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Tinha oitenta e um anos de idade. Chamava-se dona Cândida Raposo. 

Essa senhora tinha a vertigem de viver. A vertigem se acentuava quando ia passar dias 

numa fazenda: a altitude, o verde das árvores, a chuva, tudo isso a piorava. Quando 

ouvia Liszt se arrepiava toda. Fora linda na juventude. Tinha vertigem quando cheirava 

profundamente uma rosa.  

Pois foi com dona Cândida Raposo que o desejo do prazer não passava.  

Teve, enfim, a grande coragem de ir a um ginecologista. E perguntou-lhe envergonhada, 

de cabeça baixa: 

-Quando é que passa? 

-Passa o quê, minha senhora? 

-A coisa. 

-Que coisa? 

-A coisa, repetiu. O desejo de prazer, disse enfim. 

-Minha senhora, lamento lhe dizer que não passa nunca. 

Olhou-a espantada. 

-Mas eu tenho oitenta e um anos de idade! 

-Não importa minha senhora. É até morrer. 

-Mas isso é o inferno! 

-É a vida, senhora Raposo. 

A vida era isso, então? Essa falta de vergonha? 

-E o que é que eu faço? Ninguém me quer mais... 

O médico olhou-a com piedade. 

-Não há remédio, minha senhora. 

-E se eu pagasse? 

-Não ia adiantar de nada. A senhora tem de se lembrar que tem oitenta e um anos de 

idade. 

-E... e se eu me arranjasse sozinha? O senhor entende o que eu quero dizer? 

-É, disse o médico. Pode ser um remédio. 

Então saiu do consultório. A filha esperava-a embaixo, de carro. Um filho Cândida 

Raposo perdera na guerra, era um pracinha. Tinha essa intolerável dor no coração: a de 

sobreviver a um ser amado. 

Nessa mesma noite deu um jeito e solitária satisfez-se. Mudos fogos de artifícios. 

Depois chorou. Tinha vergonha. Daí em diante usaria o mesmo processo. Sempre triste. 

É a vida, senhora Raposo, é a vida. Até a bênção da morte. 

A morte.  

Pareceu-lhe ouvir ruído de passos. Os passos de seu marido Antenor Raposo. 

 

   

 

 
 

 

 

 



RESUMO 

 

Esta dissertação que se insere no campo teórico das pesquisas em Análise do Discurso 

(AD) de orientação francesa, trata sobre os sentidos da velhice no discurso da mídia, 

tendo como objetivo descrever/interpretar, com foco no trajeto temático velhice, corpo e 

sexualidade, a partir de enunciados presentes na Revista Veja, os mecanismos de 

produção de sentidos sobre a velhice na contemporaneidade. Como a velhice, nos 

últimos tempos, tem rompido a mordaça do silêncio e entrado na pauta do discurso, 

observamos que a discursivização em torno dela vem acompanhada da ressignificação 

na maneira de ser velho. Produz-se, por intermédio desses discursos sobre o 

envelhecimento, um novo perfil do sujeito que está na terceira idade ou se aproximando 

dela. Produzidos no regime de poder e saber, os discursos sobre a velhice que circulam 

na mídia incidem sobre os cuidados com o corpo e a construção do novo velho. Esses 

discursos sugerem um conjunto de “práticas ascéticas” que com base no 

disciplinamento e controle do corpo, o moldam frente a um modelo de juventude 

perfilada na cultura do culto ao corpo e à saúde. Esse modelo ultrapassa a idéia de fase 

da vida e, apagando as fronteiras da noção de idade, configura-se num modo de ser 

sujeito. Dessa forma, ao se pensar a velhice na relação com a sexualidade encontra-se o 

discurso sobre o corpo atravessado por domínios discursivos diversos (religioso, 

político, médico, jurídico) que se entrecruzam numa rede de memória compondo os 

sentidos da velhice na atualidade. Para desenvolver nossa investigação, definimos 

analisar enunciados presentes em matérias da Veja publicadas no período de 2004 a 

2009 e utilizamos os dispositivos teórico-analíticos da AD como trajeto temático, 

acontecimento, memória, interdiscurso, práticas discursivas e discurso como 

ferramentas de análise dos enunciados. Constatamos na descrição e interpretação das 

materialidades discursivas inscritas na Veja que os sentidos da velhice são construídos 

pelos jogos de verdade que relacionam saber-poder definidos pelo conjunto das 

formações e práticas discursivas que desenham a cultura e a sociedade contemporânea. 

 

Palavras-chave: Discurso. Mídia. Velhice. Corpo. Sexualidade. 

 

  



ABSTRACT 

 

This dissertation is part of the theoretical field of research in Discourse 

Analysis (DA) French orientation, it is about the meanings of old age in media 

discourse, with the purpose of describe / interpret, with a focus on  thematic path in old, 

body and sexuality, from  statements present in the magazine Veja, the mechanisms of 

production of meaning about old age in contemporaneity. As old age, in recent 

times, has broken the stranglehold of silence and into the agenda of the speech, 

observed at “discursivização” around it comes with of reframing in the way to be old. It 

is produced through these discourses about aging, a new profile of the subject that is in 

old age or approaching it.  Produced in the regime of power and knowledge, 

discourses about old age circulating in the media focus on the care of the body and the 

construction of the new old. These statements suggest a set of "ascetic practices" that 

based on disciplining and control of the body, shape it face to the model of youth 

profiled in the culture of cult to the body and health. This model exceeds the idea stage 

of life, and erasing the frontiers of the concept of age, configures in way to be subject. 

 So, when thinking about old age in relation to sexuality is the discourse about the 

body crossed by several discursive fields (religious, political, medical, legal) which 

intersect in a memory network forming the meanings of old age today. To develop 

our investigation, We define to analyze present statements on issues of Veja published 

in the period 2004 to 2009 and use the theoretical and analytical devices from AD such 

as thematic path, event, memory, interdiscourse, speech and discursive practices as tools 

for analysis of statements. We found the description and interpretation of discursive 

material included in the Veja that the meanings of old are built by truth games 

linking knowledge-power defined by the set of formations and practices 

discursive that shape the culture and society contemporary 

 

Keywords: Speech. Media. Old age. Body. Sexuality. 
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NO MEIO DO CAMINHO HAVIA A VELHICE... E A VELHICE 

ATRAVESSOU A MINHA VIDA 

 

 

Todos os homens são mortais: eles pensam nisso. Um 

grande número deles fica velho: quase nenhum encara 

com antecedência esse avatar. 

                                               Simone Beauvoir  

 

 

 Quando adentrei os caminhos das letras participei de um projeto de extensão 

Tempo de madureza: onde brincadeira é coisa séria e nesse projeto desenvolvi 

atividades no Lar dos Idosos, um dos abrigos da cidade de Cajazeiras na Paraíba. O 

contato com os velhos me rendeu muitas histórias e despertou minha paixão pelo 

assunto. Na verdade, a minha experiência com a velhice começou cedo, ainda menina 

ajudei a cuidar do meu avô materno e sua morte deixou em mim uma falta imensurável.  

 Cada vez que conversava com os idosos, ouvindo suas histórias de vida, seus 

conselhos, era como se a falta do meu velho avô diminuísse, era como se ele tivesse 

presente ali. Encontrei no abrigo vários tipos de velhos: os poetas, os músicos, os 

professores, os razinzas, os sonhadores, os “enxeridos”, os que queriam casar de novo e 

os que nunca casaram. 

 Nas tardes vividas com os velhos senhores e as velhas senhoras, desenvolvendo 

as atividades do projeto, ouvi muitas histórias. Histórias de amores não correspondidos, 

de amores bem vividos e a expressa vontade, dentre um riso e outro, de viver mais 

amores. Essa sede de viver era sempre atravessada pela lembrança de já está velho, de 

ser de idade. Lembro bem uma ocasião em que estava desenvolvendo atividades sobre o 

dia dos namorados, foi uma tarde fervorosa de risos agudos, sugestões de presentes para 

amarrar ou terminar namoro, relatos minuciosos de amores junto a risos envergonhados 

que deixavam escapar narrativas de “enxerimento”. Nasceu, nesse momento, meu 

interesse em investigar a sexualidade dos velhos.  

 Movida por esse desejo, busquei dentro da academia os subsídios teóricos que 

pudessem embasar minha investigação sobre a velhice. Foi com o ingresso na 

Especialização em Língua Portuguesa na UFCG que se desenhou o caminho a ser 

seguido. Tive meu primeiro contato com a Análise do Discurso em um curso na UFPB, 

depois aprofundei as leituras por meio das orientações para o trabalho final do curso. 



Nesse processo investigativo que resultou na monografia de especialização, meu olhar 

sobre a velhice pousou sobre as lembranças de velhos, dentre outros campos temáticos, 

porém, minha investigação no terreno da velhice ainda estava incompleta, faltava 

pesquisar a sexualidade tão presente nos risos, nos olhares, nas palavras que escapavam 

nos momentos de espontaneidade.  

 Foi essa falta que conduziu a elaboração do projeto de pesquisa de mestrado sob 

a luz da Análise do Discurso, visto ser uma tendência teórica que muito tem contribuído 

para o desenvolvimento dos estudos linguísticos centrados na ordem discursiva, que por 

sua vez, insere nos domínios da linguagem questões sociais e históricas que implicam 

na produção dos discursos, dos dizeres de uma época.    

 Considerada na sua transdisciplinariedade, o campo de atuação da Análise do 

Discurso permite suscitar para a investigação, a partir de um ponto de vista discursivo, 

questões como a da produção de sentidos sobre a velhice.  

 A velhice é uma temática que nas últimas décadas vem rompendo o véu do 

silêncio e ganhando espaço em diversos campos discursivos, como o do direito, o da 

mídia, o da política e o campo acadêmico.    

  Situando-nos no lugar da Análise do Discurso de orientação francesa, tratamos 

sobre a emergência discursiva da velhice na contemporaneidade. O aumento da 

população idosa é um acontecimento demográfico presente não somente no Brasil, mas 

em todo o mundo. Esse acontecimento é resultado do aumento da longevidade, das 

melhores condições de vida, saneamento básico, alimentação e o desenvolvimento de 

vacinas para o controle de doenças infecciosas, dentre outros avanços no campo da 

medicina. Isso fez com que a sociedade passasse, nos últimos tempos, a tomar a velhice 

como objeto de estudo. Tendo em vista esse aumento populacional de idosos, foram 

implantadas políticas públicas para a chamada terceira idade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

O ano de 2003, no Brasil, foi um momento histórico em que eclodiram na 

mídia muitos discursos sobre a velhice. Tivemos a Campanha da Fraternidade que teve 

como tema Fraternidade e a pessoa idosa; paralelo à campanha que era desenvolvida 

em todo o país, colocando a velhice no foco do discurso, acompanhamos com grande 

repercussão, a novela da rede Globo Mulheres Apaixonadas, exibida em horário nobre, 

que trazia em sua trama um casal de idosos rejeitados e maltratados por sua neta 

“Dóris”. Esses personagens idosos e sua situação na trama geraram muita 

discursividade em torno de questões sobre a velhice.   



Somado a eventos aqui referidos, houve no final do ano a homologação, em 1º 

de outubro de 2003, do Estatuto do Idoso, documento oficial que normatiza, no Brasil, 

os direitos relativos ao idoso. Desde então, questões relacionadas à terceira idade são 

amparadas por lei. No Estatuto encontramos os direitos do cidadão a partir de 60 anos. 

Direitos esses equiparados aos direitos dos demais cidadãos, com ressalva para as 

peculiaridades que esse grupo etário possui.  

 

Art. 2º O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral que trata essa Lei, 
assegurando-se-lhe, por lei e por outros meios, todas as oportunidades, 

para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento 

moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e 
dignidade. (BRASIL, 2003, p. 23) 

 

 

O Estatuto surgiu como conseqüência de uma série de debates sobre o 

envelhecer realizados por ONGs, geriatras, gerontólogos e assistentes sociais, num 

momento em que a sociedade brasileira passava por mudanças demográficas e 

comportamentais. O Estatuto é uma resposta aos anseios e demandas de uma sociedade 

que está envelhecendo. No imaginário social envelhecer é chegar ao fim e perder as 

oportunidades.  Isso fica marcado no texto estatutário quando evidencia que o idoso 

goza de todos os direitos e oportunidades inerentes à pessoa humana. Como um 

discurso que regula e normatiza os direitos da pessoa idosa, o Estatuto está inserido 

num contexto em que se desenha uma nova ordem social.  

Não é de nosso interesse falar sobre o Estatuto do Idoso enquanto fato histórico 

em si, mas pontuar que, a partir de sua homologação, se produz um acontecimento 

discursivo, isto é, inscreve-se o encontro entre uma atualidade e uma memória, nos 

modos aos quais observa Pêcheux (2008). No caso da homologação do Estatuto, ocorre 

uma ruptura no modo como a velhice é representada no discurso.  

 Com base nas novas discursividades sobre a velhice, lançamos um olhar sobre 

os novos enunciados que se propagam na mídia a respeito dessa fase da vida, mas 

precisamente da relação velhice, corpo e sexualidade em matérias da Revista Veja. 

Buscamos na discursividade desse tema, a maneira como                                                                                          

se produz sentidos sobre ele.  

A incidência de novos discursos sobre a velhice e o envelhecimento é 

resultado de uma nova ordem social que se impõe com o aumento da longevidade. Esse 

aumento se dá devido, entre outros motivos, à melhoria da qualidade de vida, a prática 



de hábitos saudáveis como o cuidado com a alimentação e a prática de atividades 

físicas, bem como, o desenvolvimento de um verdadeiro arsenal da biomedicina para 

retardar os efeitos do envelhecimento.   

Esse quadro da nova ordem social impõe a constituição de um novo perfil para 

a velhice: uma velhice que se rejuvenesce constantemente, que no controle e 

disciplinamento do corpo não tem idade. Trata-se, portanto da constituição de uma 

velhice sem idade.  

Por conta dessa nova ordem em que o disciplinamento do corpo é 

discursivizado constantemente, como meio para atingir a juventude eterna, 

corroborando para uma construção ativa do idoso, consideramos consistente uma 

pesquisa que interrogue os sentidos produzidos sobre a velhice, na relação do idoso com 

a sexualidade.  

 Dessa forma, tendo em vista que a mídia é um forte meio pelo qual circulam 

diversos discursos, inclusive sobre o envelhecimento e a velhice, optamos nessa 

pesquisa por trabalhar com o suporte revista, uma das materialidades midiáticas que 

circula na sociedade.  

A revista selecionada para formar o corpus da pesquisa foi a Revista Veja.  

Escolhemos essa revista por ser a de maior circulação no Brasil e ser direcionada tanto 

ao sexo feminino quanto ao masculino. A Veja é uma revista semanal que possui uma 

tiragem entorno de um milhão e duzentos exemplares por semana, sendo que sua 

maioria, o correspondente a 80% da venda é para assinantes. Além do mais, a revista 

recentemente, no aniversário de quarenta anos, passou a disponibilizar on-line o acesso 

a todas as edições desde o seu surgimento em 11 de setembro de 1968, o que aumenta 

seu poder de circulação social. A Veja trata de muitos assuntos como política, cinema, 

economia, as pesquisas científicas sobre saúde, alimentação e os cuidados com o corpo 

e está sempre tematizando os fatos que se tornam acontecimento, dentre eles, a velhice.   

Outro fator que conduziu a escolha da Veja para a composição do corpus da 

pesquisa é o seu prestígio social. Sempre comprometida em oferecer aos leitores a 

“verdade” sobre os fatos, a Revista Veja é uma via para a circulação de saberes que na 

relação com o poder exercem influência sobre a subjetivação dos sujeitos modernos.   

Sabemos que essa revista não está direcionada ao público idoso, 

especificamente, porém muitos discursos que ali circulam, configuram em uma amostra 

da maneira como a velhice é vista, é constituída em nossa cultura. 



Para seleção das matérias da revista tomamos como referência o ano de 

publicação do Estatuto do Idoso. 

É importante ressaltar que com a homologação do Estatuto foi oficializado o 

termo idoso para o tratamento de pessoas a partir de 60 anos em substituto ao termo 

velho
1
 que ao longo do tempo foi associado a sentidos negativos. Visando a constituição 

de uma nova velhice, de um novo perfil do sujeito com idade igual ou superior a 60, os 

termos idoso e terceira idade são oficializados no discurso estatutário como 

politicamente corretos e passam, dessa forma, a expandir-se nas demais esferas 

discursivas da sociedade. 

  Dessa maneira, vemos com mais freqüência na TV, nas revistas, em matérias 

especiais uma proliferação de discursos que se inscrevem em manchetes de jornais, 

capas de revistas, propagandas e em outros gêneros, enunciados que falam de velhice, 

de envelhecimento, de longevidade, de corpo.  

 Diante dessa emergência em que a velhice entra na ordem do discurso, 

observamos que sua recorrência no discurso midiático vem se solidificando cada vez 

mais, desde a homologação do Estatuto do Idoso em 2003.  

 O Estatuto versa sobre os direitos da pessoa idosa e as punições que a violação 

desses direitos pode provocar. 

 
Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do 

poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a 

efetivação do 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. 

(BRASIL, 2003, p.23). 

 

   

 De forma gradativa o Art. 3º regula e pontua as estâncias que devem assegurar 

os direitos dos idosos, começando pela família, atravessando pela sociedade e chegando 

ao poder público. Essa gradação alude a uma historicidade sobre o envelhecimento. 

Antigamente, o cuidado com o ancião era de responsabilidade da família ou de 

instituições filantrópicas, geralmente administradas pela igreja. Com a industrialização 

                                                             
1Neste trabalho usamos os termos velho e idoso como similares, apesar de que quando formos para 

análise veremos que há efeitos de sentidos diferentes quanto ao uso de um ou outro, mas concordamos 

com Zimerman (2002, p. 10) quando afirma que “depreciativo é substituir a palavra velho por 

eufemismos, como se ser velho fosse um defeito que devesse ser escondido. Chamar alguém de velho, de 

meu velho, pode ser muito carinhoso e é esse carinho e respeito que eu quero que os velhos tenham. O 

que deve ser mudado não é a forma de se referir ao velho, mas sim a maneira de tratá-lo”.  

 



houve uma grande mudança na forma de trabalho, o modelo de composição familiar 

alterou-se também, o que gerou conseqüências para o trabalhador velho, sua família e 

para a sociedade industrializada.   

Conforme assegura o Art. acima, todas as estâncias têm obrigação de garantir ao 

idoso os direitos que os demais cidadãos possuem. O discurso do Estatuto assegura aos 

cidadãos com idade igual ou superior a 60 anos a efetivação do direito à vida, à 

liberdade, à cultura, ao lazer, à cidadania, etc. Na continuidade do texto, no Art. 8º o 

Estatuto diz que “o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um 

direito social, nos termos da Lei e da legislação vigente”. 

 Um dos efeitos de sentido do discurso do Direito é o da igualdade para todos. 

Simbolicamente, a justiça é cega e todos são iguais perante a Lei, mas como todo dizer 

está em relação com outros (FOUCAULT, 2000), o texto do Estatuto ao afirmar que o 

envelhecimento é um direito a ser protegido, estabelece também que esse direito está 

sendo violado, por isso, impõe com a autoridade que possui a responsabilidade da 

família, da comunidade, da sociedade e do poder público em assegurar o direito à 

velhice, direito que deve ser igual ao dos outros cidadãos.   

Observando esse movimento do discurso legal para a garantia dos direitos dos 

mais velhos, a construção do corpus dessa pesquisa de Mestrado teve como referência o 

ano de aprovação do Estatuto. Apesar de ter sido aprovado em 1º de outubro de 2003, 

esse documento só entrou em vigor em janeiro de 2004. Interessante ressaltar, que nas 

edições da Revista Veja de outubro a dezembro de 2003 não encontramos nenhuma 

matéria sobre velhice. É em 03 de março de 2004 que vamos encontrar a primeira 

matéria sobre o assunto.  

A matéria é especial, fala sobre a escritora Lya Luft e sobre “o sucesso depois 

dos 60”. Essa primeira manifestação discursiva sobre velhice na Revista, após a 

homologação do Estatuto do Idoso, sinaliza marcas da produção de uma nova “verdade” 

sobre essa fase da vida produzindo efeito de continuidade e positividade “o sucesso 

depois dos 60”.  

Tomamos a noção de tema como primeiro procedimento metodológico da 

pesquisa. O tema que tratamos é velhice e diante da diversidade de assuntos recorrentes 

sobre esse tema, nosso olhar posa mais especificamente na relação velhice/sexualidade. 

Lendo as matérias da Veja de 2004 a 2009, observamos uma regularidade discursiva 

nas matérias da Revista quanto ao tratamento do tema velhice: manter-se jovem na 

velhice é a regra. Exemplo disso é a matéria da Veja de 02 de junho de 2004: A 



medicina constata que certos alimentos previnem e até ajudam a curar certas doenças. 

Além disso, uma boa dieta pode atrasar o processo de envelhecimento em até vinte 

anos. 

  Os discursos sobre o corpo, envelhecimento e longevidade muito incidentes nas 

páginas da Revista ao tratar de velhice, versam da maneira como o sujeito pode agir 

para prolongar a juventude, falam do uso de cosméticos, do controle sobre a 

alimentação, da prática de exercícios físicos que somados a cirurgias plásticas resultam 

numa velhice feliz.  

Frente a essa constatação de uma regularidade em meio à dispersão, efetuamos 

um novo recorte dos textos que vão constituir o corpus discursivo da pesquisa, usando a 

noção de trajeto temático. 

  

A análise de um trajeto temático remete ao conhecimento de tradições 

retóricas, de formas de escrita, de usos da linguagem, mas sobretudo, 

interessa-se pelo novo no interior da repetição. Esse tipo de análise 
não se restringe aos limites da escrita, de um gênero, de uma série: ela 

reconstrói os caminhos daquilo que produz o acontecimento na 

linguagem. (GUILHAUMOU E MALDIDER, 1997, p. 166). 

 

 

          Em outras palavras busca compreender a produção de sentidos sobre um 

determinado assunto na sociedade. Em nosso caso, o trajeto que seguimos é velhice, 

corpo e sexualidade. Com ele efetuamos outro recorte na construção do corpus e do 

objeto da pesquisa, ou seja, as matérias que farão parte desse corpus são as que 

apresentam maior incidência da relação velhice/corpo/sexualidade. 

  Usando essa noção para constituição do corpus da pesquisa, fizemos mais uma 

escolha, dentre a diversidade de gêneros que compõem a revista Veja, como a 

entrevista, a capa, cartas do leitor, dentre outros, optamos pelo gênero matéria de 

revista para compor nosso corpus, visto apresentar maior número de materialidades 

discursivas sobre o tema da velhice. Além disso, percorrendo o trajeto temático na 

seleção do material, foi preciso fazer mais um recorte para seleção das materialidades 

discursivas, devido o número de matérias encontradas nas edições de 2004 a 2009 da 

Revista Veja. Assim sendo, selecionamos sete matérias no intervalo de 2004 a 2009 para 

a constituição do corpus discursivo. É importante ressaltar que apesar de termos 

limitado o corpus em um número específico de matérias, ele permanece aberto na 

relação com o arquivo, que “não é descritível em sua totalidade” (FOUCAULT, 2000, 

p. 150).     



Para contemplar nosso objeto de estudo, lançamos a seguinte questão central 

de pesquisa: como são produzidos e o que historicamente sustenta os discursos sobre a 

velhice na mídia contemporânea? Como desdobramento dessa questão, outras estão na 

base de nossa investigação e nos servirão na busca das respostas possíveis: de que 

maneiras a relação velhice, corpo e sexualidade inscrita nos discursos da Revista Veja 

produzem sentidos sobre os modos de subjetivação da velhice na relação 

idoso/sexualidade? Quais as relações que os discursos dessa revista estabelecem com 

outros discursos sociais e históricos sobre a sexualidade na velhice? Como o trajeto 

temático velhice, corpo e sexualidade possibilita na análise do corpus a contemplação 

do mesmo e do novo no que se refere aos discursos sobre a relação velhice/sexualidade? 

 Para contemplar essas questões de pesquisa, traçamos como objetivo geral 

descrever/interpretar, com foco no trajeto temático velhice, corpo e sexualidade, os 

mecanismos de produção de sentidos sobre a velhice na contemporaneidade. Somado a 

esse objetivo geral, temos como objetivos específicos: descrever o funcionamento da 

memória discursiva na produção de sentidos sobre a velhice; analisar estratégias 

discursivas que negociam sentidos na produção ascética do sujeito idoso na 

contemporaneidade; e analisar na produção verbal e imagética da revista a inscrição de 

novos sentidos sobre a velhice. 

Para atender aos objetivos e questões de pesquisa almejados, este trabalho possui três 

capítulos. No primeiro capítulo Nas tramas do discurso: algumas considerações sobre a 

Análise do Discurso francesa. O propósito desse capítulo é apresentar algumas 

considerações sobre o campo teórico da Análise do Discurso, com base nas 

contribuições de Pêcheux e Foucault a esse campo. Fazemos algumas considerações 

sobre a AD e pontuamos os dispositivos que servem de base para o desenvolvimento 

analítico dessa pesquisa de mestrado. A mídia, campo discursiva de onde retiramos as 

materialidades para análise, é vista a partir de uma ordem do discurso midiática que 

seleciona, corta, retalha e discursiviza um fato, transformando-o em acontecimento. 

Essa parte do trabalho comporta a abordagem teórico-metodológica da pesquisa.       

O segundo capítulo Velhice, corpo e sexualidade: a inscrição dos sentidos sobre a 

velhice das civilizações antigas à sociedade moderna. Neste capítulo debruçamos nosso 

olhar sobre a velhice, a sexualidade na terceira idade e a maneira como a velhice está 

sendo reinventada na sociedade contemporânea. Falamos sobre o corpo e o modo como 

ele é transformado pela sociedade em modos de ser sujeito e conduzimos o olhar sobre 

o trajeto temático velhice, corpo e sexualidade. Abordamos de maneira sucinta a velhice 



das civilizações antigas a modernidade. Refletimos sobre ela na era do capital e a 

criação discursiva de novas maneiras de ser velho. Discutimos sobre a sexualidade na 

nessa fase da vida e o cuidar de si. O corpo também é objeto de reflexão nessa parte do 

texto. Desenvolvemos uma leitura sobre o corpo em tipos diferentes de sociedade, da 

disciplina ao controle, às práticas ascéticas contemporâneas.  

O terceiro capítulo Nas malhas do discurso midiático: velhice, corpo e sexualidade 

comporta a análise das materialidades discursivas selecionadas da Revista Veja. É 

desenvolvida nessa parte do texto a descrição e interpretação do corpus, seguindo o 

trajeto temático velhice, corpo e sexualidade. Neste capítulo fazemos as análises das 

matérias usando como base analítica os dispositivos teóricos e metodológicos 

apresentados nos capítulos I e II. A leitura verbal e imagética das matérias da Revista 

são feitas à luz da AD; a relação velhice, corpo e sexualidade é abordada através da 

subdivisão do corpus em blocos temáticos, a saber: a configuração de uma nova 

maneira de ser velho na contemporaneidade; corpo e imortalidade; a velhice maquiada 

num jeito sem idade de ser e a ressignificação da sexualidade na velhice.  

Após a parte de análise do corpus da pesquisa, tecemos algumas considerações 

finais sobre a dissertação, dando uma pausa no discurso. 



 

NAS TRAMAS DO DISCURSO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

SOBRE A ANÁLISE DO DISCURSO VERTENTE FRANCESA 

 

 

 

1.1 O CAMPO TEÓRICO DA ANÁLISE DO DISCURSO 

 

Pêcheux era filósofo, ligado ao Partido Comunista Francês e preocupado com os 

debates sobre as ciências e suas epistemologias, centrando suas reflexões na crise 

epistemológica da Lingüística. Crise esta, conseqüente tanto de questões políticas como 

do desgaste da recepção da lingüística nas ciências humanas, como “ciência piloto”. 

Pêcheux (1990) questiona o corte saussuriano, admoestando que a partir do momento 

em que Saussure toma a langue como seu objeto, teve que abandonar as investigações 

sobre o sentido. “Pêcheux  propõe a Análise do Discurso como uma crítica à concepção 

de “ciência piloto”, redimensionando o corte saussuriano perguntando-se como a 

ciência da linguagem poderia incorporar a investigação semântica” (GREGOLIN, p.11, 

2001). 

A Análise do Discurso nasce com o intuito de integrar aos estudos da linguagem 

aspectos como o sujeito e a história que no ato inaugural da Lingüística, enquanto 

ciência, ficaram de fora. 

A epistemologia da Análise do Discurso (AD) francesa é fruto das interpretações 

feitas por Althusser, Lacan, Bakhtin e Foucault sobre Saussure, Marx e Freud. Nascida 

com a proposta de estudar a relação de sentidos na linguagem via língua-história, a AD 

traz para dentro dos estudos da linguagem elementos fundamentais para o seu 

funcionamento discursivo: o sujeito e a história. Nas palavras de Courtine (2006, p.40-

41):  

 
 

A Análise do Discurso foi, então, o lugar privilegiado de um encontro 

entre a lingüística e a história, e isso de duas maneiras. Por um lado, 
ela participou de um exame histórico e crítico dos fundamentos do 

gesto inaugural de Saussure. Ela pretendia questionar a própria 

operação de “corte” e de delimitação do campo da lingüística, 
interpelando a centralidade da disciplina, a partir de sua periferia, 

lembrando-lhe seus limites e suas insuficiências, tudo o que ela teria 

inicialmente negligenciado. Por outro lado, ela pretendeu proceder à 



rearticulação do que havia sido cindido: o sistema lingüístico (então, 

concebido como um conjunto de regras sintáticas que determinam as 

frases, mas também os funcionamentos que se inscrevem numa 
problemática da enunciação) com as condições históricas da língua em 

uso (por meio da determinação das “condições de produção” do 

discurso). 
 

 

A Análise do Discurso surge, então, como uma disciplina de entremeio, de 

fronteira, de vizinhanças teóricas, formada na base do que Pêcheux chamou de tríplice 

aliança entorno da Lingüística, do Marxismo e da Psicanálise. 

Pêcheux liderava um grupo de estudos que era associado à Universidade de Paris 

VII. Dialogou com vários estudiosos da época como Louis Althusser, Michel Foucault, 

J. Lacan e Bakhtin. Os estudos desses autores vão influenciá-lo na fundamentação de 

sua teoria do discurso. 

 

Quatro nomes, fundamentalmente, estão no horizonte da AD derivada 

de Pêcheux e vão influenciar suas propostas: Althusser com sua 

releitura das teses marxistas; Foucault com a noção de formação 
discursiva, da qual derivam vários outros conceitos (interdiscurso; 

memória discursiva; práticas discursivas); Lacan e sua leitura das 

teses de Freud sobre o inconsciente, com a formulação de que ele é 

estruturado por uma linguagem; Bakhtin e o fundamento dialógico da 
linguagem, que leva a AD a tratar da heterogeneidade constitutiva do 

discurso (GREGOLIN, 2003, p.25 grifos da autora). 

 

 

Dos estudos marxistas Pêcheux retira o materialismo histórico, dos estudos 

psicanalíticos o autor conclui que os discursos são atos inconscientes realizados por 

sujeitos, e dos estudos lingüísticos percebe que as questões históricas e sociais que estão 

na base da produção de sentidos em uma sociedade podem ser apreendidos por meio da 

materialidade dos discursos, ou seja, através da profundidade textual. É por isso que a 

AD não considera o sentido imanente ao texto, mas ligado ao seu exterior. “Partindo de 

uma relação necessária entre o dizer e as condições de produção desse dizer, a Análise 

do Discurso proposta por Pêcheux insere a exterioridade como elemento constitutivo 

dos sentidos.” (GREGOLIN, p. 12, 2011).   

