

Este excerto, apesar de curto, foi a base para a redação do título da matéria. 

Provavelmente ele foi escolhido por ser um fato inusitado (uma idosa de idade avançada ter se 

inscrito para um programa que costuma ter praticamente apenas pessoas jovens em seu 

elenco), mas, ao mesmo tempo, dá destaque à pessoa idosa, o que não é muito comum em 

matérias em que eles não são o foco principal. No caso, a angulação era mostrar apenas um 

balanço dos candidatos inscritos no reality show Big Brother Brasil.  

 

“Em “Christmas In The Heart” (sai aqui em dezembro), Dylan canta 15 canções de 

feriados religiosos. Isso mesmo: é Natal, é Dia de Ação de Graças, é fim de ano. É letra 

sobre estrela de Belém, sobre sinos prateados e sobre fé 

  (...) São todas canções tradicionais, antigas (...)” (Bob Dylan para fãs, crianças, vovós, 

24/11/09) 

 

Há aqui outra concepção, se não preconceituosa, pelo menos questionável. O trecho 

acima é sobre o segmento “para vovós”, e fala das canções religiosas, tradicionais e antigas do 

CD de Dylan. Ora, não há nenhuma informação clara na reportagem de que o cantor produziu 

o disco para avós – a conclusão foi feita, então, pelo próprio redator. Percebe-se, então, que 

este relaciona diretamente esse membro da família a canções religiosas e tradicionais, como 

se fosse uma característica importante e comum a todos as mulheres idosas, o que nem 

sempre é verdade. Em suma, a matéria estereotipou a figura familiar da avó. 

 

4.3.3 Considerações 

 

A partir de agora, vamos nos preocupar em sintetizar o que foi descoberto com a 

Análise Temática na Análise Quantitativa e com a interpretação de contextos na Análise 

Qualitativa. Comecemos pela Quantitativa. 

Considerando a importância da terceira idade hoje, não só no Brasil como no mundo 

inteiro, é inconcebível que os meios de comunicação ainda não concedam o devido espaço a 

esse setor da população. Tomando como exemplo o corpus pesquisado (410 matérias 

informativas da Ilustrada), esse reconhecimento ainda está longe de ser alcançado. 
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Pela Análise Quantitativa, pudemos demonstrar esse descaso com dados precisos. Por 

exemplo, verificamos que das 410 matérias acima mencionadas, apenas 2 eram voltadas 

especificamente para toda a faixa etária dos idosos. Existem muitas manifestações artísticas e 

debates pertinentes para essa fase da vida, mas a Folha ainda não se preocupou em noticiá-las. 

Estranha-se esse fato porque o jornal já é bastante segmentado e reserva algumas páginas (na 

forma de suplementos semanais) para públicos diferenciados como adolescentes (Folhateen) e 

crianças (Folhinha). Quanto aos idosos, só houve uma vez um suplemento dedicado a eles – o 

caderno Maioridade, em 2009, mas ele não foi continuado pela empresa. Eles permanecem, 

antes e depois dessa experiência, sem um espaço próprio. 

Comparando-a com a Análise Quantitativa, a Análise Qualitativa apresenta resultados 

mais positivos. Dentre os 22 trechos investigados (nos quais o foco é a pessoa idosa), a 

maioria apresenta um tratamento respeitoso e coerente à terceira idade. Estão presentes 

exemplos de vida, superação de obstáculos, auto-reflexão, resolução ou descrição de 

problemas, evolução... a lista é diversificada. Além disso, o processo de envelhecimento foi 

abordado de maneira realista, já que tanto as suas vantagens como as suas desvantagens, o 

lado bom e o ruim, foram mencionadas.  

Entretanto, a abordagem da Ilustrada, adequada para a população idosa, esbarra na 

parca quantidade de matérias dedicada a eles. Os períodos analisados são pouquíssimos perto 

do número total que aparece diariamente no caderno. Do que adianta os idosos serem 

abordados pelo jornal de uma maneira eficiente e pertinente, se essa abordagem se perde em 

meio de tanta informação gerada diariamente? É preciso que a Folha aumente sua produção 

voltada para idosos para que esta classe seja devidamente representada. 

Além disso, o fato da maioria das matérias serem adequadas para a terceira idade não 

releva o fato de que existem algumas que não o são. Em alguns dos excertos, o idoso é 

estereotipado, mal interpretado, sub-aproveitado e até mesmo desrespeitado.  

Apesar de alguns acertos, a Ilustrada ainda tem muito o que fazer em suas páginas a 

respeito dos idosos. O jornalismo cultural tem muito a lhes oferecer, mas os idosos ainda não 

podem aproveitar totalmente estes benefícios. Espera-se, então, que a Folha perceba a 

crescente importância da terceira idade na sociedade brasileira e possa fazer uma cobertura 

adequada dos temas caros a essa faixa etária. 

O segmento dos idosos é muito importante, já que a cada dia aumenta em número, mas 

ainda não possui uma fonte de informações confiável e acessível (já que, atualmente, poucos 

idosos costumam navegar na internet) para se conhecer melhor e se atualizar sobre o que 

acontece à sua volta e que lhe interessa diretamente. Os meios de comunicação – e mais 



105 

 

especificamente os jornais impressos – têm o dever de preencher essa lacuna, de modo a 

defender os interesses de uma fatia expressiva dos seus leitores e incluí-la socialmente. 

Afinal, o jornalismo tem como missão, acima de tudo, informar a todos.  

 

4.4 Análise de Conteúdo – 2010 

 

A finalidade desta segunda Análise de Conteúdo não é refazer de maneira idêntica as 

inferências da Análise de 2009, e sim, atualizá-la por meio da comparação. Os índices 

encontrados nessa segunda investigação serão avaliados tendo como base os descobertos em 

2009. Pretende-se, assim, descobrir se houve alguma alteração na visibilidade da pessoa idosa 

entre um ano e outro na Folha de São Paulo. 

 

4.4.1 Análise Quantitativa 

 

Tabela 5 – ANÁLISE TEMÁTICA 2010 – Abrangência 

 

 Ilustrada Ilustríssima 

Idosos em particular 538 55 

Idosos no geral 2 0 

 

 Primeiramente, podemos perceber que os idosos estão muito mais presentes na 

Ilustrada de 2010 do que na de 2009 (são 540 matérias em 2010 contra 410 em 2009); já a 

Ilustríssima apresentou um ligeiro aumento de matérias em relação ao Mais! (55 contra 40). 

No entanto, tal acréscimo não é tão relevante como aparenta ser, já que o jornalismo cultural 

da Folha continua não apresentando uma política editorial voltada para a população idosa. 

Percebe-se isso ao verificar o número de matérias específicas para as pessoas mais velhas: 

duas, o mesmo número encontrado em 2009. Já a Ilustríssima sequer apresentou uma matéria 

relacionada às pessoas dessa faixa etária. 

 Tendo essa deficiência em vista, saber que o número de matérias sobre idosos 

aumentou não tem grandes significados. Enquanto não houver uma mudança na política 

editorial do jornal, os eventuais aumentos ou decréscimos de matérias sobre idosos que forem 

notados entre um ano ou outro terão caráter arbitrário.  No máximo, é possível inferir que o 

jornal optou por divulgar mais produções e apresentações de idosos. Sim, porque o caderno 
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continuou apresentando as características mercadológicas percebidas na análise anterior, 

conforme mostra a tabela seguinte. 

 

Tabela 6 – ANÁLISE TEMÁTICA 2010 – Assuntos 

 

 Ilustrada Ilustríssima 

Divulgação de eventos 205 20 

Divulgação de produtos 144 28 

Fatos diversos 113 0 

Entrevistas 25 4 

Falecimentos 18 0 

Resultados e Conclusões 15 0 

Debates 10 0 

Perfis 7 3 

Efemérides 2 0 

Pesquisas 1 0 

 

 Como se pode ver, pouco mudou de um ano para outro, no referente aos assuntos da 

Ilustrada. “Divulgação de eventos”, “Divulgação de produtos” e “Fatos diversos” 

continuaram a ser as categorias em que os idosos mais aparecem nas folhas do caderno. 

