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RESUMO 

O interesse em relação ao tema envelhecimento humano vem aumentando no cenário 

mundial e no Brasil ao longo da segunda metade do século XX. Na Análise do 

Comportamento, Skinner (1983) sinalizou que o envelhecer deveria ser estudado como 

qualquer outro comportamento através do paradigma da seleção por conseqüências. E 

ainda, o entendimento de que o envelhecimento humano poderia ser analisado como 

fenômeno social, e vem sendo socialmente construído pela mídia impressa, sob a 

perspectiva de Guerin, foi o objetivo da presente pesquisa. Para verificar como isso vem 

ocorrendo, optou-se por analisar um meio de comunicação de grande circulação, o 

acervo digital da revista Veja. Foram analisadas matérias digitalizadas no período de 

1968 até 2009, selecionadas a partir de palavras-chave relacionadas ao tema 

envelhecimento. Além disso, tais matérias foram analisadas em relação aos seus aspectos 

formais e de conteúdo, sendo que os últimos foram destacados a partir de temas 

referentes ao envelhecimento presentes no livro de Skinner (1983) sobre a velhice. Os 

principais resultados apontam que o maior número de matérias foram as Reportagens, 

entretanto, apresentou um número pouco expressivo ao longo de 41 anos de publicação. 

A maior parte das matérias foi escrita por profissionais ou pessoas da área da saúde ou 

do envelhecimento, e as informações eram diretamente voltadas às pessoas idosas 

também em sua maioria. Pôde-se constatar que grande parte das informações fornecidas 

pela mídia sobre o envelhecimento teve como antecedentes outros relatos verbais, 

revelando um possível encadeamento, tratando-se de comportamentos intraverbais, que 

são a base para o conhecimento socialmente construído segundo Guerin. A distribuição 

das matérias ao longo do tempo foi de maneira irregular, destacando-se os anos de 1983 

e após 1999, o que sugere uma relação com eventos importantes: o Ano Nacional do 

Idoso e o Ano Internacional do Idoso, respectivamente. Este fato é importante, pois 

sugere que a mídia responde às oportunidades que o mercado oferece, visando agradar 

consumidores e aumentar lucros, levando ao questionamento se ela, realmente, promove 

uma construção social do envelhecimento. Em relação aos assuntos mais tratados foram 

encontrados: Cuidados com a Saúde, Alterações Emocionais no Envelhecimento, 

Processo Fisiológico do Envelhecimento e Aposentadoria X Trabalho. Com este 

resultado, é possível inferir o quanto o livro de Skinner é atual e útil para as pessoas que 

estão envelhecendo e as que já são idosas. Diante dos resultados, a autora não considera 

provável que tenha ocorrido uma “construção” social sobre o tema envelhecimento 

humano, já que o número de matérias é muito baixo, além do que, não é possível saber, 

de fato, quem são os leitores dessas matérias. Tudo isto mostra a urgência de que os 

analistas do comportamento promovam mais pesquisas na área de envelhecimento 

humano, expandindo suas atuações. 

 

Palavras-chave: construção social do envelhecimento, Análise do Comportamento, 

velhice. 
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ABSTRACT 

The interest regarding the aging theme has been increasing in the world scenery and in 

Brazil along half second the century XX. In the Analysis of the Behavior, Skinner 

(1983) suggested that aging should be studied as any other behavior through the 

paradigm of the selection by consequences. Moreover, the understanding that the human 

aging could be analyzed as social phenomenon and how it has been socially constructed 

by the press, under Guerin's perspective, was the goal of this present research. To verify 

how that has been occurring, the digital file of the magazine Veja was chosen for 

analyzing a way of great circulation communication. Digitalized issues between 1968 

and 2009 were analyzed, selected from the key words related to aging theme. Besides 

that, such issues were analyzed regarding their formal aspects and of content, and the 

last were highlighted starting from themes referred to the present aging in Skinner's 

book (1983) on the old age. The main results show that the biggest number of issues 

was the Reports, however, they introduced a little expressive number along 41 years of 

publication. Most issues were written by professionals or people of the area of the 

health or of the aging, and the information was directly geared to the senior people in 

majority. It could be verified that great part of the information supplied by the media on 

the aging had, as antecedent, other verbal reports revealing a possible linkage, being 

intra verbal behaviors which are the base for the socially constructed knowledge 

according to Guerin. The distribution of the issues along the time belonged to an 

irregular way, highlighting years of 1983 and after 1999, what suggests a relation with 

important events: the Senior National Year and the Senior International Year, 

respectively. This fact is important, because it suggests that the media answers to the 

opportunities that the market offers, aiming to please consumers and to increase profits, 

carrying to the matter if it really promotes a social construction of the aging. Regarding 

the most discussed subjects, these were found: Cares with the Health, Emotional 

Alterations in the Aging, Physiologic Process of the Aging and Retirement X Work. 

With this result, it is possible to infer how much Skinner's book is current and useful to 

people who are aging and the ones who are already senior. In front of the results, the 

author does not consider probable that has occurred a social “construction” about the 

human aging theme has occurred, since the number of issues is very low, in addition to 

that, it is not possible to know, in fact, who the readers of these issues are. All this 

shows the urgency with that analysts of the behavior ought to promote more researches 

in the area of human aging, expanding their performances. 

 

Key words: social construction of the aging, Analysis of the Behavior, old age. 
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O interesse em relação ao tema envelhecimento humano vem aumentando no 

cenário mundial e no Brasil, ao longo da segunda metade do século XX. Tal interesse se 

volta não somente ao conhecimento das alterações que podem ocorrer em decorrência da 

idade cronológica das pessoas, mas, também, em decorrência do envelhecimento como 

um fenômeno social. 

Garrido e Menezes (2002) mostraram que países como China, Japão e países da 

Europa e América do Norte já conviviam com um grande número de idosos e com todos 

os problemas associados ao envelhecimento. Países em desenvolvimento, como o Brasil 

e México vinham presenciando o aumento desse contingente da população e 

necessitavam de políticas urgentes para lidar com as conseqüências sociais, econômicas 

e de saúde advindas do envelhecimento das pessoas. 

Em 1992, a Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) 

“decidiu declarar o ano de 1999 o Ano Internacional do Idoso, com o objetivo de 

chamar a atenção para o reconhecimento do envelhecimento demográfico da 

humanidade, e ainda criar compromissos para o amadurecimento de atitudes e 

potencialidades em empreendimentos sociais, econômicos, culturais e espirituais, 

criando condições para a paz e o desenvolvimento globais no século XXI”
1
. No entanto, 

desde 1959, o “Ano Internacional dos Refugiados”, a ONU designava anos específicos 

para dar atenção a questões importantes, em que os governantes dos países membros e a 

sociedade civil eram encorajados a levar temas como oportunidades de discussão e 

promoção de políticas de iniciativa entre cidadãos. Logo, o Ano Internacional do Idoso 

já havia atraído o interesse de uma ampla gama de organizações
2
. 

 

____________________ 
1 O ano de 1999 foi proclamado o Ano Internacional do Idoso pela ONU. A proclamação foi oficializada em 01 de outubro de 1998, 

o Dia Internacional do Idoso, pelo secretário-geral das Nações Unidas Kofi Annan e pelo Dr. Gunhild O. Hagestad, da Universidade 

de Oslo. 
2Disponível em http://www.unac.org/iyop/more.html 

http://www.unac.org/iyop/more.html
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Durante o Ano Internacional do Idoso, em 1999, cujo tema foi “Em direção a 

uma sociedade para todas as idades”, os países foram convidados a se engajarem em 

atividades voltadas ao planejamento de políticas e programas que fossem ao encontro 

das necessidades da população idosa. 

E em 2002, o Secretário Geral da ONU, Kofi Annan, abriu a “Segunda 

Assembléia Mundial sobre o Envelhecimento”, promovida em Madri, alertando que o 

mundo deveria se preparar para uma explosão demográfica da população com mais de 

60 anos, através de mudanças estruturais na sociedade de uma forma geral, integrando o 

idoso como cidadão participativo em outros quadros como de desenvolvimento social, 

econômico e de direitos humanos
3
. 

No Brasil, Groisman (2002) mostrou que “a descoberta da velhice” pareceu ter 

acontecido após o Ano Internacional do Idoso, com a realização do congresso da 

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG). A partir de então e, levando-

se em conta a realização anual deste congresso e o aumento expressivo dos 

participantes, pôde-se constatar um crescente número de especialistas, bem como 

serviços voltados para a faixa etária do idoso. 

Foi também após a realização do Ano Internacional do Idoso que a produção de 

conhecimento sobre envelhecimento apresentou incrementos importantes, entretanto, 

segundo Prado e Sayd (2004) eram poucas as informações acerca das atividades 

desenvolvidas nas instituições de ensino e pesquisa. Contudo, trouxeram em seu 

trabalho a informação sobre a abertura dos cursos de Pós-Graduação em Gerontologia: o 

da PUC-SP em 1996 e o da Unicamp em 1997. 

 

___________________________ 

3O discurso de abertura da Segunda Assembléia Mundial sobre o Envelhecimento, feito pelo Secretário Geral das Nações Unidas 

Kofi Annan, pode ser lido na íntegra em http://www.un.org/spanish/envejecimiento/sg.htm 

http://www.un.org/spanish/envejecimiento/sg.htm
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Debert (2000) lembra que, no Brasil, até meados da década de 80, o que havia 

era a “denúncia do silêncio” sobre o idoso, que só nos anos 90 a velhice passou a tema 

privilegiado. Contudo, havia um duplo movimento que acompanhava o significado da 

velhice e sua transformação em uma preocupação social. Se por um lado, havia uma 

socialização progressiva da gestão da velhice, transformando-a em questão pública, por 

outro, a velhice era transformada numa responsabilidade individual, o que a autora 

chamou de processo de reprivatização da velhice. Com a diversidade de situações dos 

idosos que se combinavam numa dinâmica entre a socialização e a reprivatização da 

velhice, a gerontologia se via num impasse já que os idosos que eram publicamente 

visíveis não eram os mais carentes, fragilizados, e nem era o perfil da velhice que se 

mobilizava e ganhava visibilidade na mídia.  

Na Análise do Comportamento – área da psicologia na qual se insere a presente 

pesquisa - Skinner e Vaughan (1983/1985) já sinalizavam que o envelhecer deveria ser 

estudado como qualquer outro tipo de comportamento, ou seja, através do paradigma da  

seleção por conseqüências. Entretanto, não foram encontrados estudos dentro da Análise 

do Comportamento no Brasil que se propusessem a analisar o envelhecimento
4
. 

 

 

Skinner, Análise do Comportamento e Envelhecimento 

 

O envelhecimento foi preocupação explícita de Skinner em duas publicações: o 

artigo “Intellectual Self-Management in Old Age” (1983), na revista American 

Psychologist e, no mesmo ano, o livro intitulado Enjoy Old Age: A Program of Self- 

Management (1983), traduzido para o português com o nome de Viva Bem a Velhice: 

__________________ 
4Como Debert (2000) mostra, é um problema cultural, por isso deixamos de fazer revisão de literatura sobre estudos no tema em 

Análise do Comportamento em ouros países, privilegiando estudos em outras áreas sobre envelhecimento no Brasil. 

Aprendendo a Programar sua Vida (1985). 
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O livro, com informações fundamentadas na análise Experimental do 

Comportamento, teve co-autoria da Dra. Margaret E. Vaughan e foi escrito em 

linguagem acessível ao público leigo, já que seu objetivo era que suas informações 

chegassem às pessoas que “apenas desejam se preparar para vivê-la [a velhice] bem
5
.”  

Skinner e Vaughan (1983/1985), em seu livro sobre o envelhecimento, falam 

sobre a distinção feita por filósofos entre o conhecimento por contato e o conhecimento 

por descrição, assumindo que o livro contém os dois tipos: as descrições pessoais de 

soluções para o envelhecer (conhecimento por contato) e a revisão da literatura sobre a 

velhice (conhecimento por descrição). (pp. 14-15) 

Levando em conta tais considerações, sob a perspectiva dos estudos sobre 

comportamento verbal, é possível que as descrições de Skinner sejam prováveis 

operantes verbais nomeados como tatos, e a contribuição de Vaughan sejam os 

intraverbais. 

Segundo os autores o paradigma da seleção por conseqüências é o objeto da 

análise científica que fundamenta o livro, ou seja, como as pessoas são afetadas por seu 

mundo: 

 

Dentro dos limites impostos pelo envelhecimento fisiológico, agimos e 

pensamos como jovens ou como velhos, em função do que nos acontece 

e do que, como resultado, nós fazemos. (p. 30) 

 

 

____________________ 
5No entanto, Skinner (1985) lançou o desafio de torná-lo um “tratado científico” (p.15), dada a carência de estudos nesta 

perspectiva.                   

Lembram ainda que, 
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Assim como nossas capacidades de ver e ouvir, de nos mover rápida e 

precisamente e de pensar com clareza podem ter diminuído, assim 

também nossas relações com os outros podem se deteriorar. (p.95) 

 

Andery, Micheleto e Sério (2005), em seu artigo sobre a análise de fenômenos 

sociais, eliminam qualquer dúvida sobre a inclusão de tais fenômenos como legítimos 

objetos de estudo da análise do comportamento, além de afirmarem que para estudá-los 

é preciso o domínio teórico e empírico sobre o comportamento verbal.                    

O entendimento de que o envelhecimento humano pode ser analisado como 

fenômeno social, e vem sendo socialmente construído pela mídia impressa é ponto de 

partida da presente pesquisa. E, para tanto, a análise a partir da perspectiva de Guerin 

(1992) sobre a produção de conhecimento socialmente construído passa a ser 

apresentada. 

 

 

Guerin e a Construção Social do Conhecimento 

 

Em 1992, Guerin publicou um artigo sobre a relação entre a Análise do 

Comportamento e a produção de conhecimento sobre um fenômeno social, a chamada 

“construção social do conhecimento”, a partir da proposta de Skinner (1957) para a 

análise do comportamento verbal. 

Os objetivos de Guerin (1992) em seu artigo eram: delinear uma análise do 

comportamento de construção social, mostrar o que a Análise do Comportamento 

poderia acrescentar aos fundamentos da construção social e mostrar como um estudo 
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sério da construção social poderia mudar os caminhos pelos quais os analistas do 

comportamento estavam conduzindo seus experimentos na análise experimental do 

comportamento social. 

Em seu texto, o autor argumenta que muitas abordagens das ciências sociais 

estavam pesquisando sobre construções sociais e representações sociais, no entanto 

todas tinham a concepção básica de que “muito do que nós conhecemos é aprendido 

através de processos sociais – isto é, é socialmente construído” (p. 1423).  

Apresentando-se como interlocutor de psicólogos sociais, Guerin (1992) propõe 

que o que lhes faltava (e explicitamente cita Gergen e Moscovici
6
) era distinguir dois 

tipos de conhecimento: saber como (knowing how) e saber que (knowing that). O 

conhecimento saber como (knowing how) seria o comportamento modelado 

diretamente pelo ambiente, isto é, alguém se comportaria de maneira específica em um 

contexto específico, e se contingências similares estivessem presentes, então, diferentes 

indivíduos responderiam da mesma maneira. No entanto, este tipo de conhecimento não 

poderia ser referido como socialmente construído porque o que controlaria os 

comportamentos similares seriam as contingências ambientais comuns, mais do que um 

grupo social. Já no caso do conhecimento saber que (knowing that) o conhecimento 

significava que alguém poderia se comportar com o comportamento verbal apropriado 

ao contexto, envolvendo a mediação de uma comunidade verbal. Desta forma, dentro da 

perspectiva da análise do comportamento, ele seria um conhecimento socialmente 

construído. 

 

____________________ 

6Para ambos, como na Análise do Comportamento, o conhecimento de algo depende da linguagem – na “atividade social” para 

Gergen e oportunidade para “trocas sociais” para Moscovici. 
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Ao fazer a distinção entre os tipos de conhecimento saber como e saber que, 

Guerin (1992) mostrou que os analistas do comportamento poderiam especificar limites 

para as realidades que poderiam ser construídas socialmente, e que a análise do 

comportamento das construções sociais deveria se ocupar especificamente da 

manutenção de comportamento verbal, já que as realidades socialmente construídas 

existem somente na medida em que contatam contingências verbais. 

Segundo Guerin (1992), os princípios de controle e manutenção do 

comportamento verbal já haviam sido descritos por Skinner (1957); e a análise do 

comportamento verbal está baseada nos mesmos princípios da análise de outros 

comportamentos; lembra, no entanto, as propriedades especiais que o fazem parecer 

diferente. 

Skinner (1957) definiu o comportamento verbal como “aquele comportamento 

que só é efetivo através da mediação de outras pessoas” (p. 2). E completa analisando as 

várias formas de comportamento verbal que existem e através das quais o controle 

[aquele exercido pela mediação de outras pessoas] funciona. Guerin (1992), entretanto, 

discutiu apenas os Intraverbais e os Tatos para explicar a construção social do 

conhecimento. 

O operante verbal denominado intraverbal, segundo Skinner (1957), são 

comportamentos verbais que estão sob controle discriminativo de outras palavras. Em 

geral, a relação entre estímulo e resposta não obedece a uma correspondência formal e o 

estímulo reforçador que mantém o responder é um estímulo condicionado generalizado. 