A construção teórica da Análise do Discurso é marcada por deslocamentos 

(FERNANDES, 2008).  O projeto de elaboração dessa disciplina passa por mudanças e 

revisões em seus conceitos fundamentais, acompanhando o avanço do pensamento de 



Pêcheux. Disso resultam três épocas da AD que refletem a elaboração e reelaboração 

dos conceitos que constituem o aparato teórico metodológico da disciplina.  

No seu primeiro momento, a Análise do Discurso está atrelada à ideologia e a 

idéia de sujeição do sujeito. Pêcheux totalmente influenciado pela leitura que Althusser 

faz de Marx vê o sujeito atravessado pela ideologia.  

Baseado nas teses althusserianas sobre os Aparelhos Ideológicos do Estado trata 

o sujeito como assujeitado a máquina discursiva do Estado. É um período em que o 

sujeito tem a ilusão de que é a fonte do seu dizer, isso caracteriza o esquecimento um, 

mas na verdade ele é apenas um reprodutor do já-dito. Visto que quem fala, fala de um 

determinado lugar histórico e ideológico.  

Isso significa que o sujeito não é dono do seu dizer, o que diz reproduz o 

discurso de seu grupo social, pois “o “árbitro” da discursividade não é o indivíduo, mas 

as classes sociais. O indivíduo não pensa e não fala o que quer, mas o que a realidade 

impõe que ele pense e fale” (FIORIN, 1998, p. 43).  

As palavras são do sujeito que fala e do outro também, então, o sujeito não tem 

certeza se está falando ou se algo fala por ele também, porque “na medida em que o 

homem é suporte de formações discursivas, não fala, mas é falado por um discurso” 

(FIORIN, 1998, p. 44). 

Essa é a maneira como a AD na sua primeira fase trabalha. Pêcheux, no livro 

Análise Automática do Discurso (1983), formula uma espécie de máquina discursiva 

para processar os discursos, sendo papel do analista interpretar, após a automatização, 

associados com a ideologia, os sujeitos e a questões históricas e sociais, na busca de 

chegar ao resultado dos discursos que circularam  pró ou contra um determinado 

assunto em um momento histórico x, situação x, lugar x com a questão x em jogo.  

Pêcheux imaginava que seria possível, por meio da máquina discursiva, 

processar uma grande quantidade de discursos políticos
2
 que circulavam na época e daí 

apreender os sentidos ou os efeitos de sentidos produzidos na sociedade. No entanto, a 

existência do Outro no discurso levou a AD a sua segunda fase. 

Na segunda fase de desenvolvimento da Análise do Discurso, a noção de 

Formação Discursiva (FD) tomada de empréstimo de Foucault vai operar mudanças no 

interior da AD.  Por formação discursiva, Foucault (2000, p. 43) entende:    

                                                             
2
 A Análise do Discurso francesa trabalhava com discursos políticos e institucionais. Posteriormente, 

devido a mudanças no próprio aparato teórico e metodológico da disciplina é que os discursos do 

cotidiano, da mídia, entre outros, são tomados para análise.  



 

 

Sempre que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 
semelhante sistema de dispersão e se puder definir uma regularidade 

(uma ordem, correlações, posições, funcionamentos, transformações) 

entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas 
temáticas, teremos uma formação discursiva.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  A formação discursiva permite descrever as coisas ditas no nível do enunciado, 

visualizando as estratégias escolhidas, a formação dos objetos e as posições subjetivas 

que se apresentam.  

A noção de FD fragiliza a idéia de máquina discursiva estrutural presente no 

primeiro momento da Análise do Discurso. Com a formação discursiva entra em jogo a 

noção de interdiscurso e memória discursiva. A noção de já-dito, de pré-construído vai 

povoar as discussões da AD encaminhando a sua terceira fase, onde a noção de máquina 

discursiva estrutural é totalmente abandonada e a idéia de um discurso homogêneo se 

desfaz frente à heterogeneidade discursiva. Nesse momento, as discussões sobre o 

discurso-Outro ganham espaço.  

É pela concepção de que o sentido é histórico e se constitui na relação da língua 

com o histórico que a idéia de formações discursivas homogêneas se desfaz, pois toda 

FD é em seu interior invadida por outros discursos. Trata-se da interdiscursividade 

“caracterizada pelo entrecruzamento de diferentes discursos, oriundos de diferentes 

momentos na história e de diferentes lugares sociais” (FERNANDES, 2008, p. 39).   

O sujeito ao fazer uso da palavra estabelece um lugar social de interação, se 

inscrevendo, portanto, numa formação discursiva, que para Foucault é um corpus 

heterogêneo.  

  Nessa perspectiva, podemos dizer de acordo com Fernandes (2008, p. 39) que o 

discurso “constitui-se da dispersão de acontecimentos e discursos outros, historicamente 

marcados, que se transformam e modificam-se”. Pensando em nosso objeto de estudo, 

podemos dizer que os discursos sobre a velhice estão passando por transformações, 

mudanças induzidas por forças que na relação de saber e de poder traçam uma nova 

discursividade para a velhice.   

O discurso, diferente do texto e do enunciado, é visto como processo. Desse 

modo, a AD, como afirma Gregolin (2007a, p. 6): “visa a apreender esse novo objeto 

(discurso como processo), indagando sobre as condições de sua produção, a partir do 



pressuposto de que o discurso é determinado pelo tecido histórico-social que o 

constitui”.  

Os discursos acontecem na união dos enunciados proferidos pelos sujeitos em 

determinada situação enunciativa. Da junção dos enunciados formam-se instâncias 

significativas que chamamos de discurso. Pensar o discurso como processo é pensar no 

sujeito como ser social e nos contextos de transformações de enunciados, estando estes 

ligados a práticas discursivas. Dessa maneira, “O discurso não pode ser visto fora das 

condições de produção” (SARGENTINI, 2007, p. 217). 

Partindo dessa afirmação podemos dizer que os discursos sobre a sexualidade na 

velhice, enquanto enunciado-acontecimento, apresentam efeitos de sentidos variados 

que foram construídos ao longo da história e que nela se modificam conforme a vontade 

de verdade, de saber e de poder de determinada época. 

 

1.2 FOUCAULT, DISCURSO E HISTÓRIA: A IRRUPÇÃO DO ACONTECIMENTO 

  

 A Análise do Discurso sugerida por Pêcheux desde a década de 1960 passou por 

muitas reformulações, como o próprio autor aponta ao referir-se as três épocas da AD. É 

na segunda fase de reformulação da disciplina que Pêcheux, em contato com Foucault, 

aproxima sua teoria do discurso do pensamento foucaultiano. O encontro entre esses 

dois teóricos é marcado por diálogos e duelos (GREGOLIN 2007c). 

Entre os duelos está a divergência na maneira de olhar o estruturalismo e o 

marxismo. A arqueologia do saber é o livro em que Foucault responde as críticas sobre 

seu trabalho, os questionamentos feitos sobre suas posições teóricas e políticas e explica 

seus procedimentos teóricos e metodológicos, respondendo aos althusserianos membros 

do Circulo Epistemológico que Pêcheux também fazia parte.  

Nesse reordenamento dos procedimentos teórico-metodológicos, Foucault se 

aproxima das teses da “nova história”. Critica a História tradicional, “o fato de ela voltar 

sua atenção para os longos períodos e acentuar a alternância entre equilíbrios, regulação 

e continuidades, apagando, assim, a dispersão, os acidentes, a descontinuidade.” 

(GREGOLIN, 2004, p. 02).  Ancorado a Nietzsche, Foucault propõe uma história 

genealógica como um “diagnóstico do presente”, questionando, assim, a tradição 

iluminista. A problematização da idéia de tempo está na base da concepção de história 

apresentada por Foucault.  



Foucault, afirma Gregolin (2004, p.2), aproxima a noção de tempo à idéia de 

“devir”, a partir de Nietzsche. Essa idéia consiste em compreender que “o tempo é 

constituído por relações de força em permanente mudança e essa oscilação permite um 

relativo equilíbrio entre lembrar e esquecer no interior de uma relação de força entre a 

forma homem com as forças do tempo”.  

Essa nova História que Foucault defende, problematiza o documento. Essa idéia 

de que o historiador, através deste, reconstitui o “real” é questionada. Os documentos 

históricos são lidos e interpretados pelos historiadores e nesse processo há recortes, 

reordenamentos, alguns objetos podem ser distribuídos de outro modo. “Se há um efeito 

de “realidade” criado no texto histórico, ela vem de procedimentos discursivos, de 

formas lingüísticas que constroem legitimidade no interior de uma instituição social e 

que produzem a ilusão de objetividade”. (GREGOLIN, 2004, p.3). 

A História desacralizada da idéia de história-pura e vista como história-para, 

como objeto de interpretação, amplia o leque do campo documental considerando todos 

os documentos escritos, orais, figuras, enfim, tudo que revele algum sinal de contato 

com o homem, que possa aludir sobre sua vida e sua inteligência qualquer marca que 

exprime o homem, é considerado material de valor histórico. Essa mudança na maneira 

de enxergar o a materialidade do que é histórico leva a crítica da diferenciação entre o 

que é documento e o que monumento. 

 

Distinguir documento de monumento é acreditar que existe 

neutralidade no primeiro e intencionalidade no segundo, isto é, que o 
documento foi gerado espontaneamente. No entanto, independente de 

sua geração, voluntária ou não, o trabalho do historiador produz 

sentidos e monumentaliza os documentos. (GREGOLIN, 2004, p. 04).  

      

  

O historiador precisa contextualizar o documento, buscando nas suas condições 

de produção, as redes discursivas que sustentam a construção de determinada imagem 

que uma sociedade histórica quis expor de si mesma, seja de forma intencional ou não. 

Foucault a partir da noção de descontinuidade aplicada à nova história, versa 

sobre o papel do historiador. Esse novo papel do historiador é abordado por Sargentini 

(2004, p. 86):       

 

O historiador deixa de buscar o reencontro com a totalidade da 

história e também aceita a impossibilidade de reconstituir 
integralmente o sujeito a partir da história [...] Dessa maneira, é 



preciso renunciar à crença de que seja possível chegar à irrupção de 

um acontecimento verdadeiro, pois jamais seria possível ao homem 

dele reapoderar-se integralmente [...] Nessa concepção passa-se a 
tratar o acontecimento no jogo de sua instância, na pontualidade em 

que aparece e em sua dispersão temporal. 

 
  

Pautado na nova história, na descontinuidade e dispersão do discurso, Foucault 

versa sobre o acontecimento discursivo, que na sua visão é um evento que provoca e 

modifica as estruturas sociais. Como diz Possenti (2006, p. 93) ele pode ser 

caracterizado “como o que foge a estrutura, ou a uma rede causal. Em um sentido, ele é 

único. [...] Em geral, considera-se que estamos diante de um acontecimento quando o 

que ocorre é algo de inesperado ou de “espetacular””.   

A história genealógica rejeita a noção de linearidade, causalidade, continuidade 

histórica, operando com o conceito de descontinuidade, enxerga a história pautada em 

diversas causalidades e diferentes temporalidades. O documento histórico fora da 

inércia que a história tradicional lhe concebia, é visto como monumento através do qual 

o historiador pode fazer séries, descobrir as leis que o rege, as relações que lhes são 

próprias. Seguindo esse método, “a análise do documento possibilita descrever as 

relações entre as diferentes séries, para constituir, assim, séries de séries ou “quadros””. 

(NAVARRO-BARBOSA, 2004, p. 102).   

Este é o método serialista desenvolvido por Foucault em História da Loucura. 

Nessa obra, o autor historiciza as práticas discursivas sobre a loucura, como as 

concepções sobre a figura do louco mudam, como a loucura passa a ser objeto do saber 

médico, no século XVIII, enfim, como afirma Navarro-Barbosa (2004, p.102), 

“Foucault Põe a mostra o sistema de exclusão e de divisão instituído nas sociedades 

cujo poder pode, através de um decreto administrativo, dividir a sociedade não em bons 

e maus, mas em sensatos e insensatos”.     

Essa escavadura que Foucault faz mostra que na história da constituição dos 

saberes sobre um objeto como loucura, prisões, sexualidade, velhice, enfim, deve ser 

levado em conta que esse objeto sofre mudanças quanto a sua significação, conforme a 

época e as práticas em que ele ganha existência e visibilidade. Os saberes sobre um 

determinado objeto sofrem mudanças ao longo da história, são rupturas e 

descontinuidades que mostram, por meio do relativismo histórico, que “não há uma 

verdade para ser buscada nas diversas etapas constitutivas do saber, mas sim discursos 



historicamente detectáveis, que constroem verdades e possibilitam o exercício do 

poder”.  (NAVARRO-BARBOSA, 2004, grifos nossos, p.103).    

Foucault realiza uma desconstrução da história e descentraliza o homem, 

qualquer sinal de antropocentrismo, ao mostrar que o saber ou os saberes não obedecem 

a uma lógica evolutiva e seqüencial e sim a uma descontinuidade. É nesse horizonte da 

descontinuidade que o discurso como acontecimento discursivo deve ser compreendido. 

( NAVARRO-BARBOSA, 2004). Entre a estrutura e o acontecimento está o discurso, 

entre as regras da língua e aquilo que realmente é dito. 

Ao compreender o discurso como acontecimento, o analista deve se afastar de 

qualquer referência de originalidade, causalidade entre as palavras e as coisas. Deve vê-

lo na sua irrupção, livrar-se de qualquer significado original. Para entender o discurso 

como acontecimento é preciso aceitar “que ele é que funda a interpretação, constrói uma 

verdade, dá rosto às coisas. Por isso o discurso é objeto de disputa, em vista do poder 

que, por seu intermédio, se exerce.” (NAVARRO-BARBOSA, 2004, p.108).      

Para descrever e analisar os acontecimentos discursivos, Foucault propõe uma 

caixa de ferramentas conceituais, que estão descritas em sua Arqueologia do saber. Ele 

ao olhar para os discursos questiona as relações existentes entre as práticas discursivas e 

as práticas históricas e sociais. 

 

O que me interessa no problema do discurso é o fato de que alguém 

disse alguma coisa em um dado momento. Isto é o que eu chamo de 
acontecimento. Para mim, trata-se de considerar o discurso como uma 

série de acontecimentos, de estabelecer e descrever as relações que 

esses acontecimentos – que podem chamar de acontecimentos 
discursivos – mantêm com outros acontecimentos que pertencem ao 

sistema econômico, ou ao campo político, ou às instituições. 

(FOUCAULT, 2000, p.255). 
 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Na seqüência, apresentamos os dispositivos analíticos que servirão de base para 

descrição e interpretação dos discursos sobre a sexualidade na velhice, tendo na caixa 

de ferramentas de Foucault sua base.   

 

 

 

 

 



1.3 DISPOSITIVOS ANALÍTICOS 

  

Esta pesquisa está concentrada no campo da Análise de Discurso de linha 

francesa. Assumindo o lugar de analista de discurso é preciso a consideração de 

algumas categorias de análise para descrever/interpretar as materialidades discursivas. 

Na relação língua/história aquilo que interessa ao analista do discurso é o 

momento de surgimento na teia discursiva de determinada época de certos usos. 

Interessa-lhes, pois, não “a questão”, mas “o tema”. A primeira categoria a que nos 

atemos foi a de tema: 

 

 
A noção de tema não remete, aqui, nem à análise temática, tal como é 

praticada pelos críticos literários, nem aos empregos que dela se faz na 

lingüística. Esta noção supõe a distinção entre “o horizonte de 
expectativa” – o conjunto de possibilidades atestadas em uma situação 

histórica dada – e o acontecimento discursivo que realiza uma dessas 

possibilidades, inscrito o tema em posição referencial. 
(GUILHAUMOU e MALDEDIEER, 1997, p. 165-166) 

 

 

A noção de tema parte do entendimento de acontecimento discursivo. Este não é, 

nem a notícia, nem o fato, nem o acontecimento constituído pelo historiador, mas uma 

materialidade que emerge nos movimentos de entrecruzamento de certos enunciados. 

Esse movimento dado no entrecruzamento deve ser observado a partir da noção 

de trajeto temático, entendido aqui, como “o vai e vem” de determinados atos 

linguageiros presentes na extensa gama de formas escritas, de gêneros, etc. Nesse curso 

o que interessará ao analista do discurso é o novo no interior da repetição, nele estará às 

marcas do surgimento do novo modo de dizer e de ser sujeito. Sua análise consiste na 

reconstrução do que levou à produção do acontecimento na linguagem 

Outro conceito pertinente trazido por Guilhaumou e Maldidier (1997, p. 168) é o 

de co-texto, ou seja, “o conjunto de enunciados que determina a visualização mais 

ampla do tema estudado e, que ao mesmo tempo, permite enxergar as recorrências 

lingüísticas”.  

Enquanto a noção de trajeto temático é essencial para a compreensão, essa noção 

de co-texto é que permite a construção de um objeto discursivo (corpus). 



Observando o tema da velhice nas matérias da Revista Veja, constamos que esse 

assume configurações diversas e efeitos variados, sendo preciso, para o tratamento das 

materialidades discursivas, estabelecer um trajeto temático para sua leitura.  

Temos, pois, como trajeto temático, a percorrer na análise das materialidades 

discursivas, a relação entre velhice, corpo e sexualidade, visto percebermos que a 

relação velhice/sexualidade é atravessada discursivamente por performances corporais. 

A senha para ter acesso à sexualidade na velhice passa pelo corpo, pelo disciplinamento, 

controle e resignificação deste. 

Foi na leitura das matérias da revista, que percebemos em seu interior uma 

regularidade discursiva consistindo na aparição dos discursos sobre o corpo 

atravessando os discursos sobre velhice e sexualidade, mediando à possibilidade dessa 

relação. “Internet, Viagra e corpos enxutos. A vida sexual da turma grisalha está cada 

vez melhor.” (grifos nossos). Esse subtítulo da matéria de 31 de agosto de 2005 

confirma isso. 

Seguindo o tema velhice e vendo os mecanismos da produção de sentidos na 

relação velhice e sexualidade foi possível a configuração do corpus discursivo de nossa 

pesquisa.  

É a noção de corpus que irá instigar a mudança na concepção de Formação 

Discursiva. Este conceito tem dupla filiação: Pêcheux e Foucault. Num momento inicial 

da Análise do Discurso, a FD vincula-se à noção de sentido remetido ao exterior 

ideológico (o discurso fechado, em blocos). Será o contato de Pêcheux com as noções 

de Foucault que o fará ver a FD como algo produzido no movimento da conjuntura do 

acontecimento. 

 

 

A noção de corpus aproxima o conceito teórico de FD da parte prática 

a ser desenvolvida na análise. As bases ideológicas e historiográficas 
que antes encerravam as entidades discursivas em blocos homogêneos 

como o discurso da burguesia, o discurso dos comunistas etc. e que 

consideravam os discursos como definidos a priori, neutralizando o 
exterior discursivo, não resistem às novas reflexões que aproximam a 

noção de FD à noção de acontecimento. (SARGENTINI, 2007, p.217)  

  

 

Foucault (2000) quando formula o conceito de formação discursiva em sua 

Arqueologia do saber, observa que a formação da unidade de discurso de um 

determinado objeto, a loucura, por exemplo, não seguem um continuum, mas está ligado 



a um jogo de regras que torna possível o aparecimento dos objetos durante um 

determinado período. Ele constata que não há um domínio de objetos fechado, contínuo, 

ao contrário, se depara com uma série de lacunas, desvios e transformações. Em vista 

disso, Foucault (2000, grifos do autor, p. 42-43) propõe uma análise que na descrição 

das dispersões encontre uma regularidade, uma ordem no aparecimento, no 

funcionamento e nas transformações do que é dito sobre um objeto. 

 

Tal análise não tentaria isolar, para descrever sua estrutura interna, 
pequenas ilhas de coerência; não se disporia a suspeitar e trazer à luz 

os conflitos latentes; mas estudaria formas de repartição. Ou, ainda, 

em lugar de reconstituir cadeias de inferência (como se faz 

freqüentemente na história das ciências ou da filosofia), em lugar de 
estabelecer quadros de diferenças (como fazem os lingüistas), 

descreveria sistemas de dispersão.      

 
   

O que Foucault descreve como formação discursiva, de maneira sucinta, 

constitui um grupo de enunciados, de performances verbais que não estão ligadas entre 

si no nível das frases, nem das proposições, nem das formulações, mas estão ligadas 

pelo nível dos enunciados. “Um enunciado pertence a uma formação discursiva, como 

uma frase pertence a um texto, e uma proposição a um conjunto dedutivo.” 

(FOUCAULT, 2000, p. 135).   

Para Foucault (2000) todo enunciado é um acontecimento discursivo. Tomar o 

enunciado em sua condição de acontecimento significa articular a materialidade 

discursiva, ou seja, o lingüístico, com o exterior, o histórico, o político. Os arranjos 

entre o discurso e as condições não discursivas determinam as condições históricas para 

que surja um objeto de discurso. Para Foucault (2000, p. 52-53), as relações discursivas 

estão no limite do discurso: 

 

As relações discursivas, como se vê, não são internas ao discurso: não 

ligam entre si, os conceitos ou as palavras; não estabelecem entre as 

frases ou proposições uma arquitetura dedutiva ou retórica. Mas não 
são, entretanto, relações exteriores ao discurso, que o limitariam ou 

lhe imporiam certas formas, ou o forçariam, em certas circunstâncias, 

a enunciar certas coisas. Elas estão, de alguma maneira, no limite do 
discurso: oferecem-lhe objetos de que ele pode falar, ou antes (pois 

essa imagem da oferta supõe que os objetos sejam formados de um 

lado e o discurso, do outro), determinam o feixe de relações que o 

discurso deve efetuar para poder falar de tais ou tais objetos, para 
poder abordá-los, nomeá-los, analisá-los, classificá-los, explicá-los 

etc. Essas relações caracterizam não a língua que o discurso utiliza, 



não as circunstâncias em que ele se desenvolve, mas o próprio 

discurso enquanto prática. 

 

Entendido com prática, o discurso está localizado entre a estrutura e o 

acontecimento, no espaço onde se cruzam língua e história. O discurso relaciona a 

língua com outras práticas no campo social e dessa maneira deve ser pensado como 

prática discursiva:  

 

Um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no 

tempo e no espaço, que definiram, numa época dada, e para uma área 
social, econômica e geográfica ou lingüística dada, as condições de 

exercício da função enunciativa. (FOUCAULT 2000, p. 136) 

 

 

Em sua caixa de ferramentas, Foucault (2000) apresenta o conceito de arquivo 

que é importante para o tratamento do corpus na Análise do Discurso. O corpus não é 

dado a priori e a idéia que se tem dele está atrelada a noção de arquivo. Foucault não 

compreende o arquivo como a soma de textos de uma época, sua questão é saber por 

que razões certos enunciados aparecem? Ele afirma que o aparecimento do enunciado 

está ligado a um jogo de relações que caracteriza o nível do discurso. Eis aqui a 

primeira lei do arquivo. “O arquivo é, de início, a lei do que pode ser dito, o sistema que 

rege o aparecimento dos enunciados como acontecimentos singulares.” (FOUCAULT, 

2000, p. 149). O conceito de arquivo é o mais amplo da arqueologia do saber, e a partir 

dele podemos incluir o enunciado, a formação discursiva, as práticas discursivas, enfim, o 

arquivo rege o sistema de enunciabilidade e funcionamento dos enunciados.  

  

O arquivo é, também, o que faz com que todas as coisas ditas não se 
acumulem indefinidamente em uma massa amorfa, não se inscrevam, 

tampouco, em uma linearidade sem ruptura e não desapareçam ao 

simples acaso de acidentes externos, mas se agrupem em figuras 

distintas, se componham umas com as outras segundo relações 
múltiplas, se mantenham ou se esfumem segundo regularidades 

específicas; [...] é o que, na própria raiz do enunciado – acontecimento 

e no corpo em que se dá, define, desde o início, o sistema de sua 
enunciabilidade.  O arquivo não é, tampouco, o que recolhe a poeira 

dos enunciados que novamente se tornaram inertes e permite o 

milagre eventual de sua ressurreição; é o sistema de seu 
funcionamento. Longe de ser o que unifica tudo que foi dito no grande 

murmúrio confuso de um discurso, longe de ser apenas o que nos 

assegura a existência no meio do discurso mantido é o que diferencia 

os discursos em sua existência múltipla e os especifica em sua duração 
própria. (FOUCAULT, 2000, p. 149). 

 



 

Vendo o arquivo dessa maneira, Foucault rompe com o pensamento de que o 

arquivo de uma época pode ser catalogado e guardado conforme os critérios que os 

moldes arquivistas propõem. Na sua arqueologia, na sua maneira de ver o arquivo, esse 

significa tanto pela falta quanto pelo excesso. “O arquivo não é descritível em sua 

totalidade; e é incontornável em sua atualidade;” (FOUCAULT, 2000, p. 150) ele faz 

aparecer às regras de uma prática discursiva ou melhor, permite que enxerguemos as 

práticas discursivas de uma sociedade. 

 

 
Entre a língua que define o sistema de construção de frases possíveis e 

o corpus que recolhe passivamente as palavras pronunciadas, o 

arquivo define um nível particular: o de uma prática que faz surgir 
uma multiplicidade de enunciados como tantos acontecimentos 

regulares, como tantas coisas oferecidas ao tratamento e à 

manipulação [...] entre a tradição e o esquecimento, ele faz 
aparecerem as regras de uma prática que permitem aos enunciados 

subsistir e, ao mesmo tempo, se modificarem regularmente. 

(FOUCAULT, 2000, p. 150) 

 

 

A noção de arquivo proposta por Foucault na Arqueologia do saber não pode ser 

confundido com a idéia de soma de textos de uma época, de uma cultura, de uma 

instituição. 

 

 Trata-se antes, e ao contrário do que faz com que tantas coisas ditas 

por tantos homens, há tantos milênios, não tenham surgido apenas 
segundo as leis do pensamento, ou apenas segundo o jogo das 

circunstâncias, que não sejam simplesmente a sinalização, no nível 

das performances verbais, do que se pôde desenrolar na ordem do 
espírito ou na ordem das coisas, mas que tenham aparecido graças a 

todo um jogo de relações que caracterizam particularmente o nível 

discursivo (FOUCAULT, 2000, p. 148-149). 

 

 

Além de ser a lei que rege o aparecimento do enunciado-acontecimento, aquilo 

que pode e deve ser dito, o arquivo permite, também, que os enunciados possam ser 

atualizados. O enunciado, de acordo com Foucault, nunca se repete, apresenta uma 

posição sujeito vazia, está em relação com outros enunciados, ou seja, tem um campo 

associado e possui uma substância material, lingüística. 

 



 

O enunciado não é, pois, uma estrutura (isto é, um conjunto de 

relações entre elementos variáveis, autorizando assim um número 
talvez infinito de modelos concretos); é uma função de existência que 

pertence, exclusivamente, aos signos, a partir da qual se pode decidir, 

em seguida, pela análise ou pela intuição, se eles “fazem sentido” ou 
não, segundo que regras se sucedem ou se justapõem, de que 

formulação (oral ou escrita). Não há razão para espanto por não ter 

podido encontrar para o enunciado critérios estruturais de unidade; é 

que ele não é em si mesmo uma unidade, mas sim uma função que 
cruza um domínio de estruturas e de unidades possíveis e que faz com 

que apareçam, conteúdos concretos, no tempo e no espaço. 

(FOUCAULT, 2000, p. 99). 

  

 

De acordo com Navarro (2010) o conceito de “domínio associado” que Foucault 

usa para os enunciados, Courtine (2006) usa para articular a noção de “memória 

discursiva”. Ele vai usar essa noção no trabalho que faz sobre o discurso comunista e o 

discurso cristão. Foucault desenvolve a noção de “domínio associado” na Arqueologia 

do saber quando, ao mencionar o enunciado, declara que esse possui um campo 

associado no qual dialoga com outros enunciados. 

 

1.3.1 Nas cortinas da história: a memória em movimento 

                                 

A história tradicional ou oficial trata dos grandes homens. A nova história ao 

contrário privilegia não os heróis, os reis, os guerreiros, os vitoriosos, mas aqueles que 

ficaram silenciados pelo caminho. 

 Segundo Burke (1992) o paradigma tradicional além de privilegiar os grandes 

homens, privilegia o documento escrito como base para a história. A nova história vai  

se debruçar não somente no documento escrito, mas em narrativas de sujeitos reais que 

participaram da história, bem como em imagens, pinturas e outros códigos. Essas 

mudanças sobre a forma de ver a história foi desencadeada por uma série de 

acontecimentos, dentre eles, a criação da escola dos Annales, da qual Foucault fez parte. 

As mudanças de foco no modo de enxergar a história, deixando de concebê-la 

como objetiva e vendo-a como objeto de interpretação, contribuiu para que se passasse a 

percebê-la como mutável, vista como uma construção cultural que está sujeita a 

mudanças no tempo e no espaço.  

 Na escrita da história, o historiador faz recortes e escolhas de documentos. Essa 

seleção reflete a cultura política de uma época, visto que aquilo que é selecionado 



representa a própria sociedade e é essencial para sua compreensão. Lendo as condições 

de produção do documento, o historiador interpreta a maneira como aquela sociedade se 

representa. Dessa forma, a memória de uma comunidade, de uma nação, não é pensada 

a partir de um aspecto psíquico ou biológico, mas “trata-se de entender o estatuto social 

da memória como condição de seu funcionamento discursivo na produção e 

interpretação textual dos acontecimentos.” (GREGOLIN, 2004, p.4).    

A noção de acontecimento tratada por Foucault está relacionada à de atualidade 

que é construída através de um tipo de temporalidade entre o presente e o passado. (CF. 

FONSECA-SILVA, 2007).  Foucault argumenta que na descrição do acontecimento 

discursivo a questão apresentada é saber como apareceu certo enunciado e não outro em 

seu lugar. Isso significa que é necessário determinar as condições de existência do 

enunciado, estabelecer as correlações dele com outros que o precedem ou o seguem 

dentro de um domínio de memória.  

Para Foucault (2000), o enunciado é a unidade elementar do discurso e uma 

função de existência. Como função de existência, o enunciado apresenta quatro 

características, a saber: o enunciado tem um referencial; segundo, ele tem uma posição 

sujeito que é uma função vazia que pode ser ocupada por qualquer indivíduo 

dependendo das condições a ser preenchidas por este; terceiro, o enunciado pertence a 

um domínio associado que possibilita sua relação com o passado e com um futuro 

eventual. Ao pertencer a um domínio associado, o enunciado pertence também a um 

domínio de memória, “constituído pelo conjunto de formulações, no interior das quais o 

enunciado se inscreve e com as quais poderá se apagar ou ser valorizado, conservado, 

cristalizado e oferecido como objeto a discursos futuros.” (FONSECA-SILVA, 2007, p. 

21). A quarta característica do enunciado como função de existência é que ele tem 

existência material repetível que entra em redes e campos de utilização, onde pode ser 

modificado, transformado, repetido, reativado ou esquecido. 