Infere-se, então, que o caderno continua preso à agenda cultural, e abordando o idoso apenas 

em função das suas produções e apresentações. Entretanto, não se deve estranhar que esse 

aspecto não tenha se alterado, já que noticiar os acontecimentos e lançamentos do mercado 

cultural sempre foi uma das bases do jornalismo cultural diário praticado pela Folha de São 

Paulo.  O mesmo pode ser dito das demais categorias, que apresentaram números muito 

próximos nas duas análises. Assim, continuam válidas as inferências feitas no estudo de 2009.  

A única alteração relevante que pode ser indicada é no campo dos “Resultados e 

Conclusões”, que teve um acréscimo de 12 matérias em 2010. Isso significa que, neste ano, a 

Ilustrada optou por divulgar mais as conclusões de palestras e discursos proferidos por 

pessoas idosas, além de mais idosos terem se sagrado vencedores de concursos. Esses dois 

fatores foram os responsáveis pelo aumento na ocorrência de matérias da categoria. É 

interessante notar que um deles (referente aos desfechos de palestras e eventos similares) é 

resultante direto das edições editoriais do jornal e outro não, já que se trata de resultados de 
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competições, os quais o jornal como um todo não tem poder de decisão. A sua única escolha, 

aqui, é escolher se divulga ou não o desfecho do concurso, o que geralmente é feito, dada a 

importância desses eventos para o mercado artístico. 

 Mesmo o suplemento semanal tendo sido substituído, a Ilustríssima manteve a mesma 

estrutura de matérias do Mais!. O foco continuou na divulgação de produtos e eventos, com 

algumas ocorrências de entrevistas e perfis. Por ser um material cuja finalidade é dar espaço a 

discussões alongadas e mais complexas sobre os mais diversos assuntos, num primeiro 

momento é surpreendente não encontrar (como no Mais!) nenhuma ocorrência na categoria 

“Debates”. Essa discrepância pode ser explicada pela nossa análise só trabalhar com matérias 

culturais e informativas, o que impossibilita um grande número de textos de serem analisados. 

É possível que tais textos (opinativos e / ou de outras áreas, como a política) contenham 

debates, mas esse não é o propósito deste estudo. O que se pode inferir é que, com relação a 

matérias culturais e informativas na Ilustríssima, a maioria, seja em forma de nota, notícia ou 

reportagem, se referia à divulgação de produtos e eventos. Apesar de tais fatos serem 

discutidos de forma mais ampla, o suplemento acaba por comprometer a sua capacidade de 

debater assuntos mais abrangentes. 
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Tabela 7 – ANÁLISE TEMÁTICA 2010 – Termos 
 
 

Ilustrada Ilustríssima 
filme / longa / longa-
metragem / road movie / 
filme-catástrofe / 
documentário / 
documental 

358 romance / livro / volume / 
livrinho / livrão/ biografia 
/ autobiografia 

71 

autor / autoria / co-autor / 
co-autoria / escritor / 
escrever / romancear 

338 autor / autoria / escritor / 
escrever / romancista   

66 

romance / livro / volume/ 
título 

299 cultura / cultural 26 

obra / obra de arte / obra-
prima  

252 filme / documentário / 
longa-metragem 

24 

diretor / diretor de 
programação / diretor 
artístico / diretor 
executivo / dirigir / co-
dirigir   

242 arte / artes plásticas / arte 
sacra / arte moderna / arte 
contemporânea / artístico 
/ arte popular 

24 

ator /atuar 190 obra / obra de arte 
contemporânea / obra-
prima 

23 

artista / artista plástico / 
vídeoartista 

188 História (campo) / 
histórico / história 
literária  / história da 
pintura / micro-história 

22 

cantor / cantar 169 fotografia / imagem 18 
trabalho / trabalhar / 
retrabalhar 

166 artista / artista plástico 17 

show 155 natureza 15 
mostra / exposição / 
megaexposição 

147 Literatura / literário 15 

lançar / relançar / 
lançamento / 
relançamento 

144 trabalho / trabalhar 14 

história (narrativa) / 
narrativa / trama / enredo 

134 diretores / dirigir 14 

Cinema / cinematográfico 127 crítico / crítica 14 
música / canção 126 biblioteca / Biblioteca 

Nacional 
12 

 

 Tendo sempre em vista a primeira Análise Temática de termos (feita com a Ilustrada e 

o Mais!), podemos fazer algumas inferências comparativas.  

Uma das mais evidentes é o acréscimo no número de ocorrências por categoria da 

Ilustrada (em 2009, a freqüência variou de 96 a 299 ocorrências para cada tema no caderno 

diário; em 2010, de 126 a 358). Num primeiro momento, pode-se depreender que em 2010 

houve uma repetição maior das palavras-chave, mas esse não é o caso. Na verdade, o aumento 
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de ocorrências está diretamente relacionado ao das matérias encontradas. Foram 410 textos 

selecionados da Ilustrada em 2009 contra 540 em 2010 (um crescimento de 31%). Por isso, é 

natural que haja uma freqüência maior de palavras na análise do segundo ano. Já a 

Ilustríssima obteve uma proporção maior de aumento nas matérias (37,5%: 40 no Mais! e 55 

na Ilustríssima), mas, com exceção do primeiro e segundo termos mais freqüentes, a 

ocorrência das palavras se assemelha bastante à do Mais!. Assim, percebe-se que a 

Ilustríssima tem uma gama maior de palavras-chave que o Mais!, já que o número de 

ocorrências entre os suplementos praticamente não se modificou. 

Também houve pouca diferença entre os próprios termos: foram 12 coincidências 

entre a Ilustrada de 2009 e 2010, e 8 entre o Mais! e a Ilustríssima, indicando que a política 

editorial da Folha de São Paulo não se modificou. Pelo menos em referência aos 

suplementos, a constatação surpreende, já que ambos tem finalidades diferentes (ver páginas 

78 e 79). Mesmo assim, tanto termos referentes à produção cultural (romance, autor, filme, 

obra e trabalho) quanto a discussões mais aprofundadas (cultura, arte e História) figuraram 

nas listas tanto do Mais! quanto da Ilustríssima. Conclui-se que o suplemento cultural da 

Folha pode até ter sido trocado, mas o seu conteúdo apresenta ainda algumas semelhanças. 

No caso, ambos contém divulgação mercadológica e um debate mais denso do que a cobertura 

cultural diária. Refletindo sobre a Ilustrada, que teve um número de coincidências superior à 

Ilustríssima (12 de 15), pode-se inferir que não houve nenhuma modificação significativa: o 

caderno continua fortemente ligado a divulgação de produtos e eventos. 

Uma terceira inferência, essa de caráter mais grave, é que a discussão da figura do 

idoso e dos seus aspectos específicos continua ausente tanto na Ilustrada quanto na 

Ilustríssima, já que não houve nenhum termo relacionado a essa faixa etária presente nos 

termos mais comuns. Ou seja, mesmo depois de um ano transcorrido, a terceira idade continua 

sendo negligenciada pela Folha de São Paulo, pelo menos nos cadernos e suplementos 

culturais. Nas páginas dessas produções textuais, as pessoas mais velhas continuam sendo 

tratadas apenas como produtoras, tendo a sua condição social totalmente ignorada. 