(Sério, Andery, Gióia, Micheleto, 2008, pp. 146-147) 

Em relação aos operantes intraverbais, Guerin (1992) aponta que  
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As únicas conseqüências na natureza que podem reforçar isto [uma 

cadeia intraverbal] são as que envolvem outras pessoas.... As 

conseqüências não são óbvias, entretanto, como elas serão intermitentes 

e mediada por várias pessoas
7
. (p. 1425) 

 

O estudo de Di Giacomo (1980, citado por Guerin, 1992), mostra como alguns 

controles funcionais para construções sociais podem vir do conhecimento intraverbal. 

Di Giacomo (1980) utilizou o método de associação-livre para estudar as representações 

sociais de um movimento de protesto, considerando que tais associações eram prováveis 

comportamentos intraverbais, puramente controlados por outros comportamentos 

verbais. No caso, alguns estudantes do protesto só conheciam os eventos sobre os quais 

protestavam de ouvir outras pessoas falando sobre eles. Desta forma, seus 

comportamentos verbais poderiam somente ter sido controlados pelas palavras e 

conseqüências sociais por repeti-las em um contexto apropriado. 

Guerin (1992) então questiona o que controlaria a produção de palavras que 

seriam estímulos discriminativos para intraverbais. A partir de tal questionamento, 

Guerin (1992) introduziu a segunda forma de comportamento verbal envolvida nas 

construções sociais, o tato.  

O tato foi definido como uma resposta verbal emitida sob controle de um 

estímulo antecedente específico não verbal, podendo ser um objeto, um evento ou 

propriedade de um evento ou objeto, e que produziria como conseqüência reforço 

condicionado generalizado ou um conjunto de estímulos reforçadores distintos. E ainda,  

 

____________________ 

7”The only consequences in nature that can reinforce this are ones involving other people…. The consequences are not likely to be 

obvious, however, as they will be intermittent and mediated by several persons” (Guerin, 1992, p. 1425). 
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um repertório de tatos, em geral, operaria em benefício do ouvinte, uma vez que 

permitiria ao ouvinte obter as informações sobre o mundo, sobre os eventos que 

estariam controlando o comportamento do falante, ou mesmo sobre o próprio falante. 

(Sério, Andery, Gióia, Micheleto, 2008, pp. 144-145) 

Segundo Guerin (1992), “a mudança de tatos para intraverbais é crucial na 

manutenção de representações sociais, quando o controle de estímulos muda do 

ambiente para outras palavras” (p. 1426). Isto significa dizer que, cada pessoa ao entrar 

em contato com outros que se comportam verbalmente ou com o produto de seu 

comportamento, adquire, ela mesma, comportamento verbal mantido por conseqüências 

sociais generalizadas. Entende-se por conseqüências generalizadas “aquelas que no 

passado levaram a uma variedade de conseqüências funcionais que podem controlar 

comportamento.” (p. 1426) 

Ainda em relação aos tatos, Guerin (1992) mostrou que eles podem estar sob 

controle de um pequeno grupo de pessoas que podem reforçar relatos verbais 

específicos e punir outros, de modo que as características deste grupo começam a 

controlar e influenciar o conhecimento relatado, mesmo se as conseqüências funcionais 

forem generalizadas. Esses tatos foram chamados por Skinner (1957) de “tatos 

distorcidos.”  

Então, pode-se considerar que os fundamentos sociais para o conhecimento 

socialmente construído se resumem em: a produção do próprio comportamento verbal, 

que é efetivo através de outras pessoas (tatos); e, os comportamentos verbais específicos 

mantidos por um pequeno grupo pessoas e que agem como contexto discriminativo para 

a produção desses comportamentos verbais (intraverbais). (Guerin, 1992, p. 1426) 
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A Mídia 

 

Para entender como a mídia pode exercer algum controle sobre as pessoas, 

Guerin (1992) descreveu três condições para a determinação do conhecimento 

socialmente construído. A primeira condição refere-se às conseqüências dadas às 

respostas verbais descritas como tatos, quando elas são emitidas de maneira “correta”. 

Entretanto, os relatos “corretos” são controlados por um grupo social, e tais respostas 

verbais, então, podem estar sujeitas a certos grupos que determinam as condições para 

se obter os reforçadores. A segunda condição refere-se à identificação de que muitas 

respostas verbais, que descrevem aspectos do ambiente, são topograficamente 

semelhantes às respostas verbais denominadas tatos. No entanto, essas respostas verbais 

são emitidas sob controle discriminativo de outras respostas verbais, sendo, então, 

intraverbais. A terceira condição refere-se à manutenção das conseqüências sociais ao 

relato verbal, quando são intermitentes e generalizadas, ou seja, fora do controle 

ambiental direto. Neste caso, “as conseqüências não são discriminativas do conteúdo 

verbal, de modo que a comunidade reforça o comportamento verbal não importa o que é 

dito.” (p. 1427) 

Para Guerin (1992) tais condições são importantes na compreensão dos controles 

exercidos pela mídia na divulgação de seus relatos, pois muitos os consideram como 

descrições objetivas e verdadeiras da realidade. No entanto, o acesso à realidade, tem 

sido, cada vez mais, por intermédio do relato de certos segmentos da comunidade 

verbal. 

 

Um problema com a mídia moderna de informação, tal como a televisão, 

é que ela pode dar suporte à criação de representações sociais 
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contrafactuais, ainda que na ausência de um grupo social, porque as 

conseqüências de repetir algo lido ou ouvido desta maneira são 

extremamente difusas e intermitentes (cf. Mander, 1980). Isso significa 

que há um enorme potencial para que o conhecimento contrafactual seja 

mantido na sociedade moderna, porque o comportamento está se 

tornando mais freqüentemente verbal, porque os controles sobre o 

comportamento verbal estão se tornando mais facilmente descolados dos 

controles ambientais não-sociais. E, também, porque a mídia de massa 

pode manter comportamentos verbais contrafactuais que anteriormente 

podiam apenas ser controlados pelas comunidades
8
. (Guerin, 1992, p. 

1428) 

 

 Considerando que a mídia exerce controle sobre o comportamento dos 

indivíduos, através da detenção de informações não presenciadas pelo leitor, no caso da 

mídia escrita, e tendo suas práticas controladoras fortalecidas, então, pode-se considerá-

la uma agência de controle, tal como as outras agências citadas por Skinner (1953/ 

2000): governo, religião, psicoterapia, economia, educação. (Guerin, 1992; Amorim, 

1999; Namo, 2001; Martone, 2003; Martone & Banaco, 2005; Alves, 2006) 

Segundo Skinner (1953/2000), “uma agência de controle exerce um controle 

ético sobre cada um de seus membros através, principalmente, de seu poder de reforçar  

 

____________________ 

8”A problem with modern information media such as television is that they can support the creation of counterfactual social 

representations even in the absence of a social group, because the consequences for repeating something heard or read in this way 

are extremely diffuse and intermittent (cf. Mander, 1980). This means that there is great potential for counterfactual knowledge 
being maintained in modern society because behavior is becoming more frequently verbal, because the controls on verbal behavior 

are becoming more easily detached from nonsocial environmental controls, and because mass media can maintain counterfactual 

verbal behaviors that previously could only be controlled by communities” (Guerin, 1992, p.1428). 
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ou punir” (p. 363). E também, o controle sobre o grupo é maior do que o grupo 

propriamente dito, pois elas (as agências) são mais organizadas. 

As práticas controladoras da mídia podem ser observadas através daquilo que 

Kellner (1995/2001) chamou de “cultura da mídia”. Ele expõe que existe uma cultura 

veiculada pela mídia, que modela opiniões políticas e comportamentos sociais, através 

de diversos tipos de veículos que fazem parte da mídia de massa. A cultura da mídia, 

então, forneceria o material com que as pessoas construiriam seu conhecimento social 

das coisas e do mundo. 

Corroborando o controle que a mídia tem sobre as pessoas, Mininni (2008) 

revela que grande parte do que as elas sabem sobre si mesmas, da cultura e do mundo 

em que vivem são conhecimentos provenientes da mídia de massa. As tecnologias de 

informação construíram uma rede para a transmissão de notícias, tornando conhecidos 

os eventos de relevância coletiva por um número cada vez maior de pessoas. A 

capacidade da mídia em difundir notícias a transforma numa “janela para o mundo”, no 

entanto, ela tende a esconder que se trata de “uma janela recortada e orientada de uma 

determinada maneira, e para um determinado mundo” (p.112). E ainda, o que a maior 

parte das pessoas sabe a respeito de muitos contextos não é resultado de experiência 

direta, mas de seu contato com a mídia. Para exemplificar como a mídia altera as 

informações, o autor citou que, com o aumento da expectativa de vida em muitas 

comunidades ocidentais, o porcentual de idosos supera 21% da população, entretanto, 

os idosos raramente superam o limite de 7% do tempo de presença na telas da TV. 

Abramo (2003) mostra que a mídia manipula as informações contidas no 

material apresentado ao público, tendo como efeito uma distorção da realidade.  Ela cria 

uma realidade “artificial, não-real, irreal” que é apresentada à sociedade como sendo a 
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“realidade real”, e o público só vai perceber a contradição, quando fizer parte ou 

conhecer a realidade dos fatos.  

 

Daí que cada leitor tem, para si, uma imagem da realidade que na sua 

totalidade não é real. É diferente e até antagonicamente oposta à 

realidade. A maior parte dos indivíduos, portanto, move-se num mundo 

que não existe, e que foi artificialmente criado para ele justamente a fim 

de que ele se mova nesse mundo irreal. A manipulação das informações 

se transforma, assim, em manipulação da realidade. (Abramo, 2003, 

p.24) 

 

Uma questão mais além levantada por Abramo (2003) é que a distorção da 

realidade pela manipulação da informação é deliberada, tendo um significado e um 

propósito. Um deles é a questão econômica, fazendo com que o empresário de 

comunicação se veja obrigado a manipular e distorcer as informações por imposição do 

anunciante ou para obter maiores lucros ao agradar seus consumidores. E ainda, a 

manipulação torna-se uma necessidade da empresa de comunicação que quer exercer o 

poder, parecendo-se com partidos políticos. (p. 44) 

Essa questão mercadológica é corroborada por Chauí (2006), quando ela diz que 

a seleção de temas que interessam a mídia atende a preceitos mercadológicos, 

abrangendo as relações de audiência e venda de produtos. A escolha dos assuntos, 

sobretudo jornalísticos, não é feita de modo a refletir a realidade, mas de forma que 

atenda aos critérios do mercado.  

Sendo assim, o controle e a manipulação daquilo que é relatado pela mídia fica 

nas mãos de um grupo, e o público entra em contato com os eventos através daquilo que 
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é relatado por ela (mídia), sem ter contato direto com o evento relatado. Para alguns 

autores, como Bucci & Kehl (2004), o fenômeno da comunicação de massa é tão 

importante que, aquilo que não é relatado pela mídia praticamente não existe para a 

sociedade. (p. 150) 

Segundo Bordieu (1997), as informações relatadas pelos meios de comunicação 

tornam-se uma questão central para a sociedade contemporânea, e a mídia seleciona o 

que é oferecido ao público, de modo que “os jornalistas tem „óculos‟ especiais a partir 

dos quais vêem certas coisas e não outras; e vêem de certa maneira as coisas que vêem. 

Eles operam seleção e construção do que é selecionado.” (p.25) 

Em relação ao envelhecimento humano, Debert (2000) mostrou que a mídia 

apresentava discursos dispostos a produzir novas representações do envelhecimento, 

revendo estereótipos e oferecendo um quadro mais gratificante da velhice.  

Segundo a autora, o drama da velhice não está ausente na mídia, mas os 

publicitários, ao utilizar imagens de velhos ativos, definem novos padrões de 

envelhecimento. Um exemplo citado foi a propaganda de margarina, em que a vovó, 

surpreendida pela família na cama com um velhinho, dizia para a família que não se 

preocupassem por que ela iria casar. 

Além disso, novos espaços estavam sendo criados para que os idosos vivessem 

suas experiências de envelhecimento de maneira coletiva. Isto exigia que o 

envelhecimento fosse entendido como uma experiência heterogênea e que fosse feito 

um remapeamento do curso de vida que vinha acompanhando as transformações na 

dinâmica demográfica brasileira. (Debert, 2000) 

O presente trabalho, tendo Guerin (1992) como referência, pretendeu demonstrar 

que o conhecimento que se tem do envelhecimento humano através da mídia escrita é, 

muitas vezes, por meio daquilo que é dito, ou seja, através de comportamentos 
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intraverbais. Desta forma, as informações obtidas pelo leitor sobre o envelhecimento 

humano foi por intermédio daquilo que leu sobre o que o outro falou. Logo, a mídia tem 

papel fundamental naquilo que Guerin (1992) chamou de construção social do 

conhecimento. 

 

 

Estudos sobre Mídia e Envelhecimento Humano na Análise do Comportamento e 

outras áreas 

 

Os estudos que analisaram a relação da mídia, como agência controladora, com 

os fenômenos sociais – no caso, o envelhecimento – são de especial interesse para a 

presente pesquisa. As pesquisas descritas a seguir, representam trabalhos de 

pesquisadores ligados à Análise do Comportamento, Gerontologia e Antropologia. 

O envelhecimento humano não é um tema explorado dentro da Análise do 

Comportamento, o que levou a pesquisadora investigar outras áreas de conhecimento a 

fim de conhecer novas formas de contribuição ao seu próprio estudo. 

 

A pesquisa de Alves (2006), intitulada “Mídia e Construção Social do 

Conhecimento: atentados terroristas no relato de dois jornais brasileiros”, teve como 

objetivo investigar a participação da mídia em um fenômeno social (a construção social 

do conhecimento), partindo da análise proposta por Guerin (1992). A seleção do 

material analisado foi feita a partir das manchetes e imagens de notícias publicadas em 

dois jornais diários de maior circulação nacional: a Folha de São Paulo e O Estado de 

São Paulo com a finalidade de comparar as notícias dos três dias seguidos aos eventos 
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que ficaram conhecidos como os atentados ocorridos no dia 11/09/2001, nos Estados 

Unidos, e no dia 11/03/2004, na Espanha.  

Alves (2006) selecionou todas as páginas que continham matérias com 

referência direta ou indireta aos eventos mencionados. Para a análise e classificação das 

matérias e imagens foram utilizados os aspectos formais, de conteúdo, e ainda, 

classificações formuladas pela agência CNN de notícias com base no estudo de Martone 

(2003). 

Os aspectos formais analisados por Alves (2006) foram: tipo de matéria, 

fonte/autoria da matéria, caderno da matéria, imagens, supondo que tais aspectos 

poderiam ter algum efeito sobre os comportamentos do leitor. Entre os aspectos de 

conteúdo, a autora classificou em: (1) classificação das matérias e imagens e (2) 

Palavras-chave. 

Em relação ao aspecto de conteúdo chamado classificação das matérias e 

imagens, Alves (2006) ainda reagrupou em quatro grupos – (a) matérias e imagens 

relacionadas mais diretamente ao evento e vítimas; (b) matérias e imagens relacionadas 

à repercussão do evento (subdivididas ainda em manchetes que destacam conseqüências 

mais diretamente relacionadas aos eventos e manchetes que destacam análises, ou 

opiniões/ probabilidade de ocorrência de repercussões futuras); (c) matérias e imagens 

sobre outros eventos relacionados; (d) outro, que eram as matérias ou imagens que não 

correspondiam ao perfil de nenhum dos três grupos. As notícias foram também 

classificadas segundo a categoria da CNN, utilizada por Martone (2003). 

Alves (2006) em seus resultados mostrou que houve uma semelhança nos dois 

jornais em relação à configuração das suas primeiras páginas, na veiculação de ambos 

os eventos. No entanto, o conteúdo relatado nesses jornais foi diferente em relação a 

cada evento. No caso do atentado nos Estados Unidos em 11/09/2001, os jornais o 
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trataram como um ato de guerra, em que as manchetes tratavam como “dia de terror” e 

“reconstrução”, sendo a agência governamental o foco das repercussões. 

Diferentemente, o atentado na Espanha em 11/03/2004 foi noticiado como uma tragédia 

e o foco dos jornais foi nas vítimas e nas manifestações da sociedade civil pela paz. 

Dos aspectos formais, Alves (2006) encontrou que o tipo de matéria 

predominante foi a reportagem, seguido por notas no caso do atentado dos EUA, 

enquanto que os boxes e chamadas de capa se destacaram no caso do atentado da 

Espanha. Dentre as imagens, as mais encontradas foram as fotos. Em relação às fontes 

utilizadas, os dois jornais para os dois eventos adotaram fontes de informações externas, 

provenientes de agências e jornais estrangeiros, acontecendo o mesmo com as imagens 

utilizadas para ilustrar as notícias. Levando em conta tais resultados, Alves (2006) 

sugeriu que o próprio comportamento verbal emitido pelos jornalistas poderia ser, em 

muitas ocasiões, uma cadeia de comportamentos intraverbais ou conhecimento 

socialmente construído, em que o acesso dos leitores poderia ser mais indireto ao 

fenômeno do que o jornal permitiria supor.  