Dentro de um domínio de memória, os enunciados dispersos no tempo que 

possuem formas diferentes, constituem um conjunto quando se referem a um mesmo 

objeto. Courtine efetua o deslocamento da noção de campo associado de Foucault, para 

funcionar, em seus estudos, como memória discursiva. De acordo com Fonseca-Silva 

(2007), a noção de memória discursiva de Courtine se refere à existência histórica do 

enunciado, a inscrição do enunciado na história. 

A memória é um conceito central no entremeio entre estrutura e acontecimento. 

Pêcheux (2008) define o discurso como estrutura e acontecimento e o acontecimento 



como o ponto de encontro entre uma atualidade e uma memória, dessa forma podemos 

dizer que é através do efeito da memória que se estrutura a materialidade discursiva em 

acontecimento.  

Em Papel da memória Pêcheux (1999), tratando sobre a memória discursiva, 

afirma que ela precisa ser compreendida num jogo dialético entre repetição e 

regularidade e não deve ser associada a uma memória individual. Como diz Navarro e 

Zanutto (2010) parafraseando o autor, a memória deve ser vista no entrecruzamento da 

memória mítica, da memória social inscrita em práticas, bem como, da memória que os 

historiadores produzem. Para Pêcheux (1999, p. 52): 

 

 

A memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge 

como acontecimento a ler, vem restabelecer os “implícitos” (quer 

dizer, mais tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e 
relatados, discursos-transversos, etc.) de que sua leitura necessita: as 

condições do legível em relação ao próprio legível.     

 

 

Nesse jogo da memória para leitura do acontecimento, em que se faz necessário 

a mobilização de elementos implícitos, que recuperados na rede dos enunciados 

oferecem as condições de legibilidade do enunciado-acontecimento, Pêcheux (1999, p. 

52) faz a seguinte indagação: “a questão é saber onde residem esses famosos implícitos, 

que estão “ausentes por sua presença” na leitura da seqüência: estão eles disponíveis na 

memória discursiva como em um fundo de gaveta, um registro do oculto?” 

O próprio autor responde a essa questão dizendo que esses famosos implícitos 

residiriam justamente nos efeitos ocasionados pela regularização presente no interior 

das repetições, retomadas, remissões e efeitos de paráfrase.    

A memória deve ser pensada a partir de sua natureza dinâmica e dialética que 

viabiliza a leitura do acontecimento, ela se configura, nos dizeres de Pêcheux (1999, 

p.56), como “necessariamente um espaço móvel de divisões, de disjunções, de 

deslocamentos e de retomadas, de conflitos de regularização...Um espaço de 

desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-discursos.”   

A noção de memória discursiva é fundamental na descrição do enunciado. Esse, 

na perspectiva foucaultiana, não é frase, não é proposição e nem ato de fala. Ele vai 

além. O enunciado não é livre nem neutro, tampouco independente ele está sempre em 

diálogo com outros enunciados. Ver o enunciado enquanto acontecimento implica 



enxergar em sua descrição, as condições de sua emergência em determinada época. 

“Tratar o enunciado como acontecimento é descrever as condições de sua emergência, 

tomá-lo como aquilo que uma época pôde dizer devido a certos arranjos entre o discurso 

e as condições não-discursivas” (SILVA, 2010, p. 72).  

Como assegura Foucault (2000, p. 114) “não há enunciado que não suponha 

outros; não há nenhum que não tenha, em torno de si, um campo de coexistências, 

efeitos de série e de sucessão, uma distribuição de funções e de papéis”. Produzido no 

fio do discurso, o enunciado constitui uma materialidade discursiva.   

  

1.3.2 “Tudo já foi dito?”: interdiscurso e efeitos de sentido  

  

 A Formação Discursiva é atravessada, invadida, cortada por outras FDs. Toda 

formação discursiva é em seu interior composta por diferentes discursos oriundos de 

diferentes momentos da história e de diferentes lugares sociais, isso chamamos de 

interdiscurso.  

O interdiscurso é o entrecruzamento de discursos outros que se fazem presentes 

para legitimar ou não, os dizeres sobre um determinado objeto que em algum momento 

se fizeram presentes na história, ou seja, o discurso se constitui a partir de um já lá. Mas 

isso não quer dizer que o interdiscurso seja compreendido, simplesmente, como todos 

os discursos que já existiram, nem como algo comum a todos os discursos, nos dizeres 

de Maldidier (2003, p.51), “o interdiscurso designa o espaço discursivo e ideológico no 

qual se desdobram as formações discursivas em função de relações de dominação, 

subordinação, contradição”.   

O interdiscurso corresponde ao eixo de possibilidades, de constituição do dizer, 

junto a ele temos o eixo da formulação, do que é dito, o intradiscurso. “Produzido no fio 

do discurso, todo enunciado constitui uma materialidade discursiva por onde depreende 

o cruzamento da língua com a história, ou seja, do intra com o interdiscurso.” (SILVA, 

2008, p. 37). O intradiscurso é da ordem da língua, está relacionado ao que é dito e sua 

compreensão só é possível na relação com o interdiscurso, com o pré-construído, o já 

dito que possibilita todo dizer.  

 

Irredutíveis a funcionamentos lógico-lingüísticos, o pré-construído, 
assim como a articulação de enunciados, são o resultado de efeitos 

propriamente discursivos. Sua teorização reveste-se de um duplo 

aspecto. De um lado, eles designam processos discursivos que se 



desenvolveram sob a base lingüística. De outro – é o ponto decisivo 

para a teoria do discurso – eles são o traço de relações de distância 

entre o discurso atual e o discurso já-lá. (MALDIDIER, 2003, p.48).    

 

 

As repetições, as citações, as paráfrases, a formação do pré-construído, que 

constituem séries de formulações, mostram a relação existente entre intradiscurso e 

interdiscurso. O intradiscurso é o “funcionamento do discurso em relação a ele mesmo 

[...], logo o conjunto de fenômenos de “co-referência” que asseguram o que podemos 

chamar de “fio do discurso”, enquanto discurso de um sujeito.” (MALDIDIER, 2003, 

p.54). 

   A interdiscursividade é muito importante para compreender o funcionamento 

do discurso. Na observação do interdiscurso, desse espaço de memória, é possível 

remeter o dizer a outros dizeres, identificando sua historicidade, numa rede de memória, 

e assim, identificar os efeitos de sentido que esse dizer produz na relação saber/poder.  

 No percurso analítico de nosso trajeto temático buscamos ver como no discurso 

da mídia os enunciados e os dizeres produzem sentidos, sobre à maneira como são 

materializados os modos de subjetivação do idoso na relação velhice/sexualidade.  

Na interpretação dos enunciados, que vai além de sua enunciação falando “a 

partir dela e apesar dela”, tentamos ver como o trajeto temático escolhido é recorrente 

no discurso da mídia na contemporaneidade e os efeitos de sentido que são produzidos 

sobre a relação velhice/sexualidade. 

Buscando descrever as estratégias discursivas, as posições sujeitos e os sentidos 

produzidos da relação velhice, corpo e sexualidade, compreendemos que o discurso, 

consoante a Foucault (2000, p. 139): 

 

 
Aparece como um bem – finito, limitado, desejável, útil – que tem 

suas regras de aparecimento e também suas condições de apropriação 

e de utilização; um bem que coloca, por conseguinte, desde sua 

existência (e não simplesmente em suas “aplicações práticas”), a 
questão do poder; um bem que é, por natureza, o objeto de uma luta, e 

de uma luta política.  

 

 

É justamente por compreender o discurso como objeto de luta política que nos 

propomos a descrever/interpretar os mecanismos de produção de sentidos sobre a 

velhice na relação com o corpo e com a sexualidade.  



1. 4 A MÍDIA NA ORDEM DO DISCURSO  

 

 A ordem do discurso é uma ordem arriscada, diz Foucault na obra A ordem do 

discurso (1996). Existem relações de forças, poderes que pesam sobre o sujeito que fala, 

o que se pode afirmar que ele não diz o que quer, como quer e nem pra qualquer um. 

Essa máxima da ordem do discurso, da lei que rege o dizer está presente no campo 

midiático. Sobre o lema da imparcialidade e do comprometimento com a verdade, o 

discurso da mídia produz na contemporaneidade uma espécie de “história do presente”. 

 Comprometida em descrever o real em tempo real, a mídia passa a idéia de que 

o discurso por ela enunciado é a verdade, é o fato em si. No entanto, existe uma ordem 

do discurso que rege todo dizer. “Essa ordem discursiva articulada à prática midiática 

supõe a existência de um conjunto de regras coercitivas de controle de produção das 

matérias e das reportagens” (NAVARRO, 2010, p.82).  

  A mídia na produção das matérias leva em consideração a repercussão que um 

fato, um acontecimento pode ter e a possibilidade de vendagem da revista, por exemplo, 

na discursivização de tal fato. Ela leva em consideração também, aspectos econômicos, 

políticos e ideológicos na determinação daquilo que vai ser dito. É nesse jogo de 

legitimação e controle de produção do dizer que se situa a ordem do discurso midiático.  

 Foucault em História da sexualidade volume I (2001) mostra que desde a 

antiguidade existe uma vontade de verdade que busca um discurso verdadeiro sobre 

determinado campo do saber, como o da sexualidade, por exemplo, e dessa maneira é 

capaz de impor saber e poder. Essa vontade de verdade é uma forma de controle 

discursivo e dentro do campo midiático é recorrente. Na vontade de verdade existe um 

sistema de exclusão que na relação saber-poder valoriza e distribui o discurso tido como 

verdadeiro no interior da sociedade. Essa distribuição do “discurso verdadeiro” passa 

por um suporte institucional da própria sociedade. A sustentação desse discurso é 

reforçado e redirecionado pelas práticas discursivas. 

  O discurso midiático na sua vontade de verdade busca em outros campos do 

saber a sustentação do seu dizer. O discurso médico é um dos campos do saber que a 

mídia se ancora para legitimar seu dizer, visto ter sido dado ao médico, segundo 

Foucault (1997), poder para a produção de verdade. Diante disso, podemos afirmar, 

citando Navarro (2010, p. 84), que: 

 



A mídia é um campo institucional em que os sujeitos que nela fala é, 

ao mesmo tempo, aquele que pode dizer a verdade dos fatos – pelo 

saber que detém sobre eles – e aquele que pode produzir os fatos na 
sua verdade e submetê–los à realidade – pelo poder que exerce na 

sociedade.  

 

 

 Essa verdade dos fatos não é absoluta, pois o saber não é finito. Foucault 

(1997) analisando as descontinuidades sobre o discurso da loucura, ao longo da história, 

comprova que o saber sofre não apenas transformações, mas deslocamentos e não há 

verdade absoluta, mas verdades parciais que se fixam em épocas diferentes, vinculadas 

a instituições e práticas discursivas que possibilitam seu aparecimento. Refletindo sobre 

isso e baseado em Foucault, Navarro (2010, p. 84) afirma que “o saber é um processo 

nunca finito, construído nas e pelas práticas discursivas. [...] É nesse sentido em que o 

discurso da mídia deve ser concebido: como um discurso que institui uma verdade 

parcial, jamais absoluta”.  

 Na ordem do discurso midiático, Navarro (2010), embasado em Marcondes 

Filho, destaca que dois sujeitos entram em ação no processo de construção da realidade 

no discurso da mídia e pelo discurso da mídia. São eles, o jornalista e o editor. O 

primeiro seleciona o fato que será transformado em acontecimento, o segundo define o 

enfoque da matéria, paginação, título.  

 O editor define como um fato deve repercutir na sociedade, e nesse propósito 

pode transformar um acontecimento mínimo em um escândalo ou minimizar um grande 

acontecimento como se ele não fosse significativo para sociedade ou se quer tivesse de 

fato ocorrido. É claro que isso não é feito pelo simples querer desses sujeitos, são as 

relações de força e de poder que definem a política editorial, o que deve ser dito e o que 

será silenciado.   

 Pêcheux (2008) ao analisar a retomada no campo político do enunciado on a 

gangné (ganhamos) típico de uma torcida esportiva, na comemoração da vitória de 

François Mitterrand nas eleições de 10 de maio de 1981 na França, coloca uma questão 

teórica sobre o estatuto das discursividades no trabalho com o acontecimento. Nas 

palavras de Navarro (2010, p.80): 

 

O estatuto das discursividades que trabalham os acontecimentos no 
interior de textos de comunicação de massa entrecruza proposições 

oriundas de universos logicamente estabilizados, que visam à 



descrição do real, com proposições pertencentes a outros universos 

não logicamente estabilizados, que realizam a interpretação do real.     

 

  

A escrita midiática, dessa maneira, propicia a descrição e interpretação dos 

acontecimentos, usando uma série de recursos e técnicas que remetem a construção do 

real, a efeitos de evidência, de verdade na produção dos textos midiáticos.     

 Pêcheux (2008, p. 19) refletindo sobre o enunciado on a gangné e seu 

entrecruzamento com outros enunciados na discursivização das eleições de 10 de maio 

de 1981 na França, mostra como se constrói a realidade na mídia. O autor descreve as 

ações dos apresentadores de TV, simultaneamente com os comentários dos especialistas 

em política e o desfile das tabelas e gráficos da apuração eleitoral. Nesse cruzamento de 

discursos de diversos lugares, as estatísticas, o grito do povo nas ruas “ganhamos”, o 

economistas, os sociólogos, os políticos da oposição, o parecer dos políticos da 

situação, enfim, “uns e outros vão começar a “fazer trabalhar” o acontecimento (o fato 

novo, as cifras, as primeiras declarações) em seu contexto de atualidade e no espaço de 

memória que ele convoca e que já começa a reorganizar”.      

 Fonseca-Silva (2007, p.25) apresenta a mídia como um lugar de memória 

discursiva na contemporaneidade. Destaca que nesse processo de globalização, a noção 

de espaço sofre mudança e a memória coletiva é articulada nos diversos meios de 

comunicação.  Ao tomar a mídia como um lugar de memória na contemporaneidade, é 

preciso pensar “como se dá a apropriação de um real fragmentado e disperso e a 

construção de um imaginário que se confunde com o próprio real nas materialidades 

simbólicas de significação que envolvem o verbal e o não verbal”.  

 A autora foca a importância da mídia nos modos de pesar a sociedade.  As 

imagens e os textos que circulam na sociedade, através dos vários dispositivos 

midiáticos, compõem um todo imaginário e simbólico que tanto reflete a sociedade 

como é também resultado da maneira de como ela é pensada.   

 Essa reflexão nos conduz a discussão anterior sobre a produção da verdade. 

Foucault (2004, p.5) na primeira parte da Microfísica do poder faz uma síntese perfeita 

sobre o assunto, a saber: 

 

A verdade é desde mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas 

coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada 
sociedade tem seu regime de verdade, sua política geral de verdade: 

isto é, os tipos de discursos que ela acolhe e faz funcionar como 



verdadeiros, os mecanismos e as instancias que permitem distinguir os 

enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e 

outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados para 
obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o 

que funciona como verdadeiro. 

 

 

 No contexto atual, a mídia é um terreno fértil para o exercício da política geral 

de verdade da sociedade contemporânea. Nessa política, os discursos sobre a saúde, a 

alimentação saudável, a prática de atividade física, o cuidado constante com o corpo são 

emergentes, fazem parte de um novo processo de sociabilidade que se desenvolve na 

sociedade contemporânea, a biossociabilidade
3
. A mídia atua na produção de sentidos 

sobre essa nova forma de sociabilidade, materializando discursos sobre estética, 

cirurgias plásticas, produtos de beleza, dentre outros, com foco numa saúde 

individualizada. 

 A individualização da saúde, a transparência do corpo, a emergência 

intensificada do discurso da medicina nas páginas das revistas, nas reportagens da 

televisão tem como efeito a transformação do discurso médico num discurso comum 

que visa à incitação do sujeito a apoderar-se desse saber e promover sua autoprodução, 

sua auto-identidade dentro daquilo que a biossociabilidade coloca como correto, como 

verdadeiro. 

 Sobre a ótica da biossociabilidade há uma nova divisão social que se pauta não 

em questões de raça, classe, orientação política, como na biopolítica clássica, mas em 

questões de saúde, performances corporais, doenças especificas, longevidade. Sendo 

nosso foco a velhice, vemos como, no discurso da mídia, no contexto da 

biossociabilidade, a velhice é subjetivada em sua relação com o corpo e com a 

sexualidade em uma produção influenciada pelos discursos de verdade que circulam na 

prática discursiva midiática e pelo atravessamento discursivo que delineia os discursos 

sobre o corpo, a saúde, a sexualidade e a velhice em diferentes práticas discursivas 

contemporâneas. 

 

                                                             
3 De acordo com Ortega (2008, p.30) “a noção de biossociabilidade visa descrever e analisar as novas 

formas de sociabilidade surgidas da interação do capital com as novas biotecnologias e a medicina”. No 

segundo capítulo tratamos sobre esse conceito. 



VELHICE, CORPO E SEXUALIDADE: A INSCRIÇÃO DOS 

SENTIDOS SOBRE A VELHICE: DAS CIVILIZAÇÕES ANTIGAS 

À SOCIEDADE MODERNA 

 

 

 

 2.1 NUM BALAIO DE PAPÉIS E SENTIDOS: VELHICE E SOCIEDADE 

 

A velhice é um conceito amplo e além de ser uma etapa natural na vida do 

indivíduo é como acentua Bosi (1994) “uma categoria social”. Sendo assim, o perfil do 

sujeito velho é definido no espaço - tempo das relações sociais. À medida que as 

mudanças históricas acontecem e as relações sociais mudam, os valores mudam e a 

relação do homem com a natureza e com o próprio homem também se resignificam. 

 No que concerne à percepção da velhice, as sociedades antigas assumiam 

comportamentos diversos. Em algumas, o indivíduo idoso era responsável pela 

iniciação do jovem na comunidade. Era o ancião que geralmente escolhia o nome dos 

recém nascidos. Havia um tratamento de respeito e muitas vezes uma concepção mística 

em relação aos velhos. O ancião também era visto como sujeito de saber, dono de 

segredos fundamentais à sobrevivência da comunidade. Muitas vezes, enquanto dono 

ainda de discernimento, o velho usava esse reconhecimento a seu favor para conseguir a 

companhia de mulheres e outras regalias. Mas, algo que se constatou nos relatos que 

Beauvoir (1990, p. 52) traz das civilizações antigas em seu livro A velhice, é o de que:   

  

Toda sociedade tende a viver, a sobreviver, exalta o vigor e a 
fecundidade, ligados à juventude, temem o desgaste e a esterilidade da 

velhice. É o que emerge, entre outras coisas, dos trabalhos de Frazer. 

Em muitas coletividades, diz ele, venera-se o chefe como a encanação 

da divindade que habitará o corpo de seu sucessor, depois de sua 
morte: mas se essa encarnação se encontra, então, enfraquecida pela 

idade, não poderá mais proteger eficazmente a comunidade: é preciso, 

portanto, matar o chefe antes que comece o declínio. 

 

Percebemos, nos diferentes relatos sobre tribos antigas apresentados por 

Beauvoir, com algumas exceções, que o velho era honrado, exercia papel social 

significante, muitas vezes de líder. Era respeitado, estava em convívio com as crianças e 



os jovens ensinando – os, porém ao aparecer os sinais de decadência, de senilidade, de 

decrepitude, os velhos eram abandonados ou mortos pelos próprios filhos. E isso era 

encarado naturalmente pelos anciões, pois fazia parte da cultura, dos costumes. Veja o 

exemplo dos Dinkas citados por Beauvoir (1990, p. 53):  

 
Certos velhos, cujo papel é tão importante que se pode considerar que 
deles dependem a sobrevivência da comunidade – fazedores de chuva, 

mestres da lança de pesca –, assim que dão sinais de debilidade, são 

enterrados vivos, em cerimônias das quais participavam 
voluntariamente. Acredita-se que, se dessem naturalmente o último 

suspiro, ao invés de guardá-lo no interior do seu corpo, a vida da 

comunidade se extinguiria com eles. As festas mortuárias, ao 

contrário, constituem, para a coletividade, uma espécie de 
renascimento, um rejuvenescimento do princípio vital.  

    

 Encontramos nos relatos, apresentados por Beauvoir (1990), sobre as tribos 

Chukchees e Koriak, um modelo diferente de tratamento da velhice. Nestes relatos o 

respeito aos idosos era tradição. As famílias tinham ligações estreitas, os velhos mesmo 

apresentando sinais de decrepitude permaneciam com seus rebanhos, “o 

enfraquecimento senil não acarretava uma decadência social” (BEAUVOIR, 1990, p. 

73).   

 Várias outras tribos tinham visão positiva e tratamento respeitoso com os seus 

velhos, como os Aleútes, que mantinham relação de ternura entre pais e filhos; a 

experiência era valorizada e os velhos tinham um destino feliz, visto que,  

 

 chegar à velhice é dar um grande exemplo à posteridade. Os grandes 
velhos instruem a juventude: cada aldeia possuía um ou dois velhos 

que educavam os jovens, esses anciãos eram ouvidos com respeito, 

mesmo que já dissessem coisas sem nexo. (BEAUVOIR, 1990, p.76). 
 

 

 A forma como a velhice
4
 é concebida varia de cultura para cultura, os exemplos 

mostram isso.  Existem culturas em que ser velho é sinal de sabedoria e outras que 

simboliza fardo. Isso ocorre porque a velhice, assim como a infância e a adolescência, é 

uma categoria social. A velhice além de biológica é social e cultural e deve ser vista em 

sua totalidade. Entretanto, é interessante pontuar, para que não se faça uma leitura 

                                                             
4
 Não é nosso interesse fazer aqui uma história da velhice. Isso Beauvoir (1990) fez muito bem. Mas 

trazer informações sobre as civilizações antigas possibilita a posterior leitura e compreensão das 

materialidades discursivas que vamos analisar, pois como o sentido é construído historicamente, veremos 

que os novos discursos sobre a velhice na contemporaneidade possuem marcas de outros discursos que se 

presentificam por sua ausência. 



romantizada da velhice em épocas e civilizações antigas, que em pesquisas recentes, 

como acentua Debert (1996, p. 3) em seu texto A invenção da terceira idade e a 

rearticulação de formas de consumo e demandas políticas, existe um acordo entre os 

historiadores sobre as concepções da velhice, principalmente a idéia da velhice como a 

idade do Ouro.  

 

 Hoje há um acordo entre os historiadores, considerando-se que, dada 
a precariedade dos dados disponíveis, é muito limitado o 

conhecimento que se pode obter da situação dos velhos, em períodos 

históricos distantes ou mesmo em épocas relativamente próximas, de 
modo que a idéia de uma Idade de Ouro da velhice não se sustenta. As 

etnografias sobre a experiência de envelhecimento, em sociedades 

ditas primitivas, mostram que nelas a solidão não é um aspecto da 

experiência de envelhecimento; contudo, não se pode dizer que a 
velhice, nessas sociedades, seja uma experiência gratificante para 

todos os velhos, mas dependerá das posições de poder e prestígio 

ocupadas pelas pessoas ao longo da vida. 
 

 

Todavia, para que se possa compreender melhor a velhice é necessário conhecer o 

processo do envelhecimento. O envelhecimento é um processo que implica alterações 

físicas, psicológicas e sociais. Essas alterações não acontecem num toque de mágica, na 

verdade começamos a envelhecer a partir do momento que nascemos. A cada dia 

envelhecemos um pouco, num processo natural e gradativo.  

Do ponto vista físico, conforme Zimerman (2002), as alterações provocadas pelo 

envelhecimento podem ser perceptíveis externamente e internamente. As modificações 

externas são, entre outras, o aparecimento de rugas, manchas escuras na pele, os olhos 

úmidos com maior freqüência e dobramento da coluna vertebral; as internas geralmente 

têm ligação com os sentidos. O olfato, o paladar e a visão diminuem, os ossos atrofiam, 

aumenta a insônia e a fadiga, o metabolismo fica mais lento e a digestão é mais fácil.  

Com relação aos aspectos sociais a autora argumenta que a mutação de valores, 

a tecnologia avançada, a adaptação a novos conceitos transforma o status do idoso e sua 

relação com os demais, em virtude de: crise identitária provocada pela ausência de 

papel, de função social, o que prejudica sua auto-estima; a mudança de papéis na 

família, na sociedade e no trabalho; as perdas diversas que trafegam da autonomia à 

morte de parentes e amigos; a diminuição ou total rompimento das relações sociais em 

função da vida agitada, à distância e outras dificuldades em relações interpessoais, 

causadas pelo mundo globalizado e individualista; enfim, a aposentadoria, pois, com o 



aumento da longevidade aposentando-se ainda resta muito tempo de vida à maioria das 

pessoas, e o que fazer com esse tempo livre para evitar o isolamento?  

A aposentadoria desde a época do Instituto Nacional de Previdência Social - 

INPS tem carga negativa, pois o idoso quando não mais podia trabalhar, era encostado 

pelo INPS e ficava na dependência do Estado até o fim de seus dias. Veja que o termo 

encostado dá idéia de inutilidade, peso, fardo, e essa conotação é estendida ao 

significado de velhice. 

 Sabendo que o sentido é historicamente constituído, consideramos que há um 

fator histórico que autoriza este sentido à velhice: encosto, peso, inutilidade. Trata-se do 

fato de que na sociedade capitalista o valor do homem é o valor de sua produção. 

Aquela mercadoria que não está dando retorno positivo em pouco tempo deve ser 

substituída por uma nova. Essa é a lógica do sistema capitalismo e essa é também, a 

lógica da conotação negativa do termo velho. 

 

Esse sistema produtor de mercadorias instaura uma relação 

desumanizada, coisificada, que reduz a força de trabalho à coisa 

“condição material de produção” submetida ao imperativo da 

produção de riquezas para fins de valorização do capital, engendrando 
não apenas desvalorizações das qualidades e necessidades humanas, 

mas também uma sociabilidade que gera pobreza, populações 

excedentes e os “inúteis” para o capital, pela falta de valor de uso, de 
rentabilidade, principalmente, quando a força de trabalho está 

desgastada e envelhecida. (TEIXEIRA, 2008, p. 57). 

 
 

Cansado, fisicamente debilitado e produzindo menos, o velho pode ser visto com 

aquele que não serve mais para o sistema, deve ser substituído, deve ser encostado. Por 

isso, a resistência de muitos trabalhadores em aposentar-se, pois sair do mercado de 

trabalho, geralmente, significa apagamento social. 

Na sociedade brasileira, ocorre um estranhamento com relação ao sujeito velho, 

principalmente, em relação ao aspecto físico. Isso se dar em virtude de uma concepção 

errônea sobre o envelhecimento, como se este fosse uma anomalia e não uma fase do 

desenvolvimento do ser humano. Concernente às alterações típicas do envelhecer 

Zimerman (2002) ao apresentar as principais modificações que o sujeito experiencia, 

adverte que os problemas psicológicos enfrentados pelo velho em nossa sociedade, 

como a depressão, a paranóia são os mais difíceis de superar. 

Somando as modificações físicas e sociais que ocorrem com o idoso temos uma 

série de alterações psicológicas como dificuldade de adaptação a novos papéis, 



alterações psíquicas susceptíveis a tratamento, depressão e suicídios em decorrência da 

baixa auto-imagem e auto-estima.      

Queremos deixar explícito que apesar de todas essas modificações e 

conseqüências do processo de envelhecimento, nem todas as pessoas da terceira idade 

apresentam traços depressivos e insatisfação com sua auto-imagem, pois, alterações 

físicas, psíquicas e sociais acontecem em todas as fases da vida. Evidenciamos isso para 

não parecer que só os velhos têm problemas. Afinal, quem não conhece algum jovem 

chato, doente ou deprimido? Quem não conhece um idoso sorridente, animado com 

auto-estima? Como diz Zimerman (2002, p.19): 

 

(...) a maior parte das características do velho não são peculiares de 

uma faixa etária. Uma pessoa não passa a ter determinada 

personalidade porque envelheceu, ela simplesmente mantém ou 

acentua características que já possuía antes. Via de regra, um velho 
chato e deprimido é um jovem chato e deprimido que envelheceu, 

assim como um velho alegre e otimista é um jovem alegre e otimista 

que se encontra em outra etapa da vida.  

 

Idade não define comportamento nem personalidade, por isso precisamos ter 

cuidado para não homogeneizar o sujeito velho, enquadrando-o numa classificação 

universal. Como diz Debert (2006, p. 53) citando Bourdieu “a manipulação das 

categorias de idade envolve uma verdadeira luta política, na qual está em jogo a 

redefinição dos poderes ligados a grupos sociais distintos em diferentes momentos do 

ciclo da vida”. Por isso, negar a velhice constitui-se em uma forma de defesa que o 

indivíduo e a sociedade encontram para não aceitar as perdas que essa etapa da vida traz 

consigo. As mudanças naturais que ocorrem no corpo não apagam do sujeito sua 

história, sua identidade, suas características personificadoras. Assim, esconder os sinais 

do tempo é uma maneira de não perder os direitos que na sociedade estão legitimados 

apenas para a juventude, como se ao envelhecer o sujeito deixasse de ter sentimentos, 

deixasse de ser humano.  

Essa negatividade associada à velhice foi construída ao longo da história e a era 

do capital tem um papel importante nos jogos de sentidos sobre o envelhecimento. No 

próximo ponto, tratamos sobre as políticas públicas para a velhice e como elas têm 

contribuído para a construção de um novo velho. 

 

 



2.1.1 O envelhecimento na era do capital 

 

A sociedade antiga era constituída basicamente de camponeses e artesãos. A 

profissão e a existência, o local de trabalho e a moradia eram praticamente comuns.  Ao 

não conseguir mais desempenhar suas tarefas, o velho vivia com sua família, que 

garantia sua subsistência. (CF. BEAUVOIR, 1990).  

Nas democracias capitalistas, o operário mora em um lugar e trabalha em outro. 

A família é constituída por poucas pessoas, geralmente, dois casais de adultos e filhos 

que não podem se sustentar. Com poucos recursos oriundos do seu trabalho, os filhos 

adultos não conseguem manter os pais idosos. Esses saem mais cedo do mercado de 

trabalho, porque a tarefa que desempenham é a mesma de quando jovens e não se 

adéqua a todas as idades.   

O aumento do número de idosos e a não adaptação espontânea deles na 

sociedade, faz com que esta se veja na obrigação de decidir sobre seu estatuto. Dessa 

forma, o envelhecimento da população vai transformando-se numa questão social e a 

velhice torna-se objeto político. 

Em meados do século XIX houve uma crise de superprodução e subconsumo, o 

avanço tecnológico retirou de mercado muitos trabalhadores, resultando em alto índice 

de desemprego e disponibilidade maciça de mão – de – obra barata. Essa situação 

deixou claro que “os mecanismos de mercado enquanto tais não eram suficientes para a 

retomada de investimentos e da produção demandando, também, mecanismos de 

intervenção extra econômicos.” (TEIXEIRA, 2008, p. 95).  Frente a essa constatação o 

Estado passou por um redimensionamento e sua intervenção passou a garantir a 

seguridade social. 

A seguridade social consiste na contribuição material de muitos, para que se 

efetive a redistribuição que é administrada pelo Estado, através de um sistema de 

proteção social. Esse sistema protege um conjunto ou parte de um conjunto de membros 

da sociedade. Para tanto, são estabelecidos critérios de alocação de recursos, “variando 

de sociedade para sociedade, critérios esses que não são neutros, antes expressam 

relações de poderes, projetos hegemônicos de classes.” (TEIXEIRA, 2008, p. 95). 