Essa tendência, mais uma vez, é mais intensa na Ilustrada que, como um típico 

caderno cultural diário, dá mais destaque à agenda. Dos 15 termos mais freqüentes de 2010, 8 

correspondem a produtos ou eventos (filme, romance, obra, trabalho, show, mostra, 

lançamento e música/canção), e 5, a produtores (autor, diretor, ator, artista, cantor). As 

exceções ficaram por conta das palavras “história” (que já havia sido uma das exceções 

encontradas em 2009), “cinema” e seus derivados. Mais uma vez, comprova-se a falta de 

modificações de um ano para outro: a Ilustrada continua noticiando aos seus leitores as 
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narrativas dos produtos e eventos presentes em suas páginas (por exemplo, o enredo de um 

livro, filme, peça de teatro, ou até mesmo um relato apurado pelos jornalistas ou narrado pelos 

entrevistados das matérias). Além do mais, mantém-se a discussão das artes, mesmo que ela 

esteja ainda subjugada à divulgação da agenda. Tal debate, que vai além dos objetivos 

primários do caderno, está representado pelo termo “cinema”, com 127 ocorrências. Como 

não poderia deixar de ser, um fenômeno análogo ocorreu na Ilustrada de 2009, dessa vez com 

a palavra “música” (no sentido de “arte”, e não de “canção”) classificando-se como uma das 

mais recorrentes do caderno. Em suma, os conteúdos da Ilustrada podem até mudar, mas a 

sua estrutura permanece a mesma. 

Pode-se dizer o mesmo da Ilustríssima. Como já vimos, ela conta com oito termos que 

já figuraram no Mais!. Se passarmos à investigação das palavras-chave que não coincidem 

(fotografia, artista, natureza, literatura diretor, crítico e biblioteca, além dos derivados), 

descobre-se um padrão similar ao do suplemento extinto. Assim como o Mais!, a Ilustríssima 

também oferece uma cobertura mais diversa de assuntos, trazendo textos sobre fotografia, 

natureza e bibliotecas, por exemplo.  

Um conjunto de termos que necessita ser comentado é “crítica / crítico” (refere-se 

tanto ao profissional ou conjunto destes quanto ao adjetivo). A partir dele, podemos inferir 

que o suplemento, apesar de noticiar produtos e eventos, também reserva espaço para abordar 

linhas de pensamento mais crítico (ou seja, mais complexo e fundamentado), assim como dá 

mais espaço à figura do crítico profissional, revelando o caráter mais reflexivo da Ilustríssima 

em relação à Ilustrada.  

 

4.4.2 Análise Qualitativa 

 

Nesta segunda Análise Qualitativa, o objetivo continua sendo o de extrair inferências 

dos conteúdos implícitos dos trechos selecionados abaixo através de um processo de 

interpretação. O tema dos trechos continua atrelado a discussões específicas da terceira idade. 

A única diferença é que o suplemento investigado agora é a Ilustríssima, pelo Mais! ter saído 

de circulação em 2010. Além disso, como a interpretação dos excertos é muito específica, as 

comparações com a primeira Análise Qualitativa só será realizada no próximo subitem, 

intitulado “Considerações” (ver página 123). Dito isso, podemos começar a análise.  

 

“Às vésperas de completar cem anos, Ernesto Sábato mantém uma rotina simples, 

pontuada pelo encontro com os parentes próximos – especialmente os três bisnetos, de 
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11, nove e quatro anos - , ao lado de livros de pintura e sob os cuidados de uma 

enfermeira.  

 “Limito-me a dizer o que é certo e suficiente: o mantemos isolado e protegido, rodeado 

pelas coisas e pessoas de que gosta. Impedimos visitas que poderiam perturbá-lo e até 

exercemos uma certa censura televisiva: os filmes substituem os noticiários, porque 

sabemos que ele tem direito a descansar e a não se angustiar mais com um mundo que 

não é aquele que sonhou”, diz o filho. “Está entre algodões, não deixamos que o 

incomodem”.” (Ernesto Sábato, 99, 01/08/2010 – Ilustríssima) 

 

 A matéria sobre Ernesto Sábato não traz um depoimento do próprio, provavelmente 

porque (como deixa a entender o depoimento do filho) o redator da Ilustríssima se enquadra 

nas visitas que “poderiam perturbá-lo”. No entanto, o profissional, ao abordar a velhice do 

escritor, privilegia a transcrição da fala do filho ao invés da descrição do dia-a-dia de Sábato: 

percebe-se isso facilmente pelo número de linhas destinado a um tópico e ao outro.  

Assim, podemos fazer a inferência que o intuito do jornal é explicitar as ligações 

familiares do idoso, mostrando a importância de tais laços quando se está em uma idade 

avançada. Como se pode ver acima, é a família que organiza a vida do ancião e até o proíbe 

de realizar certas atividades. É uma abordagem inovadora, porque as relações sociais do idoso 

raramente são assunto das páginas dos grandes jornais. 

 

“Para parar [de atuar], é parar mesmo: deitar na cama e morrer. Aos 87 anos, eu ainda 

tenho uma vida sexual, mas não basta. O empenho de criar é muito forte. Não há nada 

que substitua isso. A melhor coisa do mundo é ser ator de teatro. Quem não é não sabe o 

que está perdendo”, exalta. (...) 

  O documentário não pretende mostrá-lo invulnerável. Há registros, por exemplo, da 

fragilidade física do ator, da falta de firmeza nas pernas e do sono irregular, que o leva a 

dormir em doses de duas ou três horas ao longo do dia, passando boa parte da 

madrugada acordado. (...) 

  “A audição e a visão caíram. Estou só com 50% de visão do olho direito e nada do 

esquerdo”, conta ele. “Mas no palco tudo é fácil. Não é romantismo. Há o prazer em 

driblar o móvel, passar pelo sofá, dar uma volta na cadeira e sentar do outro lado”.  (O 

senhor dos palcos, 14/08/2010) 
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 A reportagem sobre o ator Sérgio Britto é atípica na Folha de São Paulo: não só o 

idoso em questão é base para a matéria de capa do caderno - e mais uma do miolo, de onde foi 

extraído o próximo trecho -, como também o envelhecimento é discutido de maneira 

abrangente. O jornalista responsável pela matéria tentou abordar o assunto da maneira mais 

equilibrada possível, tratando dos prós e dos contras do processo. No primeiro parágrafo do 

excerto, o próprio Britto se define como uma pessoa ativa: segue na profissão de ator e até 

cita a sua vida sexual, que será retomada na matéria do miolo da Ilustrada. 

 No entanto, em seguida, o repórter redige um parágrafo mostrando que, em 

decorrência da idade, Britto está mais fragilizado. Logo em seguida, num único parágrafo, os 

dois lados da questão são resumidos em mais uma fala do ator: ele sofre com problemas 

físicos mas eles não são importantes na hora de atuar.  

Com isso, pôde-se depreender que o repórter tentou construir um fenômeno natural (o 

envelhecimento) de maneira realista, tomando o devido cuidado para não romantizá-lo nem 

demonizá-lo. Além do mais, pode-se perceber uma posição de reverência do jornal em relação 

ao idoso, já que o título da matéria é “O senhor dos palcos”, denotando que Britto é um dos 

melhores na sua área de atuação. 

 

“ “Quero dormir sozinho. A parte sexual existe, mas a matrimonial, não.” 

   A idade avançada é sinônimo de pais e muitos amigos mortos. Nada que o tenha levado 

à depressão. 

   “Sou frio? Sou gelado? Não, é que eu enfrento bem as dificuldades. Lágrimas não 

combinam comigo.” ” (‘Lágrimas não combinam comigo’, diz Sergio Britto, 14/08/2010) 

 

 Aqui, a abordagem de explicar de maneira mais completa o envelhecimento continua. 

Um novo aspecto desse processo é posto em discussão pelo caderno: quando se vive tanto 

quanto Britto, presenciar a morte de amigos e familiares se torna mais freqüente. Mas esse 

fato negativo é emendado com um positivo: Britto consegue lidar bem com as dificuldades da 

sua vida. Outro aspecto importante da matéria é a reiteração – rápida, mas essencial – de que 

o ator tem uma vida sexual ativa. O assunto ainda pode causar polêmica na nossa sociedade, 

mas isso não impede o jornal de discuti-lo. Assim, a Folha intenta derrubar preconceitos 

acerca da terceira idade. 