Alves (2006) conclui em sua pesquisa que existe a possibilidade de uma 

manipulação direta da imprensa, mostrando o quanto um relato apresentado sob a forma 

de “relato direto ao leitor” é uma construção não neutra. Um evento é conhecido a partir 

do que é contado, e ainda assim daquilo que é contado pode-se facilmente suprimir algo 

quando conveniente – e quando o evento deixa de ser relatado, deixa de existir. Ela 

ainda falou sobre a cobertura da imprensa construir, deliberadamente, diferentes 

eventos, implicando na seguinte situação: “os leitores contatando o „mundo‟ por meio 

do relato da imprensa podem estar acessando um evento ou realidade que é „virtual‟, em 

alguma medida, tal como mencionado por Guerin (1992).” 
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O estudo de Pires (1998) intitulado “Velhos em Revista: envelhecimento e 

velhice nas páginas de Cláudia e Playboy (anos 80 e 90) teve como objetivo analisar a 

maneira como a velhice, o envelhecimento e os velhos eram construídos por duas 

revistas de circulação nacional, as revistas Cláudia e Playboy. O autor partiu do 

entendimento de que as etapas da vida são construções sociais que se relacionam, e as 

imagens sobre a velhice e o envelhecimento não se restringem somente aos contextos 

em que as pessoas mais velhas são apresentadas.  

A seleção do material analisado, na pesquisa de Pires (1998), foi feita em 

exemplares das revistas Cláudia e Playboy no primeiro período entre agosto de 1985 a 

julho de 1986 e, no segundo período entre agosto de 1995 a julho de 1996, resultando 

num total de 47 exemplares analisados. 

A classificação dos temas na pesquisa de Pires (1998) foi: (a) informações 

contidas na revista e (b) pessoas que apareciam e tinham sua idade revelada, ambas 

apresentando ainda uma classificação em temas e sub-temas. 

Os temas principais estabelecidos por Pires (1998) foram: (1) Relações com o 

Corpo; (2) Relações entre Casais; (3) Relações entre Pais e Filhos e (4) Relações de 

Trabalho.  

Nos resultados de sua pesquisa, Pires (1998) mostrou que em relação às matérias 

que tratavam da Relação com o Corpo, dois conceitos de beleza diferentes eram 

propagados nas revistas feminina e masculina. Na revista Cláudia, a mulher aparecia 

como a principal responsável pelo aparecimento ou não das marcas indesejáveis do 

tempo tornando-se um “mal a ser evitado às custas de muito esforço.” A beleza não 

dizia respeito só à aparência, mas passava a fazer parte de algo mais amplo, como a 

saúde da mulher, conquistada através de sacrifício pessoal, controle do corpo e em meio 

a dificuldades ligadas ao avanço da idade como, doenças e problemas estéticos. Na 
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revista Playboy, a beleza do homem não precisava ser conquistada, ela já estava 

presente e deveria somente ser mantida. Outro aspecto encontrado por Pires (1998) nas 

matérias, tendo em vista o processo de envelhecimento e que apareciam somente na 

revista feminina, eram as rugas e demais sinais considerados como “sinais de maus 

tratos com o corpo” resultado de estilos de vida e formas de consumo inadequados 

adotados em outras etapas da vida. Por outro lado, quando se tratava da aparência de 

homens famosos apresentados pela revista , as rugas podiam ser um sinal de charme e 

beleza do homem maduro. 

Segundo Pires (1998) as matérias que tratavam das Relações entre Casais 

traziam que, a diferença de idade entre casais a procura de um relacionamento mais 

duradouro, e não apenas de satisfação sexual, podia ser um complicador para uma boa 

relação. Relações em que a diferença ocorria podia ser vista como fruto de interesses 

por parte da pessoa mais jovem. Por outro lado, quando se tratava apenas de prazer 

sexual, principalmente da mulher, a idade mais avançada podia significar um benefício, 

já que estariam livres de padrões e éticas de comportamentos presentes quando eram 

mais jovens. Ainda referente a esse tema, um terceiro aspecto foi encontrado 

relacionado a pessoas famosas com envolvimento com pessoas mais jovens, que teriam 

a possibilidade de “juntar as duas coisas que aparecem separadas nas matérias que 

tratam de pessoas „normais‟”: a satisfação sexual e aquilo que o autor chamou de 

companheirismo. 

Nos resultados referentes ao terceiro tema classificado por Pires (1998), as 

matérias sobre a Relação entre Pais e Filhos traziam diferenças a respeito do 

significado da idade avançada. A ausência de declínios físicos e mentais do 

envelhecimento estabelecia uma relação igualitária entre pais e filhos, levando a uma 

relação de carinho, compreensão e admiração de ambas as partes. No entanto, quando 
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estes declínios estavam presentes envolvendo perdas, as relações tornavam-se 

problemáticas, resultando numa dificuldade dos filhos em lidar com os pais, dos pais em 

lidar com os filhos, e a dificuldade da própria revista em expor tal situação. Neste 

contexto, as pessoas sofriam de dependência dos filhos, doenças, abandono, sofrimento, 

morte, entre outras coisas. 

No tema Relações de Trabalho, Pires (1998) verificou um esforço para dissociar 

a velhice do fim do trabalho, mostrando nas duas revistas vários exemplos de pessoas 

que continuavam suas atividades profissionais. No entanto, as relações de trabalho 

envolvendo homens e mulheres eram diferentes nas duas revistas, à exemplo do 

conceito de beleza, as coisas para os homens parecem ser mais fáceis. A aposentadoria 

era um tema pouco tratado e de onde emergiam problemas em relação à dependência 

dos filhos que, no entanto não afetava quem se prevenia através de planos de 

previdência privada.  

A conclusão da pesquisa de Pires (1998), retomando seus objetivos em analisar 

como a velhice, o envelhecimento e os velhos eram construídos nas revistas Cláudia e 

Playboy, possibilitou afirmar a existência de diferenças significativas na maneira como 

o avanço da idade eram construídas em tais revistas. 

 

Souza (2009) em sua pesquisa intitulada “Violência, Mídia e Velhice: o idoso 

nas páginas policiais de Pernambuco” teve como objetivo analisar a veiculação de 

matérias policiais nos jornais de Pernambuco que cobriam a violência e a velhice. A 

fonte de sua pesquisa foram as matérias sobre violência e velhice nos jornais: Diário de 

Pernambuco, Folha de Pernambuco e Jornal do Commercio, que constavam do arquivo 

do Departamento de Comunicação Social da Polícia Civil de Pernambuco. O arquivo 
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continha a clipagem (recortes) de todas as matérias referentes à polícia civil de 

Pernambuco, e não somente aquelas relacionadas ao idoso. 

Em um primeiro momento, Souza (2009) selecionou todas as matérias que 

tinham pessoas idosas, veiculadas no período de janeiro a dezembro dos anos de 2005 e 

2006, o que resultou num total de 2.190 jornais. Seu critério foi a idade a partir de 60 

anos, considerada pelo Estatuto do Idoso como limite para o início de sua proteção.  

Em um segundo momento, após a leitura dos 2.190 jornais, a autora selecionou 

todos os assuntos referentes à violência e à pessoa idosa que se encontravam nos jornais 

pernambucanos num total de 219 matérias, que foram colocadas em um arquivo digital.  

Nesta pesquisa, Souza (2009) utilizou a classificação da OMS (Organização 

Mundial de Saúde), preconizada por Minayo (2004), para os tipos de violência, que 

foram: violência física, violência psicológica, violência sexual, abuso financeiro e 

econômico, abandono. 

A pesquisadora encontrou em seus resultados que os idosos envolvidos com a 

violência, sejam como vítimas ou como acusados, ocupavam cada vez mais o espaço 

público. Do total de recortes (219) selecionados no período estudado, 165 se referiam à 

pessoa idosa como vítima da violência, sendo que os jornais apresentavam uma 

cobertura maior em relação ao idoso como vítima nas agressões físicas e, entre elas, 

destacavam-se os crimes contra a vida, embora os crimes relacionados ao abuso 

financeiro e econômico também tenham sido citados. A incidência das notícias, durante 

o período pesquisado, sobre violência física foram maiores nos meses de maio e 

dezembro; seguido do abuso financeiro nos meses de maio e julho. E, o dia de maior 

número de registros de ocorrências foi segunda-feira, sendo que Souza (2009) 

relacionou ao fato de que não havia cobertura dos jornais nas delegacias de polícia nos 
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finais de semana, acumulando-se o número de notícias publicadas e não de ocorrências 

nesse dia. 

Segundo Souza (2009) a violência psicológica teve o mesmo índice da violência 

sexual, levando-a a considerar que a violência psicológica muitas vezes ficava implícita. 

A violência velada nos lares figurava como comportamentos normais, e a falta de 

denúncia dessas agressões ajudava a alimentar sua banalização. Corroborando esta 

situação, o espaço privado foi o local onde mais ocorreu esse tipo de violência 

Em relação à fonte de informação, segundo a autora, a mais utilizada foi a 

indireta, ou seja, a fonte de informação não era a própria vítima e sim os boletins de 

ocorrência das delegacias, sugerindo que as fontes oficiais eram as que tinham 

“autoridade” para fornecer informações à mídia.  

Souza (2009) mostrou o idoso também como acusado de violência, aparecendo 

em 50 notícias dos jornais no período analisado. As categorias encontradas foram: crime 

contra a vida, lesões corporais, crime contra a liberdade individual, crime contra o 

patrimônio, crime contra a liberdade sexual, sedução e corrupção de menores, lenocínio 

e tráfico de pessoas, tráfico de entorpecentes e crimes diversos. Destes tipos de 

violência, o que mais foi noticiado estava relacionado ao crime contra a vida, no qual 

estava contida a agressão física, seguida de crimes diversos. 

A autora identificou que a incidência das notícias foram nos meses de janeiro, 

dezembro em 2006; e em 2005, foram nos meses de maio, agosto e outubro. E os dias 

de maior veiculação de notícias foram: sábado e quinta-feira. A fonte de maior 

prevalência foi a indireta, evidenciando que tais fontes eram as que mais forneciam 

informações para os jornais pernambucanos. 

Souza (2009) concluiu em sua pesquisa que a população de idosos no Brasil vem 

crescendo, todavia, a visibilidade da violência contra os idosos ainda não foi atingida. 
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Os noticiários sobre violência no Estado de Pernambuco ainda era produzido a partir de 

boletins de ocorrência, elegendo como fonte preferencial de informações a instituição 

policial. Dessa maneira, a mídia impressa de Pernambuco obscurecia os pontos de vista 

sobre violência e velhice. Mostrou ainda, que a mídia ao noticiar os crimes nos quais os 

idosos eram vítimas da violência, apresentava a fragilidade dessa etapa da vida. No 

entanto, a pesquisa também mostrou que existia um espaço para a divulgação dos casos 

em que a pessoa idosa era a acusada, superando a apresentação de uma imagem quase 

que exclusivamente de “bonzinhos”, “sábios” e sem preocupações que não viver a vida. 
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MÉTODO 

 

 

Fonte 

 

Foram analisadas matérias sobre envelhecimento humano publicadas na revista 

Veja nacional
9
 (incluídas 66 Edições Especiais

10
), localizadas a partir de uma busca por 

palavras-chave ligadas ao assunto. 

 A escolha da fonte levou em conta os dados fornecidos pela editora Abril: a 

revista Veja apresenta uma circulação de 1.098.952 exemplares vendidos, dos quais 

932.762 para assinantes e 166.190 avulsos. Em relação ao perfil dos leitores: 63% têm 

idade entre 20 e 49 anos e 21% acima de 50 anos; 55 % são mulheres; 42% pertencem à 

classe B, 30% à classe A e 24% à classe C. A circulação da revista, segundo as regiões 

do país, apresenta-se da seguinte maneira: 58% região Sudeste, 14% região Nordeste, 

9% região Centro-Oeste e, por último a região Norte com 4%
11

. 

Em comemoração aos 40 anos da revista, edições (nacionais e especiais) foram 

colocadas em um acervo digital
12

, no qual foi realizada a consulta levando-se em conta 

também o ano de 2009. 

 

 

___________________________ 

9A revista Veja é uma revista de circulação semanal publicada pela editora Abril, que pretende cobrir “os principais fatos do Brasil e 

do mundo.” Sua primeira edição foi em 1968, e foi criada pelos jornalistas Victor Civita e Mino Carta.Possui ainda as edições Veja 

São Paulo, Veja Regionais e Veja Rio, as quais não foram analisadas na presente pesquisa. Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Veja 

10As Edições Especiais contam com 77 edições extras que tratam de temas especiais como: Mulher, Homem, Criança, e outros. No 

entanto, apenas 66 fazem parte do acervo digital da revista que foi pesquisado e analisado, podendo, portanto, não estarem incluídas 

todas as matérias referentes ao envelhecimento. 

11Disponível em http://www.publiabril.com.br/marcas/4/revista/informacoes-gerais 

12Disponível em http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Veja
http://www.publiabril.com.br/marcas/4/revista/informacoes-gerais
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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Procedimento 

 

1. Seleção e Coleta do Material 

 

O levantamento de dados foi feito no acervo digital da revista Veja, através do 

sistema de busca avançada oferecido pelo próprio site. Tal recurso permitiu a realização 

de uma busca através de palavras-chave, a saber: envelhecer, envelhecimento, idoso(s), 

longevidade, senescência, senilidade, terceira idade e velhice. Após uma pesquisa no 

dicionário Houaiss
13

 sobre o significado desses termos, foi confirmada a sinonímia entre 

elas, possibilitando seu agrupamento. Em uma busca inicial foram levantadas 2.752 

citações. Entretanto, foi constatado que nem todas se referiam ao envelhecimento 

humano, então, foi realizada uma depuração desses dados iniciais através do acesso a 

cada uma delas. Desse modo, foram excluídas 415 citações que não se referiam ao tema, 

por exemplo, envelhecimento de bebida, de madeira, de papel, entre outros. Ao realizar 

esta primeira depuração, foram encontradas 2.337 citações das palavras-chave. 

Para organização dos dados foi então criada uma primeira planilha que continha 

os seguintes campos (que serão detalhados mais à frente): data da edição, número da 

edição, página onde a citação aparecia, seção, palavra-chave pesquisada, tipo da 

matéria, fonte da informação contida na matéria, número de páginas da matéria, 

presença ou não de imagens, assuntos os quais se referiam as matérias, se a matéria 

tratava o assunto de modo direto ou indireto e se a matéria se referia ao processo de 

envelhecimento ou ao idoso. (ver Anexo 1 e 2)  

 

____________________ 
13Disponível em http://houaiss.uol.com.br 

http://houaiss.uol.com.br/
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Contudo, ao realizar esta primeira depuração verificou-se a necessidade de uma 

segunda a fim de agrupar as matérias que continham citações de palavras-chave 

diferentes e matérias que continham palavras-chave em páginas diferentes. Ou seja, uma 

mesma matéria poderia conter várias palavras-chave diferentes, ou uma palavra-chave 

poderia ser citada várias vezes em diversas páginas de uma mesma matéria. 

Sendo assim, os dados coletados na primeira planilha foram separados ano a 

ano, em planilhas individuais e com as mesmas informações citadas acima, para uma 

melhor visualização dos mesmos; a seguir, foi utilizado o recurso do programa 

Microsoft Office Excel 2003, que permite que os dados sejam classificados de modo a 

se ter matérias como unidades e não mais citações. A autora, então, agrupou as 

palavras-chave diferentes citadas em uma mesma matéria, anotando-as na coluna 

referente às palavras-chave, fazendo o mesmo com as páginas diferentes de uma mesma 

matéria que continham palavras-chave diversas. Após tal agrupamento, os dados que se 

repetiam foram excluídos da planilha. Com isto, foi possível chegar a 1.769 matérias 

sobre envelhecimento humano.  

A autora, ainda, separou as 1.769 matérias conforme tratamento dado de maneira 

indireta ou direta, resultando em um total de 1.357 que citavam o tema em algum 

momento e, 412 que traziam o envelhecimento humano como tema principal. Essas 412 

matérias, cujo tema era tratado de maneira direta, foram as selecionadas para a análise 

na presente pesquisa. 
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2. Análise dos dados 

 

Após a identificação das matérias, foram realizadas separadamente uma análise 

de seus aspectos formais e outra de seu conteúdo, sendo que esta tinha como referencial 

inicial uma classificação da autora baseada nos aspectos mencionados por Skinner 

(1985) em seu livro Viva Bem a Velhice: Aprendendo a Programar sua Vida. 

 

2.1 Aspectos Formais 

 

Tendo como apoio estudos sobre mídia (Pires, 1998; Alves, 2006; Souza, 2009) 

e considerando algumas seções da revista; foram levantadas as seguintes características: 

tipo da matéria, fonte da matéria, número de páginas, a presença ou não de imagens; 

decidiu-se ainda que fonte da matéria, nesta pesquisa, seria entendida como área de 

conhecimento. 

Com relação ao tipo de matéria, foram classificadas como: Reportagens, Notas, 

Boxes, Índices, Destaques, Entrevistas e Outros.  

a) Reportagens – matérias que tinham manchete, um texto com um ou mais parágrafos 

sobre o tema e não tinham características de entrevista; 

b) Notas – matérias que continham apenas um ou dois parágrafos, podendo ou não ter 

título. Freqüentemente, foram encontradas em colunas ou seções fixas da revista; 

c) Boxes – quadros com imagens e textos destacados, com ou sem ligação direta com 

outras matérias, ou seja, que podiam ser lidas isoladamente; 

d) Índices – matérias que apresentavam referência ao tema em seu título fazendo 

parte, portanto, do índice da revista; 
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e) Destaques – matérias que traziam frases isoladas sobre o tema por alguma 

personalidade supostamente conhecida na sociedade; 

f) Entrevistas – matérias com características semelhantes às das reportagens, mas o 

texto era apresentado no formato pergunta/resposta; 

g) Outros – matérias que não se enquadravam nas características citadas acima 

(basicamente, informe publicitário e propaganda). 