No final do século XIX, conforme assegura Beauvoir (1990), o trabalhador 

velho é expulso do seu emprego e fica abandonado à própria sorte. As coletividades, 

então, encarregam-se desse problema. Dessa maneira, a partir das lutas dos operários 

juntamente com seus mecanismos de organizações, o envelhecimento do trabalhador 



passa a ganhar visibilidade pública e política, rompendo com a dimensão privada, 

deixando de ser apenas responsabilidade da família e de instituições filantrópicas para 

assumir a posição de problema social, com caráter estrutural e de responsabilidade do 

Estado. 

A assistência social ao idoso é prestada inicialmente em alguns países, dentre 

eles EUA e Inglaterra. Mas essa assistência não é de qualidade.  Segundo Beauvoir 

(1990), os velhos ainda válidos ficavam com as famílias que pedissem pouco dinheiro 

para sustentá-los, os incapazes eram confinados em asilos ou outros locais da 

administração pública que serviam ao mesmo tempo de hospital, orfanato e casa para 

velhos e deficientes. 

Essa realidade sofre alterações na Inglaterra no pós-guerra e nos EUA em 1930. 

Na Inglaterra é criado a Junta Nacional de Assistência Social que promove o 

rompimento com o tratamento desumano dos asilos e possibilita a criação de espaços 

asilares que suprem algumas das necessidades dos idosos, além de oferecer tratamentos 

especializados, aquisição de óculos, próteses e outros serviços de saúde. Nos EUA os 

Estados passam a receber doações federais para ampliar a assistência a pessoa idosa e, 

posteriormente, o seguro social passa a garantir o envelhecimento do trabalhador velho 

que não pode pagar pela assistência que é vendida no mercado. 

Vários países se voltam para a questão da velhice na busca de melhorar as 

condições de vida dos idosos, oferecendo uma renda mínima ao trabalhador velho e se 

preocupando também, com as formas de habitação desse sujeito.  

        

Em Copenhague, criou-se a célebre “Cidade dos Velhos”, com 
habitações apropriadas para os idosos. A Suécia construiu a partir de 

1947, 1.350 casas de aposentados, abrigando 45.000 pessoas. Nos 

EUA, foram criadas “Cidades do Sol”, para idosos de um nível de 
vida mais elevado. Se por um lado essa política social melhorou as 

condições de vida dos idosos, gerou, por outro lado, a segregação 

social pelo critério da idade. (TEIXEIRA, 2008, p.100). 
 

 

 

     

O envelhecimento do trabalhador tornou-se condição de risco e passou a ser 

assegurado pelas políticas públicas de assistência social. Essas políticas objetivam 

atender as condições de vida e de subsistência do trabalhador velho. Todavia, Beauvoir 

(1990), analisando o caso Francês no período de 1960, afirma que pobreza e velhice são 

praticamente um pleonasmo e há uma diminuição das necessidades do idoso que essas 



políticas legitimam. O que ocorre é uma homogeneização das necessidades do idoso que 

são reduzidas à sua sobrevivência.  A título de exemplo, vejamos o destaque que 

Beauvoir (1990, p. 293) faz sobre a situação francesa: “o aposentado de 65 anos só 

recebe 40% de seu salário; e o calculo é feito de acordo com a remuneração dos últimos 

dez anos, que nem sempre é a mais elevada.”  

 No Brasil, a desvalorização salarial do aposentado e pensionista não é diferente. 

O reajusto das pensões e aposentadorias seguem a mesma política adotada para o salário 

mínimo, que em 1979 era semestral, mas a Previdência usou “critérios administrativos 

de proporcionalidade” para o cálculo da primeira aposentadoria e seus posteriores 

reajustes. Essa estratégia adotada pela Previdência gerou índices inferiores aos 

estabelecidos pela política salarial vigente na época.  

 Isso gerou grande insatisfação dos trabalhadores velhos que organizados em 

associações de aposentados ou via sindicato fizeram um grande movimento de 1986 a 

1988 com caravanas que foram à Brasília.  

 

Tiveram audiências com ministros de Estado, autoridades da 

administração federal e parlamentares do Congresso Constituinte, e 
conseguiram introduzir representantes seus no Grupo de Trabalho para 

Reestruturação da Previdência Social. (SIMÔES, 2006, p. 17) 

 
 

     

Com essas intervenções, o movimento ganhou força, mas a política interna das 

associações de aposentados possuía segmentações com interesses diferentes que 

causava desmobilização da categoria. Simões (2006) usa para caracterizar essas 

segmentações, a classificação apresentada em uma entrevista pelo senhor Antonio 

Galdino, ex-presidente da Federação de Aposentados e Pensionistas de São Paulo. Ele 

mostra quatro tipos de associações de aposentados e pensionistas. Primeiro, as 

“associações corporativistas”, com fundos previdenciários mantidos por complexos 

financeiros e industriais como o Banco do Brasil. Esse tipo de associação é considerada 

rica e enfraquece a luta dos aposentados, pois beneficia um grupo restrito.  

O segundo tipo são as “associações sindicais específicas”, por exemplo, a 

Associação dos Metalúrgicos Aposentados de São Paulo, geralmente esse tipo não 

possui sede própria. O terceiro segmento seria formado pelas “associações ecléticas”, 

que “reúnem diferentes categorias, embora mantendo relações com todos os sindicatos 

das várias profissões que abarcam.” (SIMÔES, 2006, p. 19). Esse tipo de associação é 



mais independente e possui sede própria. A quarta segmentação seria formada pelas 

“associações nascidas de interesses políticos”, criadas por candidatos em busca de 

votos. Esse tipo de associação tem curta duração e não agrada os aposentados. 

Com relação às políticas de aposentadoria no Brasil, os programas de preparação 

para a aposentadoria (PPA), oferecidos por empresas, fundações e prefeituras tem tido 

grande crescimento. Os PPAs são manifestações concretas das concepções 

contemporâneas sobre o processo de envelhecimento, o trabalho e a aposentadoria em 

nossa sociedade.  

As empresas que adotam os PPAs se diferenciam das demais por oferecer 

salários privilegiados e rendimentos acima da média para seus aposentados. Com uma 

política de incentivo a produção e aperfeiçoamento profissional, as empresas que 

possuem programas de preparação para a aposentadoria investem numa visão positiva 

da velhice. 

 

Esses programas caracterizam-se por transformar o significado da 
velhice de algo negativo em um momento potencialmente positivo e 

da aposentadoria em uma decisão individual do trabalhador. Uma 

análise das práticas e dos discursos dos especialistas envolvidos na 
idealização dos programas – psicólogos, gerontólogos e assistentes 

sociais que se dedicam a elaborar programas, treinar profissionais e 

divulgar os pressupostos que embasam os PPAs – permite perceber 

como os PPAs procuram rever as concepções tradicionais sobre o 
envelhecimento e como organizam suas práticas concretas: é objetivo 

expresso do PPA demonstrar a possibilidade da vivência coletiva 

positiva e satisfatória  dessa nova fase da vida que é a aposentadoria. 
(STUCCHI, 2006, p. 37). 

 

 

 Esses programas mostram a aposentadoria não como um direito, mas um prêmio 

que o trabalhador velho pode ganhar. A velhice feliz garantida pelos PPAs é uma 

mercadoria que nem todo trabalhador velho tem acesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.2 O novo velho: uma tela retocada na construção da terceira idade 

 

 Em nossa sociedade ocidental e capitalista
5
 acontecem algumas práticas culturais 

com valores depreciativos sobre o sujeito velho. Essas práticas causam forte impacto 

tanto na aceitação do idoso quanto na sua condição de velhice, como na projeção do 

jovem em relação ao seu próprio envelhecimento.  

 Tais práticas se acentuaram a partir da Revolução Industrial, acontecimento que 

também contribuiu para a proliferação de discursos que depreciavam o ser velho.  Esse 

quadro contribuiu para que se tomasse a velhice como uma fase inativa da vida, 

provocando o isolamento do idoso. Tal situação se constituiu em um marco para que a 

cultura contemporânea tomasse a velhice como um problema social e exigisse do Estado 

políticas de transformação dessa realidade.  

O capitalismo dos séculos XVIII e XIX supervalorizavam os jovens em 

detrimento dos idosos, justamente pela capacidade produtiva que possuíam. Conforme 

Peixoto (2006), é a partir da década de 1960 do século XX com as novas políticas para a 

velhice que ocorre uma mudança estrutural, pois o valor da aposentadoria aumenta e os 

idosos passam a ganhar prestígio, além de melhores condições de vida que contribuiu 

para o aumento da longevidade. Essas mudanças fizeram com que a velhice entrasse na 

pauta dos discursos econômicos, políticos e sociais na atualidade. A partir daí, ações 

políticas foram e são tomadas para lidar com a grande quantidade de idosos presentes na 

sociedade. O Estatuto do Idoso é um exemplo disso, inscrevendo-se na pauta dos 

discursos sociais que, além de garantir os direitos do sujeito idoso, apresenta uma 

velhice ativa. 

Sabemos que o discurso não é neutro, ele nasce como resposta a um discurso já 

existente, seja para negá-lo, confirmá-lo ou lhe acrescentar outros ditos. Como diz 

Orlandi (2006, p. 33) “todo dizer, na realidade, se encontra na confluência dos dois 

eixos: o da memória (constituição) e o da atualidade (formulação). E é desse jogo que 

tiram seus sentidos”. O que é dito no Estatuto do Idoso sobre ser velho dialoga com 

outros dizeres da velhice numa relação opositiva ou afirmativa. Na sociedade atual 

temos uma dialética entre os discursos que apontam o idoso como inutilidade ou como 

sujeito ativo. É a este último que o discurso do Estatuto do Idoso está associado. 

                                                             
5. Essas práticas culturais que depreciam o velho, bem como, as práticas que contrapõem essa 

depreciação como a adoção dos termos terceira idade e idoso, ocorrem em sociedades capitalistas e nas 

ditas socialistas, e está relacionado ao modo de funcionamento do capitalismo na contemporaneidade.  



Com as mudanças na maneira de conceber o sujeito velho, foram disseminados 

novos termos para se referir a essa categoria social como “idoso”, “terceira idade” que 

segundo Debert (2006) é uma criação contemporânea, tudo isso impulsionado por uma 

nova ordem social na qual a velhice está sendo resignificada. Os discursos 

contemporâneos sobre a velhice produzem a imagem de um idoso ativo, para quem a 

idade cronológica não define seu papel social ou sua imagem física. Como vemos na 

Revista Veja de 15 de julho de 2009 que tem como título Os sem-idade, e apresenta 

uma matéria em que mãe e filha dividem guardaroupa e freqüentam as mesmas baladas. 

A idéia de perdas vem sendo substituída pela concepção de que a velhice é um 

momento para se buscar a satisfação pessoal, a realização de projetos antes 

abandonados.  A criação da terceira idade está relacionada a essa nova maneira de ver o 

envelhecimento bem sucedido e com qualidade de vida. Isso implica, de acordo com 

Barros e Castro (2002, p. 121), “na circulação da idéia de um velho identificado como 

fonte de recursos – autônomo, capaz de respostas criativas frente às mudanças sociais, 

disponível para re-significar identidades anteriores, relações familiares e de amizade”.  

As novas maneiras de se referir ao velho quebram estereótipos de 

improdutividade, abandono, solidão e incapacidade, são frutos de forças políticas, 

econômicas e sociais que vêem no crescimento populacional dos aposentados um novo 

grupo consumidor em potencial. As estratégias de mercado são muitas, temos 

universidades para terceira idade, grupos de convivência e uma série de outros bens e 

serviços oferecidos. 

 

Passando a abarcar setores com níveis mais altos de aspirações e de 
consumo, a aposentadoria deixa de ser uma forma de assegurar apenas 

a velhice dos mais pobres. Um contingente cada vez mais exigente e 

mais jovem de aposentados será objeto da ação de agências que se 
especializaram na gestão da aposentadoria. (DEBERT, 2004, p. 59). 

 

 

A gestão da velhice, a adoção de termos como terceira idade, meia-idade, 

aposentadoria ativa, melhor idade, para se fazer alusão ao intervalo entre a idade adulta 

e a velhice avançada tornou-se o momento em que a pessoa deve realizar algum sonho 

que durante a juventude não foi possível, tornou-se um período positivo da vida do 

sujeito que com mais tempo para viver e já tendo trabalhado muito, pode agora 

aproveitar essa fase da vida para viagens e projetos adiados. 



A transformação do envelhecimento em um mercado de consumo é 

acompanhada justamente por essas mudanças de discurso.  

 

A criação de uma nova linguagem em oposição às antigas formas de 

tratamento dos velhos e aposentados: a terceira idade substitui a 
velhice; a aposentadoria ativa se opõe a aposentadoria; o asilo passa 

a ser chamado de centro residencial, o assistente social de animador 

social e a ajuda social ganha nome de gerontologia. Os signos do 
envelhecimento são invertidos e assumem novas designações: “nova 

juventude”, “idade do lazer”. (DEBERT, grifos nossos, 2004, p. 61).  

                           

 

Essa mudança na maneira de tratar o envelhecimento, sua transformação em 

mercado de consumo possibilita duas constatações. Por um lado, o corpo é visto como 

pura plasticidade, sendo dessa forma dever de todos se manter jovens, o mercado 

biotecnológico oferece várias tecnologias para isso: cirurgias plásticas, cremes anti-

sinais, reposição hormonal, entre outras alternativas. Por outro lado, os especialistas em 

gastos públicos transformam o envelhecimento em problema nacional, na medida em 

que as projeções sobre os custos, em longo prazo, da aposentadoria e da assistência 

médica na velhice comprometem o sistema. 

Uma maneira de evitar a falência do sistema financeiro e previdenciário é essa 

transformação da velhice em momento de atividade. A aposentadoria é adiada, o sujeito 

é convidado a entrar em forma, a manter-se jovem, a cuidar de si mesmo, a velhice é 

apresentada como responsabilidade individual, é o que Debert (2004) chama de 

“reprivatização da velhice”. A mídia tem grande participação nesse processo em que a 

velhice transforma-se em responsabilidade de um eu.        

Assim, nessa nova configuração da velhice, ativa e feliz, em que o idoso tem 

assegurado seus direitos através do Estatuto e que é convidado a manter seu corpo 

jovem e saudável, tratar sobre a relação da velhice com a sexualidade é importante, uma 

vez que a terceira idade não significa mais uma fase de inativismo sexual.  

 

 

 

 

 



2.2 VELHICE E SEXUALIDADE: “– QUANDO É QUE PASSA?... MINHA 

SENHORA, LAMENTO LHE DIZER QUE NÃO PASSA NUNCA... É ATÉ A 

MORTE.” 

 

 

Vivemos em uma sociedade que cultua a juventude, o belo, o novo. Nessa 

sociedade, o ideal de felicidade está associado à juventude e o modelo de imagem 

corporal apresentada como correto, belo, saudável, que todos devem buscar, é o corpo 

visualmente jovem. Encontramos nisso um dos grandes conflitos que o envelhecimento 

acarreta ao sujeito. 

Conforme Beauvoir (1990) entre todas as espécies de animais, a espécie humana 

é a que apresenta de forma mais acentuada as características biológicas do 

envelhecimento. Toda via, nos últimos anos, a sociedade moderna tem se deparado com 

o crescente número da população idosa, que dentre outros fatores, é resultado do 

aumento da longevidade. O desenvolvimento das ciências humanas e biológicas, 

chamadas também de ciências da vida, tem introduzido na sociedade novas tecnologias 

que, além de aumentar a longevidade, apresentam estratégias que melhoram a qualidade 

de vida e retardam o envelhecimento. Nessa conjuntura, a adoção de práticas de hábitos 

saudáveis ligadas a alimentação, esporte, lazer, desenvolvimento de políticas públicas 

que difundidas pelas ciências da saúde e circulantes na mídia dispõe a sociedade a uma 

nova ordem.  

Em função da negatividade associada à velhice e da positividade que a nova 

ordem social estabelece por intermédio de saberes e tecnologias, visto o crescente 

número da população idosa no Brasil e no mundo, uma multiplicidade heterogênea de 

discursos surgiram constituindo determinadas crenças e “verdades” sobre a velhice ao 

longo da história, que entram em jogo na relação saber-poder com novos discursos 

sobre o envelhecimento.  

Nesse conjunto de conhecimentos sobre a velhice encontramos alguns 

esteriótipos relacionados à sexualidade do idoso, e novos discursos que confrontando 

esses mitos produzem uma nova verdade sobre a sexualidade na velhice. 

Geralmente quando se fala sobre sexualidade na velhice o imaginário popular 

vislumbra somente algumas cenas de carinho fraternal, de ternura entre os idosos. Isso 

se dá pelo fato de que ao longo do tempo construiu-se uma imagem de velhice 

assexuada. O idoso apresenta problemas biológicos, diminuição da libido e de 



hormônios importantes durante o processo de envelhecimento, entretanto, o desejo de 

prazer permanece vivo.  

Conforme Iacub (2007) a velhice na tradição cristã foi desde a época de Santo 

Agostinho vista sobre dois prismas: um que associava o ancião à decrepitude, a morte 

como prova do pecado original, e outro, a do Antigo Testamento, que o via como 

modelo de virtude. A velhice era vista como premio para os filhos de Deus.  

Nesta primeira visão temos São Gregório que defende a idéia de que se abster 

das relações sexuais é uma forma de resistir à morte, visto ser a relação sexual à última 

etapa material entre Adão e Eva antes de perderem o Paraíso. São Tomás de Aquino 

indagava-se sobre a imortalidade do homem e fazendo referência ais ensinamentos de 

São Paulo, respondia que a morte só pode vir ao mundo por meio do pecado. Dessa 

maneira, antes do pecado original o corpo do homem não era corrompido.  

Nessa mesma linha de pensamento encontramos alguns poetas e doutrinários da 

igreja versando sobre a eterna juventude de Adão e o Paraíso como um lugar 

permanentemente jovial, estando à morte, a decadência física e a velhice, como 

resultado da destruição da Justiça Original.  

Para o velho não era recomendável cuidar do corpo, mas aproveitar do 

envelhecimento para fazer penitência, arrepender-se, cuidar da alma e aproximar-se de 

Deus. A reflexão sobre o corpo nesse período era voltado para o gozo espiritual. 

 

Nos ensinamentos cristãos, a dieta do corporal era compreendida 

como um controle da carne com o propósito de regulamentar e ensinar 
a alma. Dessa maneira, o governo do corpo suscitava o cumprimento 

da alma, e era somente por meio da regulamentação do físico que a 

alma podia emergir como pura entidade. (IACUB, 2007, p. 64). 

 

 

 O pensamento cristão aproveitava as doenças da velhice, a imagem do corpo 

envelhecido para ressaltar a importância dos valores morais e espirituais sobre os 

corporais, oferecendo a prática da virtude como oportunidade de rejuvenescimento e 

proximidade de Deus. Nessa proposição de que a alma na velhice estaria mais próxima 

de Deus, o retiro agostiniano, que consistia no isolamento do indivíduo em mosteiros 

para estudar as sagradas escrituras e fazer meditações, “construía um modelo ideal para 

a velhice no Ocidente, no qual o abandono da sexualidade, uma profunda espiritualidade 

e o desapego do mundano adquiriam um sentido particular” (IACUB, 2007, p. 65). 



 A velhice foi, desde os antigos, motivo de reflexão, a relação de proximidade 

entre velhice e fim de vida, o grande mistério da longevidade, da eterna juventude são 

questões que sempre tiveram pauta no discurso, mas de maneiras diferentes em cada 

época.  

 Saindo dessa idéia de virtude a que a velhice era associada, vamos encontrar no 

final do século XIX e início do século XX a medicalização da velhice. Como afirma 

Iacub (2007) à ciência médica no século XX faz do homem objeto de estudo e toma a 

velhice como uma doença que precisa ser medicada e curada. A partir de então o tema 

da velhice é visto pela ótica médica - científica. “Essa nova forma de conceitualizar o 

envelhecimento a favor de uma perspectiva medicalizada transformou a velhice em uma 

doença em si mesma, com a qual o velho passou a ser identificado com um ser 

moribundo” (IACUB, 2007, p. 70). 

  A partir do século XIX o enfoque da medicina tende a classificar os grupos 

populacionais de acordo com um sistema, um esquema rígido entre o par opositivo 

saúde/doença, o que leva muitos especialistas a conclusão de que o corpo envelhecido, a 

decadência natural era causa da velhice e não sua conseqüência, reforçando a idéia de 

que a velhice era uma doença em si mesma. 

 Várias patologias foram enquadradas dentre elas as que tratavam sobre o desejo 

sexual na velhice, definindo-o como forma de perversão. Tanto os velhos que 

manifestavam desejo sexual, como os jovens que apresentavam interesse por anciões 

eram enquadradas dentro da “gerontofilia”. As questões da sexualidade na velhice 

passaram a ser medicalizadas e deixaram de figurar como questões de estética e de 

moral. 

 No que se refere a essa maneira de ver a velhice, a imagem do corpo velho 

ganha muito respaldo na classificação do sujeito. Várias teorias foram desenvolvidas 

associando, por exemplo, o gasto de energia com a sexualidade na juventude ao 

desgaste que o corpo apresentava na velhice. Sendo sugerido, então, o autocontrole 

sobre o corpo, o cuidar do próprio corpo como única salvação para uma velhice bem 

sucedida.  

 Dessa maneira, o envelhecimento foi posto como “controlável” e o discurso 

religioso, com respaldo da era vitoriana, defendia a tese de que uma vida regrada e 

virtuosa teria como prêmio uma boa velhice e do contrário o indivíduo teria como 

castigo uma má velhice. 

 



Trabalhado duro, com fé, e tivesse mantido uma autodisciplina, 

poderia preservar a saúde e a independência até uma idade tardia e 

morrer de uma morte natural. Somente a falta de autocontrole, o não 
ter fé e uma vida promiscua condenam a uma morte prematura ou a 

uma velhice desgraçada. (COLE, apud IACUB, 2007, p. 75).   

 

 Nessa idéia do autocontrole muitas igrejas protestantes norte-americanas 

pregavam em seus sermões que o desgaste apresentado pelo corpo, na velhice, era 

resultado do mau uso do próprio corpo. Nessa concepção médico-moral do 

envelhecimento, as questões relacionadas à dimensão existencial e espiritual a que os 

discursos sobre a velhice eram associado, é redirecionada.  

 Cresce o domínio médico sobre a velhice e na cultura dominante norte-

americana, bem como na européia, esses discursos sobre o autocontrole do corpo fazem 

com que os sentidos simbólicos do temor a essa fase da vida e a morte se percam, 

emergindo com força o discurso cada vez mais exigente sobre o controle do corpo. 

 Esse controle sobre o corpo ganha grande respalde no capitalismo, pois visto 

como corpo-máquina, o controle sobre o corpo, ou seja, seu disciplinamento, caíram 

feito luva transformando-o em uma propriedade, um capital que devia ser mantido e 

cuidado. A imagem de um corpo jovem, musculoso é divulgada como ideal de saúde e 

as atividades esportivas são bastante valorizadas, dando novo significado à idéia de 

idade, ao corte social feito pela idade. Isso porque, conforme Iacub (2007), a 

representação do corpo e a sexualidade foram atravessadas por outra variável: a temporalidade.  

Em função disso a tendência foi à categorização, a divisão dos sujeitos em 

etapas de vida socialmente construídas com base no corte temporal, são elas: infância, 

idade adulta, meia-idade e velhice. Essa introdução de temporalidade na categorização 

dos indivíduos gerou novos estudos, novas produções em diferentes ciências como a 

história, a filosofia, a linguagem, a sociologia e a psicologia. 

A vigilância, o controle, o disciplinamento, a normalização dos corpos passam a 

centrar o discurso da representação do corpo e da sexualidade em diferentes idades. 

Surge de acordo com Foucault uma incitação política, econômica para falar sobre sexo 

no século XVIII.  

Conforme Foucault (2001), antes disso, a partir dos séculos XVI e XVII, há uma 

multiplicação dos discursos sobre o sexo buscando enquadrá-lo, defini-lo, ocultá-lo. 

Cria-se um dispositivo que ao difundir e multiplicar discursos sobre o sexo produz 

verdades sobre ele.  



De acordo com Foucault (2001), o dispositivo da sexualidade tem como razão de 

ser o proliferar, inovar, anexar, inventar, penetrar nos corpos de maneira cada vez mais 

detalhada e controlar as populações de modo cada vez mais global. Configura-se numa 

rede em que a estimulação dos corpos, a incitação ao discurso, a formação dos 

conhecimentos, encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes estratégias de 

saber e de poder. 

O autor afirma que culturas e civilizações tradicionais como a Índia, Roma, 

desenvolveram artes eróticas, o Ars erotica, nas quais o saber sobre o prazer era 

extraído do saber, da experiência do próprio prazer. A verdade sobre o sexo era trazida 

de dentro.  

Tratando sobre o Ocidente, Foucault (2001) mostra como se configurou as 

scientia sexualis e a maneira como a confissão tornou-se central na produção de saberes 

sobre o sexo. Primeiro ao domínio da Igreja, depois ampliada para outros domínios, 

como técnica terapêutica. Os ocidentais são obrigados a confessar tudo, desejos, 

fantasias, sonhos, prazeres e nessa confissão uma relação de poder se estabelece entre 

quem expõe e quem ouve. Quem fala produz discurso sobre si mesmo, quem ouve 

analisa, interpreta, condena, redime, domina. 

Conforme Foucault (2001) no século XIX a confissão e o saber científico 

formam duas maneiras de se produzir verdades sobre o sexo no Ocidente. E nesse jogo, 

o poder, difuso em todo o corpo social, presente em todos os pontos é quem configura a 

produção dos discursos sobre a sexualidade. O autor rejeita a imagem de um poder 

simplesmente opressor, seu foco é perceber como desejo e poder se articulam. 

 

Dizendo poder, não quero significar 'o poder', como um conjunto de 
instituições e aparelhos garantidores da sujeição dos cidadãos em um 

estado determinado. [...] não o entendo como um sistema geral de 
dominação exercida por um elemento ou grupo sobre o outro e cujos 

efeitos, por derivações sucessivas, atravessem o corpo social inteiro. 

[...] Parece-me que se deve compreender o poder, primeiro, como a 
multiplicidade de correlações de forças imanentes ao domínio onde se 

exercem e constitutivas de sua organização; o jogo que, através de 

lutas e afrontamentos incessantes as transforma, reforça, inverte; os 
apoios que tais correlações de força encontram umas nas outras, 

formando cadeias ou sistemas ou ao contrário, as defasagens e 

contradições que as isolam entre si; enfim, as estratégias em que se 

originam e cujo esboço geral ou cristalização institucional toma corpo 
nos aparelhos estatais, na formulação da lei, nas hegemonias sociais. 

(FOUCAULT, 2001, p. 88-89). 



 

 Nessa visão sobre o poder, Foucault mostra as estratégias que tecem o 

dispositivo da sexualidade e a forma como esse dispositivo coloca o sexo como a 

verdade maior sobre o indivíduo e transpõe o controle para o corpo, para os prazeres.  

 A respeito do controle sobre o corpo e a questão do prazer, o regime dos 

prazeres será tratado posteriormente, ainda neste capítulo. 

 

 2.3 O PENSAMENTO MÉDICO-FILOSÓFICO E A VELHICE 

 

No que se refere à sexualidade dos velhos, a manifestação de desejos 

apresentadas por eles, no pensamento médico-filosófico, é vista como doença, 

inadequação a essa fase da vida.  

Os filósofos ao refletirem sobre a velhice apresentavam-na como lugar de honra, 

na Grécia. Embora ocupando esse reconhecimento, ninguém desejava a velhice. Sobre a 

chegada da velhice e os desejos sexuais, muitos faziam uso, como afirma Foucault 

(2006, p. 151), da famosa frase de Sófocles presente no livro I da República de Platão, 

ao ser indagado por Céfalo, sobre o amor e os desprazeres da velhice:  

 

Como estás Sófocles, em relação ao amor? És ainda capaz de cortejar 

uma mulher? – Cala-te, amigo, respondeu Sófocles; estou encantado 
por ter escapado do amor, como se estivesse escapado das mãos de um 

ser enraivecido e selvagem.  

 
   

Observamos que Sófocles ao associar o amor “um ser enraivecido e selvagem” 

associa automaticamente a velhice a um estado no qual o indivíduo rompe sua ligação 

com o desejo carnal, o que está de acordo com a concepção de que a velhice é 

assexuada. Podemos inferir também, dessa fala de Sófocles, que a velhice para ele, 

assim como para muitos naquela época, era momento para cuidar de si, sendo que esse 

“cuidar de si” repousa no cuidar da alma, no cuidar da sua salvação.   

Esse cuidar de si, nos séculos I e II de nossa era, conforme Foucault (2006), 

assume uma função mais crítica do que formadora, em que se tratava mais de corrigir do 

que instruir, ocorrendo uma aproximação bem mais da medicina do que da função 

pedagógica de outrora.  



Com essa predominância do discurso médico vemos com o passar do tempo que 

o médico torna-se o grande juiz que vai julgar os casos patológicos. Assim, quanto á 

questão do desejo sexual na velhice, a recomendação médica é bem clara: 

 

As regras médico-morais enunciadas pelos mais importantes 

representantes do século XIX assinalaram a temperança e a 
continência como os dois grandes mestres dessa etapa vital: “para 

tornar-se velho é necessário saber governar-se, evitar os excessos e 

suavizar as inclinações e as paixões.” (BOURDELAIS, apud IACUB, 

2007, p. 79).  

 

A partir de então, muitos autores vão considerar as doenças psíquicas e 

patológicas do envelhecimento como resultado das mudanças sexuais. A puberdade nos 

homens era vista como um momento de efeminação e o envelhecimento nas mulheres 

era considerado como um fator virilizante. Por isso, segundo Iacub (2007), o médico 

espanhol Gregório Marañón em la evolucíon de la sexualidad: los estados intersexuales 

de la vida (1930) sustentava que esses dois momentos da vida, puberdade no homem e 

envelhecimento nas mulheres, possibilitava a intersexualidade. 

 Marañón, conforme Iacub (2007), afirmava que a sexualidade feminina 

desaparecia mais precocemente que a masculina, não somente por fatores biológicos, 

mas porque as mulheres experienciavam a feiúra, a decadência física mais visivelmente 

que o homem.  A velhice sob elas era mais drástica, sendo que os homens conseguiam 

ainda permanecer com uma aparência conservada o que justificava eles ainda irem a 

procura de mulheres e serem considerados “velhos assanhados”. 

 A manifestação de desejos sexuais na velhice era considerada perversão. Nesse 

momento ganha espaço a “gerontofilia” que enquadrava tanto jovens que sentisse desejo 

sexual por velhos, como o contrário, velhos que se interessavam por jovens. Nessa 

época, tal prática é considerada uma forma de perversão, conforme observa Iacub 

(2007), citando o médico legista alemão Richard Von Krafft-Ebing (1840-1902) que 

concebia a gerontofilia como uma perversão ou degeneração psíquica, localizada entre a 

zoofilia, a homossexualidade e a pedofilia, ou seja, entre as variantes perversas segundo 

o objeto do desejo. Uma possível justificativa para a gerontofilia ser enquadrada como 

perversão era o fato de a relação sexual não ter como fim a procriação, o que entraria, 

segundo Iacub (2007), no que Ambroise Tardieu denominou de “vícios” ou “perversões 

morais”. 