 A matéria apresenta muita utilidade para os indivíduos idosos, porque mostra que a 

velhice possui suas desvantagens, mas que pode ser superada pela fibra moral de cada um. 

Sérgio Britto é construído pela Ilustrada como um vencedor, e não um “coitadinho”, o que 
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certamente tem o potencial de inspirar outros idosos a trilhar uma trajetória igualmente bem-

sucedida.  

 

“Ao decidir que a série “O Menino da Lua” terá dez volumes, Ziraldo, 77, garantiu mais 

alguns anos de trabalho – e, diz ele, outros tantos de vida. “Vou escrever um por ano”, 

afirma à Folha. “Foi o jeito que eu inventei para enganar a morte.” ” (Maluquinho faz 30 

anos com 100° edição, 14/08/2010) 

 

 Esse texto da Ilustrada é um dos que mais nitidamente demonstra a sua política 

editorial, já que trata (de maneira clara) o personagem principal da matéria como um 

produtor. No trecho escolhido, Ziraldo relaciona diretamente suas futuras criações (os 

volumes da série “O Menino da Lua”) com um aspecto importante de sua vida (a sua 

sobrevivência “planejada” por vários anos). Podemos usar essa situação de exemplo para o 

que discutimos anteriormente neste trabalho: os produtos e evento são a base do caderno, com 

todos os outros assuntos sendo construídos em volta deles.  

 Tendo em vista os leitores idosos, mais uma vez o exemplo é positivo, já que Ziraldo 

possui uma postura bem-humorada em relação à morte, uma temática que assusta não só as 

pessoas de mais idade como também grande parte da sociedade. Abordá-la um assunto tão 

funesto de maneira leve tem duplo benefício: tranqüilizar os leitores mais temerosos da morte 

e tornar o texto mais criativo. 

 

“Amor aos 60 – Aos 49, quando conheci Desirée, ele foi arrebatador. Aos 60, ele é 

encantador. 

  Sexo aos 60 – Um espetáculo” (Domingão do Galvão, 15/08/2010) 

 

 Essa matéria foi retirada da coluna Monica Bergamo, que dedicou uma página inteira à 

entrevista com o narrador Galvão Bueno, que havia acabado de completar 60 anos na época. 

O texto é importante por, mais uma vez, trazer à tona o assunto da sexualidade. O primeiro 

depoimento, sobre o amor na terceira idade, é aceito socialmente e nada tem de 

surpreendente: não se questiona nem se censura dois idosos que se amam ou estão 

apaixonados.  

Mas a coluna pretendeu ir além e questionar o narrador sobre o sexo nessa nova fase 

da vida – um tópico muito mais polêmico do que um relacionamento puramente platônico. A 

resposta pode ter sido curta, mas ganha importância por ter sido o encerramento da matéria (é 
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a declaração que fica mais “fresca” na cabeça do leitor) e por ter sido repetida na mesma 

página, no espaço reservado para as citações mais impactantes. Mais uma vez, a Folha de São 

Paulo procura trazer uma abordagem pouco convencional, ignorando tabus ou preconceitos 

para tratar de um assunto da maneira mais transparente possível, incentivando, assim, a 

sociedade a fazer o mesmo. 

 

“Lygia completou 87 anos em abril. “A velhice é um horror”, diz. Aparenta, porém, bem 

menos idade. Da juventude, conserva intactas a elegância e a vaidade” 

 “Tô na idade da pedra lascada. A velhice é um horror. Eu era uma jovem tão bonita. 

Mas para não envelhecer você tem que morrer jovem. E ninguém quer morrer jovem. 

Não temos como escapar de envelhecer”. 

 “Meu ofício é uma dádiva. Posso entrar na pele dos personagens de todas as idades. 

Posso ser gay, lésbica, jovem, homem. É muito bom. A velhice é muito solitária, mas 

tenho minha vocação para salvar minha vida” (Bienal do Livro mostra hoje Lygia por 

Lygia, 21/08/2010) 

 

Antes de começar a interpretar o trecho, deve-se explicar que apenas o primeiro 

parágrafo está contido no corpo dos textos. Os outros dois são, na verdade, aspas com o 

depoimento da escritora Lygia Fagundes Telles que não podem encontrados (pelo menos, não 

em sua totalidade) no decorrer da matéria. 

Como outras matérias da Análise, esta pretende fornecer uma perspectiva realista do 

envelhecimento através das declarações de Lygia Fagundes Telles. Por isso, o jornalista optou 

por publicar tanto depoimentos pessimistas sobre essa fase da vida (os dois primeiros 

parágrafos, principalmente – “a velhice é um horror”) quando falas resignadas referentes a ela 

(“A velhice é muito solitária, mas tenho minha vocação para salvar minha vida”). A 

mensagem que se quer passar neste texto é: se o envelhecimento não é um período muito 

agradável, pelo menos é possível conviver com ele. 

No entanto, há que se fazer uma ressalva sobre o primeiro parágrafo deste excerto. Ele 

começa com um depoimento negativo de Lydia sobre a velhice. É seguido, então por uma 

frase (escrita pelo redator da matéria) que atenua tal declaração ao afirmar que a escritora 

aparenta menos idade. O problema com essa oração é que ele dá a entender que é um 

problema ou uma lástima uma pessoa ser idosa e aparentar ter exatamente a sua idade atual. 

Ao tentar “rejuvenescer” a autora, o jornalista adota uma postura pouco aconselhável, tendo 
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em vista que outros idosos não tão conservados fisicamente podem se sentir ressentidos ou 

ofendidos com tal declaração. 

 

“Aos 77 anos, a italiana Adriana Asti teve de voltar três vezes ao palco para que 

cessassem os aplausos da platéia após a segunda das três apresentações que fez no 

festival, na sexta-feira”. (“Existe crise na Itália”, diz atriz de Pasolini, 13/09/2010) 

 

 Neste trecho, o idoso é relacionado diretamente à idéia do sucesso. Ao invés do 

redator da matéria fazer uso da construção “Adriana Asti, 77”, como sugere o Manual da 

Redação da Folha, ele prefere dar mais destaque à idade da idosa com a locução “Aos 77 

anos”. Ele emenda o dado com outra informação, a de que a atriz foi muito aplaudida. Dito 

isso, uma inferência possível é que o jornalista intencionou mostrar que, mesmo com uma 

idade avançada, é possível ser aclamado e elogiado, indo de encontro à idéia disseminada do 

ancião gasto. Ou seja, mais uma vez, a Folha vai na contramão do pensamento consolidado 

em nosso país e tenta mostrar o idoso de maneira mais positiva.  

 

“A forma física da banda surpreende. O diminuto vocalista Klaus Meine, 62, conduz o 

público e, fundamental, continua berrando bem. 

  Mas quem nasceu mesmo para a coisa é Rudolf Schenker, 62. Alto, cabelo arrepiado 

descolorido e aqueles óculos escuros que parece não tirar há uns 20 anos, ele faz todas as 

poses da cartilha do guitar hero.” (Scorpions triunfa com décadas de hits, 15/09/2010) 

 

Neste trecho, o jornalista responsável pela matéria cria uma imagem favorável às 

pessoas idosas de duas maneira diferentes. A primeira delas diz respeito à boa forma física da 

banda, que, na época, tinha dois integrantes idosos (um deles, Klaus Meine, é elogiado pelo 

jornalista pelo seu poder vocal). A segunda refere-se à aproximação de duas faixas de idade: o 

idoso e o jovem. A conexão se faz possível através da descrição do outro idoso da banda, 

Rudolf Schenker, cujo visual (“cabelo arrepiado e descolorido” e “óculos escuros”) é 

compartilhado por muitas pessoas mais jovens que ele. Além disso, o fato do jornalista ter 

relacionado o guitarrista com um jogo (“Guitar Hero”), admirado principalmente por um 

público adolescente, ajuda a aproximar os dois grupos etários. 