 

Quanto à fonte da matéria, a classificação foi feita a partir da origem da 

informação, se de fonte ligada à área da saúde ou do envelhecimento (psicólogos, 

médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, gerontólogos, antropólogos, 

sociólogos) ou de outras fontes como: profissionais de outras áreas, por exemplo, 

economistas; matérias escritas por pessoas comuns (por exemplo, na seção Cartas) ou 

ainda quando não era possível identificar a autoria.  

O número de páginas foi classificado em: menor que uma página, uma, duas, 

três, quatro, e maior ou igual a cinco páginas. Tal classificação visava estabelecer o grau 

de importância dada à matéria.  

A classificação relacionada à presença ou não de imagens foi considerada pela 

possibilidade de um controle de estímulos maior sobre o leitor. 

As informações sobre a data da edição, o número da edição, a página onde a 

palavra-chave foi encontrada e a seção foram levantadas para contextualizar e facilitar 

um possível acesso futuro. 
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    2. 2. Aspectos do Conteúdo 

 

Dentro dos aspectos de conteúdo foram analisadas as matérias referentes à 

pessoa “estar envelhecendo” ou “estar velha”, sendo que o assunto se diferenciava em 

relação a quem era direcionada a informação. Portanto a categoria “estar envelhecendo” 

agrupou as pessoas em processo de envelhecimento. Entende-se por processo de 

envelhecimento, nesta pesquisa, “o processo de alterações morfológicas e funcionais do 

organismo à medida que o tempo passa.” (Jeckel-Neto, 2001/2007
13

, p. 41) 

E a categoria “estar velha” agrupou as pessoas idosas definidas segundo o 

Estatuto do Idoso, que considera idosa as pessoas com idade igual ou superior a 60 

anos. 

As matérias também foram analisadas através de uma categorização feita pela 

autora, segundo os temas destacados por Skinner (1983/1985), no livro Viva Bem Sua 

Velhice. 

Considerando que o livro foi escrito voltado a um público leigo, o autor não 

utilizou termos técnicos da área, e também, as informações sobre os assuntos foram 

encontrados ao longo dos capítulos ou subcapítulos. A Tabela 1 mostra a categorização 

da autora sobre os temas destacados do livro de Skinner e em quais capítulos elas 

podem ser encontradas. A seqüência dos assuntos segue a ordem dos capítulos em que 

eles apareceram no livro, exceto aqueles encontrados em mais de um capítulo. 

 

 

 

 

 

____________________ 
13A publicação original do livro Desenvolvimento e Envelhecimento: Perspectivas biológicas, psicológicas e sociológicas foi no ano 

2001, no entanto, nesta pesquisa foi utilizada sua 3ªedição, publicada em 2007. 
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Tabela 1. Assuntos destacados pela autora da pesquisa, segundo os temas abordados no 
livro de Skinner Viva Bem Sua Velhice 

   

Assunto Destacado Capítulo Onde encontrar 

Os Cuidadores 1 Reflexões sobre a velhice 

Processos Fisiológicos do 
Envelhecimento 

2 Que fazer a respeito de sua velhice 

3 O contato com o mundo 

Memória 4 
O contato com o passado - 
Lembranças 

Criatividade 5 A clareza do pensamento 

Aposentadoria X Trabalho 6 O manter-se ocupado 

Cuidados com a Saúde 7 A organização do seu dia 

Lazer  7 A organização do seu dia 

Organização do espaço físico 7 A organização do seu dia 

Comportamento Social 
8 A convivência com as pessoas 

11 O papel de velho 

Sexualidade 9 Estar bem consigo mesmo 

Alterações Emocionais do 
Envelhecimento e Depressão 

9 Estar bem consigo mesmo 

12 
A grande atuação - a dignidade e a 
beleza da velhice 

Sobre o morrer 10 Um final necessário - o medo da morte 

 

 

Além desses assuntos e para atender ao que hoje parece interessar de modo especial 

a mídia no país, mas também à área acadêmica, foram analisadas mais dois: 

 Políticas públicas para o idoso (englobando também os seguintes assuntos: 

Direitos do idoso, violência contra o idoso e Processos patológicos do 

envelhecimento) 

 Cuidados com a beleza  

 

Em relação às matérias que não se enquadravam nos assuntos supracitados, elas 

foram organizadas como “Outros assuntos.” 
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RESULTADOS E DISCUSSÂO 

 

 

Apenas quatro vezes, em 2.145 edições de Veja, o tema envelhecimento foi 

matéria de capa da revista e 35 vezes mereceu lugar no Índice, sendo duas em Edições 

Especiais, uma sobre Sua Segurança, outra sobre O Brasil. A primeira vez que o tema 

aparece no Índice foi em 1995, quase 30 anos depois de iniciada a revista. Entretanto 

“informe publicitário” e propaganda sobre o tema começaram muito antes (1976) e os 

“informes educativos” em 1982 (Ver anexo 3). 

Das 1.769 matérias selecionadas inicialmente – a partir dos termos escolhidos 

para buscar matérias relacionadas a envelhecimento (envelhecer, envelhecimento, 

idoso(s), longevidade, senescência, senilidade, terceira idade, e velhice), 412 foram 

escolhidas para análise, depois de excluídas as que não se referiam a envelhecimento 

humano e aquelas que não tinham o assunto como tema principal. 

Dois tipos de análise foram realizadas: uma sobre aspectos formais das matérias 

(tipo e número de páginas, fonte e presença ou não de imagens); outra sobre o conteúdo 

veiculado nas matérias (matérias referentes à pessoa “estar envelhecendo ou “estar 

velha”; categorização segundo os temas destacados por Skinner e segundo a autora). 

 

 

Aspectos formais das matérias analisadas 

 

Iniciada a revista Veja em setembro de 1968, foi no ano seguinte, em janeiro de 

1969, que apareceu a primeira matéria no tema. 
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Figura 1. Por ano, freqüência das matérias publicadas na revista Veja, sobre envelhecimento humano. 

 

A Figura 1 mostra que, durante a década de 70, o número de matérias com este 

tema era pequeno, afinal, o Brasil da época era considerado ainda um país de jovens. 

Mas, em 1983, ocorre um aumento significativo dessas matérias. Neste ano, Skinner 

concedeu uma entrevista a Veja, na qual falava sobre seu livro, escrito para leigos 

“Enjoy Old Age: A Program of Self-Management” (1983). O fato é que o número neste 

ano aumentou, porém, caiu nos anos seguintes, voltando ao patamar anterior até a 

metade dos anos 90.  

A partir de então, o tema começou a ter um maior destaque nas matérias da 

revista. Não era de se estranhar esse interesse no envelhecimento humano, já que, no 

Brasil, começava um aumento crescente da população idosa. (IBGE, 2000)  

Garrido e Menezes (2002) afirmavam que esse fenômeno já vinha ocorrendo em 

países desenvolvidos como Japão, países da Europa e América do Norte, o que explica 

tais países serem citados em matérias internacionais. Na Veja o pico ocorreu em 1999, 

“Ano Internacional do Idoso.” 

A partir do ano 2000, o número de matérias sobre envelhecimento humano 

continua aumentando, mas sempre intermitente. Nesta década, a queda mais expressiva 
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foi a do ano de 2006, mas logo se recuperou apresentando um aumento crescente até 

2009. 

De modo geral, o período entre 1969 a 1999 teve em média 5,9 matérias/ano, 

sendo que o período de 2000 a 2009 a média teve um aumento significativo de 23,5 

matérias/ano, mostrando que o período que sucedeu o Ano Internacional do Idoso 

aumentou, em muito, o interesse de Veja pelo tema envelhecimento humano. 

  

 

1. Tipo de Matéria 

As 412 matérias analisadas se distribuem por tipo conforme se vê na Tabela 2 (à 

página seguinte) e, em curva acumulada, na Figura 2. 
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Tabela 2. Distribuição dos tipos de matérias publicadas em Veja  sobre o tema envelhecimento humano.

Tip
o 

de
 M

at
ér

ia T

o

t

a

l

 

Anos

1

9

6

9

1

9

7

0

1

9

7

1

1

9

7

2

1

9

7

3

1

9

7

4

1

9

7

5

1

9

7

6

1

9

7

7

1

9

7

8

1

9

7

9

1

9

8

0

1

9

8

1

1

9

8

2

1

9

8

3

1

9

8

4

1

9

8

5

1

9

8

6

1

9

8

7

1

9

8

8

1

9

8

9

1

9

9

0

1

9

9

1

1

9

9

2

1

9

9

3

1

9

9

4

1

9

9

5

1

9

9

6

1

9

9

7

1

9

9

8

1

9

9

9

2

0

0

0

2

0

0

1

2

0

0

2

2

0

0

3

2

0

0

4

2

0

0

5

2

0

0

6

2

0

0

7

2

0

0

8

2

0

0
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Figura 2. Por ano, freqüência acumulada dos tipos de matérias publicados na revista Veja. 

 

 

Os dados reafirmam o que se pode ver a propósito do número de matérias por 

ano: para todos os tipos, crescimento irregular, com alguns picos, nas datas já 

destacadas. 

 

Reportagem - O tipo de matéria que apresentou o maior número foi a Reportagem, que 

mostrou uma tendência de aumento. Ao longo dos anos, pôde-se observar que os dados 

flutuavam, apresentando alguns picos: em 1970, 1983 e 1996 e, a partir de então, picos 

mais altos em 1999, 2004 e em 2008, ano com a publicação de 12 matérias sobre o 

tema. 

Considerando que a revista Veja, desde sua primeira publicação em 1968 até 

dezembro de 2009, tem 2.145 edições publicadas, o número de 127 matérias do tipo 

Reportagem pode ser considerado pouco relevante. Mas, este tipo de matéria oferece ao 

leitor uma quantidade e variedade de informações mais expressivas, ao menos por 

apresentar um número de páginas maior. Em Veja, as 127 matérias ocuparam um total 

de 303 páginas. 
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A Figura 3 mostra a freqüência acumulada das Reportagens publicadas na Veja 

em relação à freqüência acumulada de suas páginas. 

 

 

Figura 3. Freqüência acumulada do tipo de matéria Reportagem junto com a freqüência acumulada do 

número de páginas das mesmas publicadas na revista Veja. 

 

Nota – O segundo tipo de matéria com maior número de freqüência foi a Nota: 23%. A 

nota, como foi definido em Método, referiu-se às matérias que continham apenas um ou 

dois parágrafos, podendo ou não ter título. Este tipo, em geral, traz notícias de leitura 

rápida e com uma grande variedade de informações. 

A análise dos dados sugere aquilo que já foi citado anteriormente, confirmando 

os dados apresentados no estudo de Pires (1998), em que houve uma tendência em 

diminuir as matérias mais extensas e “pulverizar” informações através de matérias 

curtas. 

 

Box – Este tipo de matéria apresentava quadros com imagens e textos destacados, com 

ou sem ligação direta com outras matérias e, que podiam ser lidas isoladamente. Deste 

modo, assim como as Notas, também traziam informações variadas e de rápida leitura. 
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Os resultados (ver Tabela 2) mostram que até 1986 não houve nenhuma 

ocorrência desse tipo de matéria. Em 1987 aparece pela primeira vez, acontecendo em 

seguida uma flutuação até 1996. Foi a partir de 1997 que surgiu uma tendência de 

aumento, mas com quedas expressivas em seu número nos anos 2006 e 2009. 

Pode-se então verificar que as 56 matérias não foram distribuídas por todo o 

período analisado, mas concentraram-se no final da década de 90 até o ano 2008.  

Segundo o estudo de Pires (1998), nos anos 90 as revistas Cláudia e Playboy 

tiveram um avanço na área da editoração eletrônica e os editores observaram uma 

mudança no comportamento dos leitores. Como conseqüência, houve uma tendência em 

diminuir as matérias mais extensas e “pulverizar” informações visuais através de boxes.  

Considerando o estudo de Pires (1998), é possível que a Veja também tenha se 

utilizado dos boxes para “pulverizar” suas informações sobre o envelhecimento. Pode-se 

considerar a possibilidade de que esse tipo de matéria torne-se um estímulo 

discriminativo para o leitor, ou seja, a presença de um box é a ocasião na qual o leitor lê 

a informação e adquire um conhecimento. No entanto, nada garante que o leitor vá ler o 

box, ou, ainda que ele leia, nada garante que seja reforçador para ele. 

 

Destaques – Este tipo referiu-se às matérias que traziam frases isoladas sobre o tema por 

alguma personalidade supostamente conhecida na sociedade. 

As matérias classificadas nesse tipo são representadas por frases de 

personalidades que se supõem conhecidas, contidas na seção intitulada Veja Essa, ou na 

página semanal de Millôr. As ocorrências começaram em 1975, e apresentam um 

número baixo ao longo dos anos (no máximo três matérias/ano). Entretanto, são aqui  
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consideradas porque têm, freqüentemente, conteúdo aversivo
14

 e ganham importância 

na discussão sobre o controle que a mídia pode exercer sobre as pessoas.  

Segundo Guerin (1992), “o problema com a mídia de informação moderna é que ela 

pode sustentar a criação de representações sociais contrafactuais, que não se atém aos 

fatos [grifo nosso].” Logo, haveria um grande potencial para o conhecimento 

contrafactual estar sendo mantido na sociedade moderna, pois a mídia manteria 

comportamentos verbais contrafactuais que anteriormente seriam controlado pelas 

comunidades. 

Tendo como referência Guerin (1998), as frases destacadas estariam construindo um 

conhecimento social sobre o tema envelhecimento de maneira distorcida. Além do que, 

as frases são emitidas por pessoas consideradas formadoras de opinião. 

 

Entrevista – Os dados apresentados na Tabela 2 mostram 10 entrevistas ao longo de 41 

anos de publicações. 

As entrevistas ocorreram de modo esporádico: 1974 (Edmund Leach, antropólogo 

inglês); 1978 (Carlos Diegues, diretor de cinema brasileiro); 1983 (B. F. Skinner, 

psicólogo americano); 1992 (José Piñera, economista chileno); 1992 (Elvira Abreu e 

Mello Wagner, professora brasileira do curso de pós-graduação sobre gerontologia no 

Instituto Sedes Sapientiae); 2003 (Michael Roizen, médico americano); 2005 

(Alexandre Kalache, médico gerontologista brasileiro); 2005 (John McGrath, médico 

dermatologista inglês); 2007 (John Zeisel, sociólogo americano) e 2008 (Gonzalo 

Navarrete, prefeito chileno). 

 

 ____________________ 
14Alguns exemplos de frases extraídas das edições da Veja: “A velhice é uma porcaria” (Jorge Amado, 1997); “Certa vez ouvi uma 

frase perfeita: „A velhice é uma prova de que o inferno existe‟” (Tônia Carrero, 2004); “Envelhecer é chato, mas a outra opção é 

morrer” (Tônia Carrero, 2004); “Cada vez que olho para o lado, vejo a velhice chegando. É tão triste ficar velho” (Luíza Possi). 
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Os resultados apresentaram apenas dois picos: um em 1992 e outro em 2005, em 

que ocorreram duas entrevistas/ano. Isso sugere que, apesar dos entrevistados serem em 

sua maior parte pessoas importantes ligadas à área de envelhecimento, que este tipo de 

matéria não é o mais utilizado na disseminação das informações sobre envelhecimento, 

na revista Veja. 

Segundo Guerin (1992), as construções sociais envolvem as formas de 

comportamentos verbais chamadas intraverbais e tatos. No caso das entrevistas, 

levando-se em conta que as respostas dos entrevistados foram publicadas de maneira 

exata, pode-se considerar a possibilidade de se tratarem de comportamentos do tipo tato. 

No entanto, não se pode ter certeza que, ao se editar a matéria, não ocorreram mudanças 

nas falas dos entrevistados, já que em suas respostas não havia aspas (sinal que indica 

que as frases são literais). As entrevistas, então, poderiam ser comportamentos com 

características de tato, porém, tratando-se de intraverbais.  

 

 

2 - Número de páginas 

Em um panorama geral, a soma das páginas que falam sobre envelhecimento 

humano, na Veja, é de 501 páginas. As matérias que ocupavam menos do que uma 

página foram contadas como meia página, a fim de tornar a contagem mais didática, 

portanto, o número total é ainda menor. 

Sendo assim, a distribuição do número de páginas em relação aos tipos de 

matérias ficou representada como se segue:  

Tabela 3. Demonstrativo do número de páginas em relação aos tipos de matérias publicadas 
em Veja sobre o tema envelhecimento humano. 

Total 
Tipos de Matérias 

Reportagem Nota Box Índice Destaques Entrevista Outros 

Nº de Matérias 127 95 56 38 20 10 66 

Nº de Páginas 303 47,5 35 20 10 22,5 63,5 
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Os tipos que apresentaram maior número de páginas em cada matéria foram as 

Reportagens e as Entrevistas, que somadas representam um total de 325,5 páginas. 

Considerando os 41 anos de publicação, um total de 2.145 edições nacionais e 66 

edições especiais contidas no acervo digital da revista Veja, este número de páginas 

sugere o quanto o assunto envelhecimento humano não é de importância para a revista. 