 São várias as formas de conceber a sexualidade na velhice, dentre elas destacam-

se duas concepções: a que associa velhice a perda de energia sexual - por isso a 

abstinência de sexo ou economia sexual seria uma forma de rejuvenescimento, assim, 

recomendava-se até a inseminação de glândulas sexuais, de espermas para recuperação 

da vitalidade na velhice; e a concepção de inorgânico que considera a diminuição da 

sexualidade, da libido, com o avanço da idade, era um retorno ao inorgânico em vida.   

 Da primeira concepção resulta a teoria da “prolongevidade”. Conforme Iacub 

(2007) esse termo foi criado pelo historiador Gruman para designar a extensão da vida 

conforme a ação humana. Por meio dessa teoria, a idéia de imortalidade ganha 

aparência científica e a energia sexual é vista como passível de manutenção no 

indivíduo, por meio da inseminação de substâncias de origem sexual como o uso de 

injeções de testículos de porco. Da segunda concepção, resulta o retorno ao inorgânico, 

uma vez que considera o envelhecimento como resultado da declinação sexual. Esse 

pensamento médico-filosófico concebia a morte como instinto que guiava os homens à 

imortalidade da raça. Assim, não mais reproduzindo, a morte na velhice era vista como 

uma forma de os organismos, que não reproduziam, permitir a evolução da espécie.  

     Será em 1920, com os estudos de um aluno de Freud, Stekel, que surge uma 

nova maneira de perceber a sexualidade na velhice.  Em seus apontamentos, Steke, 

citado por Iacub (2007), afirma ter havido um erro de observação que confundiu a 

exceção com a regra e a regra com a exceção. Assim, a idéia de que as ereções 

começavam na puberdade e cessavam depois dos 50 anos estava tão enraizada que tudo 

que se afastava dessa regra era considerado como algo singular.  

 Stekel critica a teoria de que a vida sexual na velhice está relacionada à conduta 

na velhice. Nas palavras do autor: 

 

Quanto à idade, os limites da potência viril são com freqüência 

assombrosamente elevada. Mas sempre são descritos como 
excepcionais os casos de potência na ancianidade. Segundo a minha 

experiência, são infinitamente mais freqüentes do que se admite a 

priori. Estou cada vez mais convencido de que um homem normal tem 

que manter até uma idade avançada sua potência, e que são falsas 
todas as suposições de que a potência na idade avançada se deve a 

uma vida ordenada durante a juventude. [...] nunca houve uma 

falsidade maior que a de afirmar que o comércio sexual regular e 
freqüente socava a energia vital. (STEKEL, apud, IACUB, 2007, p. 94 

grifos nossos).    

   



 O autor contrariou as duas concepções apresentadas anteriormente sobre a 

sexualidade na velhice e defendeu que a sexualidade se atrofia caso não seja praticada, 

bem como, somente o indivíduo que mantém uma vida sexual ativa pode tê-la por muito 

tempo em idade avançada. Essa posição promoveu uma ruptura com os discursos 

anteriores sobre a sexualidade na velhice. 

  

 

2.4 A VELHICE E O CUIDAR DE SI NA ANTIGUIDADE 

 

 Consoante Foucault (2006), é importante destacar que o cuidar de si na 

antiguidade bem como nos primeiros séculos depois de Cristo está ligado ao governo de 

si e dos outros. Para Sócrates, no diálogo Alcibíades, o cuidar de si está associado ao 

governo dos outros. Para Sócrates a pergunta é “como se pode bem governar?”. O 

cuidado de si é um privilégio dos governantes e também uma obrigação. No entanto, 

ocorrerá um deslocamento e o imperativo do cuidar de si vai se generalizar passando a 

ser um imperativo destinado “a todo mundo”, todavia, nem todo mundo de fato entra 

nesse imperativo por duas limitações que Foucault (2006, p. 94) faz referência:  

 

 

A primeira, seguramente, é que para ocupar-se consigo [ainda] é 
preciso ter capacidade, tempo, cultura, etc. Trata-se de um 

comportamento de elite. [...] Em segundo lugar, deve-se também 

lembrar que, nesta mesma generalização, haverá um segundo princípio 

de limitação. É que ocupar-se consigo terá por efeito – como sentido e 
como finalidade – fazer do indivíduo que se ocupa consigo mesmo 

alguém diferente em relação à massa, à maioria, a estes hoi polloí que 

são, precisamente, as pessoas absorvidas na vida de todos os dias.   

   

 

O cuidar de si, “ocupa-se consigo mesmo” possui na sua generalização essas 

limitações apresentadas. Para Foucault, em Platão, o cuidar de si está diretamente ligado 

à pedagogia. Como a pedagogia é insuficiente, ocorrerá um novo deslocamento que 

dessa vez recairá sob a idade, não mais sob a generalidade.  

 

 
O preparo do cuidado de si não se fará, como era no caso do 

adolescente, pelo ingresso na vida adulta e na vida cívica. Não mais 

para tornar-se cidadão, ou melhor, o chefe de que se precisa, é que o 
jovem vai ocupar-se consigo [mesmo]. O adulto se ocupará consigo 

mesmo – para preparar o quê? Sua velhice. Para preparar a 



completude da vida naquela idade em que a própria vida estará 

completa e como que suspensa, que é a velhice. (FOUCAULT, 2006, 

p. 95).  

 

 

Com esse deslocamento da prática de si para a maturidade, vemos nos séculos 

seguintes em Atenas, segundo Foucault (2006), não mais jovens em busca do cuidar de 

si para exercer o poder, mas homens adultos, maduros, pais de família a procura das 

práticas de si, seja sozinhos ou coletivamente. Nessa nova forma de ver o cuidar de si 

busca-se o conselheiro que lhe dê diagnóstico e sirva, de certo modo, como “médico da 

alma”.  

 
Ao invés de jovens que não foram satisfatoriamente educados por seus 
pais buscarem as práticas de si, temos o contrário, pessoas que já tem 

filhos até mesmo uma família inteira indo ocupar-se da alma na busca 

da plenitude da vida. É a própria idade adulta, bem mais do que a 

passagem a ela, ou talvez até a passagem da idade adulta à velhice, 
que agora constituíra o centro da gravidade, o ponto sensível da 

prática de si. (FOUCAULT, 2006, p. 113)   

  
 

Esse deslocamento cronológico do cuidar de si da adolescência para a velhice 

terá algumas conseqüências, dentre elas, a aproximação com a medicina que 

influenciará na incorporação do corpo dentro das práticas de si. Em Platão o cuidar de si 

é a arte de cuidar da alma. Como efeito dessa aproximação entre medicina e cuidar de si 

veremos, posteriormente, que o corpo será inserido nas práticas de si.  

Na cultura antiga, a velhice tem valor reconhecido, porém limitado. Ao mesmo 

tempo em que é símbolo de sabedoria é também de fraqueza, é experiência adquirida, 

mas também impossibilidade de atividade política, enfim, a velhice mesmo valorizada 

carrega essas ambigüidades. 

 Entretanto, a velhice vista como um ponto desejável do cuidar de si mesmo, 

ganha novo valor e nova importância. 

  

Se a velhice for realmente isto – esse ponto desejável – há que se 

compreender que ela não seja considerada simplesmente como um 
termo da vida, nem percebida como uma fase em que a vida definha. 

A velhice deve ser considerada, ao contrário, como uma meta, e uma 

meta positiva da existência. Deve-se tender para a velhice e não 

resignar-se a ter que um dia afrontá-la. É ela, com suas formas 
próprias e seus valores próprios, que deve polarizar todo o curso da 

vida. (FOUCAULT, 2006, p. 135)   

 



 

 Sêneca em uma de suas cartas faz uma crítica ao cuidar de si, dividido 

cronologicamente, em que para cada idade o homem deve ter uma conduta. Ele defende 

que sendo a velhice o abrigo seguro que se busca, o homem deve apressar-se em direção 

a ela. Nas palavras de Foucault (2006, p. 136) com base em Sêneca, pode-se dizer que 

“deve-se “viver para ser velho”, pois é na velhice que se encontrará a tranqüilidade, o 

abrigo, o gozo de si”.    

 Essa velhice a que o sujeito deve tender é a cronológica que, para os antigos, 

começava aos sessenta anos, mas também a uma velhice ideal, em que se coloca a vida 

num estado tal que vivamos como se já tivéssemos, nos dizeres de Sêneca, consumado. 

 Nasce aqui uma nova ética da velhice que ao invés de associá-la ao fim da vida, 

coloca-a como um estado em que se vive em completude, pois mesmo que se seja 

jovem deve-se buscar essa velhice ideal, que simboliza vida consumada, mas que se 

tenha tempo de vida. Devemos viver como o idoso sem nada mais esperar da vida, 

mesmo sendo jovem. 

 
Deve-se consumar a vida antes da morte, deve-se completar a vida 

antes que chegue o momento da morte, deve-se atingir a saciedade 

perfeita de si. “Summa tui satietas”: saciedade perfeita completa de ti. 
É nesta direção que Sêneca quer que Lucílio se apresse. Essa idéia de 

que se deve organizar a vida para ser velho, apressar-se em direção à 

velhice, constitui-se como velho em relação à vida mesmo se se é 

jovem, é um tema que, como percebemos, toca uma série de questões 
importantes. (FOUCAULT, 2006, p. 137). 

  

 

 Uma dessas questões importantes é a de se viver a vida como se fosse o último 

dia, como é recomendado em Alcibíades, nos diálogos platônicos, de acordo com a 

leitura Foucaultiana. Essa mudança cronológica do cuidar de si que se desloca da 

emergência da adolescência para a vida adulta ou a velhice, seja ela real ou ideal, vai 

resultar no cuidado de si como imperativo universal que se impõe a todos como um 

princípio. 

 Neste imperativo do cuidar de si, a recomendação não é mais ocupar-se consigo 

para viver melhor, mais racionalmente ou para o governo dos outros, mas para ter uma 

melhor relação consigo mesmo. É nesse pensamento que Sêneca nos seus exercícios 

recomenda, em algumas de suas cartas sobre o exercício da morte, que se deve “viver a 



longa duração da vida como se fosse tão curta como um dia e viver cada dia como se a 

vida inteira nele coubesse” (FOUCAULT, 2006, p. 612).  

 

2.5 CORPO E DISCIPLINAMENTO: "FIQUE NU... MAS SEJA MAGRO, BONITO, 

BRONZEADO!" 

  

 Em vigiar e punir, Foucault afirma que na época clássica houve a descoberta do 

corpo como objeto e alvo de poder. Falando sobre as prisões, as instituições 

disciplinares, o filósofo assegura que “em qualquer sociedade, o corpo está preso no 

interior de poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou 

obrigações” (FOUCAULT, 2008, p. 118). 

 Esses poderes estão dentro de uma relação de saber/poder que atua sobre o corpo 

em sociedade. Exerce-se sobre o corpo, o marca, o personifica, o faz tornar-se 

reconhecível de longe. É assim, por exemplo, que acontece com o corpo do soldado no 

início do século XVII, descrito por Foucault (2008, p. 117): 

 

 

Seu corpo é o brasão de sua força e de sua valentia; e se é verdade que 

deve aprender aos poucos o ofício das armas – essencialmente lutando 

– as manobras como a marcha, as atitudes como o porte da cabeça se 
originam, em boa parte, de uma retórica corporal da honra.   

  

 

Essa fabricação do soldado é um exemplo da produção de corpos dóceis. Para 

Foucault um corpo dócil é um corpo que pode ser submetido, utilizado, aperfeiçoado e 

transformado. Esse processo de docilidade dos corpos é exercido pelas disciplinas que 

agem sobre o corpo detalhadamente, em gestos e atitudes. As disciplinas são “métodos 

que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição 

constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade” 

(FOUCAULT, 2008, p. 118).  

  É a partir dos séculos XVII e XVIII que as disciplinas se tornaram fórmulas 

gerais de dominação. O poder disciplinar é um poder de dominação que opera diferente 

do da escravidão, do da domesticidade. Nesse momento histórico das disciplinas nasce 

uma arte do corpo humano. Segundo Foucault (2008, p. 119), essa arte visa à formação 

de uma relação que com o mesmo mecanismo tanto torna o corpo mais obediente como 



o torna mais útil. “Formar-se então uma política das coerções que são um trabalho sobre 

o corpo”.  

Surge assim uma “anatomia política, “uma mecânica do poder” que age sobre o 

corpo para que esse aja como se quer, usando as técnicas que se deseja, com a eficácia e 

a rapidez desejada. “O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o 

esquadrinha, o desarticula e o recompõe” (FOUCAULT, 2008, p. 119).  

Essa ação sobre o corpo resulta num movimento complexo dentro das relações 

de poder. A consciência do próprio corpo só é possível pelo investimento no corpo pelo 

poder. A prática da ginástica, musculação, nudez, exaltação do corpo belo induz ao 

despertar do desejo pelo próprio corpo que é resultado do exercício do poder, num 

trabalho detalhado e meticuloso, sobre o corpo dos soldados, das crianças. Esse efeito 

produzido pelo poder traz consigo um movimento contrário que é a reivindicação do 

corpo contra o poder, do prazer contra as normais do casamento, da sexualidade. Nas 

relações de poder existem forças que se movimentam a cada ação ou efeito de ação 

produzido pelo poder. 

Um exemplo oferecido por Foucault no livro Microfísica do poder (2004) é o 

controle sobre o corpo dos jovens na Europa durante o século XVIII. O medo da 

masturbação conduziu ao controle, por meio da família, dos corpos das crianças. Uma 

vigilância, objetivação da sexualidade, uma perseguição do corpo. No entanto, a 

transformação da sexualidade em objeto de análise e controle, conduziu a intensificação 

do desejo de cada um pelo próprio corpo. 

 

 

O corpo se tornou aquilo que está em jogo numa luta entre os filhos e 
os pais, entre a criança e as instâncias de controle. A revolta do corpo 

sexual é o contra−efeito desta ofensiva. Como é que o poder 

responde? Através de uma exploração econômica (e talvez ideológica) 

da erotização, desde os produtos para bronzear até os filmes 
pornográficos... Como resposta à revolta do corpo, encontramos um 

novo investimento que não tem mais a forma de controle−repressão, 

mas de controle−estimulação: "Fique nu... mas seja magro, bonito, 
bronzeado!" A cada movimento de um dos dois adversários 

corresponde o movimento do outro. (FOUCAULT, 2004, p.104)    

 

 

 O poder a que Foucault se refere não é um poder centrado, estatal. É um poder 

que está em toda parte e emana de todos os lugares. O poder não favorece só um grupo, 

uma instituição, ele pode ser usado para ataque e contra-ataque. O poder é uma 



correlação de forças que circulam, flutuam, se movem. “o poder não é uma instituição, 

uma estrutura, uma lei universal: é o nome dado a uma situação estratégica complexa 

numa sociedade determinada” (FOUCAULT, 2001, p.89). 

 E esse poder ou micropoderes atua sobre o corpo individual, sobre o corpo social 

de diferentes maneiras, em diferentes épocas. 

  

2.6 O CORPO: DA DISCIPLINA AO BIOPODER 

     

 Michel Foucault ao fazer uma genealogia do poder, observou que esse sofre 

mutações devido a relações de forças existentes em cada época. Dessa maneira Foucault 

nos mostra que o desenvolvimento do poder apresenta diferentes sociedades. A 

sociedade de soberania, em que esse poder era exercido por um soberano que tinha 

domínio sobre a vida e a morte do indivíduo e a sociedade disciplinar em que o poder 

era exercido por instituições como as prisões, cuja ação de poder era sobre os corpos 

dos indivíduos.  

 Na soberania política, o rei detinha o poder de deixar viver ou fazer morte. A 

relação entre vida e morte no poder soberano não tem nada de natural, e é 

desequilibrada. É simplesmente por exercer o poder de morte que o soberano tem poder 

sobre a vida dos súditos. “O efeito do poder soberano sobre a vida só se exerce a partir 

do momento em que o soberano pode matar,” (FOUCAULT, 2005, p. 286). 

 No século XIX acontece uma transformação política que não substitui, mas 

complementa esse velho poder soberano, o penetra, o transforma, o modifica. Esse 

poder é exatamente o inverso. Enquanto na política clássica o direito do soberano era de 

fazer morrer ou deixar viver, esse novo poder é de “fazer” viver ou “deixar” morrer. 

Essa transformação no exercício do poder não aconteceu de repente, nem do nada, os 

filósofos nos séculos XVII e XVIII, já começam a se manifestar em defesa da vida em 

contrapartida com a morte. Os protestos contra o suplício se espalham por toda parte, 

entre os juristas, os magistrados, os teóricos do direito e os legisladores no século 

XVIII. É preciso punir de outro jeito, é necessário leis universais, o suplico torna-se 

intolerável. (CF. FOUCAULT 2001).  

 Os juristas no século XVIII falam sobre o contrato social e a constituição do 

soberano. Constitui-se um soberano para poder viver, mas será que a vida poderia entrar 

como direito do soberano? Essa discussão de filosofia política mostra como a vida 



começa a ser problematizado no campo do pensamento político. Foucault não segue o 

caminho da teoria política, mas dos mecanismos, das técnicas, das tecnologias de poder.  

 

 

  Nos séculos XVII e XVIII, viram-se aparecer técnicas de poder que 
eram essencialmente centradas no corpo, no corpo individual. Eram 

todos aqueles procedimentos pelos quais se assegurava a distribuição 

espacial dos corpos individuais (sua separação, seu alinhamento, sua 
colocação em série e em vigilância) e a organização em torno desses 

corpos individuais, de todo um campo de visibilidade. Eram as 

técnicas pelas quais se incumbiam desses corpos, tentavam aumentar-

lhes a força útil através do exercício, do treinamento, etc. Eram 
igualmente técnicas de racionalização e de economia estrita de um 

poder que devia se exercer, da maneira monos onerosa possível, 

mediante todo um sistema de vigilância, de hierarquias, de inspeções, 
de escriturações, de relatórios: toda essa tecnologia, que podemos 

chamar de tecnologia disciplinar do trabalho. (FOUCAULT, 2005, 

p.288). 
   

    

 Essas técnicas de poder que começam nos séculos XVII e XVIII, terão um 

campo de aplicação no início do século XIX. Nessa sociedade disciplinar temos a 

fabricação de corpos dóceis, do adestramento do corpo que visa à fabricação do sujeito 

ideal para a cultura capitalista, para a indústria. Um sujeito cujo corpo é disciplinado, 

transformado para executar tarefas com técnicas que ofereçam rapidez, eficiência e 

economia. 

    

Uma “anatomia política”, que é igualmente uma “mecânica do poder”, 

está nascendo; ela define como se pode ter domínio sobre o corpo dos 

outros, não simplesmente para que façam o que se quer, mas para que 
operem como se quer, com as técnicas, segundo a rapidez e a eficácia 

que se determina. [...] a disciplina é uma anatomia política do detalhe. 

(FOUCAULT, 2008, p. 119-120). 

  

 

 O poder na sociedade disciplinar age sobre o corpo individualizado, adestrando-

o para que cumpra uma série de ações que se deseja.  

  Outra sociedade que nasce resultante desse processo de transformação que passa 

o poder é a sociedade do controle em que o poder se exerce num regime aberto, com uso 

de tecnologias, vigilância e monitoramento constantes, porém, suaves e quase 

imperceptíveis, essa é a sociedade contemporânea. 



 Na sociedade do controle, o poder disciplinar transforma-se em biopoder e 

vislumbra não um indivíduo, mas o conjunto social, a sociedade como um todo é o alvo 

da ação do biopoder. O poder já não mais se exerce sobre o corpo individualizado, mas 

se direciona a vida, ao homem espécie, ao homem enquanto ser. Com o biopoder nasce 

a biopolítica que está voltada para o campo das políticas públicas, do controle da 

natalidade, mortalidade, saúde da população e longevidade. São esses processos, 

natalidade longevidade, juntamente com outros problemas políticos e econômicos que 

se constituíram como os primeiros objetos de saber e alvo de controle da biopolítica. 

 A produção das estatísticas era de fundamental importância para o mapeamento 

e controle da natalidade e também do problema da morbidade.  A morbidade não como 

epidemias que exterminam a vida como era preocupação na Idade Média, mas as 

endemias e sua duração, natureza, extensão e intensidade de doenças numa população. 

Doenças difíceis de curar, endemias que causam morte mais freqüente, porém com 

fatores permanentes que usurpam força, diminuem o tempo de trabalho e aumenta os 

custos econômicos em função dos tratamentos.  

 Surge a preocupação com “a doença como fenômeno de população: não mais 

como morte que se abate brutalmente sobre a vida – é a epidemia- a morte permanente, 

que se introduz sorrateiramente na vida, a corrói, a diminui e a enfraquece.” 

(FOUCAULT, 2005, p.291). Esses fenômenos que são levados em conta a partir do 

final do século XVIII conduzirão a medicina há maior função de higiene pública, a 

normalização do saber, a criação de organismos de coordenação para tratamentos 

médicos, a centralização das informações, que adquire aspecto de campanha de higiene 

e medicalização da população.     

 A sexualidade será alvo da biopolítica, o sexo se torna foco para o controle 

disciplinar do corpo e do fenômeno populacional. Produzida por uma rede de saberes e 

poderes, a sexualidade tornou-se chave para a produção da individualidade e da 

coletividade. 

 Ao campo da biopolítica estão associados processos políticos e econômicos com 

presença acentuada do capitalismo. Foucault (1997, p. 89) entende por biopolítica:  

 

 

A maneira pela qual se tentou, desde o século XVIII, racionalizar os 

problemas propostos à prática governamental, pelos fenômenos 
próprios a um conjunto de seres vivos constituídos em população: 

saúde, higiene, natalidade, raças. 

  



 

      O biopoder é importante para o capitalismo e também para outras formas de 

produção de riqueza, pois ao exercer o controle sobre o corpo vivo social pode ajustá-lo 

ao modelo desejado. A ação de governo voltada para a população, para o controle tinha 

no mercado uma espécie de “medidor”, um lugar privilegiado para se testar o governo, 

seus efeitos e seus excessos. 

 É do Estado que provem os sistemas de controle pelo biopoder, tendo como foco 

a população. Essa nova forma de domínio sobre a vida exercida pelo Estado se 

configura em redes de saber/poder que submetem o sujeito a um conjunto de práticas 

ascéticas que visam o desenvolvimento do autocontrole pelo indivíduo, tornando-o o 

único responsável por doenças ou outros males que possa atingi-lo. 

 

2.7 ASCESE CLÁSSICA: O CUIDAR DO CORPO E DA ALMA  

       

 Em sua trilogia da História da sexualidade volumes I: a vontade de saber, 

(2001) e principalmente, nos volumes II: o uso dos prazeres (1984) e III: o cuidar de si, 

(1985) Foucault trata como o homem ocidental foi levado a se reconhecer como sujeito 

de desejo. Para tanto, o filósofo francês depois de discutir no volume I da História da 

Sexualidade como se constitui as ciências sexuais no Ocidente e como o saber médico 

passou a produzir “verdades” sobre o sexo no Ocidente, retorna nos volumes II e III, a 

Antiguidade para ver por que o comportamento sexual, as atividades de prazer 

relacionado a esse comportamento foram associadas à questão moral e ética. 

 Nesse retorno a antiguidade, Foucault mostra para nós como na cultura greco – 

latina a atividade e os prazeres sexuais foram problematizados como “práticas de si” e 

constituíram uma “estética da existência”.  

 Segundo Foucault (1984) a reflexão moral dos gregos sobre o comportamento 

sexual não buscou justificar interdições, proibições sobre o sexo, mas visava estilizar 

uma liberdade exercida pelo homem sobre sua atividade. 

 As interrogações feitas pelos gregos sobre a aphrodisia, a saúde, a vida e a 

morte residia na reflexão sobre o uso dos prazeres, buscando defini-lo. Dessa maneira as 

recomendações feitas pelos filósofos e moralistas gregos eram mais “dietéticas” que 

“terapêuticas”, ou seja, a questão da dieta, do regime dos prazeres visando à saúde e o 

corpo, era o foco. 



 Os gregos ligavam a dietética à medicina, podemos comprovar isso, segundo 

Foucault (1984), na coleção hipocrática e em textos de Platão. No primeiro, o autor do 

tratado sobre a medicina antiga expõe o relato de que a medicina surge ligada a uma 

preocupação com o regime. 

 

A humanidade, segundo ele, ter-se-ia separado da vida animal por 

uma espécie de ruptura de dieta: com efeito, originalmente os homens 

teriam usado uma alimentação semelhante à dos animais: carne e 

vegetais crus e sem preparação. Tal forma de se alimentar podia 
enrijecer os mais vigorosos, mas era severa para os mais fracos: em 

suma, morria-se jovem ou velho. Os homens teriam, portanto, 

procurado um regime mais adaptado “à sua natureza”: é esse regime 
que caracteriza, ainda, a atual maneira de viver. [...] percebeu-se, 

então, que a alimentação daqueles que estão bem de saúde não podia 

convir aos doentes: outros alimentos lhes eram necessários. A 
medicina teria então se formado como “dieta” própria aos doentes e a 

partir de uma interrogação sobre o regime específico que lhe convém. 

A dietética [...] dá lugar a medicina enquanto uma de suas aplicações 

particulares. (FOUCAULT, 1984, p. 127-128)   
  

 

  

Para Foucault, Platão diz o contrário sobre a relação da medicina com a 

dietética. Para ele, “a preocupação com o regime surge de uma modificação nas práticas 

médicas” (FOUCAULT, 1984, p. 128).  

Seja pensada como arte primitiva ou desenvolvida posteriormente a medicina, a 

dieta é uma categoria para se pensar a conduta humana. 

 

A própria “dieta”, o regime, é uma categoria fundamental através da 

qual pode-se pensar a conduta humana; ela caracteriza a maneira pela 
qual se conduz a própria existência, e permite fixar um conjunto de 

regras para a conduta: um modo de problematização do 

comportamento que se faz em função de uma natureza que é preciso 
preservar e à qual convém conformar-se. O regime é toda uma arte de 

viver. (FOUCAULT, 1984, p. 129). 

   

 

O regime como “uma arte de viver” compreende um conjunto de ações que o 

sujeito deve seguir. Nesse conjunto de atividades que o sujeito deve seguir temos 

exercícios, alimentos que se deve comer, o controle do sono e das relações sexuais. 

Tudo isso sendo atividades a obedecer “medidas”. Essas medidas levavam em 

consideração a hora do dia, o momento do ano, a idade do sujeito e sua alimentação. 



 Com os gregos o regime não se limitava ao cuidado do corpo, mas também a 

uma questão moral. Cuidava-se do corpo e da alma também. 

  

As numerosas proibições alimentares que eles se prescreviam tinham 

significações culturais e religiosas; e a crítica que faziam a qualquer 
abuso na ordem do alimento, da bebida, dos exercícios e das 

atividades sexuais, tinha ao mesmo tempo valor de preceito moral e de 

conselho eficaz para a saúde. (FOUCAULT, 1984, p. 131) 

 

 

Esse modo de cuidar de si, essas “técnicas de si” usadas pelos gregos, não são 

simplesmente ações de conduta moral que seguem certa regra e possui determinado 

valor. Essa prática moral implica também uma relação consigo mesmo que vai constitui 

o “sujeito moral”. Esse sujeito moral não existe sem “modos de subjetivação”, sem uma 

“ascética” ou “prática de si”.  

 Segundo Foucault (1984, p. 130), “o regime problematiza a relação com o corpo 

e desenvolve um modo de viver cujas formas, escolhas e variáveis são determinadas 

pelo cuidado com o corpo”. Essa relação do cuidado com o corpo varia de época para 

época. Na prática ascética antiga, o cuidado com o corpo era uma das formas de 

também cuidar da alma, sendo que o cuidar da alma, do espírito eram mais eminentes. 

As práticas ascéticas da antiguidade visavam à liberdade. 

 

 

2.8 PRÁTICAS ASCÉTICAS NA CONTEMPORANEIDADE: A BIOASCESE 

 

 Na cultura moderna, veremos uma modificação quanto à prática ascética, na 

contemporaneidade o cuidado do corpo pelo corpo será emergente naquilo que se 

denomina de bioascese e essa configurar-se-á como práticas de “assujeitamento” e 

disciplinamento, conforme acentua Ortega (2008, p.20). 

 

 

Enquanto nas asceses da Antiguidade, o self almejado pelas práticas 

de si representava freqüentemente um desafio aos modos de existência 
prescritos, uma forma de resistência cultural, uma vontade de 

demarcação, de singularidade, de alteridade, encontramos na maioria 

das práticas de bioascese uma vontade de uniformidade, de adaptação 

à norma e de constituição de modos de existência conformistas e 
egoístas, visando a procura da saúde e do corpo perfeito.   



 

 

A ascese conforme Ortega (2005) implica em quatro tópicos gerais: a ascese é 

um processo de subjetivação; a ascese implica em delimitação e reestruturação das 

relações sociais; é um fenômeno político e social e, por último, a ascese está ligada a 

vontade. 

 O ascetismo é um fenômeno universal que se configura de diferentes formas 

conforme a cultura. Na ascese clássica a vontade está ligada à liberdade, nas modernas 

bioasceses a vontade não está a serviço da liberdade. Na modernidade à vontade “é uma 

vontade ressentida, serva da ciência, da causalidade, da necessidade, que constrange a 

liberdade de criação e elimina a espontaneidade” (ORTEGA, 2008, p. 22). 

Ortega (2008) traz uma discussão interessante sobre a ascese contemporânea. 

Com base em Foucault, ele diferencia a ascese clássica que era uma prática de 

liberdade, uma prática moral e política, da ascese contemporânea que é apolítica, 

conformista e visa o ajuste à norma. Fazendo menção ao biopoder/biopolítica 

foucaultiana, Ortega apresenta a biossociabilidade, como noção-dispositivo para 

explicar o funcionamento da bioascese na atualidade: 

 

 

A biossociabilidade é uma forma de sociabilidade apolítica constituída 
por grupos de interesses privados, não mais reunidos segundo critérios 

de agrupamento tradicionais como raça, classe, estamento, orientação 

política, como acontecia com a biopolítica clássica, mas segundo 

critérios de saúde, performances corporais, doenças especificas, 
longevidade, entre outros. Uso o termo biossociabilidade para 

distingui-lo do biopoder clássico tal é descrito por Foucault. 

(ORTEGA, 2008, p. 30). 
 

 

 

Enquanto que na biopolítica havia um vínculo com o fortalecimento do Estado, 

por meio da formação de um dispositivo médico-jurídico que buscava a medicalização 

da sociedade e o seu controle, sua normalização, tendo como critérios a sexualidade, a 

raça, a degenerescência, na biossociabilidade os critérios são outros. Aqui são o regime 

de tempo, as regras de higiene, a criação de modelos de sujeitos com base no 

desempenho físico que chega a constitui status “quase moral”.  

A constituição do novo velho é um dos efeitos produzidos pela 

biossociabilidade. O idoso assume novo papel social por meio do seu enquadramento na 

normalização da sociedade, gerido por uma biopolítica da saúde e bem estar na velhice.   



Atividade aeróbica, obter melhor forma física, mais longevidade, prolongamento 

da aparência jovial é o fim a que se visa nas práticas bioascéticas modernas. É uma 

verdadeira ideologia e moralidade da saúde que emerge na contemporaneidade. 