Em uma só matéria, a Ilustrada foi bem sucedida ao mostrar ser possível um idoso ser 

saudável (combatendo o mito do idoso doente) e estabelecer um elo de ligação entre idosos e 



116 

 

jovens, elo esse que dificilmente encontra-se na nossa sociedade. Desse modo, o caderno 

diário acaba contribuindo para a inclusão social da terceira idade. 

 

“Aos 60, com cabelos grisalhos e óculos de grau, Frampton não parece se incomodar 

com a idade. “Todo mundo envelhece. É o curso natural da vida. Eu sinto que hoje estou 

no meu melhor momento”, afirma.” (‘Estou no melhor momento’, diz Frampton, 60, 

15/09/2010) 

 

 Este pequeno excerto da notícia sobre Peter Frampton é o único espaço dedicado ao 

comentário do envelhecimento, mas é um dos mais importantes, pois o depoimento do cantor 

sobre o assunto foi a base para a criação do título da matéria, além de ter sido usado para 

finalizá-la (ou seja, a fala de Frampton se reveste de caráter conclusivo). Levando esse dado 

em consideração, pode-se perceber que o jornalista quis passar uma idéia favorável à velhice. 

A construção do jornalista vai ao encontro da declaração de Frampton, que não só considera o 

envelhecimento algo natural, como também um período positivo. Aqui, a abordagem desse 

processo pode parecer idealizada, mas, ao mesmo tempo, serve como um contraponto ao que 

se pensa sobre a velhice nos dias de hoje.  

 

“As desilusões não fazem de Valdo um velho ranzinza. Sobra humor em seu relato, 

mesmo para comentar seus problemas de próstata ou fracassos do passado. 

  Postura semelhante tem Scliar, mesmo que hoje mais cético do que na juventude. 

 “Cheguei à maturidade totalmente reconciliado com a vida. Apesar de tudo, o Brasil 

melhorou. E eu acredito nos jovens, é uma geração admirável”, diz Moacyr, com um quê 

indisfarçável de Valdo”. (Moacyr Scliar revê com ironia decepções políticas, 18/09/2010) 

 

 Nesta matéria, podemos encontrar exemplos de um idoso fictício e um real, com 

ambos contribuindo para construir uma imagem positiva da velhice. O primeiro, Valdo 

(personagem do livro de Moacyr Scliar), apresenta problemas típicos do processo de 

envelhecimento (“problemas na próstata”), mas, mesmo assim, lida com eles de modo bem-

humorado. Já Scliar comenta que está “reconciliado com a vida” e que tem esperança nas 

gerações mais jovens. O jornalista responsável pela matéria, ao juntar as duas visões, cria uma 

certa imagem do envelhecimento (um fenômeno com seus problemas específicos mas que 

pode ser encarado de modo alegre e descompromissado) que pode atrair e agradar os leitores 

idosos. 
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“Como o senhor se sente sobre o processo de envelhecer?  

 Bem, sou contra (risos). Creio que não haja recomendações em seu favor. Você não 

ganha sabedoria com o passar dos anos. Na verdade, você se deteriora, é isso que 

acontece. As pessoas tentam retratar o processo da melhor maneira, dizem que você se 

torna mais terno. Você aprende a compreender a vida e acertar as coisas. Mas você 

trocaria isso tudo por voltar aos 35 anos.  

 Já passei por aquela situação de acordar no meio da noite e começar a pensar sobre a 

minha mortalidade, pensar no fim – e causa calafrios. 

 

Envelhecer mudou seu trabalho de alguma maneira? 

 Não, meu trabalho surge ao acaso. Não existe lógica ou sequência ordenada em nada do 

que faço. Acabo fazendo o que parece certo naquele dado momento. Em toda minha 

vida, jamais assisti a qualquer dos meus filmes depois de lançados. Nunca.” (“Não sou 

culto; diversão é uma cerveja”, 19/09/2010) 

 

Em entrevista, o cineasta Woody Allen traça um panorama negativo do processo de 

envelhecimento, desmentindo supostos benefícios da terceira idade. Mesmo assim, a matéria 

possui a sua utilidade para os leitores idosos, já que se trata de uma outra visão sobre o tema, 

e que pode auxiliar a sua reflexão sobre o período em que vive. Quanto à posição do jornal, 

infere-se que ele desejava fornecer aos seus leitores uma visão mais aprofundada do assunto, 

já que fez duas perguntas ao cineasta relacionadas ao envelhecimento, sendo que este espaço 

poderia facilmente ser reservado a uma discussão mais ampla da filmografia do diretor. 

 

“Para falar com o público antes da exibição de Fahrenheit 451, Bradbury precisou que 

segurassem o microfone para ele. Na cadeira de rodas desde que sofreu um infarto, há 

mais de dez anos, o autor é uma figura frágil, mas não lhe faltam palavras afiadas e bom 

humor.” (Bradbury faz 90 anos, 19/09/2010 – Ilustríssima)  

 

Esta é mais uma matéria que se propõe a contrabalancear o processo de 

envelhecimento, de modo a não passar uma imagem nem muito negativa, nem muito positiva. 

O escritor Ray Bradbury é inicialmente descrito como uma figura de saúde fragilizada, mas 

que compensa o seu estado com “palavras afiadas e bom humor”. Ou seja, o jornalista tentou 

transmitir implicitamente que a velhice traz prejuízos (principalmente físicos), mas que eles 
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podem ser atenuados pelo caráter da pessoa. Tal abordagem, realista em sua natureza, pode 

fazer com que os idosos pensem a respeito da sua condição, o que demonstra a sua 

importância. 

 

“O roteirista americano Irving Ravetch, indicado duas vezes ao Oscar por “O 

Indomado” (1963) e “Norma Rae” (1979) morreu, aos 89, de pneumonia, neste domingo, 

em Los Angeles. Ravetch era casado com a também roteirista Harriet Frank Jr., com 

quem escreveu mais de 20 produções”. (Morre, aos 89, o roteirista Irving Ravetch, 

22/09/2010) 

 

Selecionamos esta nota para mostrar que, de 2009 para 2010, ela continua sendo muito 

utilizada (9 das 18 matérias sobre falecimentos em 2010 apresentavam esse formato) para 

noticiar a morte de alguém famoso no meio cultural. Reiteramos que a nota, por ser muito 

concisa, não dá conta de resumir toda a vida e obra de alguém, e, por isso, quando alguém 

falece, uma notícia ou reportagem seria mais indicada. 

 

“As frases memoráveis de seu pai, o também ator Procópio Ferreira (1898-1979), são 

sempre rememoradas. Uma em especial de vez em quando é citada: “Minha velhice é 

definitiva, mas sua juventude é provisória” ” (Bibi Ferreira une MPB ao tango em novo 

espetáculo, 13/10/2010) 

 

O excerto transcrito acima faz as vezes de encerramento para a notícia sobre o novo 

espetáculo da atriz Bibi Ferreira. Como a frase sobre a velhice é a última lida pelo leitor, ela 

tem a intenção de causar uma reflexão sobre o período em que o idoso vive, não só para as 

pessoas mais velhas, mas também para as mais novas (já que a frase compara a velhice à 

juventude). Este é um dos exemplos de como o jornalismo cultural pode servir para elevar o 

senso crítico do leitor, através da sugestão de temáticas complexas, que instigam a meditação 

ou até mesmo o debate. 