Portanto, com exceção das 237 matérias representadas por um número de 

páginas menor que uma, as outras classificações utilizadas (todas as que tinham mais de 

uma página) mostraram que, mesmo somadas, chegariam a 175 matérias. Esse dado 

sugere que a revista, em relação ao tema envelhecimento, disponibilizou suas 

informações em matérias supostamente mais fáceis e rápidas de serem lidas, o que mais 

uma vez vem corroborar os resultados de Pires (1998) sobre a disseminação das 

mesmas. 

 

 

3. Imagem 

Das 412 matérias analisadas, 340 (82,5%) matérias apresentaram imagens. A 

Figura 4 mostra como os dados foram distribuídos ao longo do período pesquisado. 

 

Figura 4. Freqüência das imagens presentes nas matérias publicadas na revista Veja e analisadas no 

período de 1968 a 2009. 
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Os dados referentes às matérias que não apresentaram imagens demonstram que 

houve uma variação constante de pequena amplitude (de uma até cinco matérias/ano), 

com uma única exceção em 2001, quando ocorreram 10 matérias/ano sem imagens. Este 

fato pode estar relacionado ao fato de que a grande maioria das matérias sem imagens 

foram classificadas como Nota, ou seja, matérias pequenas que não as possuem 

usualmente. 

Em relação aos dados referentes às matérias com imagens, eles mostram que 

variaram em uma amplitude maior (de uma até nove matérias/ano) no período de 1969 

até 1998. A partir de 1999, mesmo apresentando algumas quedas nos anos 2000, 2005 e 

em 2006, os dados apresentaram uma tendência a aumentar chegando a 34 matérias/ano 

com imagens, no ano 2009. 

Este fato pode revelar uma tendência da Veja em usar tal controle de estímulos 

como recurso para controlar o leitor e direcioná-lo às matérias mais interessantes. Por 

exemplo, as matérias classificadas como Nota, algumas vezes, podem trazer críticas às 

matérias anteriormente publicadas pela revista, o que não seria um bom marketing para 

a mesma. 

 

 

4. Fontes de informação das matérias 

Os dados apresentados na Figura 5 mostram a participação ou não de um 

profissional da área da saúde ou de envelhecimento no fornecimento das informações 

dadas na matéria. Foram 286 (69,5%) matérias nas quais as informações não foram 

dadas por profissionais ligados à área da saúde ou do envelhecimento e 126 (30,5%) 

matérias com informações dadas por profissionais. 
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Figura 5. Freqüência da fonte de informação das matérias publicadas na revista Veja e analisadas no 

período de 1968 a 2009. 

 

A curva relacionada à fonte da matéria ser de profissionais ligados à área da 

saúde ou do envelhecimento mostra um número baixo de ocorrências variando em uma 

amplitude pequena (de uma até quatro matérias/ano) no período de 1969 até 1998, 

exceto em 1983, quando apresentou um pico de oito matérias/ano cujas informações 

foram fornecidas por tais profissionais. A partir de 1999, a participação dos 

profissionais apresentou uma ligeira tendência a aumentar até o ano 2009, apresentando 

picos em 1999 (14 matérias/ano), 2004 (12 matérias/ano) e nos outros anos oscilou 

entre duas e 10 matérias/ano. 

Em relação aos dados que se referem à fonte da matéria não ser de profissionais 

ligados à área da saúde ou do envelhecimento, eles variaram numa baixa amplitude, 

porém, um pouco mais alta (de uma a seis matérias/ano) do que os dados da curva 

descrita anteriormente, no período de 1970 até 1996. Nesse período, houve uma exceção 

em 1983 quando as publicações atingiram um número de 12 matérias/ano. A partir de 

1997, a participação dos profissionais que não eram da área especificada apresentou 

uma tendência a aumentar até o ano 2009, com exceções nos anos: 2000, 2002 e em 

2006, quando baixou para quatro matérias/ano. 
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Assim como no estudo de Alves (2006), esta classificação da fonte da matéria 

permite que os dados sejam analisados tendo como fundamento o que Guerin (1992) 

chamou de construção social do conhecimento. Os dados mostram que o número de 

informações dadas por profissionais não ligados às áreas da saúde ou do 

envelhecimento são altos, portanto, isso sugere que a comunidade verbal responsável 

pela construção do conhecimento está buscando suas informações em outras fontes 

(possivelmente com profissionais ligados às áreas de saúde e envelhecimento). Dessa 

forma, pode-se considerar que o encadeamento de informações teve como antecedentes 

outros relatos verbais, tratando-se, portanto de comportamento do tipo intraverbal, que 

Guerin (1992) sugeriu ser a base do conhecimento socialmente construído. 

Ainda, pode-se compreender que, em exceções ocorridas em duas matérias (a 

entrevista de B. F. Skinner - edição 771, 15/06/1983 e o artigo de José Mindlin - edição 

2094, 07/01/2009), os relatos sugerem ser descrições de suas próprias condições de 

pessoas idosas, tratando-se portanto de comportamento verbal do tipo tato. 

 

 

Análise de conteúdo das matérias 

 

Leitura das 412 matérias permitiu logo uma primeira informação: 61,6% 

referem-se diretamente ao idoso, enquanto 38,4% são sobre o processo de envelhecer. A 

Figura 6 mostra como isso ocorreu desde que a primeira matéria foi publicada. 
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Figura 6. Freqüência de matérias falando diretamente do idoso x falando do envelhecer, publicadas na 

Veja no período de 1968 a 2009. 

 

No início, até 1974, as matérias falam diretamente do idoso. São 17 matérias até 

74 quando aparece uma sobre o envelhecer – fato que de novo some para reaparecer em 

1982. A partir daí, estas matérias, até o final da década de 90, tiveram uma variação de 

baixa amplitude, chegando a, no máximo, cinco matérias/ano. Foi após a metade da 

década de 90 que as matérias passaram a apresentar uma tendência a aumentar até 

atingir eu ponto máximo em 2009, com 28 matérias/ano. Esse período de aumento, no 

entanto, apresentou três quedas, imediatamente após aumento significativo: 2000 (de 

nove para quatro matérias/ano) X 2002 (de 11 para quatro matérias/ano) e 2005 (de 20 

para três matérias/ano). 

Em relação à curva sobre as matérias que tratam diretamente os idosos, 

começaram a ser publicadas a partir de 1969, variando de uma até sete matérias/ano, 

dobrando em 1983. No ano seguinte e até a metade da década de 90, o número de 

matérias voltou a oscilar, mantendo o número de uma até sete matérias/ano. A partir da 

metade da década de 90 até 2009, o número de matérias passou a demonstrar tendência 

a aumentar, porém, também apresentou algumas quedas, a maior em 2006, com apenas 

três matérias. 
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Comparando as duas curvas pode-se observar que, apesar de ambas 

apresentarem aumento na publicação de matérias, a partir da metade da década de 90 até 

2009, elas se comportaram de maneiras diferentes: a curva relacionada às matérias sobre 

o idoso sobe lentamente e a de matérias sobre o envelhecer tem crescimento acentuado. 

 Considerando estes dados, pode-se observar que até a metade da década de 90, 

as informações eram voltadas para o indivíduo idoso, não havendo ainda uma 

preocupação maior com o envelhecer. A partir daí, com o envelhecimento mais 

acentuado da população brasileira, a preocupação passou a ser a prevenção. Ou seja, o 

desenvolvimento de novas tecnologias, o aparecimento de novas fórmulas cosméticas, 

novas técnicas de cirurgia plástica, o estímulo à realização de exercícios físicos, 

alimentação saudável, a descoberta de genes relacionados á longevidade, tudo isso com 

a finalidade de retardar o processo de envelhecimento. 

Isso não significou um abandono daqueles que já são idosos: também foram 

oferecidas matérias sobre os cuidados com a saúde, alimentação, moradia (em São 

Paulo, por exemplo, foram descritos prédios adaptados às necessidades dos idosos; ou 

ainda, flats onde eles poderiam morar sem ter preocupações com os cuidados com a 

casa). 

Os dados demonstram que a preocupação em retardar o processo de 

envelhecimento gerou uma menor quantidade de matérias do que as que tinham 

informações voltadas aos idosos. 

Conforme relatado na seção Método, a análise de conteúdo das matérias foi feita 

sobre alguns assuntos escolhidos entre os destacados por Skinner e Vaughan 

(1983/1985) para falar de velhice (cuidadores, processos fisiológicos do 

envelhecimento, memória, criatividade, aposentadoria x trabalho, cuidados com a saúde, 

lazer, organização do espaço físico, comportamento social, sexualidade, depressão, 
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alterações emocionais no envelhecimento, sobre o morrer) e acrescentados ainda outros, 

seja para atualizar o tema, seja para aproximá-lo de nossa realidade (cuidados com a 

beleza, processo patológico do envelhecimento, direitos do idoso, turismo, políticas 

públicas para o idoso, violência contra o idoso). 

A Tabela 4 (à página seguinte) mostra a freqüência com que cada assunto 

aparece, ao longo dos anos, sendo que “Cuidados com a Saúde” é a que tem maior 

número (37,3%), seguida de “Comportamento Social” (27,1%), Processos Fisiológicos 

do Envelhecimento (18,7%), Alterações Emocionais (17,9%) e Aposentadoria X 

Trabalho (17,2%). Como era de se esperar, os pontos altos ocorreu nos anos em que há 

mais matérias, mas a distribuição se mostra diferente a partir do ano 2000, como se 

pode ver melhor na Linha de Tempo mostrada a seguir: não só há mais matérias como 

aumenta a diversidade de assuntos tratados a cada ano. Na seqüência são analisados os 

resultados para cada assunto.
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Tabela 4. Distribuição, por assunto e por ano, das matérias publicadas em Veja  sobre o tema envelhecimento.
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Cuidados com a 

Saúde 154 1 2 1 - 3 2 - 2 - - - - 1 - 13 - - 1 2 1 - 1 3 3 2 - 2 - 3 4 12 5 10 4 8 15 5 3 16 13 16

Comportamento 

Social 112 - 3 1 1 1 - - 2 - 2 1 - 1 1 6 - 1 - - - 1 1 2 3 3 1 1 1 3 1 6 3 4 6 6 5 1 4 5 17 18

Alterações 

Emocionais 97 - 1 2 - 1 1 - 2 - 1 - - 2 2 11 - - - 3 - 1 2 - - - - 2 1 2 - 6 3 3 - 6 7 8 7 2 10 11

Processo 

Fisiológico 77 - - - - - - 1 - - - 1 - 1 3 14 1 - 1 2 1 - 2 3 - 1 1 2 - 2 1 3 - 3 2 5 9 1 3 2 4 8

Aposentadoria         

X                      

Trabalho 71 - 3 - - 1 1 1 3 - - - 1 1 - 4 - - - - - - 1 - 3 2 1 2 1 2 1 6 3 1 5 2 3 3 3 2 8 7

Lazer 36 - 1 - - - - - 3 - - 1 - - - 3 - 1 - - - - - - - - - - 1 - 3 3 1 6 - 1 1 4 1 4 2 -

Sexualidade 34 1 2 1 - 1 - - - 1 - - - 1 - 1 - - - 2 1 - 1 1 1 - - 3 - - 1 1 - 1 1 4 - 2 1 - 5 1

Memória 28 - - - - 1 - - - - - 1 - - 1 4 - - 1 2 1 - 1 1 - - 1 - 1 - - 2 - 1 1 1 - 1 2 3 - 2

Sobre o morrer 20 - - - - - - - - - - 1 - 2 2 1 1 1 3 2 - - - - - - - - 2 1 - - - - - 1 - 1 - - 1 1

Cuidadores 18 - - - - - - - 2 - - - - - - 3 - - - - - - - - 1 1 - - 2 - - 1 - - - - - 2 2 3 1 -

Organização do 

Espaço Físico 16 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - 3 - 3 - 1 - 3 - 3 2 -

Criatividade 6 - - - - - - - - - - - - 1 - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -

Políticas 

Públicas para o 

Idoso 64 - 3 - - - - - 4 - - - - 1 - 3 - 1 2 - - 1 1 - 1 1 2 1 5 2 2 1 - 2 7 2 5 5 3 5 2 2

Cuidados com a 

Beleza 42 - - - - - - - - - - - - 1 - - - 4 - - - - 1 3 2 - - 2 1 - - 2 1 - 1 4 5 1 1 1 3 9

Outros      

assuntos 44 - - - - 1 - 2 1 - 2 3 1 1 2 1 - - - 1 - - - - - - - 1 - 1 2 2 4 2 3 1 2 1 2 5 - 3
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A seguir são analisados, um a um, os assuntos destacados. No caso dos assuntos 

levantados pelo próprio Skinner (conforme Tabela 2, à p. 34), eles são apresentados na 

ordem de grandeza do número de matérias encontradas na revista. Ao final, são ainda 

analisados os assuntos acrescentados pela autora, conforme explicado em Método, e 

uma categoria final “Outros assuntos”. 

 

 

Cuidados com a saúde 

O conjunto que compõe esse assunto surgiu a partir de 1969, e é formado por 

154 matérias. 

A primeira matéria que surgiu em 1969 trouxe a informação de um novo 

medicamento, descoberto por alemães e que virou moda no Brasil, por ser uma espécie 

de fonte da juventude. O medicamento prometia acabar com o cansaço, a ansiedade, 

dores reumáticas, entre outros, mas era desacreditado pelo meio médico, por ser 

considerado um remédio da moda. Era o mesmo princípio do remédio descoberto pela 

Dra. Ana Aslan. (Veja, 29/01/1969, p. 47) 

Na década de 70, as matérias mostram o sucesso do tratamento contra da Dra. 

Ana Aslan, com um medicamento, à base de procaína. O sucesso era tamanho, que 

excursões eram realizadas para o Sanatório Otopeni, em Bucareste, na Romênia (Veja, 

21/03/1973, p. 54). No Brasil, esse mesmo tratamento era aplicado por um médico, em 

pesquisas para tratar doenças cardiovasculares (Veja, 05/07/1973, p. 49). Outro 

tratamento referido um mês depois era através de aminoácidos para o rejuvenescimento, 

que podiam auxiliar no tratamento de doenças ligadas à velhice. (Veja, 19/05/1976, p. 

46) 
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Como exemplo de pessoas longevas que cuidavam da saúde, uma matéria dizia 

que as que moravam no vale de Vilcabamba, no Equador, não morriam do coração. Os 

habitantes chegavam a viver 120 anos ou mais, tinham ótima saúde, trabalhavam e eram 

capazes de relações sexuais em idades bem avançadas. (Veja, 29/07/1970, pp. 52-58) 

Algumas matérias da década de 80 estavam voltadas para publicidade e 

propaganda: suplementos vitamínicos (Veja, 26/01/1983, p. 35), a Sociedade Brasileira 

de Geriatria e Gerontologia com suas informações sobre como cuidar bem da velhice 

(Veja, 01/06/1983, p. 65; 15/06/1983, p. 103; 13/07/1983, p. 81), a proposta de 

tratamento do Dr. Eduardo Ferraro através do método de quelação, como explicado 

anteriormente. (Veja, 02/04/1986, p. 43; 11/03/1987, p. 98) 

Outras matérias falavam sobre a Geriatria Preventiva que passava a cuidar de 

pessoas cada vez mais jovens, prevenindo os sintomas do envelhecimento (Veja, 

02/09/1987, p. 69), além disso, a Geriatria tinha como proposta um novo tratamento à 

base de injeções de RNA mensageiro, com o objetivo de melhorar o estado físico dos 

pacientes geriátricos. (Veja, 04/05/1988, p. 99) 

Na década de 90, as matérias traziam informações sobre os cuidados com a 

saúde: (a) relacionados à prática regular de exercícios físicos, que deveriam ser 

realizados mesmo por idosos que nunca haviam se exercitado antes, mas sempre com 

supervisão médica (Veja, 26/08/1998, p. 36; 02/06/1999, p. 120; 04/08/1999, p. 34); o 

hábito de fazer exercícios físicos aumentaria a agilidade e o equilíbrio, importantes 

prevenção de quedas (Veja, 14/04/1999, p. 34); (b) dieta pobre em calorias, porém, 

saudável. (Veja, 25/07/1990, pp. 56-63) 

Com os avanços da ciência, surgiam os seguintes tratamentos: (a) tratamento à 

base de hormônio do crescimento, mas que não apresentava efeitos sobre todos os males 

da velhice (Veja, 25/07/1990, pp. 56-63); (b) tratamento para retardar os sintomas do 



 

 

 51 

envelhecimento com medicamentos, peeling a laser, e outros (Veja, 17/07/1991, pp. 54-

55); (c) tratamento para menopausa à base de estrógenos para evitar sintomas como os 

calores, o ressecamento da pele, osteoporose e ataques cardíacos (Veja, 05/07/1995, pp. 