As modernas bioasceses reproduzem “os modos de subjetivação” inscritos nas 

biossociabilidades. Há o cuidado com a saúde, a higiene, o controle da dieta, o cuidado 

com o corpo e a estética que desembocam, segundo Ortega (2008), na construção de 

bioindentidades, na formação de sujeitos que se auto-vigiam, se auto-governam e se 

autocontrolam. Toda essa perícia, essas “técnicas de si” modernas a que os sujeitos são 

expostos, tem o corpo seu lugar privilegiado de ação. “O eu que “se pericia” tem no 

corpo e no ato de se periciar a fonte básica de sua identidade” (ORTEGA, 2008, p. 32). 

Na atualidade, “o discurso do risco” é um elemento estruturante para as 

biossociabilidades. A total transferência para o indivíduo da responsabilidade sobre sua 

vida, sua saúde, seu corpo, independentemente de questões genéticas, culturais, sociais, 

orienta o indivíduo a comportamentos, hábitos, estilos de vida em busca da saúde, do 

corpo perfeito e do afastamento dos riscos.  

Nessa procura pelo auto-aperfeiçoamento individual, a vigoridade física, a 

juventude, a aparência corporal perfeita, como fica a imagem do corpo envelhecido? 

idosos, gordos, deficientes físicos são modelos de sujeitos que os indivíduos não 

querem para si, pois nessa cultura do corpo, do autocontrole, auto-governo, auto- 

vigilância, parecer velho é sinônimo de doença. A velhice é associada à dependência e 

por isso renegada nesse modelo de sociedade em que a ideologia cultua um indivíduo 

autônomo e auto- suficiente. Nessa feita, a relação velhice, corpo e sexualidade é 

possível a partir da adoção desse novo estilo de vida saudável e sem risco, apontado 

anteriormente. 

A ênfase nesse indivíduo autônomo tira do Estado à responsabilidade de dá 

assistência e cuidar dos indivíduos. “O idoso se constitui como um indivíduo 

responsável e autônomo capaz de cuidar de si. Aparece assim a figura do idoso “bom” e 

do idoso “mau”, este último sem competência para cuidar de si” (ORTEGA, 2008, p. 

35).  

Na modernidade, vemos uma mobilização constante de discursos e tecnologias 

convidando o sujeito a cuidar de sua saúde, de seu corpo, a buscar o corpo malhado 

perfeito, a seguir dieta X ou Y, a prolongar a juventude, a longevidade. Nessa teia de 

discursos das ideologias da saúde e do corpo perfeito vemos se configurar um novo 

modelo de idoso: o idoso ativo, apresentado como saudável, jovial, engajado, produtivo, 



autoconfiante e sexualmente ativo (ORTEGA, 2008). Esse modelo de idoso, o ativo, é 

emergente nas práticas discursivas contemporâneas. Discorreremos sobre isso com 

afinco, na seqüência, ao procedermos à análise das materialidades discursivas que 

compõem o corpus dessa pesquisa de mestrado.  



NAS MALHAS DO DISCURSO MIDIÁTICO: VELHICE, CORPO E 

SEXUALIDADE 

 

 

3.1 NO FIO DO DISCURSO DA VEJA: A CONFIGURAÇÃO DE UMA NOVA 

MANEIRA DE SER VELHO NA CONTEMPORANEIDADE  

 

 

 

   Old age de Amadeu de Prado 
Figura 01 Fonte: Google imagem 

 

 No arquivo sobre a velhice, essa pintura de Amadeu de Prado ilustra 

perfeitamente a contemplação da juventude como “anos dourados”. Os velhos retratados 

na pintura possuem corpos malhados, mas na face e nos cabelos estão as marcas do 

tempo vivido. Como bem lembra Bernardo Guimarães em um poema dedicado aos seus 

primeiros cabelos brancos. Só tu, ó triste idade, que da vida / Vais-te agarrando aos 

últimos barrancos, / Só tu constantemente te distingues / Por teus cabelos brancos, / 

Que ao longe te assinalam, ó velhice, / Quando não te revelas na calvice. 

 O velho e a velha contemplam com admiração e atitude de espanto a beleza da 

jovem como algo desejável, mas além do seu alcance. Essa juventude eterna desejada 

pelos que adentram o terreno da velhice, é produzida na atualidade por meio de 

biotecnologias desenvolvidas através da biopolítica que tem poder de gestão sobre o 

corpo social (ORTEGA, 2008).   



 A biopolítica nas sociedades ocidentais colocou no centro de suas ações o 

discurso médico, visando à medicalização e disciplinamento da sociedade. Essa 

medicalização da sociedade ocupa lugar central quando o assunto é velhice. Os 

discursos que circulam sobre o envelhecimento são geralmente atrelados ao discurso da 

medicina. A prática de hábitos saudáveis, alimentação adequada, atividade física e o 

constante cuidar de si são estratégias biopolíticas para a padronização e uniformização 

das subjetividades visando à saúde e a contínua vigilância dos corpos.  

  De acordo com Renovato e Bagnato (2009, p. 139) “com o desdobramento do 

biopoder, as práticas bioascéticas ou asceses contemporâneas passam a estabelecer 

novos valores e novos critérios, com base em regras de desempenho físico e de 

fabricação de padrões artificiais”.   

  Como assegura Foucault (2001) é o governo sobre a vida, a vigilância por meio 

da medicina social e o controle sobre o corpo que vão contribuir para a produção de um 

sujeito dócil e passivo. Essa passividade e docilidade no mundo contemporâneo se 

desdobram na constituição de sujeitos ativos, autônomos que são capazes de se 

autogovernar, se autocuidar. Na prática ascética contemporânea, o idoso é convidado a 

reconfigurar seu corpo, sua imagem, sua subjetividade atendendo as práticas modernas 

de saúde e alimentação em busca da longevidade, da eterna juventude. 

Seguindo o trajeto temático apresentado na Introdução deste trabalho, trazemos 

para análise a matéria da Revista Veja que está na edição de 07 de janeiro de 2009. 

  

(1) mais velhos,... porém mais jovens 

 

 Esse é o título da matéria e é o primeiro enunciado a que nos detemos. Essa 

matéria da Revista Veja está no quadro especial longevidade e juventude. A matéria é 

assinada pela jornalista Thereza Venturoli e traz como ilustração a foto da atriz 

Cristiane Tornoli aos 51 anos e de sua mãe Monah Delacy com a mesma idade.  

 



  

Fotos Álbum de Família de Danilo Borges 
Figura 02 (Jeitos diferentes de envelhecer) 

Fonte: Veja, 07 de janeiro de 2009 

 

 A Figura 02 causa um efeito de sentido que se completa com o enunciado (1) de 

que a aparência jovial na modernidade é fato. Mais velhos, porém mais jovens é a lei da 

modernidade que se presentifica no discurso da mídia. O sujeito pode viver muitos anos 

50, 60, 70 ou mais, porém para está incluso na sociedade é preciso que ele não aparente 

a idade que tem. O corpo natural perde terreno para o corpo simbólico que é 

constantemente discursivizado na mídia, esse corpo simbólico, visto como signo, é 

imposto sutilmente através de estratégias discursivas que circulam no social e exercem 

poder sobre as ações dos sujeitos. 

Para coroar essa idéia da aparência sempre jovem vemos na continuidade da matéria o 

seguinte enunciado: 

  

(2) atualmente não só se vive mais, como é possível manter a aparência jovial por mais 

tempo. 

 

O sujeito que foge a essa “verdade” do mundo moderno é considerado 

dissidente, anormal. Pois somos bombardeados diariamente com produtos, dietas, 

receitas, dicas de como viver mais e manter a aparência jovial por mais tempo.  

Tudo vai depender do autocontrole do sujeito, nessa leitura vemos que o corpo 

está em relação sinonímica com aparência jovial resultando como um dos efeitos de 

sentidos a idéia de que ter o corpo jovem deve ser a preocupação principal do sujeito 

que está se aproximando da velhice.   



Quando as duas atrizes são apresentadas, mãe e filha com a mesma idade, e se 

destaca a jovialidade de uma em detrimento da outra, vemos que a estratégia é mostrar 

para as pessoas tanto os jovens como os de mais idade que a aparência do corpo jovem 

na sociedade moderna pode ser conquistada e mantida por muito mais tempo que na 

época da mãe de Cristiane Tornoli, tudo depende de você, da maneira como você cuida 

de si mesmo. Como diz o titulo da figura 02 são jeitos diferentes de envelhecer. 

   Esse efeito de sentido é reforçado quando na materialidade discursiva 

encontramos a exemplificação de uma comunidade que vive no Japão e apresenta 

grande índice de longevidade com poucas doenças e quase nenhuma dependência na 

velhice. 

 

(3) a longevidade, contudo, depende sobremaneira da interação de um conjunto 

favorável de genes com bons hábitos cotidianos. Em Okinawa, eles estão contidos na 

expressão ikigai, “o que faz a vida valer a pena”. No caso, isso significa manter o 

corpo e a mente ocupados, viver perto da família e ter uma rotina social movimentada. 

   

Os especialistas que foram estudar os segredos da longevidade em comunidades 

que apresentam muitos centenários vêem nos bons hábitos cotidianos o segredo da vida 

longa, ativa e feliz. A contribuição dos genes para esse processo de felicidade na velhice 

é considerada, mas não é mostrada com ênfase no interior da matéria. O que resulta no 

efeito de sentido de que todos os sujeitos podem atingir esse ideal de vida longa, 

saudável e independente desde que tenha bons hábitos cotidianos. No caso de Okinawa, 

os bons hábitos cotidianos que são segredos para os habitantes serem saudáveis e 

viverem mais, correspondem a uma rotina movimentada, com mente e corpo ocupados e 

tendo a família por perto. Mas na matéria, o que chama a atenção do leitor, é o que está 

enunciado em (4):  

 (4) Lá (Okinawa) quase ninguém vive para comer 

 

 Antes da autora da reportagem materializar esse enunciado ela chama a atenção 

do leitor, resumindo no enunciado (4) todas as idéias que a sentença bons hábitos 

cotidianos pode significar.  Ao dizer atenção leitor e enunciar (4) o efeito de sentido 

provocado é o de que a principal maneira de chegar bem à velhice, com corpo jovial e 

saúde invejável é comendo pouco, ou seja, “você é o que você come”. O autogoverno de 



si, você é o único responsável para que na velhice possa se enquadrar ou não nos 

padrões corporais e comportamentais vigentes.  

 Apesar da questão alimentícia está presente nos hábitos da população de 

Okinawa, outros fatores são importantes e fazem a vida valer à pena. A técnica usada 

pela autora da matéria de fazer uso das formas da língua deixa saltar aos olhos do leitor 

determinado enunciado e não outro, abre uma brecha em que as diferenças culturais 

entre Oriente e Ocidente se mostram. O individualismo exacerbado da cultura ocidental 

faz com que o sujeito enunciador enxergue na autodisciplina, autovigilância e controle 

da dieta o segredo da longevidade: lá ninguém vive para comer. O ikigai dos Okinawa 

fica esquecido em nossa cultura. 

 Vemos no interior dos enunciados que compõem a referida matéria uma 

regularidade discursiva que coloca o corpo jovem na velhice como pré-requisito para 

uma velhice saudável e feliz. 

 Não somente nessa matéria mais em outras que com ela dialogam vemos a 

afirmação da idéia de idoso ativo, com aparência jovem, buscando retarda ao máximo 

os sinais do envelhecimento a partir do uso de um conjunto de biotecnologias e práticas 

ascéticas contemporâneas, muitas delas estampadas nas páginas da Revista. 

 Como é característica do discurso da mídia para legitimar seu discurso, nessa 

matéria encontramos a voz dos especialistas, dos médicos. A mídia traz o discurso da 

medicina provocando desse modo “efeito de verdade” sob o que enuncia. 

 

(5) “Embora o caminho para desacelerar ao máximo a degenerescência celular seja 

longo, hoje sabemos que ele é possível” disse a VEJA o biogerontologista americano 

Stuart Jay Oishasky, pesquisador da universidade de Illinois. 

 

Nesse enunciado, a voz do especialista possibilita a coroação da “verdade” 

enunciada pela Revista sobre o envelhecimento que é apresentado como uma doença a 

ser curada. 

Fechada numa visão biológica sobre a velhice, essa materialidade discursiva (5) 

está em diálogo com o discurso da medicalização da velhice, que agindo sobre o corpo 

do sujeito velho o governa, o disciplina. 

Como o sentido é histórico e se dá no cruzamento da língua com a história é 

interessante ressaltar os efeitos de sentidos provocados pela ausência do termo “velho” 

nessa matéria. No arquivo sobre a velhice, que não é dado a priori e nunca é visto em 



sua totalidade, como admoesta Foucault (2000), o uso do termo velho vem perdendo 

espaço no discurso sobre o envelhecimento, devido ter ao longo da história acumulado 

sentidos negativos e como a nova ordem social estabelece uma positividade à velhice, 

na formação de sujeitos ativos e autônomos, essa palavra foi substituída por idosos, 

terceira idade, velho jovem que provocam outros efeitos de sentidos. 

Percebemos que na ordem do discurso as subjetivações destinadas ao sujeito 

idoso o constituem como idoso ativo, independente e de boa aparência em que os sinais 

do envelhecimento são retardados constantemente, pois como reforça a adversativa 

porém que materializa-se no título do texto da Revista Veja, na sociedade moderna em 

que o corpo é o centro e através dele o sujeito constitui sua identidade ou bioidentidade 

como diz Ortega (2008), o indivíduo pode ficar velho mas não deve aparentá-la, a 

ordem na relação saber-poder sobre o envelhecimento é a seguinte: mais velhos,... 

porém mais jovens.   

Em reafirmação desse novo discurso sobre o essa fase da vida ou a proximidade 

dela, temos materializado nos textos da revista um discurso de prevenção a velhice, 

como se esta fosse uma doença e não uma etapa natural da vida. 

Na edição de 09 de julho de 2008 da Revista Veja, encontramos uma matéria que 

a Veja destaca como especial que materializa essa idéia de prevenção. A reportagem é 

assinada pelas jornalistas Silva Rogar e Sandra Brasil e traz como título:  

 

(6) Velhice? fica para mais tarde 

  

Esse enunciado, na cadeia dos enunciados sobre esse tema, vem reafirmar a idéia 

de uma velhice jovem, ou seja, de uma velhice em que os sujeitos que já têm 60 anos ou 

mais, ou ainda, em termos de temporalidade, estão se aproximando dessa faixa etária 

que é usada para demarcar socialmente a entrada neste ciclo, não aparentem a idade que 

tem.  

Numa cultura do corpo, em que os sujeitos são convidados constantemente a 

buscar a melhor performance corporal possível a velhice precisa ser adiada, ficar para 

mais tarde. Vendo dessa maneira, e sabendo que o sentido é construído historicamente e 

sempre pode ser outro, o enunciado (6) que faz parte de uma época em que se configura 

novas verdades a respeito do tema em estudo, produzindo um positividade sobre o 

assunto, deixa deslizar sentidos outros. A partir do que enuncia como positivo, permite 

escapar uma negação a velhice. Ao responder a pergunta dizendo que “fica para mais 



tarde”, o enunciado (6) atualiza a idéia de velhice como algo indesejável, feio, que deve 

ser negada e adiada. Para reforçar esse sentido produzido no encontro da língua com a 

história temos o subtítulo da matéria que diz: 

       

(7) Com cuidados estéticos, alimentação saudável e atividade física,  

quem faz 50 anos (e não parece) adia a hora de envelhecer 

 

A primeira parte do enunciado (7) prescreve como fazer para deixar a velhice 

para mais tarde, basta ter cuidados estéticos, alimentação saudável e atividade física. 

Tendo controle sobre os sinais do tempo com cuidados estéticos, disciplina na 

alimentação e na atividade física você pode integrar o grupo identitário da longevidade 

que o perfil é quem faz 50 anos (e não parece) adia a hora de envelhecer.  

Em (7) temos atravessando o discurso sobre a velhice, o discurso do corpo que é 

tão visível na atualidade e na produção de bioidentidades através da biossociabilidade 

descrita por Ortega (2008). Esse discurso do corpo é marcado linguisticamente pela 

parte do enunciado que fica entre parênteses. Essa pequena parte do enunciado que 

complemente a oração “quem faz 50 anos” funciona como um medidor da velhice bem 

sucedida, ou do adiamento desta. A velhice aqui é reduzida a aparência corporal, não 

importa sua história de vida, sua herança genética, sua sabedoria o que realmente 

importa é seu corpo, é nele e a partir dele que será definida sua identidade. 

Nesse jogo discursivo em que a velhice fica para mais tarde está presente, 

também, o medo da morte.  Por traz do medo da velhice, há o medo da morte. A cultura 

Ocidental tem dificuldade de lidar com o tema da morte. Os moribundos e velhos 

geralmente são afastados do convívio social, isolados em “asilos de solidão” como diz 

Norbert Elias (2001).  Há uma extensa literatura médica que trata da fisiologia da 

velhice, mas é muito pouco abordada a experiência do envelhecer. “Não é fácil imaginar 

que nosso corpo, tão cheio de frescor e muitas vezes de sensações agradáveis, pode ficar 

vagaroso, cansando e desajeitado.” (ELIAS, 2001, p. 80 grifos nossos).  

 Nesse adiamento da velhice, a matéria traz como exemplo a pop star Madona. 
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Old girl, jamais: fanática por 

exercício físico e empenhada em 

disfarçar todo e qualquer sinal da 

idade, Madonna chega ao meio 

século em pleno palco, pulando, 

dançando, cantando e se 

contorcendo de maneira insinuante 

  Figura 03 Fonte: Veja, 09 de julho de 2008  

 

 

A Figura 03 mostra a cantora em pleno desenvolvimento da atividade 

profissional no palco, numa pose que lembra as coreografias extravagantes, 

demonstrando grande desempenho aeróbico e elasticidade corporal, tudo, que uma 

pessoa com os sinais da velhice não consegue fazer. A chamada abaixo da Figura 03 

está em sintonia com o que enuncia a imagem, pois começa com uma expressão em 

inglês Old girl, que significa menina velha, complementada com um jamais. Tomando 

esse nível intradiscursivo caminhamos ao nível interdiscurso para operar a idéia de 

enunciado acontecimento. O enunciado localizado abaixo da Figura 03 menina velha, 

jamais nos faz reportar aos deuses do Olímpico, da literatura Greco-romana que 

permaneciam sempre jovens. A pop é colocada nessa matéria como aquela que 

conseguiu a imortalidade dos deuses ou quase isso.  

Na seqüência do enunciado temos a descrição do controle sobre o corpo que a 

pop star possui: fanática por exercício físico e empenhada em disfarçar todo e qualquer 

sinal da idade, Madonna chega ao meio século em pleno palco, pulando, dançando, 

cantando e se contorcendo de maneira insinuante. Madonna não entrou ainda na faixa 

etária da terceira idade que é de 60 anos, mas é ilustrada num discurso direcionado a 

esse público e ao público que se aproxima dessa idade, como um modelo a ser seguido 



no que confere a velhice. O peso da expressão Madonna chega a meio século 

contrastado com a imagem da cantora resulta na imaginação da existência de uma eterna 

juventude que pode ser alcançada por todos desde que tenham autogoverno sobre si 

como Madonna. 

 

(8) Madonna, a loira de músculos definidos, magérrima e conservadíssima, é 

cinqüentona. 

  

O enunciado (8), da matéria de 09 de julho de 2008, pontua o que a cultura do 

corpo dita como ideal de beleza que o sujeito deve buscar: músculos definidos, corpo 

magro e no caso dos que se aproximam da velhice, a conservação da aparência jovial: 

Madonna, a loira de músculos definidos, magérrima e conservadíssima, é cinquëntona. 

Em outras palavras, conforme declara a matéria é possível chegar a meio século ou mais 

com o corpo conservado. O enunciado (8) se justapõe ao (7) como reafirmação. Na 

continuidade dessa matéria, são apresentados atores e atrizes que estão no padrão da 

Madonna para reforçar a idéia de que o controle sobre o corpo, o autodisciplinamento, o 

autogoverno são comportamentos que os indivíduos devem adotar.  Esses cuidados 

ascéticos contemporâneas são uma constante nas matérias da Revista Veja quando o 

tema é velhice. 

 Seguindo a descrição e interpretação da matéria com base no trajeto temático, 

vamos encontrar no discurso da mídia a apresentação da vida sexual na velhice de forma 

ativa. Esse discurso que mostra o corpo de aparência jovem e bem cuidado é a ponte 

para essa questão. Nessa matéria, especificamente, a sexualidade nessa etapa da vida se 

materializa em gráficos e estatísticas. Seguindo a construção de uma nova velhice em 

que o sujeito idoso se mantém jovem por mais tempo. 

 

 

Figura 04 Fonte: Veja, 09 de julho de 2008 

 



Esse gráfico estatístico presente na Figura 04 está em relação interdiscursiva 

com dados apresentados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).  

Apesar da Veja não mencionar de onde vem essa estatística, podemos fazer um 

comparativo com os números do Instituto. Segundo o IBGE, o índice de 

envelhecimento aponta para mudanças na estrutura etária da população brasileira. Em 

2008, para cada grupo de 100 crianças de 0 a 14 anos existem 24,7 idosos de 65 anos ou 

mais. Em 2050, o quadro muda e para cada 100 crianças de 0 a 14 anos existirão 172, 7 

idosos. O crescente número da população idosa preocupa o poder público em virtude da 

sustentabilidade do próprio Estado. São a partir dessas pesquisas juntos a outros fatores, 

que se discutem políticas nacionais para os idosos e são a partir de dados como esses 

que o mercado se volta para esse público consumidor.  

A Veja ao apresentar esse gráfico em uma reportagem que traz como exemplo de 

pessoas maduras como Madona, atores e atrizes conhecidos do público, pessoas comuns 

que são grandes empresários bem sucedidos ou aposentados turistando pelo país, usa 

como estratégia a negociação com o leitor, do perfil  e padrão de velhice que este deve 

desejar. Existe um discurso social que diz que os números não metem. Esse discurso 

produz um efeito de verdade sobre a construção de uma realidade a qual o sujeito leitor 

não pode fugir: o país está envelhecendo. Nessa assertiva, a Veja expõe modos de 

subjetivação a ser seguidos pelos sujeitos leitores que já fazem parte das estatísticas ou 

farão futuramente. 

Nessa performance da velhice que fica para mais tarde, visto podemos agir sobre 

o corpo. Modificá-lo e subjetivá-lo. A sexualidade ganha espaço nas teias dos discursos 

da velhice. 



  

Figura 05 Fonte: Veja, 09 de julho de 2008  

 

A Figura 04 apresenta o crescimento populacional entre 50 a 69 anos, no Brasil. 

Esses dados populacionais apresentados pela revista reafirmam o aumento da 

longevidade enquanto fato histórico e justifica através do exterior lingüístico (o 

crescimento da população idosa) um dos fatores sociais que contribuíram para a 

irrupção discursiva da velhice.  



 Reforçando o título do enunciado em (6), a Figura 05 traz um quadro estatístico 

de como as mulheres acima dos 50 anos se vêem, e o que não gostam que se diga a seu 

respeito. Nesse quadro temos abordados diversos assuntos dentre eles o corpo e a 

sexualidade. “93% acham que predominam falsos conceitos sobre seu grupo etário, 

entre eles... o de que não gostam de sexo 72%”; sobre o aspecto físico as mulheres 

elegem o aumento de peso como a maior preocupação nessa faixa etária “o maior temor 

é: ganhar peso...59%, segundo e terceiro lugares: flacidez da pele....52%, mudanças no 

formato do corpo....51%”. Observe que o maior medo dessas mulheres situa-se na 

aparência corporal, arroladas pelo império da beleza e o culto ao corpo perfeito, cujo 

modelo é o corpo jovem, essas mulheres temem a velhice, a retardam não somente pelas 

limitações próprias a essa faixa etária, mas, antes de tudo, por temer que se inscrevam 

em seu corpo uma identidade periférica e tida como anormal e doentia, não por ser o 

que enuncia essas duas adjetivações, mas por ressoar na sociedade moderna as marcas 

do envelhecimento dessa maneira.    

Perceba que as estatísticas apresentam o novo modelo de mulher que está 

entrando na maturidade, uma mulher ativa, que gosta de sexo, se preocupa com o corpo 

e não tem nada a ver com sua mãe na mesma idade. Esse dado comparativo entre as 

mulheres atuais e suas mães na mesma idade atualiza outros dizeres sobre a mulher 

madura, aqui representada pela alusão à figura materna. Dizer que não tem nada a ver 

com sua mãe é dizer também que suas matriarcas não gostavam de sexo, não eram 

produtivas e nem tinham vida sexual. Podemos fazer essa interpretação no fio do 

interdiscurso a partir das materialidades discursivas que enunciam que essas mulheres 

da atualidade afirmam “não ter nada a ver com sua mãe na mesma idade” e “acham que 

predominam falsos conceitos sobre seu grupo etário”. 

Dentre as cinco coisas que consideram mais importante na vida, as mulheres 

elegem a saúde em primeiro lugar “ter saúde...95%”. Esse dado é resultado de uma 

sociedade em que impera o discurso da saúde, do cuidado com o corpo, da autoperícia, 

como politicamente correto, sendo essa saúde de única responsabilidade do sujeito, que 

através de um conjunto de práticas ascéticas, de práticas de si, pode desfrutá-la.  Eis que 

com todo esse cuidar de si, esse controle sobre o corpo e a saúde, o sujeito que tem 50 

anos ou mais, mas não aparenta tem acesso a sexualidade. 

 

 



 

Figura 06 Fonte: Veja. 09 de julho de 2008 

  

Com o corpo em forma, trabalhando e disfarçando ao máximo as marcas do 

tempo, como faz Madonna, o sujeito que envelhece na sociedade moderna tem vida 

sexual ativa e são chamados de “tigrões” e “tigronas”. Esses lexemas que nomeiam os 

homens e mulheres que passaram dos 50, quanto à atividade sexual, são termos do 

cotidiano que foram incorporados ao Fank como na música “Só as cachorras” do Bonde 

do Tigrão. Com forte apelo sexual essa música chama as mulheres que são as “tigronas” 

de preparadas e popozudas, enquanto os homens são os tigrões. O uso desses termos 

para se referir as mulheres e os homens a cima de 50 anos no que desrespeito a vida 

sexual provoca o efeito de sentido de igualdade e liberdade sexual para esses sujeitos 

assim como para os mais jovens.  

 Ao enunciar “a população que passou dos 50 lida com maior liberdade com o 

sexo e o casamento”, o texto da Revista atualiza uma memória sobre a sexualidade na 

velhice, a de que antigamente a relação velhice/sexualidade era da ordem do proibido, 

da ordem das interdições. Como mostra os gráficos, hoje essa relação não só é possível, 

como é uma constante, basta olhar a porcentagem: “eles 96,8% sexualmente ativos” e 

“elas 77,6% sexualmente ativas”. Esses dados reforçam também uma vontade de 

verdade historicamente constituída em que os homens são sexualmente mais ativos que 

as mulheres, “faz parte do instinto do homem, é dele mesmo”.  

 Essa Figura 06, que é dividida em três partes, apresenta também o índice de 

casamento nessa faixa etária. Índice esse que aumentou no comparativo entre os anos de 

1997 e 2006. Em conseqüência do aumento do matrimônio temos o aumento das 

separações, ilustradas na terceira parte da Figura. O aumento de casamentos e 

separações incide na liberdade com que esses “tigrões e tigronas” lidam com essas 

questões atualmente. Como mostra o quadro eles e elas estão sexualmente mais ativos e 

por isso estão abertos para novos relacionamentos e para ter uma vida com mais prazer. 

Essa troca de parceiros ou o número de parceiros que se têm por ano “eles 2,5” e “ela 



1,3”, é influência de uma sociedade líquida, cujas relações amorosas são flutuantes e 

líquidas também.   

 Esses gráficos estatísticos dentro da matéria da Revista, além de ilustrarem o 

texto funcionam como legitimadores da vontade de verdade sobre a velhice no contexto 

contemporâneo.  

Seguindo o trajeto temático velhice, corpo e sexualidade na descrição 

interpretação dessas materialidades discursivas aqui expostas, vemos que no jogo do 

verdadeiro ou falso, bem como, na construção da própria matéria, sua disposição, sua 

gradação nas páginas da Revista, a relação velhice e sexualidade é possibilitada e 

naturalizada na sociedade moderna, mas para tanto, faz-se necessário que o sujeito que 

passou dos 50 esteja dentro das performances corporais exigidas e não aparente a idade 

que tem, ou seja, você pode ser velho, mas o que não pode é parecer. Isso nos permite 

retomar o que Ortega (2008) diz sobre a biossociabilidade e a fabricação de identidades 

homogêneas, e ainda, sobre as práticas ascéticas modernas que diferentes da ascese 

clássica que significavam práticas de liberdade, na modernidade funcionam como 

modos de “sujeição do sujeito”. A ação sem reflexão, centrada e limitada à estética 

corporal.             

 

3.2 CORPO E IMORTALIDADE: VOCÊ É O QUE VOCÊ COME 

 

 No arquivo sobre velhice é recorrente os discursos sobre a alimentação. A 

preocupação com esse quesito não é de agora. Desde os antigos a preocupação com a 

dieta era motivo de debate e reflexão. Alguns autores defendiam que a dieta havia 

surgido antes da medicina, outros que a dieta era um ramo desta. (Cf. 2.7 desse 

trabalho). Seja como preocupação primeira ou derivação da atividade médica, a dieta 

alimentar está sempre presente nos discursos da saúde.  

 Na atualidade, a alimentação é uma constate no discurso da mídia. Apresentada 

como o “pó mágico” da longevidade, a dieta alimentar está presente em muitas das 

materialidades discursivas que compõem o corpus dessa pesquisa. A matéria de 30 de 

abril de 2008 da Revista Veja, assinada por Anna Paula Buchalla, é um exemplo disso. 

 

(9) Você é... o que você come 

 



Essa matéria apresenta logo no título uma máxima das práticas discursivas da 

saúde que está disseminada nas esferas populares. Você é o que você come é um 

enunciado que sintetiza os discursos da “sociedade de risco” em que vivemos. Ao 

enunciar (9) a Revista estrategicamente volta para o leitor à responsabilidade pelo que 

ele é como resultado do conjunto de hábitos alimentares que esse sujeito leitor 

desenvolve. O que come e a quantidade que come são regras básicas para uma vida 

saudável. Fica explícito isso no seguinte enunciado: 

 

(10) Os alimentos podem ajudar ou prejudicar sua saúde. Mas não é recomendável 

sentar-se à mesa como se vai a uma farmácia ou lançar-se a excessos como um 

condenado em sua última refeição. O prazer do equilíbrio é a chave de tudo. 

   

 A Revista como instituição de poder que representa, lança as regras de 

comportamento que o sujeito deve seguir para não prejudicar sua saúde e usar a 

alimentação em beneficio próprio. Basta ter equilíbrio, controle. Esse equilíbrio como 

chave de tudo é traduzido imageticamente na reportagem pela figura abaixo:                                        

    

   

 

Montagem sobre fotos Pedro Rubens 

 
Figura 07 fonte: Veja, 30 de abril de 2008. 

 

 Essa montagem sobre foto, feita por Pedro Rubens na Figura 07, enuncia os 

alimentos que podem funcionar como remédio para longevidade. Composta por três 

imagens a Figura apresenta órgãos fundamentais do corpo humano: o pulmão parodiado 

por brócolis, representando saladas em geral; o coração formado por grãos como aveia, 

amendoim; e o fígado caricaturado por uma porção de carne vermelha sem gordura. As 

imagens funcionam como estratégia para anunciar a dieta da longevidade.  