 

“Aos 74 anos, Brown não dança mais, mas segue ativa. Até dezembro, mantém em 

cartaz uma exposição de desenhos no Museu de Arte Contemporânea de Lyon, na 

França. Ela também já trabalha na próxima coreografia, com estréia prevista para 

outubro de 2011. “Dançarei até o fim”, finaliza Brown.” (Pioneira pós-moderna, Trisha 

Brown revê repertório no Brasil, 19/10/2010) 
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Esta matéria assemelha-se a de Ziraldo, já que define o idoso (o personagem principal 

do texto) como produtor e como uma pessoa ativa. O objetivo do caderno é mostrar que o 

idoso sente-se realizado por causa de seu trabalho, de seus projetos. A frase de encerramento, 

um depoimento da coreógrafa Trisha Brown (“Dançarei até o fim”), serve para confirmar tal 

linha de pensamento.  

Depois de várias matérias relacionando o estado de espírito da pessoa idosa com a sua 

produção, pode-se questionar se elas não seriam prejudiciais para aqueles anciões que, por 

motivo de saúde, por exemplo, estão impedidos de viver ativamente. Esse texto mostra que 

não. Trisha, por causa da idade avançada, não dança mais. Entretanto, isso não impede que ela 

adapte a sua rotina para as suas possibilidades atuais. Assim, a matéria acaba por mostrar que, 

seja qual for a sua idade, o importante é realizar alguma atividade, o que certamente é útil 

para qualquer idoso que esteja lendo o texto. 

 

“O autor sabe que vai morrer (tem 68 anos)...” (O Lobo e a morte, 07/11/2010 – 

Ilustríssima) 

 

Como já foi comentado neste trabalho, morrer não é um privilégio da velhice. E, 

mesmo assim, o jornalista acaba por relacionar a idade do personagem principal à idéia de 

morte iminente. É claro que, quando uma pessoa já está com uma idade avançada, pode-se 

conjecturar que a morte está próxima, mas uma coisa não é sinônima da outra. Com as atuais 

condições médicas e de vida, já não é mais tão incomum viver até os 90, 100 anos.  

Por isso, alguém que tem 68 anos, como o personagem principal da matéria, não 

necessariamente está próximo da morte. No entanto, é exatamente esse tipo de relação que é 

desenvolvida pelo redator da matéria, que provavelmente ainda está preso a uma imagem 

arcaica do idoso: a do ser humano que não tem mais nada a fazer a não ser esperar a morte 

chegar. O período destoa dos analisados até agora, pois, em vez de tentar quebrar os 

preconceitos acerca da pessoa idosa, acaba por reforçá-los. 

 

“Apesar de sutil, fala com liberdade sobre sexo. E não se constrange quando lhe 

perguntam sobre o fato de ser sexagenário e ter uma obra baseada no erotismo. 

 “Os gibis são o reino da fantasia. Desenhar cenas de sexo não supõe que o autor tenha 

um físico que permita que ele realize, na prática, o que está narrando”, diz.” (“Eu me 

proponho mesmo a excitar”, afirma Manara, 10/11/2010) 
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 A primeira observação que deve ser feita a respeito do trecho selecionado é que o 

repórter da Ilustrada oculta por alguma razão quem indaga o quadrinista Milo Manara sobre a 

relação entre sua idade e sua obra. Foi o próprio jornalista? O contexto parece indicar que 

sim, pois o texto da matéria nos informa que a entrevista foi dada por Manara para a Folha no 

hotel em que estava hospedado, e não em um local em que vários jornalistas estariam 

presentes, como numa coletiva de imprensa. 

 Mas, no caso de ter sido o próprio repórter a fazer a pergunta, porque não o indicou no 

texto? Na Folha, não é incomum ver jornalistas se referirem a si mesmos no corpo dos textos, 

especialmente em reportagens. Uma hipótese é que o profissional pode não estar confortável 

com o fato de ter que relacionar diretamente um idoso com atividades de cunho sexual, 

preferindo não se comprometer e fazendo uso de um texto pouco claro. Se tal suposição for 

verdadeira, ela é mais um indicativo de que os jornalistas da Ilustrada deveriam compreender 

melhor as especificidades do indivíduo idoso.   

 Quanto ao conteúdo da matéria, podemos dizer que ela é bem-sucedida ao construir 

um personagem bastante complexo, já que o quadrinista não vê o envelhecimento de um 

modo convencional. Manara, por um lado, não se constrange ao falar de sexo mesmo sendo 

idoso (o que, reiteramos, ainda não é disseminado ou mesmo bem visto em nossa sociedade) 

e, por outro, não acredita que, na sua idade, pode fazer o que seus personagens fazem. A 

matéria, desta maneira, acaba por pintar um quadro multifacetado de um idoso, que não vê 

superestima nem subestima a velhice. Tal abordagem é ideal não só para a terceira idade, mas 

também para a toda a sociedade, que acaba conhecendo melhor essa faixa etária e refletindo 

sobre a mesma. 

 

“ “Já me chamaram para programas de auditório. Acho que jurado é uma fórmula 

ultrapassada. Ficar velho é bom, mas ficar ultrapassada eu não gosto. Hoje na TV é só 

deboche” ” (Depois de viver avó no cinema, Elke Maravilha será cigana, 14/11/2010) 

 

 Neste trecho, o envelhecimento é rapidamente mencionado (e não é citado 

novamente), não sendo tão significativo como outros selecionados para esta Análise 

Qualitativa. Entretanto, ele traz a opinião positiva de uma idosa a respeito da velhice, que 

diferencia essa fase da vida da condição de se ficar ultrapassado. É mais um caso da Ilustrada 

tentando criar uma imagem do idoso (a de um ser ativo e atualizado) distinta do que está 

consolidado na população em geral, apesar de, neste caso, o jornalista não ter se pronunciado 

sobre o assunto como em outros trechos. Ele prefere deixar a discussão apenas na fala da 
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entrevistada, o que demonstra que, para ele, o assunto não tinha potencial de ser 

desenvolvido. Na realidade, a postura do repórter se assemelha à da Ilustrada na produção de 

matérias envolvendo idosos, já que raramente o caderno se dispõe a discutir temáticas 

próprias da terceira idade. 

 

“Folha: Aos 70 anos, o sr. vai começar a contar o tempo outra vez? 

Dominguinhos – É engraçado, ouvi meu pai com 70 anos dizer que o Brasil era o país do 

futuro. Ouvi o mesmo de Tinoco [da dupla com Tonico]. Agora é a minha vez de chegar 

à mesma idade e dizer o mesmo.” (Dominguinhos comemora 70 anos com disco inédito, 

21/11/10) 

 

 A entrevista com Dominguinhos, que na época estava prestes a completar 70 anos, 

demonstra criatividade por dois motivos. O primeiro é por se utilizar da letra da canção 

“Quem me levará sou eu” (Se o calendário acabar / eu faço contar o tempo outra vez...) para 

formular uma pergunta a Dominguinhos. Já o segundo corresponde a, com essa pergunta, ter 

tratado a velhice de uma maneira inovadora: como um recomeço, e não como um fim, como 

geralmente ela é vista. Assim, a Ilustrada não apenas desconstrói uma idéia pré-concebida, 

ela a inverte completamente, servindo como exemplo de jornalismo de qualidade e como 

forma de aprimorar a imagem que se têm sobre os idosos (e que, às vezes, é como o próprio 

idoso se vê). 