88-90); (d) tratamento contra rugas causadas pelo excesso de sol cujo princípio ativo é o 

ácido retinóico. (Veja, 02/01/1991, pp. 46-47) 

As pesquisas mostravam que: (a) o olfato e a gustação não eram prejudicados 

com a idade (Veja, 24/09/1997, p. 23); (b) manter atividades intelectuais aumentavam a 

longevidade e evitava doenças da velhice (Veja, 19/08/1998, p. 1); (c) a vitamina E era 

um aliado contra a demência. (Veja, 11/11/1998, p. 46) 

E, ainda, uma matéria da década de 90 falava sobre a população dos centenários 

ser a que mais crescia no mundo, e estudos haviam demonstrado que eles praticavam 

atividades físicas, tinham baixos níveis de stress e estavam integrados à comunidade 

local. (Veja, 30/06/1999, pp. 76-78) 

E, a matéria que falava sobre o risco de quedas em idosos e a proposta de uma 

residência segura, construída nos moldes ergonômicos. (Veja, 14/07/1999, pp. 128-129) 

As matérias a partir do ano 2000 mostravam os cuidados para manter uma vida 

longa e feliz através de hábitos saudáveis como: não fumar, dieta saudável (alguns 

alimentos preveniam, poderiam curar certas doenças, ou até atrasar o processo de 

envelhecimento), praticar atividades físicas (a musculação, por exemplo, poderia ajudar 

a melhorar a vida do idoso), “beber menos, cuidar do peso, ficar calmo.” (Veja, 

14107/2001, pp. 92-94) 

Matérias relacionadas ao sono traziam informações sobre o relógio biológico de 

cada um, sendo que, no caso dos idosos, a necessidade de horas de sono costumava 

diminuir ao longo dos anos. (Veja, 03/08/2005, p. 120) 
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Matérias sobre tratamentos traziam informações como: (a) a vitamina E era 

comprovadamente útil no combate ao envelhecimento, mas na prevenção de doenças 

cardiovasculares sua eficácia era questionável (Veja, 02/02/2000, p. 136); (b) o remédio 

contra acne severa era também uma arma contra o envelhecimento da pele - a 

isotretinoína (Veja, 17/03/2004, p. 88); (c) o tratamento para a presbiopia (vista 

cansada) poderia ser realizado através de cirurgia (Veja, 21/04/2004, p. 78); (d) os 

produtos contra rugas também serviam para enrijecer e rejuvenescer cordas vocais 

(Veja, 05/05/2004, p. 79); (e) na menopausa, o uso de tratamentos alternativos eram 

questionáveis, segundo um levantamento americano, e tornou-se um consenso entre os 

médicos que a reposição hormonal deveria começar aos primeiros sintomas da 

menopausa (Veja, 02/08/2006, pp. 66-68); (f) os idosos com câncer já poderiam ser 

tratados com quimioterapia menos tóxica (Veja, 02/05/2007, pp. 110-111); (g) o uso de 

hormônios sintéticos feitos em farmácias de manipulação, os chamados hormônios 

bioidênticos, que tinham a função dos hormônios presentes no organismo, mas que 

diminuíam com o envelhecimento. Os médicos que defendiam os hormônios 

bioidênticos partiam da premissa de que os hormônios eram a chave capaz de desligar o 

processo de envelhecimento do corpo. (Veja, 04/04/2007, pp. 96-97) 

Entre as pesquisas apresentadas nesta década estavam: (a) os estudos da 

Universidade de Harvard que mostravam que os universitários eram os que tinham vida 

mais longa, revelando uma relação direta entre os níveis de escolaridade e tomada de 

decisões mais racionais no cotidiano (Veja, 07/02/2007, pp. 114-115); (b) a descoberta 

de um importante fator para a longevidade tanto quanto a herança genética: o bom 

convívio social. As pesquisas foram realizadas nas regiões de Okinawa, Sardenha 

(Itália), Península de Nicoya (Costa Rica) e a comunidade adventista nos Estados 

Unidos - Loma Linda (Veja, 14/02/2007, pp. 88-90); (c) a descoberta de que o 
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reverastrol, encontrado no vinho tinto, retardava o envelhecimento, combatia as doenças 

cardiovasculares, prevenia o câncer, combatia as dores articulares, prevenia a doença de 

Alzheimer (Veja, 11/06/2008, p. 84); (d) os estudos da Universidade de Standford que 

concluiu que, após os 50 anos, quem corria pelo menos seis vezes por semana, durante 

30 minutos, diminuía o risco de infartos, derrames e reduzia à metade a probabilidade 

de ocorrer incapacidade física para realizar tarefas do dia-a-dia, além do ritmo de 

envelhecimento ser 50% mais lento. (Veja, 20/08/2008, p. 119) 

As outras matérias ainda falavam sobre os avanços tecnológicos e científicos nas 

áreas da medicina, cosmetologia e cirurgias que estavam à disposição das mulheres 

acima dos 50 anos, e que apresentavam um descompasso entre sua idade cronológica e a 

sua disposição física, psicológica e emocional (Veja, 12/03/2003, pp. 88-92). Além 

disso, especialistas apontavam alguns recursos para construir uma estrutura mental e 

emocional sólida: vida familiar, meditação, ter boas causas, espiritualidade, leituras por 

prazer, passatempos, senso estético. (Veja, 25/08/2004, p. 94) 

As matérias sugerem um avanço das ciências e um interesse das pessoas em 

controlar as doenças que podem surgir com o envelhecimento. No entanto, as novas 

descobertas e a tecnologia parecem não estar à disposição da população idosa como um 

todo, privilegiando idosos com mais recursos financeiros. 

 

 

O comportamento social  

O conjunto que forma este assunto é de 112 matérias, que surgiram a partir de 

1970. 

As matérias mostravam a publicação do livro de Simone de Beauvoir, “A 

Velhice”, que traziam reflexões sobre o tema. No Brasil, o número de velhos começava 
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a assustar, e, muitas vezes, eles eram levados aos asilos “para morrer”, sendo que a 

maioria não conseguia “vencer o torpor de estarem no asilo” (Veja, 11/03/1970, pp. 69-

70). Os moradores do vale de Vilcabamba, no Equador, chegavam a viver 120 anos, 

com ótima saúde e um bom convívio social entre eles (Veja, 29/09/1970, pp. 52-58). 

Ocorriam questionamentos a respeito da sexualidade do idoso asilado, que por 

preconceito, eram levados a evitar o contato sexual ou amoroso entre homens e 

mulheres (Veja, 24/03/1971, p. 64). Em Maringá, Curitiba e outras cidades eram 

desenvolvidos trabalhos pelas assistentes sociais que tinham a preocupação de integrar 

os idosos na sociedade, proporcionando um maior convívio social. (Veja, 18/02/1976, p. 

61; 17/11/1976, pp. 93-96);  

E ainda, mostrou a publicidade da Empresa de Seguros FENASEG junto com a 

Casa São Luiz (asilo), falando sobre a importância dos cuidados aos idosos e sua 

integração social. (Veja, 13/09/1978, p. 115; 28/03/1979, p. 60) 

Algumas alterações físicas e mentais na velhice decorriam de imposições de 

“papéis” da sociedade (Veja, 22/07/1981, p. 98). Começava a surgir a geração dos 

maiores de 60 anos, e a sociedade não estava preparada para esse aumento dos idosos, 

ocorrendo, em decorrência disso, alguns tipos de agressão como desrespeito e falta de 

atenção.  (Veja, 25/05/1983, p. 146) 

Na entrevista de Skinner, ele falou que era preciso que os idosos fizessem um 

esforço para experimentar coisas novas, projetar uma rotina e um estilo de vida que 

oferecessem estímulos específicos para substituir os que a sociedade e a deterioração 

física eliminavam gradualmente. (Veja, 15/06/1983, p. 6) 

Lançamentos de filmes cujo pano de fundo era a velhice: “Num Lago Dourado” 

(1982), “Cocoon” (1985) e “Cocoon – O Regresso (1989); e, a propaganda da 

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia com personalidades famosas, que 
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falava, entre outras coisas, que o comportamento social do idoso poderia sofrer 

alterações como, por exemplo, ele poderia se tornar anti-social com o passar dos anos 

(Veja, 01/06/1983, p. 65; 15/06/1983, p. 103; 13/07/1983, p. 81) 

O culto à juventude nas sociedades ocidentais fazia com que as pessoas se 

sentissem velhas cada vez mais cedo, aumentando os cuidados com a saúde e a beleza 

(Veja, 25/07/1990, pp. 56-63). Os anunciantes passaram a se preocupar com o estilo de 

vida e o comportamento social dos seus consumidores que eram as pessoas acima de 40 

anos, que casavam e tinham filhos mais tarde, gostavam de rock, freqüentavam 

academias, entre outros (Veja, 12/07/1992, pp. 48-50). E ainda, com a nova lei que 

obrigava os filhos a cuidarem de seus pais, esperava-se uma mudança na relação entre 

eles. (Veja, 12/05/1993, pp. 70-71) 

Pesquisas mostravam que a perda da memória tinha se tornado um traço cultural 

e não apresentá-la seria uma anomalia (Veja, 24/08/1994, p. 73). As mulheres estavam 

em busca de uma nova maneira de enfrentar o estigma da menopausa. (Veja, 

05/07/1995, pp. 88-90)  

Os problemas na Clínica Santa Genoveva mostrava como o Brasil estava 

despreparado para cuidar de seus idosos. (Veja, 12/06/1996, pp. 56-58) 

O envelhecimento havia se tornado uma conquista social, e cada vez mais os 

idosos iriam ocupar papéis e tarefas mais importantes na sociedade, já que essa 

população estava aumentando (Veja, 10/03/1999, pp. 69-70). Vários empreendimentos 

imobiliários estavam investindo em construções especiais para os idosos, mas o contato 

familiar, mesmo que à distância, ainda era considerado importante para elas (Veja, 

28/04/1999, p. 78). A população dos centenários era a que mais crescia no mundo, 

sendo que, além de fatores genéticos e ambientais, o convívio social era fundamental no 

processo de envelhecimento. (Veja, 30/06/1999, pp. 76-78) 
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As matérias mostravam que a geração chamada “Geração Peter Pan” era 

formada pelas pessoas que já haviam passado dos 50 anos, mas tinham necessidade de 

se conservarem jovens. A vida afetiva estava diferente e estavam ocorrendo mais 

divórcios, sendo que os homens refaziam sua vida amorosa mais facilmente do que as 

mulheres. Entretanto, as mulheres se relacionavam mais com amigas, participavam de 

excursões, faziam cursos, entre outras coisas. (Veja, 12/01/2000, p. 129; 26/11/2003, p. 

60)  

Os idosos foram classificados segundo seus comportamentos em – pessimistas, 

realizados, isolados, dependentes, extrovertidos, tradicionais, flexíveis e independentes 

(Veja, 15/10/2003, p. 36), e os especialistas apontavam recursos para construir uma 

“estrutura mental e emocional”, sendo que, entre outras, estava a vida familiar. (Veja, 

25/08/2004, p. 94) 

Pesquisas mostravam que os idosos saudáveis e ativos, que conservavam um 

bom relacionamento social, mantinham o padrão de sono dos adultos e também sentiam 

sono após o almoço (Veja, 11/10/2000, p. 158); os idosos americanos tinham uma 

postura mais rígida diante de dilemas éticos do que os netos, por exemplo, em relação à 

velocidade no trânsito os idosos achavam que não deveria ser desobedecida nunca, 

opinião não compartilhada pelo mais jovens (Veja, 18/10/2000, p. 145); quem tinha 

família e amigos envelhecia com mais lucidez, além disso, mostrou que os idosos 

solteiros eram os que gozavam de melhor memória e “habilidades comunicativas” , e 

ainda, quanto mais agitada socialmente era a vida de um idoso, melhor seria sua 

capacidade de “perceber o mundo”, independentemente de estar ou não casado (Veja, 

25/07/2001, p. 128); os aposentados pagavam as contas dos filhos e dos netos em 25% 

dos lares brasileiros (Veja, 03/04/2002, p. 68); existia uma relação direta entre os níveis 

de escolaridade e a tomada de decisões “mais racionais no cotidiano”, logo, os 
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universitários eram os que viviam mais (Veja, 07/02/2007, pp. 114-115); um importante 

fator para a longevidade tanto quanto a herança genética era o bom convívio social, 

mantendo uma vida social ativa, conservando laços estreitos com a família, amigos e 

vizinhos (o que era uma novidade trazida pela pesquisa) e dava exemplos de regiões 

onde o número de idosos era alto – Okinawa (Japão), Sardenha (Itália), Península de 

Nicoya (Costa Rica) e a comunidade adventista nos Estados Unidos chamada Loma 

Linda (Veja, 14/02/2007, pp. 88-90); um bom casamento e muitos amigos eram a 

receita certa para criar os estímulos positivos que contribuiriam para a longevidade. 

(Veja, 15/07/2009, pp. 94-96) 

Outras matérias falavam sobre as dificuldades que a família encontrava ao ter 

um idoso dependente para cuidar, podendo ocorrer brigas entre irmãos, depressão e 

culpa, e que neste contexto, muitas vezes, aconteciam variados tipos de violência contra 

o idoso (Veja, 11/10/2006, pp. 96-98); as dificuldades que a sociedade enfrentava com o 

envelhecimento da população, sendo que poucas pessoas queriam pensar nessa 

possibilidade. Para isso havia algumas soluções – ter uma poupança ou aposentadoria 

que permitisse ao idoso continuar a tomar as decisões sobre sua vida, desmistificar as 

casas de repouso como “depósito de pessoas”, permitir que os idosos continuassem a 

viver em um endereço comum, em contato com seus objetos e a vizinhança as quais se 

habituou (desde que sua saúde permitisse), além da convivência com a família que era 

importante (Veja, 25/10/2006, pp. 124-125); como as mulheres acima de 50 anos se 

viam e o que elas não gostavam que fosse dito sobre elas – rejeitava rótulos de “mais 

velhas” ou “maduras”, que eram parecidas com suas mães na mesma idade, e outras. 

(Veja, 09/07/2008, p. 100) 

As pessoas com síndrome de Down estavam vivendo mais, e esta situação 

causava preocupação por parte de seus pais, por não saberem quem cuidaria de seus 
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filhos quando eles não pudessem mais (Veja, 07/02/2007, pp. 101-103). A atividade 

física na velhice podia colaborar nas relações sociais, aumentando o círculo de amizades 

do idoso (Veja, 20/08/2008, p. 118). As pessoas de 65 anos, antes consideradas velhas 

por causa da baixa expectativa de vida, continuavam ativas e saudáveis fazendo mudar a 

definição de velhice e provando que ela era relativa (Veja, 07/01/2009, pp. 82-85). A 

idade real se traduzia pelo estilo de vida e não mais pela idade cronológica. (Veja, 

15/07/2009, pp. 62-64; 15/07/2009, p. 114) 

O lançamento do filme “A Família Savage” mostrava a relação entre irmãos e o 

pai doente (Veja, 26/03/2008, p. 130). O texto de Lya Luft falava sobre os novos 

relacionamentos entre casais que já haviam sido casados no passado, e que, na velhice, 

retomavam a relação (Veja, 20/08/2008, p. 26). Entre as razões para a pessoa não se 

aposentar estavam: “não chatear a família, não perder a turma.” (Veja, 20/08/2008, p. 

26) 

 A expectativa de vida havia aumentado em todo o mundo e as pessoas viviam 

mais e queriam viver cada vez melhor, levando o estudo da velhice a adquirir um caráter 

de urgência. (Veja, 15/07/2009, pp. 68-73) 

Para Skinner (1953/2000), o comportamento social pode ser definido como 

“comportamento de duas ou mais pessoas, uma em relação à outra ou em conjunto em 

relação ao ambiente comum” (p. 325). Desta forma, o comportamento social surge 

porque um indivíduo é importante para o outro como parte de seu ambiente. 

O autor cita que o comportamento social é reforçado através da mediação de 

outras pessoas, tendo especial importância os reforços como atenção, aprovação, afeição 

e submissão.  
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Conhecer a definição de Skinner (1953/2000) para o comportamento social 

torna-se importante, na medida em que esclarece o comportamento do idoso em sua 

convivência com as pessoas. 

Skinner e Vaughan (1983/1985) fazem o seguinte comentário a respeito da 

convivência com as pessoas: 

  

Assim como nossas capacidades de ver e ouvir, de nos mover rápida e 

precisamente e de pensar com clareza podem ter diminuído, assim 

também nossas relações com os outros podem se deteriorar. (p.95) 

 

O autor refere-se a essa mudança como mais um “problema do envelhecimento”, 

que pode estar relacionada ao idoso, quando, por exemplo, ele não se lembra das coisas 

que gostaria de dizer aos seus amigos, ou nas pessoas, que podem não estar interessadas 

naquilo que o mesmo tem a dizer. (p.25) 

No decorrer do capítulo, o autor discorre sobre o tema e faz diversos 

apontamentos para que o velho não se torne aversivo àqueles que estão junto a ele. A 

seguir, alguns deles são apresentados. 

Skinner e Vaughan (1983/1985) sugerem aos idosos que eles procurem ser bons 

companheiros. Quando o idoso deixa ser fazer certas coisas, ele pode se sentir tentado a 

dizer aos outros como eles devem agir, no entanto, um conselho não solicitado pode 

tornar o conselheiro uma companhia pouco valorizada. (pp. 96-98) 

A fim de evitar embaraços, o autor propõe que os idosos se limitem às coisas 

que gostam de fazer como pessoas idosas. Caso o idoso tenha deixado de apreciar 

algumas coisas que fazia no passado, em companhia de outras pessoas, o ideal seria 

parar de fazê-las. (p. 98) 
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Em relação às amizades, Skinner e Vaughan (1983/1985) sugerem que os idosos 

busquem manter contatos com seus amigos, sejam os novos ou aqueles que não vêem há 

muito tempo. E, na convivência com os mais jovens, ele afirma que não se consegue 

mudá-los criticando-os em demasia, e quem o fizer não será a melhor companhia para 

eles. Entretanto, para uma boa convivência é preciso tornar as mudanças do 

envelhecimento menos “perturbadoras.” (pp. 100-102) 

E, na relação com os filhos, principalmente, quando moram juntos, a boa 

convivência é fundamental, e os idosos devem tratá-los como amigos. (pp. 102-103) 

Segundo Skinner e Vaughan (1983/1985), muitas vezes, os idosos assumem um 

papel de chatos e mesquinhos, seja por falarem de suas doenças ou do passado ou, 

porque são mais controlados em seus gastos. Isto faz com que eles sejam criticados e 

punidos pelas pessoas que convivem com eles. Assim, é preciso que eles mudem seus 

comportamentos. Contudo, é possível desempenhar o papel de velho com habilidade, 

demonstrando a dignidade e a beleza da velhice. 