 Na ordem do discurso politicamente correto, uma dieta balanceada ganha status 

quase que moral na conduta do sujeito. A matéria começa apresentando a expressão do 

Francês Jean Abthelme sobre uma boa refeição: 

 

(11) Diga-me o que comes e eu te direi o que és 

  

Fazendo uso da memória discursiva, percebemos que esse enunciado é uma 

paráfrase do discurso bíblico Diga-me com quem tu andas e direi quem tu és.  O 

discurso bíblico é deslocado para o discurso da saúde que na sociedade atual exerce 

poder semelhante ao que este exercia na Idade Média. Ao tomar o discurso bíblico e 

reconfigurá-lo, é transposto para (11) os sentidos que o texto da Bíblia possui, como os 

efeitos de verdade, de dogma e de orientação comportamental. Numa rede de memória 

os enunciados que compõem a matéria em análise chegam a figurar como um sermão 

dominical. 

(12) O sabor de uma boa refeição ganhou um tempero de culpa, com a 

descoberta de que a gordura, em excesso, trazia malefícios à saúde. De lá para cá, uma 

série de estudos vem contribuindo para medicalizar o pão (e a carne, e a massa, e o 

doce) nosso de cada dia. 

  

 Em (12), a Revista novamente aludi ao discurso bíblico parafraseando a oração 

do Pai Nosso, elevando, conseqüentemente, na relação saber/poder o discurso da saúde, 

da medicina à posição divina, inquestionável. Vendo o discurso religioso como um 

discurso pedagógico, concordamos com Milanez (2004, p. 195) ao dizer que no discurso 

da revista, esta: 

 

 Incorpora mesclas da medicina e da pedagogia, propondo um 
esquema de comportamento a partir de um modelo de conduta 

visivelmente valorizado. Didaticamente, o texto coloca-nos quais os 

fatores que envelhecem e que, por isso, precisam ser controlados. 

    

 

A palavra culpa recorrente no vocabulário bíblico e presente nesse enunciado, 

está em relação sinonímica com os termos falta, delito, crime, violação. Entendendo 

uma boa refeição como uma refeição farta, significa dizer que comer demais é o mesmo 

que cometer um crime. Na cultura contemporânea o mínimo é o recomendável. É 

preciso contar calorias para viver mais.  



Segundo Gregolin (2007b, p. 18):  

 

Os discursos veiculados pela mídia, baseados em técnicas como a 

confissão (reportagens, entrevistas, depoimentos, cartas, relatórios, 

descrições pedagógicas, pesquisas de mercado), operam um jogo no 
qual se constituem identidades baseadas na regulamentação de saberes 

sobre o uso que as pessoas devem fazer de seu corpo, de sua alma, de 

sua vida. 
  

 No interior da matéria da Veja de 30 de abril de 2008 é apresentado, através da 

técnica de confissão, bioidentidades (ORTEGA, 2008) definidas a partir da dieta 

seguida pelos sujeitos entrevistados pela Revista. 

Lailson Santos 

 



 

Figura 08 Fonte: Veja, 30 de abril de 2008 

 

A primeira bioidentidade é classificada como a equilibrada, com atividades 

físicas semanais, controle no consumo de bebidas alcoólicas e doces, a confissão de 

Juliana, entrevistada pela Veja, é analisada e julgada pela nutricionista. Essa estratégia é 

recorrente nas práticas discursivas contemporâneas. Como afirmou Foucault (2000), não 

é qualquer um que pode entrar na ordem do discurso. Nessa linha de sugestão de 

modelos bioidentitários sugeridos pela Revista encontramos a vegetariana e o 

esportista.     

 



 

 
Fotos Lang, Alfredo Franco, Carlos Cubi, Gustavo Arrais, Oscar Cabral, Claudio Meletti 

Figura 09 Fonte: Veja, 30 de abril de 2008 

 

Para finalizar a reportagem, é apresentado o quadro a mesa com saúde que traz 

alguns alimentos importantes para a saúde do indivíduo, acompanhado da descrição 

minuciosa dos benefícios a partir de um embasamento científico fruto da medicalização 

do pão nosso de cada dia. Armada de discursos “verdadeiros” e científicos sobre a 

alimentação, a Veja desenha condutas que subjetivam os sujeitos modernos, práticas 

ascéticas que se desdobram em tipos bioidentitários como a equilibrada, o esportista e 

a vegetariana. 

Nessa linha de constituição do sujeito pelo que ele põe a mesa, a matéria de 02 

de junho de 2004, assinada por Monica Weinberg, apresenta o menu que prolonga a 

juventude.  

 

(13) a medicina constata que certos alimentos previnem e até ajudam a curar doenças. 

Além disso, uma boa dieta pode atrasar o processo de envelhecimento em até vinte 

anos. 



O discurso médico que é um discurso de poder e lugar de produção de verdade 

(Foucault, 2001) apresenta neste enunciado (13) a alimentação como remédio: cura 

doença; e como cosmético natural: atrasa o processo de envelhecimento em até vinte 

anos. A matéria traz em seu interior diversas pesquisas desenvolvidas sobre a 

alimentação e apresenta os alimentos funcionais como a chave do menu da longevidade.  

Pela influência dessas pesquisas, muitos hospitais já incorporaram nas práticas 

alimentares dos pacientes esse tipo de alimento.  

 

(14) Por meio de uma cartilha elaborada pelo Centro de Medicina Preventiva do 

Hospital Albert Einstein, em São Paulo, pacientes aprendem que soja, azeite, suco de 

uva, chá verde e sardinha, por exemplo, são poderosos aliados na prevenção de males 

cardíacos. 

 

O enunciado (14) reafirma o que foi dito no enunciado (10), nomeando os 

alimentos que podem ajudar sua saúde. Esses alimentos compõem o quadro dos 10 

alimentos para viver mais. 

 

10 alimentos para viver mais 

Conheça alguns dos alimentos que a ciência já comprovou serem capazes de prevenir 
doenças e a quantidade indicada para potencializar seus benefícios*  

 
AVEIA 
Ajuda a diminuir o colesterol ruim, o LDL. Ganhou o selo de redutor do 
risco de doenças cardíacas da FDA, agência americana de controle de 
alimentos e remédios 
Quantidade recomendada: 40 gramas por dia de farelo ou 60 

gramas da farinha  

ALHO 
Reduz a pressão arterial e protege o coração ao 
diminuir a taxa de colesterol ruim e aumentar os 
níveis do colesterol bom, o HDL. Pesquisas indicam que pode 
ajudar na prevenção de tumores malignos Quantidade 
recomendada: um dente por dia (para diminuir o colesterol e a 
pressão arterial)  

Fotos Claudio Meletti 

 

 



 
AZEITE DE OLIVA 
Auxilia na redução do LDL. Sua ingestão no lugar de margarina ou 
manteiga pode reduzir em até 40% o risco de doenças do coração 
Quantidade recomendada: 15 mililitros por dia ou uma colher (de 
sopa rasa)  

   
 

CASTANHA-DO-PARÁ 
Assim como noz, pistache e amêndoa, auxilia na 
prevenção de problemas cardíacos. Também ganhou o selo de 
redutora de doenças cardiovasculares da FDA Quantidade 
recomendada: 30 gramas por dia ou de cinco a seis unidades  

CHÁ VERDE 
Auxilia na prevenção de tumores malignos. Estudos indicam ainda que 
pode diminuir as doenças do coração, prevenir pedras nos rins e 
auxiliar no tratamento da obesidade 
Quantidade recomendada: De quatro a seis xícaras por dia (para 
reduzir os riscos de gastrite e câncer no esôfago)    

MAÇÃ 
Ajuda a prevenir tumores malignos, diz o médico Michael Roizen. O 
consumo regular de frutas variadas auxilia na redução de doenças 
cardíacas e da pressão sanguínea, além de evitar doenças oculares 
como catarata 
Quantidade recomendada: cinco porções de frutas por dia  

PEIXES 
Os peixes ricos em ômega 3, como a sardinha, o bacalhau e o salmão, 
são poderosos aliados na prevenção de infartos e derrames. Estudos 
indicam também que reduzem dores de artrite, melhoram a depressão 
e protegem o cérebro contra doenças como o mal de Alzheimer 
Quantidade recomendada: pelo menos 180 gramas por semana 
(para reduzir o risco de doenças cardiovasculares)  

SOJA 
Ajuda a reduzir o risco de doenças cardiovasculares, segundo a FDA. 
Seu consumo regular pode diminuir os níveis de colesterol ruim em 
mais de 10%. Há indicações de que também ajuda a amenizar os 
incômodos da menopausa e a prevenir o câncer de mama e de cólon 
Quantidade recomendada: 150 gramas de grão de soja por dia, o 
equivalente a uma xícara de chá (para reduzir o colesterol)  

 
TOMATE 
Auxilia na prevenção do câncer de próstata 
Quantidade recomendada: uma colher e meia (sopa) de molho de 
tomate por dia  

 

 

 

 

 

 

 



VINHO TINTO 
A uva vermelha, presente no vinho ou no suco, ajuda a aumentar o 
colesterol bom e evita o acúmulo de gordura nas artérias, prevenindo 
doenças do coração 
Quantidade recomendada: dois copos de suco de uva ou uma taça 
de vinho tinto por dia  

   

   

* As quantidades de alimentos indicadas se referem apenas à 
prevenção das doenças especificadas. A dosagem ideal para o combate 
das demais ainda não foi identificada pelos pesquisadores  

 

Figura 10. Fonte: Veja de 02 de junho de 2004. 

  

Comer deixa de ser uma atividade diária comum e transforma-se numa prática 

do cuidar de si. Não bata alimentar-se, precisa saber o que comer e o quanto comer, a 

medida certa em colheres, gramas, porções e mililitros. Esta é a dieta para o controle 

do corpo, para que ele não adoeça e não envelheça. Podemos enquadrar a dieta como 

uma prática de higiene na prevenção de doenças: colesterol ruim, doenças do coração, 

pedras nos rins, obesidade, câncer, enfim, a dieta é o remédio recomendado.  

 As repetidas enunciações que colocam a dieta na ordem do discurso midiático, 

dentro de temas relacionados à velhice, fazem parte das práticas ascéticas modernas, as 

bioasceses, em que a vontade não está em favor da liberdade do sujeito, mas revestida 

de submissão e serva da ciência (ORTEGA, 2008, p.14).    

  

 

A vontade na bioasceses se define mediante critérios reducionistas, 
fisicistas, matérias e corporais. Os novos estultos se referem 

exclusivamente à tenacidade, à constância, ou à debilidade, 

inconstância e irresponsabilidade na observação de uma dieta, na 

superação dos limites biológico-corporais, na manutenção de uma 
existência livre de riscos. 

 

 

 

 Na antiguidade, a dieta já era motivo de estudo e reflexão, a alusão ao 

ensinamentos de Hipócrates, considerado o pai da medicina, feita na matéria em pauta, é 

constatativa desse fato. Mas na contemporaneidade ela ultrapassa a noção de 

recomendação, funcionando como mecanismo de controle e disciplinamento do corpo e 

do indivíduo. 

 



3.3 A VELHICE MAQUIADA: UM JEITO SEM IDADE DE SER 

 

 

Momento de reflexão sobre a velhice 
Figura 11 Fonte: Google imagens 

 

  

A imagem que se desenha acima é recorrente quando o tema é velhice. Na 

literatura, na pintura vamos encontrar a velhice sendo configurada a partir de um 

passado de beleza representado pela juventude. Segundo Beauvoir (1990) para o adulto, 

a velhice representa a castração e o inconsciente a ignora, o que faz o indivíduo 

alimentar a idéia de uma eterna juventude e quando essa ilusão de juventude é abalada, 

geralmente, o sujeito tem crises narcísicas e psicoses depressivas.  

Em que espelho ficou perdida a minha face? Este verso do poema Retrato de 

Cecília Meireles ilustra bem a imagem da Figura 11. O espelho mostra um rosto que 

não é o de hoje. Um rosto que representa a face perdida.  “Enquanto o sentimento 

íntimo de juventude permanece vivo, é a verdade objetiva da idade que parece uma 

aparência; tem-se a impressão de estar usando um mascara emprestada.” (BEAUVOIR, 

1990, p. 363). Parecer velho é diferente de sentir-se velho. O sujeito com mais idade se 

defronta com um dualismo no qual a corporeidade não corresponde ao espírito: eu não 

tinha este rosto de hoje/ eu não tinha estas mãos sem força. Esse mal estar é causado 

pela aparência física e é na modernidade tratável por meio de um conjunto de 

biotecnologias que, atuando sobre o corpo, repara as marcas do tempo. Trata-se da 

medicalização da velhice, à prevenção dessa. Nas revistas, nos consultórios médicos, 

nas farmácias, em vários lugares você pode comprar a máscara da juventude. 



A edição de 15 de julho de 2009 da Revista Veja traz uma reportagem, na secção 

Especial longevidade, como viver mais e melhor, que traduz as práticas modernas de 

resignificação da velhice.  

 

(15) Os sem – idade  

 Num mundo em que se vive por mais tempo e com mais saúde, a idade real se traduz 

pelo estilo de vida, e não pelo calendário. 

 

 O título da matéria provoca novos sentidos para a velhice, uma velhice sem 

idade. Traspondo a linha divisória da faixa etária, esse enunciado (15) permite a 

retomada de outros enunciados sobre a velhice. O enunciado os sem – idade opõe-se, a 

partir da memória discursiva, a outros dizeres que povoam o imaginário social sobre 

velhice. Dizeres como: “não tenho mais idade pra isso”; “já sou velha, deixa isso pra 

quem é jovem”; “velhice é doença”; “ velho só gosta de bingo e baile”; “ a velhice é 

feia”, são lançados a fogueira do esquecimento, frente à reinvenção da velhice, a partir 

dos discursos da gerontologia, dos próprios idosos e dos discursos circulantes na mídia.  

 Como podemos perceber em (15), esses mitos que povoam o imaginário social 

são negados frente à construção positiva da velhice que ultrapassa o calendário e se 

traduz no estilo de vida. 

 

Lailson Santos 

 

         Figura 12 Fonte: Veja, 15 de julho de 2009 

  

A Figura 12 vem corroborar os sentidos que são provocados pelo enunciado 

(15).  Temos na Figura 12 a imagem de mãe e filha com aparência física idênticas , em 

termos de conservação, como se pode ver na forma despojada de sentar, sorrir, na cor da 



roupa e no estilo do cabelo. Essa imagem é a tradução de uma nova velhice, que nas 

práticas ascéticas modernas se inscreve a partir da resignificação do corpo velho pela 

ação das biotecnologias. Em construção gradativa as matérias da Veja traduzem os 

novos modos de subjetivação da velhice. Na matéria de 07 de janeiro de 2009 (Cf. item 

3.1) que traz a imagem de Cristiane Tornoli e sua mãe, ambas aos 51 anos de idade, 

mostra a diferença entre as duas. Já na matéria de 15 de julho de 2009, mostra-se a 

semelhança corpórea e comportamental entre as gerações.     

 

(16) A mãe 

A empresária Mara Lúcia Sarahyba, 52 anos: "Tenho no guarda-roupa algumas peças 

idênticas às da minha filha" 

A filha 

A modelo Daniella Sarahyba, 25 anos: "Minha mãe é jovial e ativa, o que faz dela uma 

ótima companhia para qualquer hora" 

 

 No enunciado (16) a mãe se projeta na filha que corresponde ao ideal de beleza 

que a sociedade moderna cultua. Isso fica marcado no intradiscurso pela fala da mãe 

que textualmente afirma sua identificação com a filha. Para reforçar “o jeito sem-idade” 

da mãe, a revista coloca na ordem do discurso o testemunho da filha, definindo a mãe 

como jovial e ativa. Ao enunciar isso, a revista negocia as novas práticas do sujeito que 

está envelhecendo. Esse sujeito é desenhado como ativo e jovial, sendo que sua conduta 

está relacionada à maneira como se apresenta fisicamente.  

 

(17) Já não se espera dos sessentões que se aposentem e passem os dias de pijama 

numa cadeira de balanço. 

 

Mesmo tratando de uma velhice reformulada, o discurso veiculado pela Veja faz 

ressurgir em uma rede de memória, imagens do idoso que se quer apagar. Essas 

imagens vão ao encontro de uma concepção de velhice passiva e improdutiva, apesar de 

usar como estratégia a negação dessa passividade na velhice, quando afirma na matéria 

já não se esperar que os sessentões se aposentem.  

Como os sentidos são históricos, percebemos, nessa nova maneira de ver a 

velhice, que os sentidos pejorativos e negativos atribuídos a ela se fazem presente. Essa 

imagem improdutiva do idoso foi construída a partir de uma concepção capitalista que, 



priorizando a produtividade, atribuiu ao trabalhador prestes a se aposentar, a adjetivação 

de incapacidade e improdutividade, visão que não cabe ao aposentado da atualidade, 

pois aposentar-se hoje significa assumir uma aposentividade, posição que desfaz o 

caráter inativo da aposentadoria.  

Essas ressignificações da velhice são perceptíveis em vários setores da 

sociedade, destancando-se o mercado de produtos e de trabalho, como se pode ver nos 

enunciados e figuras abaixo: 

Ernani D'Almeida 

 

A niteroiense Elisa Rosa, de 52 anos, cercada por adesivos 

decorativos que começou a fabricar em 2006, depois que os filhos 

chegaram à universidade: "Não entrei no mercado para brincar. 

Montei uma empresa sem espaço para amadorismos, porque não 

tenho mais tempo a perder" 

Figura 13. Fonte: Veja de 09 de julho de 2008 

Fabiano Accorsi 

 

O paulista José Luiz Majolo, de 54 anos, foi tachado de louco quando 

decidiu trocar a vida de vice-presidente do ABN Amro Real pela de 

fabricante de produtos de limpeza à base de laranja: "O Brasil vive um 

momento mágico, com ambiente favorável para trabalhar com novas idéias" 

Figura 14. Fonte: Veja de 09 de julho de 2008 



 

 (18) Com essa espécie de democratização da juventude, produtos e serviços 

antes direcionados exclusivamente ao público adolescente e jovem começam a ganhar 

adeptos entre os mais velhos. 

  

Na modernidade, a velhice foi transformada em mercadoria. Percebeu-se na 

turma grisalha um potencial consumidor e muito se tem investido neste grupo. No 

interior da matéria fica textualmente explícito o idosos como público alvo da 

publicidade.  

 

(19) “O público com mais de 50 anos é hoje o grande centro de mudanças na 

publicidade. É o grupo demográfico que mais cresce. Seus integrantes sabem que tem 

muita vida pela frente e não querem ser tratados como velhinhos.” Diz Thiago Lopes, 

gerente de planejamento da Oxygen. 

 

 Não é à toa que a velhice entrou na pauta do discurso midiático. Sendo colocada 

a venda nas vitrines e nos consultórios de cirurgiões plásticos, a longevidade é ofertada 

ao público do “enta” em parcelas divididas no cartão de crédito ou no cheque pré-

datado. Junto às biotecnologias para maquiar a velhice corpórea, o discurso da mídia 

coloca o turismo da melhor idade à venda. Um conjunto de práticas discursivas que se 

repete com constância, o pacote da velhice feliz é excludente. Não são todos os idosos 

que podem viajar, comprar roupas, fazer cirurgias e usar cosméticos rejuvenescedores. 

O público idoso para o qual a mídia se volta não é formado pela classe trabalhadora. 

Esta fica á margem do discurso da mídia como se deseja que fique a idéia do idoso 

aposentado, de pijama e sentado numa cadeira de balanço. 

 Não me chame de senhora 

 

Figura 15 Fonte: Veja, 15 de julho de 2009 



 Segundo Gregolin (2007, p. 22-23 grifos da autora), quando um sujeito utiliza 

da língua para inseri-la na lutas sociais pelo sentido, a linguagem deixa de ser apenas 

uma forma e ganha historicidade. “Por isso é perigoso entrar na ordem do discurso, 

porque nunca se diz nada por dizer, porque o simples fato de dizer já insere o dito no 

fluxo da história e dos poderes.” 

 Tomando o enunciado da Figura 15 Não me chame de senhora, temos imbricado 

na sentença imperativa sentidos históricos e sociais sobre a velhice. Antigamente, o uso 

dos pronomes de tratamento senhor e senhora eram sinônimos de respeito e poder na 

sociedade. Na atualidade, evocar um adulto maduro por esses pronomes soa como 

desaforo e desrespeito. Essa mudança de concepção está associada às mudanças de 

sentidos sofridas pela velhice. Numa época em que ser idoso é ser jovial e ativo, o uso 

dos termos senhor e senhora são inapropriados, visto a associação, através da memória, 

da figura do velho senhor ou da velha senhora de cabelos brancos e pele enrugada, 

imagem que o idoso moderno vendido nas páginas da Revista não tem como referência.  

Na produção imagética da Figura 15 temos a tradução do novo modelo de adulto 

maduro: uma mulher de cabelo pintado, com corte moderno, salto, corpo esguio e pele 

lisa. Que no espelho não estranha sua face. Para corroborar essa nova construção da 

imagem do sujeito que pertence à turma do “enta”, temos a seguinte enunciado no 

interior da matéria: 

 

(20) "Nossas vendedoras são orientadas para tratar a compradora pelo nome ou por 

você. As mulheres vão fazer compras para se sentir bem, e não para se sentir velhas", 

afirma a paulista Isabella Giobbi, estilista da marca que leva seu nome. 

   

 Esse enunciado materializa bem os sentidos que atravessam a velhice. Ao dizer 

que as mulheres fazem compras para se sentirem bem, e não para se sentirem velhas, a 

Revista Veja atualiza os sentidos negativos e imagéticos do velho construídos ao longo 

do tempo e, ao mesmo tempo, faz emergir novos sentidos. Com corpos enxutos, saúde e 

uma vida mais longa, na visão da mídia o idoso de hoje é diferente do de outrora. As 

práticas ascéticas modernas permitem o surgimento de uma nova velhice que é 

reinventada no discurso da mídia e objeto de desejo dos sujeitos modernos. Trata-se da 

velhice sem idade, situada num modelo de corpo jovial que segue os padrões da moda e 

pode ser comprada. 



3.4 NO RELÓGIO DO TEMPO, PARADO PELAS BIOTECNOLOGIAS, O CORPO 

REJUVENESCE E A SEXUALIDADE SE RESSIGNIFICA 

   
 

Ela me diz: Queres que eu fique de camisola? 

E eu lhe digo: Nunca a mulher está tão bem vestida 
Como quando está nua [...] 

Foi soberbo. Pronto! Disse ela, eis-me aqui. 

E diante de Adônis, assim estava Vênus. 
           

                                                      Victor Hugo 

 

Essa passagem de Océan de Victor Hugo e que é parte dialógica entre nosso 

corpus e arquivo, é a tradução de uma história de amor vivida por ele aos 70 anos de 

idade. Conta Beauvoir (1990), que a esposa de Victor Hugo contratou uma roupeira de 

22 anos para trabalhar em sua casa. Hugo apaixonou-se pela moça, resistiu um pouco, 

mas cedeu aos sentimentos e começou a produzir versos para a amada. Não resistindo 

ao encanto das palavras a moça se entrega ao amor de Victor. A esposa descobre e 

demite a roupeira, mas Hugo a hospeda num hotel e quase todos os dias vai contemplar 

sua nudez. Victor Hugo teve vida sexual ativa até semanas antes de sua morte. 

Assumindo seus desejos sexuais até a idade mais avançada, porque sua visão da velhice 

lhe autorizava. As jovens mulheres encantavam-se por ele, o amavam e ele sentia-se no 

direito de amá-las também. Aos 76 anos ele teve uma congestão cerebral, o médico 

recomendou que parasse as atividades sexuais, mas ele não o fez.  Segundo Beauvoir 

(1990, p. 411): 

 

Dado o lugar que ele reservara à sexualidade desde o casamento, ter-

se-ia sentido diminuído se tivesse renunciado a ela; suas “vergonhosas 

aventuras” eram um combate de retaguarda. E sobretudo ele julgava 
não ter que prestar contas a ninguém, a não ser a si mesmo: durante 

toda a vida, jamais cedera à opinião, se tinha desejos, saciava-os. 

 

 

Trazendo esse exemplo de Victor Hugo aludimos à idéia de que a sexualidade na 

velhice é possível, é viável e é real. O fato de não ceder à opinião dos outros demonstra 

que Hugo vive sua sexualidade durante toda a vida. Nesse ponto, nos reportamos ao 

preconceito em relação à sexualidade dos velhos. Muitos idosos, especialmente as 

mulheres, não saciam seus desejos com medo de enfrentar a sociedade. Mas, na nova 

configuração que é dada a velhice na contemporaneidade, o velho-jovem pode se 



aventurar pelos bosques dos prazeres e para isso conta com recursos biomédicos 

importantes.   

Nas novas discursividades sobre a velhice, a sexualidade dos mais experientes 

entra na pauta do discurso. É o que vemos na matéria de 13 de dezembro de 2006 da 

Revista Veja. 

 

(21) Homens são testosterona. 

 

Este enunciado que participa de uma rede de memória sobre a sexualidade 

sinaliza o lugar de valor destinado a potência masculina. Homens são testosterona, 

homens são ação, homens são potência, homens são sexo, essas são algumas 

possibilidades de leitura a partir do enunciado acima. A matéria trata sobre reposição 

hormonal em homens de meia-idade com baixo vigor físico. Mostra os efeitos que a 

queda desse hormônio provoca no corpo masculino, destacando a diminuição da 

potência sexual e apresentando os novos estudos sobre o assunto.  

 

(22) “Um dos principais objetivos da reposição é diminuir, enfim, a última grande 

diferença entre os sexos: a longevidade”, afirma a endocrinologista Anna Maria 

Martins, especialista no assunto. 

 

Fazendo uso do discurso de autoridade médica para dar legitimidade ao dizer, a 

matéria apresenta um dos motivos para a reposição hormonal masculina, a longevidade. 

Esse enunciado remete a outros, reafirmando a diferença entre homens e mulheres com 

relação ao tempo de vida. As mulheres vivem mais que os homens e a reposição da 

testosterona é apresentada com uma possível solução para esse problema. A matéria é 

intitulada o hormônio da juventude. Primeiro, porque revitaliza o desempenho físico do 

homem; segundo, porque lhe oferece mais qualidade de vida e longevidade. 

 



  
DE VOLTA AOS 25 

"Quando estava para completar 42 anos, comecei a sentir os 
primeiros sintomas da baixa de testosterona. Vivia cansado, 

desanimado, não tinha vontade nem de sair com os amigos. 
Sou diabético tipo 1. Minha glicose aumentou muito nessa 

época e comecei a ter problemas de ereção. Fiz um 
exame de testosterona, por recomendação de meu médico, e 

ela estava quase zerada. Estou em tratamento há quatro 
meses e agora minha dosagem do hormônio atingiu o 

patamar de 999, o que está dentro da normalidade. Sinto-me 

bem melhor. Recuperei a auto-estima e a gana de trabalhar – 
é como se tivesse voltado aos meus 25 anos. Voltei a praticar 

exercícios e corro pelo menos três vezes por semana. Eu, que 
não tinha coragem para arriscar mais nada na vida, decidi 

abrir uma empresa." 
Edmar Pessine, 44 anos, empresário 

de Colatina, Espírito Santo 

                     (figura 16. Fonte: Veja de 16 de dezembro de 2006, grifos nosso)  

 

 Além do discurso de autoridade, a Veja faz uso do testemunho para provocar o 

efeito de verdade na legitimação do discurso da revista. Na figura 16, o testemunho 

desse sujeito mostra que a reposição hormonal pode oferecer ao homem o sonho de 

juventude que ele deseja “de volta aos 25” e acabar com o vilão que ameaça a vida 

sexual dos homens maduros, a falta de ereção.   

 Um dos primeiros experimentos com a reposição de testosterona foi feito por 

um médico e professor da Universidade de Harvard. 

 

(23) Aos 72 anos, o médico apaixonou-se por uma aluna bem mais nova do que ele. 

Para atender com eficiência – e alguma bravura – aos anseios da jovem, Séquard 

injetou em seu próprio organismo substâncias retiradas dos testículos de cachorros e 

de porcos- da- índia. Em 1889, ele anunciou que o experimento produziu efeitos 

inacreditáveis em sua força muscular, libido e desempenho sexual. 

 

 Esse enunciado nos reporta aos estudos foucaultianos sobre a sexualidade. De 

acordo com Foucault (1987, p. 259) “somente vai existir uma sexualidade depois do 

século XVIII, um sexo, depois do século XIX, e antes apenas existia a carne”.  Os 

discursos sobre a sexualidade se direcionam não só para o sexo, mas para os corpos, os 



prazeres, os órgãos sexuais e as relações interindividuais - o enunciado (23) assinala 

isso.  O corpo ganha importância a partir do século VXIII e seus diversos aspectos são 

alvo da ciência médica. Essa matéria sobre o hormônio da juventude é um exemplo.  

 

             Figura 17. Fonte: Veja de 13 de dezembro de 2006 

  

A evolução nas pesquisas sobre a reposição hormonal resultou na criação de 

hormônios sintéticos que podem ser administrados de diversas formas como mostra a 

figura 17.  A bula da testosterona sintética sinaliza a centralidade do corpo nos estudos 



científicos da modernidade. Um verdadeiro arsenal de tecnologias que agem no controle 

do corpo. Os enunciados sobre a reposição hormonal masculina que se materializam 

nessa matéria da Veja, fazem parte de um movimento maior de saber e poder que atua 

sobre os indivíduos e sobre o corpo social, o biopoder.  A figura 17 apresenta no campo 

da mídia um discurso que é do campo médico, revela um dos mecanismos, das 

estratégias do biopoder na sua configuração contemporânea, oferecendo ao sujeito 

técnicas para cuidar de si, torna comum o discurso médico tentando induzir o sujeito no 

sentido de apossar-se dele e se responsabilizar por sua saúde e bem estar. 

 A reposição da testosterona possibilita o melhor desempenho físico e sexual. A 

irrupção desse discurso numa sociedade em que o corpo é o centro das atenções e a 

busca pela juventude eterna e seus prazeres está à sombra das práticas bioascéticas, 

estabelece que a ordem é “cuidar do corpo, é aumentar os prazos de validade de suas 

várias partes, dilatá-los em direções diversas, para, a seguir, reconfigurá-los.” (SAN’T 

ANNA, 2005, p.103). 

 De volta ao nosso arquivo, deparamo-nos com o conto A máscara de Guy de 

Maupassant que narra a história de um velho homem que freqüenta bailes usando uma 

máscara escondendo bem o seu rosto. Ele dança com as jovens, imita os passos dos 

rapazes no salão, rodopia a noite toda, provocando riso entre os convidados com seu 

modo desajeitado, meio que enferrujado, se comparado aos outros que dançam perto 

dele. Num dia, muito frenético ele se depara com uma escultura e cai em segundos no 

meio do salão. De imediato, chamam um médico, que tenta com dificuldade retirar a 

máscara presa com fios a uma peruca dourada, praticamente encarnada a sua pele.  

Quando, enfim, a máscara é retirada, todos ficam abismados, o médico 

entreabriu a carapaça e descobriu um rosto gasto e envelhecido, magro, pálido e 

enrugado. Tamanha foi a surpresa dos que tinham trazido o jovem mascarado de 

cabelos negros, que ninguém se riu nem pronunciou uma única palavra. O médico 

acompanha o velho homem até sua casa e lá conhece sua esposa. Pergunta por que ele 

dança daquele jeito e qual o motivo da máscara. Ela respondeu que é para que pareça 

moço e as mulheres o julguem ainda galanteador. A esposa comenta com o médico que 

ele parecia bem para a idade que tinha, a cabeça era bonita, os cabelos e recordou de 

quando o velho homem era jovem, sua beleza e vigor eram admiráveis. 