 

“Ou imaginar papeis para a nova velha carreira. “Há personagens de [Harold] Pinter 

que podem ser feitos por atores da minha idade.” Têm fôlego esse marinheiro.” (Ator 

retorna aos palcos depois de 55 anos, 21/11/10) 

 

 Em congruência com a última matéria (coincidência ou não, elas foram publicadas no 

mesmo dia), a notícia referente ao retorno de José Renato à carreira de ator também trata da 

velhice como um recomeço. O trecho acima serviu como encerramento do texto: assim, pode-

se concluir que a imagem final do ator é positiva. Além de especular sobre futuros papeis, 

Renato, para o jornalista, demonstra “ter fôlego”. Cria-se, então, um modelo de matéria 

extremamente benéfica para os leitores idosos: a que trata a velhice como uma fase da vida 

cheia de possibilidades e desafios. 
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“Com bastante desenvoltura para um senhor de quase 80 anos, ele interpretou alguns de 

seus versos musicados pelo filho.” (‘Sou mais músico do que poeta’, afirma Augusto de 

Campos, 22/11/10) 

 

Ao noticiar um fato incomum envolvendo um idoso (o poeta Augusto de Campos 

cantou músicas de rock com a banda de seu filho), a Ilustrada acabou tratando-o de modo 

estereotipado. Utilizando-se da construção “Com bastante desenvoltura para um senhor de 

quase 80 anos”, o caderno deixou subentendido que pessoas dessa idade não são desenvoltas, 

ou seja, ágeis, vivazes. A matéria, então, classifica Augusto como uma exceção à regra, 

classificando os outros idosos como apáticos. Essa postura demonstra uma falta de 

conhecimento sobre a terceira idade atual, que está cada vez mais ativa e enérgica, além de 

revelar uma atitude preconceituosa. 

 

“A artista Tomie Ohtake, que completou 97 anos no domingo, inaugurou a mostra 

“Pinturas Recentes”, com 25 obras, anteontem, no instituto que leva seu nome. Os 

senadores eleitos Marta Suplicy (PT) e Aloysio Nunes Ferreira (PSDB), a galerista Nara 

Roesler e Vilma Motta passaram para dar um abraço em Tomie. Depois do vernissage, a 

artista disse que queria “um prato de macarrão alho e óleo” e foi dormir às 3h da 

manhã.” (Super Pique , 25/11/10) 

 

Queremos chamar atenção para o final dessa nota, encontrada na coluna Monica 

Bergamo. O texto diz que a artista Tomie Ohtake “foi dormir às 3h da manhã”, uma 

informação pouco relevante, dado que o tema da matéria é a abertura de uma exposição. A 

única hipótese que pudemos levantar para o acréscimo desse dado é o fato de Ohtake ter 97 

anos. Assim, para a coluna, é incomum noticiar que uma pessoa de idade tão avançada possa 

dormir tão tarde, o que, novamente, pode ser classificado como uma postura preconceituosa 

(no caso, a coluna acredita que todos os idosos costumam dormir cedo).  

 

“Não aparentava estar cansado, apesar da longa viagem e dos seus 82 anos.” (Pai diz que 

Michael Jackson ia ‘morrer fazendo shows’, 26/11/10) 

 

Este trecho, além de apresentar uma constatação preconceituosa, ainda é ambíguo. 

Não é possível identificar se o jornalista responsável pela redação da matéria acredita que as 

pessoas idosas sejam cansadas por natureza ou que elas fiquem cansadas depois de uma longa 
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viagem (ou ele pode acreditar nas duas coisas). Sendo a resposta certa uma ou outra, o 

repórter acaba por cair em uma generalização da terceira idade, abordando-a de maneira 

inadequada e desrespeitosa. 

 

“Parece drástico, mas não destoa da personalidade desse oitentão, sem nenhuma pinta 

de vovô.” (Seguranças fizeram Joe tirar porte de arma, 26/11/10) 

 

 A sub-matéria sobre Joe Jackson (o pai de Michael Jackson) também contém uma 

afirmação inapropriada envolvendo a idade do personagem. No texto, o fato de Jackson ter 

tirado porte de arma é colocado em oposição à expressão “pinta de vovô”. Pode-se depreender 

dessa relação que “vovô”, aqui, é considerado uma pessoa pacífica, serena, estereotipando a 

figura do avô (algo parecido ocorreu na Análise Qualitativa de 2009, com a matéria do CD 

natalino de Bob Dylan – ver página 103). Também podemos perceber que o redator da 

matéria (que não está assinada, mas que provavelmente é o mesmo autor da reportagem, 

Lúcia Valentim Rodrigues) não está preparado para escrever sobre a terceira idade, pois ainda 

adota uma postura preconceituosa referente a essa faixa etária. 

 

4.4.3 Considerações 

 

O que se pode afirmar dos resultados desta segunda Análise do Conteúdo? 

Primeiramente, que a situação da Ilustrada pouco se alterou entre 2009 e 2010. A pessoa 

idosa continua a não ter um espaço próprio ou pelo menos uma cobertura extensa no âmbito 

cultural. Assim, seus interesses não são defendidos e os inúmeros benefícios de uma 

abordagem bem definida (como a inclusão social), mais uma vez, não puderam ser 

aproveitados. 

Através da Análise Quantitativa, confirmamos que a terceira idade praticamente só 

ganha destaque nas páginas da Ilustrada e da Ilustríssima quando produz algum objeto 

cultural (filme ou álbum, por exemplo) ou quando faz parte de algum evento (como uma peça 

ou uma exposição), uma tendência já observada na Análise de 2009. Raras eram as vezes em 

que o idoso ganhava espaço para discutir questões inerentes à sua faixa etária. 

Quanto à Análise Qualitativa, ela também apresentou uma manutenção em relação ao 

que foi descoberto com a Análise de 2009. Nela, encontramos diversos exemplos em que o 

envelhecimento era tratado de maneira inovadora, focando em desconstruir a visão 

estereotipada que a sociedade tem a respeito do idoso. Houve também casos em que a 
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abordagem referente à terceira idade se mostrou inadequada, mas, no geral, a Folha 

demonstrou estar no caminho certo para produzir matérias direcionadas para os idosos.  

O problema é que os textos que trazem uma discussão direta da velhice são ínfimos 

em comparação às matérias que são publicadas todos os dias pelo caderno (e todas as 

semanas, pelos suplementos), ou até mesmo em comparação às matérias selecionadas sobre 

este trabalho. Por exemplo, para a Análise Qualitativa de 2010, foram analisadas excertos de 

24 matérias, mas o corpus para este ano é composto de 595 textos (agrupando os da Ilustrada 

e Ilustríssima). Considerando que todas as matérias que continham trechos sobre o 

envelhecimento foram selecionadas para a Análise Qualitativa, o espaço reservado para 

discutir o idoso enquanto idoso é, realmente, muito reduzido.  

Delimitadas as nossas descobertas, podemos passar às considerações finais, onde 

tentaremos compreender de maneira mais complexa o fenômeno da visibilidade do idoso na 

Folha de São Paulo.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vamos dividir este último item em duas partes. Na primeira, vamos fazer um resumo 

de tudo que foi descoberto e analisado nos tópicos anteriores. Depois, com base nesse quadro 

explanatório, passaremos a sugerir algumas mudanças, com o objetivo de tentar melhorar a 

abordagem do idoso não só na Ilustrada e Ilustríssima mas também na Folha de São Paulo 

como um todo. 

Pelo que pudemos investigar através da Análise Quantitativa e Qualitativa (tanto a de 

2009 quanto a de 2010), podemos dizer, primeiramente, que tanto os cadernos quanto os dois 

suplementos (Mais! e Ilustríssima) cumprem seu papel dentro da política editorial da empresa, 

complementando-se entre si e tentando praticar o jornalismo cultural de modo completo. 

Enquanto que a Ilustrada se preocupa em noticiar a agenda e o mercado culturais, informando 

sobre lançamento de livros, discos, filmes, além da estréia de exposições e peças de teatro, o 

Mais!, em 2009 e a Ilustríssima, em 2010, ao mesmo tempo em que também discutem a 

produção cultural, visam a aprofundar assuntos que, por falta de espaço, não tem a chance de 

serem abordados da maneira que deveriam na Ilustrada. Além do mais, os suplementos não 

precisam se ater estritamente ao campo artístico, apresentando análises de assuntos políticos, 

econômicos ou históricos. Em suma, a Ilustrada cuida da informação jornalística, enquanto 

que cabia ao Mais! e cabe à Ilustríssima uma formação mais humanística do leitor. 