 

Quando desempenhado com habilidade, o papel de Velho é marcado por 

tranqüilidade, sabedoria, liberdade, dignidade e senso de humor. (Skinner 

& Vaughan, 1983/1985, p. 128) 

 

E ainda, sugere que as circunstâncias podem ser alteradas, a fim de que os idosos 

possam desempenhar, da melhor maneira, seu papel de Velho. 

Erbolato (2006) considera indiscutível a importância da vida em sociedade, 

sendo que viver em grupo possibilita aprender novas formas de comunicação e regras 

para o convívio, além do conhecimento de si e do mundo. Para a autora, o 

comportamento social é regulado por normas, e muitas delas estão relacionadas aos 
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diversos papéis sociais desempenhados ao longo da vida. Os papéis são 

comportamentos prescritos pelo grupo, o qual tem a expectativa sobre seu desempenho, 

além de ser reflexo da cultura de uma sociedade em particular. (pp. 1324-1325) 

Segundo Leite, Faro, Gusmão e Mendes (2005) o papel social dos idosos tem um 

significado importante no envelhecimento, já que ele depende da maneira como as 

pessoas viveram, e das condições atuais em que se encontram. Mas, numa sociedade 

capitalista e ocidental, o valor das pessoas está relacionado à sua produtividade, então, o 

velho passa a ocupar um lugar marginalizado, perdendo seu valor social. 

O contexto familiar é importante, pois é nele que se fortalecem as relações 

sociais, mesmo quando os familiares apresentam dificuldades em aceitar e entender seus 

idosos, tornando o relacionamento familiar mais difícil. Entretanto, quando o idoso 

perde sua posição de comando e decisão dentro da família, as relações entre pais e filhos 

se modificam, e conseqüentemente, ocorre uma inversão de papéis tornando o idoso 

cada vez mais dependente. Sendo assim, um ambiente familiar pode determinar as 

características e o comportamento do idoso. Em famílias consideradas sadias, nas quais 

as funções, papéis, posições e as diferenças de cada um são respeitadas, os idosos 

encontram a possibilidade de relações sociais saudáveis. No entanto, em famílias onde 

há falta de respeito e reconhecimento dos limites de cada um, o idoso tende a se tornar 

isolado socialmente e tem medo de cometer erros e ser punido. Por outro lado, o 

excesso de zelo pode tornar o idoso gradativamente mais dependente, sobrecarregando a 

própria família com afazeres que ele mesmo poderia fazer. (Leite e cols., 2005) 

Esta situação também foi comentada por Skinner (1983/1985), em que ele diz 

que a ajuda só é realmente importante quando o idoso necessita da mesma. 

Considera-se, ainda, a importância de outras relações sociais, como àquelas que 

se fazem com os amigos. No idoso, a dificuldade em se criar novos vínculos pode estar 
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relacionada a preconceitos, censuras e diferenças sociais, porém, é importante que o 

idoso não se isole ou se acomode, e sim, que consiga romper com as censuras e saiba 

trocar com àqueles que têm algo a oferecer. (Monteiro, 2006, p. 1299) 

Segundo Erbolato (2006) alguns papéis e relacionamentos são preservados e 

outros desativados na velhice. A perda do papel produtivo pode ter como marco inicial a 

aposentadoria, apresentando diferentes resultados para homens e mulheres. Neste caso, 

é importante saber que a ausência de uma condição produtiva pode associar-se a 

estereótipos negativos da velhice. Os papéis conjugais permanecem, exceto nos casos de 

viuvez e divórcio, e mostram que a chance de uma vida a dois, mais longa, pode 

significar uma adaptação à nova rotina, ou ocasionar separação do casal. Em relação aos 

papéis sexuais, as atividades exercidas por homens e mulheres não apresentam limites 

rígidos, podendo acontecer que os homens comecem a realizar atividades que antes 

eram tidas como femininas. Já a sexualidade pode estar associada aos estereótipos 

negativos da velhice, principalmente, quando perguntado aos mais jovens. Os papéis de 

irmãos, também, são preservados, sendo que eles podem ser importantes cuidadores 

secundários dos mais velhos. Os papéis parentais nunca se extinguem, no entanto, 

modificam-se. O papel de vizinho é mencionado brevemente na literatura, entretanto, é 

um relacionamento marcado por proximidade geográfica e contato freqüente, que, ainda 

que não seja íntimo, ajuda a criar um ambiente potencialmente mais seguro e acolhedor. 

E, por fim, as amizades são relacionamentos voluntários, relativamente estáveis, e são 

fontes de suporte psicológico, de satisfação, de sentimentos de pertencimento, de 

confiança e de encorajamento, além de ter importante função no “domínio afetivo” e no 

lazer. (pp. 1327-1330) 
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Diante do exposto sobre o tema, pode-se verificar que as matérias de Veja 

trazem as informações de acordo com a literatura científica, e o livro de Skinner e 

Vaughan (1983/1985). 

As matérias sugerem que o envelhecimento humano, como uma construção 

social, é permeado por relacionamentos sociais que podem fazer dele algo positivo ou 

negativo, a depender de como estas relações são estabelecidas. 

 

 

Alterações Emocionais no Envelhecimento 

Foram encontradas 74 matérias a respeito deste assunto, e estas surgiram a partir 

de 1970. Junto às matérias deste assunto foram inseridas as 23 matérias referentes à ao 

assunto Depressão, por considerar que as alterações emocionais englobam, também, a 

depressão, totalizando 97 matérias sobre os assuntos. 

O livro “A Velhice”, de Simone de Beauvoir, descrevia a trajetória da velhice na 

França e os sentimentos de “enfeamento e desconforto em relação à velhice” (Veja, 

11/03/1970, p. 69). No cinema, o diretor Cacá Diegues lançava o filme “Chuvas de 

Verão”, que retratava a velhice e a solidão. (Veja, 28/04/1978, p. 79) 

Outras matérias mostravam os sentimentos de torpor dos idosos asilados, com 

algumas exceções e a comparação entre idosos e adolescentes, em que ambos eram 

“desempregados, introspectivos e muitas vezes indiferentes.” (Veja, 18/02/1976, p. 61) 

Em Curitiba, um trabalho desenvolvido pelo Programa de Assistência ao Idoso 

ensinava trabalhos artesanais aos idosos, com a finalidade de lhes devolver a 

importância negada, muitas vezes, por familiares ou pela sociedade, e que causavam 

sentimentos de inutilidade e marginalização. (Veja, 24/03/1971, p. 64) 

O grupo de dança Corpo estava se apresentando com o espetáculo “Canções”, 

que representava um painel sobre a velhice, a solidão e a morte (Veja, 30/12/1987, p. 
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163); no cinema, acontecia o lançamento do filme “Num Lago Dourado” que fazia 

reflexões sobre a velhice, a perda da memória e o relacionamento conflituoso com a 

filha; o lançamento dos ergótipos, um novo tipo de medicamento, e o tratamento de 

quelação mostravam serem capazes de atuar em alguns sintomas de depressão (Veja, 

25/05/1981, p. 83; 11/03/1987, p. 98).  

A SBGG apresentava propagandas sobre os sentimentos dos idosos em relação à 

velhice, inclusive os sintomas de depressão. (Veja, 01/06/1983, p. 65; 15/06/1983, p. 

103; 13/07/1983, p. 81; 16/06/1983, p. 103) 

Questões levantadas sobre as relações familiares dos idosos mostravam que, 

muitas vezes, elas não eram boas, e como resultado poderiam levar os idosos à 

depressão. Outra situação encontrada era em relação às agressões frente ao problema da 

velhice, seja pela família ou pela sociedade, em que os idosos eram tratados com 

desrespeito e falta de atenção, e, às vezes, eram transformados em “prisioneiros 

domésticos.” (Veja, 25/05/1983, p. 146) 

Na entrevista de Skinner, ele dizia que na velhice, a privação gradual a todos os 

tipos de reforços como: perda do apetite, da audição, dos amigos, o sexo, entre outros, 

poderiam levar à depressão. (Veja, 15/06/1983, p. 6) 

Algumas matérias versavam sobre o culto à juventude nas sociedades ocidentais 

e de como as pessoas começavam a se sentir velhas cada vez mais cedo (Veja, 

25/07/1990, pp. 56-63). E, numa pesquisa americana foi constatado que os idosos 

deprimidos teriam quase duas vezes mais probabilidade de sofrer problemas físicos do 

que os “idosos felizes” (Veja, 08/09/1999, p. 33) 

E ainda, o estigma da menopausa era associado a um “tipo de fechamento para 

balanço” 
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As mulheres estão dizendo que é preciso diferenciar o ser mulher do ser 

materno ... estão mostrando que sua capacidade criadora não está restrita 

à procriação, que não estão acabadas porque não podem mais gerar 

filhos. (Veja, 05/07/1995, p. 88) 

 

A matéria sobre a clínica Santa Genoveva mostrava que o Brasil não sabia tratar 

seus velhos e que eram vários os motivos que levavam as pessoas a internarem os seus 

idosos. Médicos e psicólogos falavam sobre a importância da família na qualidade de 

vida dos idosos, e que a falta desses cuidados poderia ocasionar a depressão. (Veja, 

12/06/1996, pp. 56-58) 

Eram muitas as matérias que falavam sobre as relações amorosas da geração que 

chegou aos 50 anos, nessa época. O número de divórcios tinha aumentado, mas 

pesquisas demonstravam que uma vida amorosa estável era fundamental para a 

longevidade. Nesse sentido, os homens eram os que mais facilmente reconstruíam suas 

vidas com outras parceiras, diferentemente das mulheres. Por outro lado, as mulheres se 

relacionavam com amigas, participavam de excursões, faziam cursos, e tinham maior 

facilidade para se cuidarem. (Veja, 26/11/2003, p. 60) 

Essa geração, que chegou aos 50 anos mais preocupada com a saúde e brigando 

por um espaço no mercado de trabalho, foi chamada de “Geração Peter Pan”. Todos os 

cuidados refletiam o medo de envelhecer de uma geração que obteve mais conquistas do 

que qualquer geração que a antecedeu. (Veja, 12/01/2000, p. 129) 

Mas, não eram somente matérias sobre relações amorosas que permeavam a 

década, pesquisas mostravam que a felicidade da juventude retornava na velhice, e que 

o impacto emocional afetava mais as pessoas aos 40 anos (Veja, 06/02/2008, pp. 68-69); 
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o bom humor era importante para evitar doenças e o stress, por sua vez, envelhecia. 

(Veja, 15/12/2004, p. 98) 

Alguns estudos constatavam que o tratamento mais eficaz para a depressão no 

idoso era através de equipes multidisciplinares, em que a melhora era de 50% contra 

19% de melhora dos pacientes tratados somente com o médico e com remédios (Veja, 

08/01/2003, p. 93); uma outra pesquisa mostrava que viajar fazia bem aos idosos, e os 

sintomas de depressão eram amenizados (Veja, 08/01/2003, p. 93); e ainda, o estudo que 

constatava que a andropausa não estava relacionada ao processo de envelhecimento, e 

que sintomas como falta de libido, dificuldade de ereção, perda de massa muscular, 

acúmulo de tecido adiposo na barriga, depressão, irritabilidade e insônia estavam 

associados a maus hábitos, tais como sedentarismo, dietas ricas em gorduras, tabagismo, 

e consumo exagerado de álcool. (Veja, 23/07/2003, p. 64) 

Aconteceram ainda: o lançamento do livro “Perdas e Ganhos” de Lya Luft, em 

que ela fazia reflexões sobre a velhice e de como o as pessoas idosas se sentiam (Veja, 

30/07/2003, p. 99); o lançamento dos filmes: “Balada de Narayama” (filme que conta o 

que acontece aos idosos na cultura oriental) e “A Família Savage” (filme que conta a 

trajetória de dois irmãos que precisam cuidar de seu pai idoso e doente). (Veja, 

14/01/2004, p. 112; 26/03/2008, p. 130) 

As matérias que compuseram o assunto “Alterações Emocionais no 

Envelhecimento” mostraram uma concordância com aquelas descritas por Skinner e 

Vaughan (1983/1985).  

Os autores mencionam em seu livro algumas alterações emocionais que o idoso 

poderia experimentar em decorrência do envelhecer como: ressentimento, ciúme, medo, 

depressão. Além desses, o idoso também poderia experimentar sentimentos como raiva, 



 

 

 67 

desconfiança, desamparo, amor sexual, sendo que “o que as pessoas sentem é 

subproduto de sua atuação e das circunstâncias em que atuam.” (pp.112-113). 

Para Skinner e Vaughan (1983/1985), saber o que a pessoa sente é mais 

importante do que saber como ela se sente, pois  

 

ao invés de tentar sentir diferentemente por algum ato de vontade, é 

melhor mudar o que é sentido, alterando-se as circunstâncias 

responsáveis por isso. (p. 113) 

 

É possível constatar que a maioria das matérias que falam sobre os sentimentos 

não trazem uma maneira de solucionar o problema. Skinner e Vaughan (1983/1985) 

sugerem que, quando a depressão é devida a uma doença física, o idoso deve procurar 

tratamento médico. No entanto, é preciso mudar as contingências que levam os idosos a 

sentirem depressão. (p. 105) 

 

 

Processos Fisiológicos do Envelhecimento 

As matérias nesse assunto formam um conjunto de 77 e surgiram a partir de 

1975. 

Até o final da década, traziam informações sobre novas tecnologias voltadas 

para a área da cirurgia, como por exemplo, um novo tipo de cirurgia de catarata em que 

foi usada uma lente artificial de plástico, que poderia ficar permanentemente no 

paciente. (Veja, 02/07/1975, p.49) 

Junto a essas tecnologias, pesquisadores estavam tentando encontrar a “fonte da 

juventude”, e acreditavam que o processo de envelhecimento poderia ser controlado 
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quimicamente. Foram várias as teorias, sendo que algumas falavam que a média de vida 

para o homem poderia chegar a 200, 300 ou até 400 anos, desde que a pessoa 

conseguisse ultrapassar o milênio mantendo a sua “imunidade”. Havia, ainda, a teoria 

da mutação genética que explicava o envelhecimento a partir de mutações genéticas. A 

perspectiva desses cientistas era de que “o domínio sobre o envelhecimento aconteceria 

até o ano 2000.” (Veja, 17/01/1979, pp. 60-62) 

Na década de 80, o discurso era diferente e os pesquisadores passaram a afirmar 

que a média de vida do homem era de 120 anos, porém, dificilmente ele chegaria a essa 

idade “por influência de fatores genéticos, ambientais e outros”, apesar dos avanços da 

medicina contribuírem para a longevidade das pessoas. (Veja, 22/07/1981, p. 98). Uma 

preocupação com um envelhecimento saudável era observada, visto que apareceu 

publicidade sobre suplementos vitamínicos, e propagandas educativas da Sociedade 

Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) sobre os sintomas do envelhecimento, e 

as orientações sobre quando a pessoa deveria procurar um médico de modo a prevenir-

se. Ainda nessa década, novas teorias sobre o envelhecimento apareceram como a 

versão remodelada da mutação genética, pesquisados alguns medicamentos para 

revertê-la (Veja, 09/03/1983, p. 84). No final da década de 80, a nova teoria para o 

envelhecimento era que não existiam genes da velhice, e sim, genes da longevidade 

(Veja, 09/07/1986, p. 58). Destacou-se, também, no período, o aparecimento da 

Geriatria Preventiva, especialidade que passava a ser procurada por pessoas cada vez 

mais jovens, com o objetivo de prevenir o aparecimento dos sintomas do 

envelhecimento. (Veja, 02/09/1987, p. 69) 

A década de 90 começou com avanços da ciência no tratamento contra o 

envelhecimento, feito à base de hormônio do crescimento, mas que não tinha efeito 

sobre todos os males da velhice. Entre os tratamentos estava o uso de medicamentos que 
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tinham por objetivo retardar o processo de envelhecimento. Outras descobertas eram 

feitas, por exemplo, a Universidade da Flórida descobriu que o olfato e a gustação na 

terceira idade não eram prejudicados. Nas teorias, o ponto de concordância entre os 

cientistas era o de que “a batalha pela longevidade estava relacionada aos genes” (Veja, 

25/07/1990, pp. 56-63). Continua a preocupação com a necessidade de se prevenir para 

o envelhecimento saudável, sendo assim, a visita ao geriatra deveria ser a partir dos 30 

anos. Outro tema também comentado era o “estigma da menopausa”, e como a mulher 

enfrentava os problemas advindos dessa fase, por exemplo, com tratamento à base de 

reposição hormonal. (Veja, 05/07/1995, pp. 88-90) 

Após o ano 2000, a ciência desistia de buscar a fonte da juventude e avançava 

muito no estudo do processo de envelhecimento e de como retardá-lo. As teorias 

milagrosas eram abandonadas, assim como os medicamentos que faziam sucesso na 

década de 90. Os cientistas entendiam que era preciso estudar o processo de 

amadurecimento do corpo humano, separadamente das doenças ligadas à velhice (Veja, 

11/06/2003, pp. 90-94). Os tratamentos, a partir daí, começavam a trazer outras 

novidades como: cirurgia para a presbiopia (vista cansada); produtos contra rugas para 

tratar cordas vocais com problemas de frouxidão (que causam a voz característica da 

velhice). 