O personagem desse conto vive um dilema comum na velhice, o declínio do 

corpo versus o desejo de viver os prazeres da juventude. É nesse ponto que temos uma 

mudança na ordem do discurso sobre a velhice. Primeiro, porque são criados novos 



termos para se referir as pessoas mais experientes, como idoso e terceira idade, que 

oferecem positividade a essa fase da vida. Segundo, porque na cultura do corpo, as 

biotecnologias apagam ou retardam os sinais do tempo. Portanto, na ressignificação da 

sexualidade na velhice, que tem em seu atravessamento os discursos do corpo, o sujeito 

velho pode viver os prazeres da juventude por mais tempo. Observemos a matéria de 31 

de agosto de 2005.  

 

(24) Internet, Viagra e corpos enxutos. A vida sexual da turma grisalha está cada vez 

melhor. 

 

 Constata-se no fio do discurso a inscrição de um novo modo de ser velho na 

contemporaneidade, diferentemente do conflito vivido pelo personagem do conto, o 

sujeito velho desse enunciado (24) não precisa se esconder por trás de uma máscara para 

parecer jovem. A inscrição de um novo modelo de velhice no nível do intradiscurso está 

na primeira parte do enunciado (24). É apresentado um novo perfil para os mais 

experientes: eles usam internet, tomam Viagra para resolver falhas no desempenho 

sexual masculino e possuem corpos enxutos. Essa última construção da estrutura 

lingüística merece uma atenção especial.  

 Inscrito numa ordem do discurso do disciplinamento e controle do corpo, o 

sujeito é induzido a exercitar-se, a buscar o corpo enxuto, malhado e definido que na 

sociedade contemporânea é objeto de desejo.  Le Breton (2010) destaca que o corpo é 

compreendido, na atualidade, como um espaço a ser cuidado e transformado por meio 

dos recursos tecnológicos disponíveis na busca da longevidade e do rejuvenescimento.  

Dessa forma, usando as tecnologias disponíveis e se inscrevendo no ideal de juventude 

pregado pela cultura moderna, a vida sexual da turma grisalha fica cada vez melhor. 

Para dar continuidade à nossa análise, vejamos esse enunciado: 

 

(25) Antes, o certo e esperado para quem se tornava avô ou avó era ficar grisalho, 

meio flácido, largado e conformado com a falta de sexo – o que hoje é quase 

impensável. “As pessoas se cuidam mais. Ficam jovens, atraentes e desejáveis por mais 

tempo. É claro que para isso é preciso ter acesso a muita informação e dinheiro 

sobrando”, afirma o psiquiatra Ronaldo Pamplona da Costa, da Sociedade Brasileira 

de Estudos em Sexualidade Humana. 

   



 Numa rede de memória sobre a velhice, a primeira parte do enunciado (25) 

materializa concepções sobre o envelhecimento que povoam o imaginário social. Antes, 

o certo e esperado para quem se tornava avô ou avó era ficar grisalho, meio flácido, 

largado e conformado com a falta de sexo. Esse enunciado atualiza uma imagem 

corporal comum, quando em pauta o assunto é envelhecimento, inscrevendo na ordem 

do discurso o passado negativo da velhice em que associado a esse momento da vida 

está à idéia de perda e a proximidade da morte, marcada a partir da decrepitude 

corporal.  

Ao mesmo tempo em que enuncia esse passado sem expectativa do velho, 

materializado na imagem do avô e da avó com corpos flácidos, cabelos grisalhos e sem 

vida sexual, inscreve na estrutura lingüística, no nível do intradiscurso, o novo velho, 

que se chama idoso e que está numa nova ordem social em que as pessoas se cuidam 

mais. Ficam mais jovens, atraentes e desejáveis por mais tempo.  Velhice e imagem 

corporal estão atravessadas pela concepção de que se pode ser jovem em qualquer 

idade. Basta ter acesso a muita informação e dinheiro sobrando, é o que diz o 

psiquiatra da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade.  

Estamos vivendo em uma nova ordem social em que tecnologia científica e a 

economia de mercado se unem para a liberação do corpo, na busca de prazeres 

ilimitados, San’t Anna (2005, p.104) faz uma reflexão importante sobre a vontade de 

saber em relação ao sexo que essa nova ordem inscreve. Trata-se de “compreender, de 

fato, o quanto a vontade de saber sobre o sexo, por exemplo, vem cedendo espaço para a 

imensa avalanche provocada pela vontade de manter o corpo sexualizado, jovem, 

potente e no controle de todas as situações”. 

 Dessa maneira, o idoso é convidado a fazer uso das tecnologias disponíveis no 

mercado para atender a esse novo propósito e ser aceito socialmente. É preciso ter 

governo sobre o corpo, quem foge dessa regra é visto como transgressor. Como acentua 

Debert (2004, p.22), “o corpo ingovernável, as traições que o corpo faz às vontades 

individuais são, antes, percebidas como frutos de transgressões conscientemente 

impetradas, abominações da natureza humana.”   

 A matéria de 31 de agosto de 2005 apresenta um quadro explicativo sobre as 

mudanças na sexualidade da velhice: 

 



 

                                   Figura 18. Fonte: veja de 31 de agosto de 2005 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

A figura 18 apresenta de forma objetiva as mudanças que ocorrem no corpo, em 

relação à sexualidade dos mais velhos, trazendo na superfície textual muitos dos 

discursos que circulam socialmente sobre o sexo na velhice, entretanto, desmistificando 

a idéia de apagamento da vida sexual com a idade.  

Sabendo que um enunciado “puxa outro” e assim por diante, a figura 15 ao 

materializar as principais dúvidas que aparecem nos consultórios médicos sobre a 

sexualidade dos mais velhos, possibilita na relação entre o intradiscurso e o 

interdiscurso, enxergar a historicidade de alguns enunciados sobre o sexo na velhice. No 

segundo capítulo dessa dissertação, tratamos sobre a concepção de velhice assexuada 

ligada ao pensamento religioso, que via a velhice como conseqüência do pecado 

original e por conceber a sexualidade ligada à reprodução, destinou para os velhos a 

abstinência sexual, sendo as fantasias e desejos sexuais na velhice pertencentes ao 

quadro de perversões e doenças da época. 



Seguindo o trajeto temático definido para nossa pesquisa e aplicando-o aos 

enunciados dessa matéria, temos na discursivização do sujeito da terceira idade a 

apresentação de 30 dicas para viver melhor:  

 

 

30 dicas para viver melhor 

Sabe-se que o envelhecimento é um processo biológico 
que pode ser controlado. Há uma série de estudos 
afirmando que um estilo de vida saudável é uma 
das chaves da longevidade. Confira alguns deles  

1. CASE-SE. Segundo estudo publicado no Health Psychology Journal, dos Estados Unidos, 
as pessoas que se mantêm em longas e bem-sucedidas uniões têm uma expectativa de vida 
maior em comparação àquelas que se casam novamente ou terminam a vida divorciadas.  

2. EXPRESSE SUAS EMOÇÕES. De acordo com o Journal of Clinical Psychology, da 
Inglaterra, aqueles que manifestam suas emoções por meio de alguma atividade artística, 
como cantar, escrever e pintar, são mais saudáveis do que as pessoas que não o fazem.  

3. TENHA HORÁRIOS. Evite a prática de exercícios entre as 11 da manhã e a 1 da tarde. É 
quando a produção de adrenalina atinge seu pico. O sangue fica mais grosso do que o 
normal, a pressão arterial sobe e o batimento cardíaco se eleva. Durante essas duas horas, é 
maior a probabilidade de uma placa de gordura se romper em um vaso, o que pode provocar 
derrame cerebral ou infarto no coração.  

4. SEJA SOLIDÁRIO. Segundo estudo publicado na revista Psychology Science, dar apoio 
físico ou emocional a outras pessoas reduz em até 60% o risco de morte prematura no 
idoso.  

5. PREFIRA AS COMÉDIAS. O riso espontâneo promove a dilatação dos vasos e melhora o 
fluxo sanguíneo. Também reduz os níveis de adrenalina e cortisol no sangue e aumenta a 
liberação de endorfinas, hormônios ligados às sensações de bem-estar e prazer. Quer mais? 
Ainda emagrece. Estudos da Universidade Vanderbilt, nos Estados Unidos, concluíram que 
dar boas risadas por um período de dez a quinze minutos faz uma pessoa queimar, em 
média, 50 calorias.  

6. USE O FIO DENTAL. De acordo com pesquisadores da Universidade Harvard, nos 
Estados Unidos, a inflamação bacteriana da gengiva, causada pelo acúmulo de resíduos 
alimentares entre os dentes, aumenta em 72% o risco de doença cardiovascular.  

7. IMITE OS BRITÂNICOS. Ser pontual é bom, mas beber chá é ainda melhor. De acordo 
com o jornal Phytotherapy Research, o hábito cultivado pelos ingleses pode ajudar no 
combate à doença de Alzheimer. Estudos indicam também que o consumo de chá reduz os 
riscos de câncer. O chá verde é o que promete maiores benefícios.  

8. LARGUE O CIGARRO. Fumantes regulares vivem, em média, dez anos menos do que um 
não-fumante. Cerca de 90% dos casos de câncer nos pulmões, a neoplasia que mais mata 
no Brasil, estão relacionados ao tabagismo.  
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9. TENHA FÉ. Segundo o International Journal of 
Psychiatry and Medicine, ter uma crença forte em algo 
ajuda a combater o stress e problemas emocionais.  

 
10. BEBA COM MODERAÇÃO. Estudos mostram que o 
consumo diário de até duas taças de vinho deve fazer 
parte da receita para uma vida longa. Até a cerveja, 
quando consumida moderadamente, pode trazer 
benefícios à saúde, apontam pesquisas recentes.  

11. COMA MENOS. Nos Estados Unidos, um estudo 
comparou cinqüentões que viviam de dieta com outros 
que consumiam, em média, 2 000 calorias por dia. A 
conclusão foi que o primeiro grupo teve uma expectativa de vida cerca de 30% maior, além 
de aparentar ser mais jovem do que os congêneres da mesma idade.  

12. MORE PERTO DE UM PARQUE. Um estudo realizado por pesquisadores japoneses 
concluiu que a expectativa de vida dos idosos que moram próximo a áreas verdes é maior do 
que a daqueles que vivem cercados de arranha-céus.  

13. VÁ DE VERDES. Vegetais verde-escuros, como espinafre, rúcula e brócolis, são ricos 
em ácido fólico, uma substância que ajuda a manter a integridade do DNA.  

14. MANTENHA A MENTE ATIVA. Pesquisas mostram que a doença de Alzheimer tem 
maior incidência entre as pessoas com baixo nível de instrução. Estudo publicado no New 
England Journal of Medicine relaciona a leitura, os jogos de cartas e de tabuleiro e as 
palavras cruzadas com a redução do risco de demência em pessoas com mais de 75 anos.  
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15. TOME VITAMINAS. Cápsulas de vitamina C são as 
mais indicadas. Seu consumo ajuda a prevenir a 
degeneração macular, que afeta 3 milhões de brasileiros 
e é a maior causa de cegueira em pessoas com mais de 
50 anos. Consulte seu médico sobre a dosagem.  

16. CURTA O CHOCOLATE. Em pequenas quantidades, 
ele pode ser benéfico à saúde. Segundo estudo do King's 
College, de Londres, a quantidade de flavonóides 
encontrada em 50 gramas de chocolate é equivalente à 
de seis maçãs, duas taças de vinho ou sete cebolas. Os 
flavonóides têm sido apontados como importantes armas 
no combate aos radicais livres.  

17. DE PREFERÊNCIA AOS PESCADOS. Peixes de água profunda, como salmão e 
anchova, são ricos em ômega 3. Esse poderoso antioxidante, segundo o jornal da Associação 
Médica Americana, pode reduzir em até 81% o risco de morte súbita no homem.  

18. FAÇA SEXO. A atividade sexual traz sensações de prazer e bem-estar, combate o 
stress, aumenta a auto-estima e ainda queima calorias. Estudos mostram que as pessoas 
sexualmente ativas são mais saudáveis. Segundo a OMS, o sexo é um dos quatro pilares da 
qualidade de vida, ao lado do prazer no trabalho, da harmonia familiar e do lazer.  

19. SEJA OTIMISTA. Após dez anos estudando como a personalidade de uma pessoa pode 
influir no aumento ou na diminuição da expectativa de vida, pesquisadores holandeses 
concluíram que ter uma atitude positiva pode diminuir em até 55% o risco de morte 
prematura.  

20. NÃO PULE O CAFÉ-DA-MANHÃ. Pesquisa do Instituto de Gerontologia da Universidade 
da Geórgia, nos Estados Unidos, averiguou que os centenários não costumam dispensar a 
primeira refeição do dia.  
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21. TENHA UM ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. O conselho 
foi seguido por operadores da bolsa de valores de Nova 
York, avaliados em um estudo. Foi tão eficaz no combate 
ao stress que metade deles suspendeu o uso de 
medicamentos contra a hipertensão. Quem tem um 
bichinho em casa vai ao médico com menor freqüência, 
afirmam pesquisadores da Universidade de Cambridge, 
na Inglaterra.  

22. REDUZA O SAL. Essa medida é importante no 
tratamento e na prevenção da hipertensão arterial, um 
dos fatores de risco para doença cardiovascular. Evite 
mais de 6 gramas por dia, o equivalente a uma colher de 
chá.  

23. INVISTA EM CULTURA. Depois de acompanhar 12 000 pessoas por nove anos, 
pesquisadores suecos observaram que, em média, as chances de uma pessoa alcançar a 
longevidade foram 36% maiores naquelas que cultivavam o hábito de realizar programas 
culturais, como visitar galerias de arte, assistir a peças de teatro e freqüentar concertos 
musicais.  

24. SINTA-SE EM CAPRI. Está provado que uma dieta mediterrânea, rica em vegetais, 
peixes e azeite de oliva, pode afastar doenças como hipertensão, diabetes e obesidade, 
capazes de encurtar a vida em até dez anos. A pesquisa foi feita com 1 507 homens e 832 
mulheres, entre 70 e 90 anos, em onze países europeus.  

25. ABUSE DO MOLHO DE TOMATE. Pesquisas conduzidas pelo médico americano Michael 
Roizen, autor do livro Idade Verdadeira e fundador do RealAge Institute, um dos mais 
respeitados centros de estudo da saúde e do metabolismo humano, mostram que dez 
colheres de molho de tomate ingeridas semanalmente podem reduzir pela metade o risco de 
ocorrência de onze tipos de câncer. O tomate é rico em licopeno, um antioxidante 
encontrado nos vegetais vermelhos.  

26. DURMA BEM. Estudos sugerem que a falta de sono crônica pode ter um impacto 
negativo nas funções metabólicas e endócrinas. Quando se dorme menos de cinco horas, há 
um desequilíbrio no metabolismo.  

27. CONTE ATÉ CINCO. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, esse é o número 
mínimo de porções de frutas e vegetais que uma pessoa deve comer por dia. A OMS defende 
que uma alimentação balanceada e rica em vitaminas, fibras e minerais pode reduzir em até 
40% o risco de câncer.  

 

28. VÁ AO OFTALMOLOGISTA. Depois dos 50 anos, a 
chamada vista cansada se torna ainda mais comum. Com 
a idade, também aumentam os riscos de glaucoma e 
catarata. Além disso, alterações de fundo de olho podem 
indicar a presença de diabetes e hipertensão.  

29. MODERAÇÃO COM A CARNE VERMELHA. Pesquisa 
sobre hábitos alimentares em dez países europeus 
concluiu que o consumo diário de carne vermelha 
aumenta o risco de câncer de intestino em até 35%. Mas 
não a evite. Proteínas são essenciais para quem faz 
atividade física regularmente, não só porque dão 
resistência mas também porque ajudam a tornear os 
músculos.  

30. MOVA-SE. De acordo com a Associação Americana do Coração, o sedentarismo, por si 
só, aumenta o risco de doença coronariana em, pelo menos, uma vez e meia. Exercícios 
diários moderados ajudam a aumentar o tempo de vida em até seis anos.  



Apresentando o envelhecimento como um processo biológico que pode ser 

controlado, a figura 19 mostra 30 maneiras de agir para controlar o envelhecimento e 

ter uma vida saudável e longeva. Usando o discurso médico como legitimador do seu 

discurso, a revista de maior circulação no país enumera as formas de cuidar de si, dita os 

comportamentos e hábitos que desenham a velhice feliz. Interessante destacar que a 

maneira como as 30 dicas são expostas na figura 19 assumem a caracterização de 

ordem. O verbo está no imperativo o que ocasiona esse efeito de sentido: case-se. 

Expresse suas emoções. Faça sexo. 

 Temos nessas dicas a descrição de modos de ser sujeito, a maneira como 

devemos comer, como devemos agir com os pares, como devemos ser enquanto homens 

e mulheres. Esse quadro de dicas está dentro das bioasceses contemporâneas, que 

implicam em processos de subjetivação, a partir das regras das biossociabilidade, 

enfatizando os cuidados corporais estéticos: mova-se; coma carne vermelha com 

moderação; coma menos; beba menos; largue o cigarro; médicos: tome vitaminas; 

reduza o sal; durma bem; vá ao oftalmologista; e higiênicos: use o fio dental, more 

perto de um parque.  

 Esse manual do bem viver, apesar de está numa matéria sobre a vida da turma 

grisalha, se direciona para todas as idades. Como vivemos numa cultura do corpo em 

que a juventude é concebida como um estilo de vida e não uma fase desta, através do 

autogoverno, autocuidado o sujeito deve seguir as regras, que são as mesmas para todos. 

Exercitar-se, comer bem, manter o corpo jovem e desejável para assim fazer sexo. Por 

isso que a chamada dessa matéria é sexo tão bom quanto aos 30. Apagando as fronteiras 

da idade e lançando ao sujeito a responsabilidade de cuidar de si e enquadra-se nos 

moldes apresentados socialmente, independente de genética, condições sociais, 

econômicas, doenças, a sexualidade na velhice é aceitável desde que o homem e 
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Figura 19. Fonte: Veja de 31 de agosto de 2005. 

 

 



principalmente a mulher seja um idoso-jovem, cujo corpo não tenha caído na 

decrepitude, pois tudo se inscreve no corpo, ele é o “lugar de predileção do discurso 

social”. (LE BRETON, 2010, p.50). 

 



NOS FIOS DE TANTOS DISCURSOS SOBRE A VELHICE, NOSSO 

APRENDIZADO 

 

 

 

Quero romper com meu corpo, quero 
enfrentá-lo, acusá-lo, por abolir minha  

 essência, Mas ele se quer me escuta e 

vai pelo rumo oposto. 
 

                            Carlos Drummond de Andrade  

 

 

A mídia na sociedade contemporânea pode ser vista como uma prática 

discursiva na qual poder e saber se articulam por intermédio de jogos de verdades que 

produzem sentidos sobre a constituição dos sujeitos modernos. Nesta pesquisa, 

aventuramo-nos nos trilhos do discurso midiático, com o objetivo maior de descrever e 

interpretar os mecanismos de produção de sentidos sobre a velhice na atualidade. 

Para descrever/interpretar a maneira como a velhice é desenhada em nossa 

cultura, decidimos analisar o corpus de nossa pesquisa adotando o trajeto temático 

velhice, corpo e sexualidade como elementos pelos quais focaríamos para a leitura do 

corpus. Escolhemos enunciados sobre a velhice materializados na Revista Veja e nos 

guiamos pela seguinte questão de pesquisa: como são produzidos e o que historicamente 

sustenta os discursos sobre a velhice na mídia contemporânea?  

Em nossa empreitada analítica, constatamos que os modos de subjetivação do 

sujeito são produzidos na mídia, a partir da relação desta com as novas tecnologias e as 

biociências. Os saberes nesses campos têm se desenvolvido com grande ênfase na 

medicina estética, na indústria farmacêutica e nos estudos da biotecnologia. Tais saberes 

são disseminados pela mídia e circulam na sociedade como silenciosas correntes de ar, 

que inseridas no cotidiano, protagonizam a produção dos modos de ser sujeito na 

atualidade. Isso porque, na esteira de Foucault (2000), quando nos deparamos com um 

enunciado, nos encontramos com os arranjos históricos que determinam seu 

aparecimento. Daí a questão que esse estudioso nos coloca para análise do enunciado: 

por que ele, exatamente ele, e não outro em seu lugar? A leitura do corpus nos 

possibilitou enxergar que os discursos sobre a velhice inscrevem as relações entre 

saberes e poderes que perfilam o ser velho na contemporaneidade, o que nos assegura 

que os enunciados analisados são produzidos no bojo dessas relações. 



No percurso analítico das materialidades discursivas, vimos que a mídia trabalha 

na construção da positividade da velhice, usando discursos de autoridade como o da 

medicina e quadros estatísticos de pesquisas realizadas com indivíduos reais, abordando 

temáticas como: casamento, vida sexual, imagem do corpo, comparação de gerações 

entre pais e filhos; e exemplos de pessoas que na terceira idade são bem sucedidas.   

Observamos, ainda, que numa rede de memória, os enunciados da Revista Veja 

dialogam com outros enunciados sobre velhice circulantes no imaginário social que  se 

presentificam na relação entre intradiscurso e interdiscurso. O entrecruzamento desses 

enunciados provoca diversos efeitos de sentidos sobre a velhice e a inscreve em novas 

práticas discursivas, sobressaindo-se os discursos entorno dos cuidados com o corpo. 

Decorrente deles, discursos e práticas sobre o viver bem na velhice, dando a essa fase da 

vida um sentido positivo num deslocamento de memória que colocava o velho\velhice 

como sujeito ativo. Ativo também no exercício da sua sexualidade. 

Para constituição do novo velho, os enunciados e imagens presentes na Veja 

inscreviam marcas do biopoder ao discursivizar sobre os modos de ser velho na 

atualidade. As matérias apresentavam homens e mulheres em plena atividade, cuidando 

do corpo, indivíduos inseridos no mercado de trabalho, projetando a realização de 

sonhos e metas que não foram possíveis na juventude.  

As orientações para uma velhice ativa incluíam os cuidados com a alimentação. 

Comer bem, comer pouco, comer alimentos funcionais, enfim, a alimentação é 

apresentada como um dos medidores da vida saudável e longeva: Você é o que você 

come e quanto come. Eivados de marcas do poder, enunciados desse tipo negociam com 

o leitor elementos que influenciam a constituição de uma identidade para a velhice. 

Enunciados que funcionam como estratégia de controle e disciplinamento dos corpos, 

efeitos da ação do biopoder. Biopoder que no dizer Gregolin (2007b) materializa-se no 

governo de si e, por força dele, o sujeito deve autocontrolar-se, modelar-se a partir das 

representações que lhe indicam como deve (e como não deve) ser o seu corpo. A 

incidência de enunciados referentes à alimentação é uma marca desse poder que visa à 

gestão do corpo. 

O corpo que está envelhecendo é o alvo do biopoder na contemporaneidade. 

Dessa maneira, um conjunto de práticas ascéticas é apresentado em matérias da Revista 

para o cuidado com ele. As maneiras como esses cuidados se materializam provocam 

como efeito de verdade a idéia de que todo sujeito que está na terceira idade ou se 

aproxima dela, pode retardar ou anular os efeitos do envelhecimento. Esse efeito de 



verdade está ligado à criação da ilusão de “unidade” do sentido que é uma estratégia do 

discurso midiático (GREGOLIN, 2007b). 

Ao homogeneizar o sujeito velho, dando a entender que a obediência aos 

procedimentos biotecnológicos à venda no mercado resolvem todos os problemas da 

idade avançada, o discurso da mídia silencia as diferenças genéticas e de classe que 

influenciam na maneira de experienciar o envelhecimento e centra no indivíduo a 

responsabilidade sobre as doenças e demais complicações que uma velhice avançada 

pode acarretar. 

Observando os efeitos da biotecnologia e da medicina estética nos dias de hoje, 

constatamos que o crescimento das indústrias de cirurgias plásticas aumentam os limites 

do corpo, a maneira como ele pode ser reformado, modificado, minimizado, 

rejuvenescido.  A aflição vivida por Drummond no poema As contradições do corpo ao 

dizer que quer romper com ele, enfrentá-lo, acusá-lo por abolir sua essência é um 

exemplo dos conflitos que o sujeito enfrenta com o corpo envelhecido. No poema, o 

corpo não corresponde à maneira como o poeta se vê. Esse conflito do homem com o 

corpo é antiga e a maneira de lidar com ele sofre mudanças ao longo do tempo. 

Historicamente, o corpo foi tomado com prova material da finitude da vida e seu 

envelhecimento um trauma para individuo. Essa história da relação do sujeito com o 

corpo subjaz os enunciados que circulam na mídia sobre a velhice, materializando pela 

memória uma história da velhice no tempo presente. 

Como diz Norbert Elias (2001, p. 10) “a morte é um problema dos vivos”. 

Somente os humanos têm consciência da finitude da vida. Ao longo da história, a 

maneira de lidar com a idéia de finitude da vida assume configurações diferentes. 

Foucault na Hermenêutica do Sujeito quando trata sobre a velhice, mostra que os 

filósofos ao lidar com essa preocupação da finitude da vida recomendam no cuidar de si 

a busca de uma velhice ideal ainda mesmo na juventude. Esta vista como vida 

consumada, mas com tempo de vida. É uma construção ética da velhice que a desloca 

do plano cronológico para a uma ética da existência. Na contemporaneidade é a 

concepção de uma juventude ideal que assume, de certo modo, essa função. E Veja 

insiste em marcar essa última concepção nos enunciados sobre esse tema.  

Vimos na análise, que na sociedade moderna o cuidar do corpo não tem a 

conotação ética adotada pelas sociedades estudadas por Foucault. Hoje assistimos a um 

cuidado de si que não está a serviço da liberdade, mas corresponde à adaptação dos 

sujeitos à normatização da sociedade. Ortega (2008) trata disso, diferenciando essa 



ascese moderna da descrita por Foucault. Ás práticas ascéticas modernas, para ele, 

fazem parte da biossociabilidade. Nesse novo paradigma, o biopoder tem no corpo um 

lugar privilegiado de ação. Ação essa, que na gestão da saúde, da longevidade, das 

performances corporais usa “o discurso do risco” como mecanismo no exercício do 

poder sobre o corpo social. 

Nas páginas da Revista, estão inscritas, a partir da negação das marcas do 

envelhecimento no corpo, a angústia do homem em relação à finitude da vida.  

Apresentando uma visão biológica do envelhecimento, as biotecnologias funcionam 

como a fonte da juventude. Estando a juventude associada à vida, à atividade, o conflito 

do homem com o corpo que envelhece é apagado, pois as práticas bioascéticas da 

contemporaneidade devolvem ao homem a juventude aparente, manifestas no corpo 

tratado sob os efeitos biotecnológicos. 

Nessa nova maneira de ser velho associada a juventude eterna, a sexualidade é 

resignificada. O velho-jovem construído nas malhas do discurso do biopoder, através 

dos mecanismos de gestão do corpo difundidos nas páginas da Veja, é um sujeito 

malhado, com alimentação regrada, freqüentador do consultório médico e “antenado” 

nas tecnologias digitais. Como um sujeito enquadrado nas bioidentidades modernas a 

sexualidade do novo velho, que é chamado de idoso, homem ou mulher de meia idade, 

sofre menos preconceito.  

 Percebemos, nessa positivação e reinvenção da velhice, que o corpo e a 

sexualidade, de quem está com mais de 60 anos, são ressignificados. Os discursos 

circulantes na mídia e na maioria das pesquisas científicas concluídas ou em curso na 

atualidade e apresentadas nas matérias da Revista Veja são centrados no campo da 

estética, da alimentação e do desenvolvimento de remédios para driblar as baixas 

hormonais que causam diminuição da libido nas mulheres e da ereção nos homens.  

Constatamos que a construção positiva da velhice, vista a partir de um corpo que 

pode ser remontado constantemente e dessa maneira permanecer desejado pelo outro, 

lança na fogueira do esquecimento as dificuldades dos sujeitos que vivem uma velhice 

avançada.  

Como conseqüência disso e das práticas de higienização da sociedade, os 

indivíduos que estão numa velhice avançada, doentes, próximos da morte - grande 

temor dos vivos - são afastados do convívio social, colocados à margem, isolados em 

hospitais e abrigos. Vemos nisso, uma conseqüência negativa do exercício do biopoder 

sobre a velhice, empurrando “a agonia e a morte mais que nunca para longe do olhar 



dos vivos e para os bastidores da vida normal nas sociedades mais desenvolvidas”. 

(ELIAS, 2001, p. 99). Essa constatação de Elias nas sociedades desenvolvidas já é vista 

numa sociedade em desenvolvimento como a nossa.  

As colocações feitas aqui sobre a finitude da vida e o esquecimento da velhice 

avançada como efeitos de sentidos em relação ao que é materializado na mídia sobre a 

velhice na relação com o corpo e a sexualidade moveu nossa pesquisa, oferecendo 

elementos para descreve/interpretar sobre a temática desenvolvida em nossa dissertação.  

Em nossas reflexões, consideramos que o discurso é tomado num embate 

político, numa luta pelo controle do que pode ser dito, do que é produzido como 

verdade, a partir das relações de poder e saber circulantes na sociedade. Vimos por meio 

de nosso empreendimento teórico-analítico que os discursos de uma época digladiam-se 

numa heterogeneidade de posições e assim nos deparamos com discursos afirmativos 

sobre a velhice e discurso que apagam essa marca. Os enunciados analisados deixaram 

entrever que na sociedade há uma ruptura com os discursos negativos sobre a velhice. 

Eles inscrevem no fio do discurso uma forma nova de vivê-la, Assim, na sociedade 

moderna, os discursos que ocupam a grande mídia constroem como requisito básico 

para uma vida feliz e prazerosa na velhice, a permanência do corpo jovem, moldado 

pelos cremes e bisturis. 

  Para produzir sentidos sobre a velhice, Veja faz uso de estratégias e mecanismos 

na composição das matérias, que atendem aos anseios de uma sociedade capitalista, em 

que o crescimento da população idosa e as melhores condições de vida possibilitaram a 

transformação da velhice num produto de mercado.  A análise demonstrou que os 

enunciados verbais e não-verbais que compõem as matérias da Revista registram num 

movimento de memória uma história da velhice no tempo presente.  Para contar essa 

história, a Revista expõe resultados de estudos que oferecem soluções para uma velhice 

saudável (incitando o uso de produtos da indústria farmacêutica e estética), insere-se nas 

práticas contemporâneas da bioascese, estimula o cuidado com o corpo, apresenta 

modos e possibilidades do exercício da atividade sexual nessa fase da vida. Nas páginas 

da Veja os já-ditos sobre a velhice como “fase da sabedoria”, das limitações dão lugar 

ao tudo é possível, desde que se siga as receitas de uma cultura biotecnologicamente 

avançada. Assim, se o sujeito foucaultiano lançaria para si questões que lhe ajudasse em 

sua constituição ética, certamente o velho da Veja não se perguntaria: Em que espelho 

ficou perdida a minha face? 
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Toda saudade é uma espécie de velhice...  

 Guimarães Rosa 

 