Apesar deste forte projeto editorial elaborado pela Folha, o jornal, infelizmente, ainda 

não consegue atender as necessidades da terceira idade no campo cultural. O pequeno número 

de notas, notícias e reportagens voltadas especificamente para cidadãos dessa faixa etária no 

caderno e suplementos comprova isso. Podemos citar, também, que existe um número 

aceitável de matérias que trazem idosos como os personagens principais. No entanto, é raro 

que, nesse tipo de texto, exista alguma discussão sobre temas específicos da terceira idade.  

A Análise Qualitativa nos mostrou que a postura da Folha perante os indivíduos da 

terceira idade é adequada na maioria das vezes. Os casos em que a figura do idoso é 

desrespeitada de alguma forma são poucos, mas existem. Podemos depreender, portanto, que 

falta um pouco mais de estudo e consciência social aos redatores da Ilustrada para que os 

idosos possam receber um tratamento aceitável e respeitoso. Ou seja, as matérias, nas poucas 

vezes em que se direcionam diretamente para a terceira idade, são satisfatórias e precisam 

apenas de alguns ajustes. 

Voltamos, agora, ao grande problema que encontramos, que é a falta de textos que 

tratem especificamente de assuntos caros à terceira idade. O idoso apreciará mais o jornal se 
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puder ver questões e temas voltados para sua faixa etária com mais freqüência. Não adianta 

apenas ter um texto bem redigido, é preciso que haja uma política referente à terceira idade 

postulada pelo jornal para que algumas mudanças possam ser feitas.  

Chegou a hora, então, de explicitar as alterações que julgamos necessárias para que a 

Folha de São Paulo possa abordar a figura idosa de forma totalmente adequada. Abaixo, 

listamos o que julgamos necessário para que o idoso se sinta representado no jornal. 

  1) Criação de um suplemento fixo para a terceira idade: O maior problema que 

encontramos em nossa pesquisa foi a falta de espaço reservado para a pessoa idosa. A solução 

mais prática para resolver essa situação seria criar um suplemento especializado na terceira 

idade. Em março de 2009, a Folha lançou o caderno especial Maioridade, que era voltado 

para idosos. No entanto, essa edição foi a única a ser publicada e, segundo email recebido por 

nós em 2009 do então ombudsman do jornal, Carlos Eduardo Lins da Silva, não existem 

planos para dar continuidade ao caderno. 

  Com a criação de um espaço próprio para o idoso, este poderia se informar melhor 

sobre temas que lhe interessam, problemas que o atingem diretamente, e aprender coisas 

novas. Todo este processo seria benéfico para o jornal, que ganharia vários leitores cativos, e 

para o público idoso, que se informaria melhor sobre a terceira idade, ou seja, sobre si mesmo.  

 O suplemento, por ser constituído de várias páginas, tem a vantagem de apresentar 

uma cobertura abrangente sobre um mesmo tema e para um público em especial. É o que 

acontece em suplementos como a Folhinha (crianças), o Folhateen (adolescentes) e o Fovest 

(vestibulandos). Assim, o suplemento para o idoso serviria para cobrir diversas áreas que o 

interessam. Além das tradicionais seções de saúde e previdenciária, ele não só poderia como 

deveria conter textos sobre sexualidade, política, economia, direito, local, nacional, mundial, 

bem-estar e, claro, sobre cultura.  

Consideramos a criação de um suplemento o modo mais eficaz da terceira idade ter 

suas necessidades atendidas na área jornalística, não só por ser um espaço voltado para o 

idoso, mas também por ser sobre o idoso, abordando as suas especificidades e correspondendo 

aos seus interesses. 

2) Aprimoramento e especialização dos jornalistas: Além de se ter um espaço 

próprio, o idoso precisa também de bons jornalistas para redigi-lo: são necessários 

profissionais que tenham um texto claro, coeso e, principalmente, que sejam conhecedores das 

especificidades da terceira idade.  

Vimos na Análise Qualitativa alguns excertos que demonstravam falta de 

conhecimento ou mesmo desrespeito aos idosos. Ao participar de programas de 
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especialização e cursos sobre a terceira idade, os repórteres aprenderiam mais sobre ela e 

como noticiá-la de maneira adequada. Desse modo, o suplemento para idosos não seria apenas 

um espaço para eles, mas sim um agrupamento de textos com qualidade, produzido por 

profissionais que conhecem seu público-alvo e suas características intrínsecas. 

3) Participação de idosos na produção (ou pré/pós-produção): finalmente, para que 

a cobertura jornalística voltada para idosos seja eficaz, é preciso que a própria terceira idade 

tenha algum poder de decisão com relação à produção das matérias jornalísticas. Obviamente, 

a redação de notícias, críticas e reportagens caberá sempre aos jornalistas, mas a participação 

de seu público alvo no desenvolvimento da informação é importantíssima. 

Afinal, por mais que os redatores conheçam seu público-alvo, quem decide o que quer 

ler e o que lhe atrai no final é sempre o leitor: ele tem a última palavra. Por isso, os idosos 

devem ser consultados de alguma forma para que a abordagem à sua faixa etária se mantenha 

sempre atual e em sintonia com o interesse do público. 

Primeiramente, poderiam ser realizadas pesquisas de opinião, com o intuito de 

descobrir os interesses do idoso, o que eles gostariam de ler em um jornal. Esse tipo de 

investigação é útil pela sua durabilidade: a opinião não muda do dia para a noite. Ou seja, o 

que for descoberto irá servir de base para as pautas do suplemento por muito tempo.  

O que pode ser feito também já acontece no jornal como um todo: abrir uma seção de 

cartas do leitor. Nela, o idoso poderia criticar ou elogiar matérias já publicadas, além de 

sugerir novos assuntos de cobertura. O feedback é imprescindível no jornalismo, já que é 

preciso ter algum parâmetro de aprovação ou reprovação de caráter mais imediato. As cartas 

são um bom meio de descobrir se o produto está agradando, ou não, seu público-alvo. 

Finalmente, temos que lembrar que o idoso também tem muito o que contribuir para o 

jornal diretamente. Se muitas vezes ele não tem meios próprios de se expressar ou mostrar sua 

opinião, o jornal pode ajudá-lo com esse problema. Em muitos websites voltados para a 

terceira idade, há espaço para a produção própria do idoso. Eles publicam poesias, contos, 

receitas, dissertações, dentre outros textos. Mas a internet ainda não é um meio dominado pela 

terceira idade. Já o jornal tem mais aceitação dessa faixa etária, e por isso, uma seção para 

publicação de textos próprios dos idosos seria mais efetiva, e ajudaria a popularizar um 

suplemento especializado em pessoas mais velhas. 

Dito isso, terminamos nossas sugestões. A criação de um suplemento com textos que 

dessem conta das especificidades da terceira idade e que contasse com a participação ativa de 

idosos seria a solução ideal para a falta de representação dos idosos em um dos jornais mais 
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importantes do Brasil. Desse modo, os idosos teriam um meio de se compreenderem o mundo 

que os cercam e a si mesmos, e a Folha angariaria mais leitores pela sua abordagem eficiente.  

Esperamos que não só esse jornal, mas todos os meios de comunicação percebam a 

importância do idoso em nossa sociedade e reservem uma parte do seu espaço (ou tempo, no 

caso das emissoras de TV e de rádio) para debater assuntos relevantes à terceira idade. Afinal, 

no futuro, não só o Brasil mas o mundo inteiro estará mais idoso, e logo teremos que nos 

adaptar a essa realidade. Noticiá-la da maneira certa será, então, imprescindível.  
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ANEXOS 
 

 
Em decorrência da grande quantidade de matérias utilizadas por esta pesquisa, o material foi 

gravado em dois CDs, que estão anexados abaixo. 
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