A questão da longevidade apresentava uma causa: 

 

A longevidade tornou-se possível porque a medicina e as ciências 

farmacêuticas passaram a identificar e tratar as doenças próprias da idade 

com métodos diagnósticos mais precisos, técnicas cirúrgicas mais 

apuradas e medicamentos mais eficazes. (Veja, 07/01/2009, p. 68) 
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Para tanto, era preciso também compreender que a longevidade dependia da 

interação de um conjunto favorável de genes e bons hábitos cotidianos. Dentre estes, as 

matérias destacavam sobre a prática de exercícios físicos, como a corrida, que antes era 

tida como nociva aos indivíduos na terceira idade; dieta de restrição calórica 

(comprovada desde a década de 30, os teóricos do envelhecimento suspeitavam que ela 

fosse um mecanismo de defesa desenvolvido nos primórdios da espécie humana), entre 

outros. (Veja, 07/01/2009, pp. 68-72) 

Nesta década, as matérias versam sobre as pesquisas nos laboratórios mais 

modernos do mundo sobre doenças associadas à velhice, e a novidade girava em torno 

de células-tronco, terapia genética e vacinas (Veja, edição especial novembro/2002, p. 

71). Outra informação interessante, e que corroborava o interesse em fatores genéticos 

ligados ao envelhecimento, foi a notícia da participação de um casal (84 e 80 anos), que 

não tinha doenças relacionadas à velhice, em um banco genético com amostras de DNA 

de idosos saudáveis. (Veja, 29/04/2009, p. 34) 

As matérias sobre Processos Fisiológicos do Envelhecimento mostram o que 

Skinner e Vaughan (1983/1985) falam em seu livro: 

 

Ocorre, sem dúvida, um inevitável processo fisiológico de 

envelhecimento.... mas [grifo nosso], dentro dos limites impostos pelo 

envelhecimento, agimos e pensamos como jovens ou como velhos, em 

função do que nos acontece e do que, como resultado, nós fazemos. (pp. 

28-30) 

 

Dessa maneira, os cientistas e as pessoas, idosas ou não, buscam retardar o 

processo de formas as mais diversas, objetivando uma crescente qualidade de vida. No 
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entanto, essa qualidade de vida ainda não atinge a população como um todo, pois não 

são todos que têm acesso às novas tecnologias ou aos novos conhecimentos, 

demonstrando um amplo problema social. 

 

 

Aposentadoria X Trabalho  

As matérias que compõem este assunto são 71, que surgiram a partir de 1970. 

A preocupação era com o aumento da população de idosos, sendo que um baixo 

número deles estava recebendo pensão de aposentadoria por velhice e outros recebiam 

por tempo de serviço, fazendo com que o idoso dependesse, principalmente, dos 

familiares (Veja, 11/03/1970, p. 69). Esta dificuldade financeira era enfrentada, 

inclusive, por padres que se aposentavam (Veja, 19/08/1970, p. 74). Por outro lado, os 

idosos de Vilcabamba, no Equador, chegavam a viver até 120 anos, e mantinham suas 

atividades laborais. (Veja, 29/07/1970, pp. 52-58) 

A entrevista do antropólogo inglês Edmund Leach mostrou que ele era favorável 

à aposentadoria compulsória das pessoas acima de 55 anos que ocupassem posições de 

poder. Dizia “eu mesmo estou além da capacidade e já deveria ter sido aposentado há 

algum tempo.” Comentava que o grande problema era o poder concentrado nas mãos de 

homens cada vez mais velhos, sendo a pior maneira de se enfrentar os problemas de um 

futuro em transformação. Falava que as pessoas mais velhas eram “apegadas às suas 

idéias”, propondo argumentos que poderiam estar desatualizados. Essas pessoas 

orientariam as suas idéias segundo “um paradigma mental específico, que estava na 

moda num certo estágio de seu desenvolvimento, não conseguindo se livrar dessa 

estrutura subjacente.” Acreditava que as pessoas idosas deveriam ser afastadas do 

magistério, por causa da “tendência dos velhos para um pensamento rígido, ortodoxo” e 
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por acreditarem que os estudantes tinham que aprender de pessoas que estivessem 

ativamente envolvidas naquilo que ensinam. Leach ainda afirmou 

 

Quando você atinge os 65 anos, já está no fim da vida, em termos 

práticos – e não há qualquer perspectiva de que as coisas vão melhorar 

para você. De modo que uma pessoa velha naturalmente tende a achar 

que as coisas estiveram muito melhores quando ela era jovem. Por isso, 

enquanto o poder e as decisões públicas estiverem concentrados nas 

mãos dos velhos, continuaremos a ouvir chorosas profecias de caos e 

condenação. (Veja, 13/11/1974, pp. 3-4) 

 

A publicidade de um plano de Previdência Privada falava sobre a tranqüilidade 

de se aposentar com uma renda adicional (Veja, 29/01/1975, p. 27); alguns trabalhos 

eram desenvolvidos com os aposentados de Maringá e Curitiba, nos quais aprendiam 

trabalhos manuais (Veja, 18/02/1976, p. 61; 17/11/1976, pp. 93-96); e ainda, a notícia 

de que os primeiros índios do Paraná haviam sido aposentados por velhice, eram sete 

sexagenários Kaingags, do posto indígena “Queimadas”. (Veja, 13/11/1974, pp. 3-4) 

A aposentadoria no futuro precisaria de uma renda suplementar. Na época, o 

dinheiro era instável e os cálculos eram feitos considerando a inflação do momento, 

como conseqüência a Previdência teria dificuldades em se manter, pois a contribuição 

dos trabalhadores na ativa diminuía em relação às pessoas que recebiam aposentadoria. 

A sugestão era, então, “ter uma juventude mais apertada e uma velhice garantida (Veja, 

14/05/1980, p. 98); o governo precisava reexaminar a aposentadoria compulsória, que 

afastava do trabalho quem necessitava dele e continuava apto a trabalhar (Veja, 

25/05/1983, p. 146); crescia o número de adesões aos Planos de Previdência Privada 
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que eram oferecidos para pessoas que ganhavam mais de 10 salários mínimos/ mês e 

que não eram funcionários públicos, já que estes recebiam aposentadoria integral. (Veja, 

25/05/1983, p. 80) 

Outras matérias mostravam a notícia sobre a comemoração de 80 anos do 

imperador do Japão, em que ele não apresentava sinais de que renunciaria em favor do 

filho. Para os japoneses, a missão de um homem na velhice não era trabalhar, devendo 

ser aliviado de seus encargos e tornar-se uma espécie de conselheiro (Veja, 06/05/1981, 

p. 78); e ainda, que os soviéticos estavam vivendo menos, e uma das explicações era de 

que eles “definhavam” após a aposentadoria por “não terem o que fazer.” (Veja, 

12/10/1983, p. 56)  

Skinner, em sua entrevista à revista, dizia que era preciso “aprender a trabalhar 

menos horas, perceber quando a fadiga mental interfere, saber então descansar 

profundamente, para que o trabalho, quando reiniciado, seja gratificante.” (Veja, 

15/06/1983, p. 6)  

As pessoas de meia-idade passavam a ter oportunidade para conquistar suas 

metas pessoais e profissionais. No Brasil ocorria o contrário, quanto mais velha a pessoa 

ficava, menos oportunidades ela tinha de conseguir uma boa colocação profissional. 

(Veja, 14/02/1980, p. 52) 

A entrevista com o economista José Piñera mostrava como era o sistema de 

previdência, no Chile. O modelo consistia em cada trabalhador ter uma conta de 

poupança individual, em que ele guardaria 10% do seu salário e quem administrava era 

um Fundo de Pensão, que aplicava o dinheiro em investimentos seguros. A vantagem 

era que o próprio trabalhador construía o seu patrimônio. Ele dizia que a previdência em 

prática no Brasil não servia para garantir a velhice do trabalhador e, para implantar o 
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sistema utilizado no Chile, o Brasil precisava ter uma política econômica “saudável.” 

(Veja, 29/07/1992, pp. 7-9)  

Na entrevista com a gerontóloga Elvira Abreu e Mello Wagner ela falava que em 

uma pesquisa da OIT (Organização Internacional do Trabalho) verificou-se que 35% 

dos idosos brasileiros continuavam no mercado de trabalho após a aposentadoria, e isso 

demonstrava que uma grande parcela da população continuava a trabalhar para 

complementar sua renda. (Veja, 30/09/1992, p. 9)  

Outras matérias mostravam que os aposentados, após uma vida inteira de 

trabalho, possuíam um rendimento pequeno, representando uma população de 80% de 

inativos, segundo o Censo de 1990 (Veja, 12/05/1993, pp. 70-71); as empresas, 

preocupadas com problemas como a queda de rendimentos e a inatividade, estavam 

investindo em programas de preparação para a aposentadoria, em que elas propunham 

um desligamento gradativo do trabalho e as pessoas eram informadas a respeito de 

previdência, benefícios, fundos de pensão, planejamento financeiro pós-aposentadoria, 

além da possibilidade de uma segunda carreira. (Veja, 28/09/1994, p. 85) 

O desemprego e a informalidade eram mais responsáveis pelos problemas da 

previdência do que os fatores demográficos, ou seja, as pessoas deixavam de contribuir 

para a previdência e isso afetava mais que o crescimento da população idosa (Veja, 

13/08/1997, p. 85). Já no Censo de 1990, o IBGE encontrou um perfil da população que 

representava a diminuição dos jovens e a duplicação do contingente de idosos. Em trinta 

anos (de 1991 à 2020) as pessoas na faixa de aposentados, de 65 anos para cima, saltaria 

de 4% para 9%. (Veja, 15/01/1997, p. 12) 

E ainda, uma mudança radical estava acontecendo nos países desenvolvidos 

relacionada ao aumento dos idosos. Com isso as empresas e outras instituições teriam 

que se adaptar para atender a esse contingente, e a tendência, aos poucos; era que os 
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idosos fossem ocupando papéis e tarefas cada vez mais importantes na sociedade. (Veja, 

10/03/1999, p. 86) 

 O presidente Fernando Henrique Cardoso interfere na discussão do problema da 

aposentadoria chamando de “vagabundos” os brasileiros que se aposentavam com 

menos de 50 anos, e, em outro momento declara: “essa obsessão de parar de trabalhar a 

uma certa idade vai criar problemas na Previdência, que já são desagradáveis por causa 

do aspecto financeiro. (Veja, 14/04/1999, p. 110) 

As matérias mostravam, também, que o rejuvenescimento começava com uma 

vida intelectual e de trabalho constantemente solicitada, entre outras coisas (Veja, 

20/01/1993, p. 86); e, a preocupação de pessoas jovens em relação ao seu 

envelhecimento e com suas vidas após a aposentadoria. (Veja, 01/12/1999, pp. 126-127) 

A geração que chegava aos 50 anos estava mais preocupada com a saúde e 

brigava por um espaço no mercado de trabalho (Veja, 12/01/2000, p. 129); os dados do 

IBGE e da Fundação Getúlio Vargas mostravam que os aposentados estavam pobres, 

porém, a situação das crianças brasileiras era ainda pior (Veja, 31/05/2000, p. 38); um 

estudo sobre aposentadoria, nos Estados Unidos, revelava que os trabalhadores tinham o 

hábito de poupar durante a vida para garantir uma velhice tranqüila. No entanto, eles 

poupavam para até 10 anos após a aposentadoria, o que deveria ser entre 20 e 25 anos. 

O conselho era bom para o brasileiro, que poupava menos que os americanos, e vivia 

num país em que o governo não oferecia bons benefícios (Veja, 12/07/2000, p. 132); um 

estudo dizia que os aposentados pagavam as contas do filhos e dos netos em 25% dos 

lares brasileiros (Veja, 03/04/2002, p. 68); e ainda, as empresas queriam cortar 

benefícios aos idosos, propondo que os benefícios deveriam ser concedidos mais tarde, 

já que as pessoas estavam vivendo mais. (Veja, 10/07/2002, p. 56) 
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Em 2003, Stephen Kanitz, administrador, fez uma reflexão sobre a aposentadoria 

no Brasil. Dizia que o sistema de aposentadoria e proteção social utilizado no Brasil era 

chamado Sistema de Repartição Social. Ele funcionava através de contribuições 

igualitárias dos jovens para que os velhos pudessem se aposentar com dignidade. Nesse 

sistema quem ganhava mais contribuía mais, mas não recebia mais na aposentadoria. Os 

brasileiros não estavam contribuindo para sua própria aposentadoria, porque as 

contribuições estavam sendo pagas para os atuais aposentados, e não para criar um 

fundo para sua própria aposentadoria. O sistema foi criado quando havia 33 jovens 

contribuindo para cada aposentado, que foi reduzido para três contribuintes para cada 

aposentado, razão do déficit e da preocupação do ministro da Previdência. Outro 

sistema muito usado no mundo era o de Sistema por Provisão Solidária. Cada geração 

poupava coletivamente ao longo dos anos para prover gastos inevitáveis na velhice, sem 

ter de depender das contribuições futuras dos jovens. Era um sistema cooperativo em 

que cada geração gerava e guardava os recursos necessários para sua velhice. Os 

recursos eram administrados por uma cooperativa de poupança, também chamada fundo 

de pensão. O dinheiro ficava investido normalmente por 30 anos, em grandes projetos 

sociais de infra-estrutura de longa duração. Um problema na discussão da época era que 

muitos brasileiros influentes queriam mudar o sistema, mas não sabiam qual era o 

sistema adotado no Brasil. Uma coisa era certa, a nova geração não conseguia contribuir 

para os dois sistemas ao mesmo tempo, como queriam alguns. (Veja, 19/02/2003, p. 18) 

Um estudo da Universidade Estadual de Londrina mostrava que as famílias 

brasileiras dependiam cada vez mais dos aposentados, dobrando a sua colaboração no 

orçamento familiar (Veja, 15/12/2004, p. 36); cresciam os empréstimos que a Caixa 

Econômica Federal concedia aos aposentados e pensionistas, descontando dos 

benefícios mensais que eles tinham a receber (Veja, 02/02/2005, p. 34); a aposentadoria 
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rural havia aumentado a renda das famílias do campo para 44% do que aquelas que não 

tinham idosos na família. (Veja, 23/02/2005, p. 34) 

 Em sua entrevista à Veja, o Dr. Alexandre Kalache relatou que uma grande rede 

de supermercados da Inglaterra tinha como política contratar pessoas com mais de 60 

anos para fazer pequenos trabalhos. A administração chegou à conclusão de que a 

presença do idoso no ambiente profissional fazia com que os conflitos entre chefes e 

empregados diminuíssem, exercendo, então, um papel conciliador. (Veja, 06/07/2005, p. 

14) 

As matérias mostravam também que: o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) tinha analisado a renda de idosos de cinco países da América Latina, e 

concluiu que os do Brasil eram os que mais dependiam do governo (Veja, 01/08/2007, 

p. 50); a geração acima de 60 anos, no Japão, era independente, saudável e dona de 70% 

da riqueza, e ainda assim gostariam de voltar a trabalhar (Veja, 12/12/2007, pp. 128-

132); aposentados estavam retornando ao trabalho atraídos por ótimas propostas de 

trabalho e para suprir a escassez de mão-de-obra qualificada (Veja, 09/07/2008, p. 94); o 

número de pessoas empreendedoras, que abriram seus próprios negócios quando já 

poderiam se aposentar havia dobrado desde 2001, e os resultados eram que as empresas 

faturavam mais e tinham vida acima da média nacional. (Veja, 09/07/2008, p. 92) 

Era necessária uma reforma da Previdência, já que o número de aposentados 

crescia, mas o número de pessoas na ativa (contribuintes) não avançava na mesma 

velocidade (Veja, 30/07/2008, p. 101); verificava-se a recente abertura de crédito 

facilitado aos idosos (Veja, 30/07/2008, pp. 104-105); as razões para não aposentar 

eram: “a chance de mudar de profissão, manter a renda mensal, não chatear a família, 

não perder sua turma, trabalhar faz bem a saúde, evitar a depressão, não desperdiçar a 

experiência profissional.” (Veja, 15/07/2009, pp. 88-92) 
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Em seu livro, Skinner e Vaughan (1983/1985) destaca o momento da 

aposentadoria como um ponto importante na vida das pessoas que estão envelhecendo, 

já que para muitos a velhice começa a partir dela. No entanto, apesar de ser considerado 

como um descanso merecido por aqueles que levam uma vida ativa e gostam de seu 

trabalho, esta situação pode se tornar um problema, à medida que a aposentadoria 

oferece um tempo livre que os aposentados buscam preencher. Outros, ainda, 

aposentam-se tão logo quanto possível por não gostarem de seus trabalhos, sendo que, 

para estes, a aposentadoria é uma fuga. Mas, uma reclamação comum entre os 

aposentados é “Eu não tenho nada para fazer”. (pp. 68-71) 

Skinner e Vaughan (1983/1985) mostra que o trabalho tem conseqüências 

importantes, que estão relacionadas ao que acontece a longo prazo e ao que acontece 

imediatamente a ele, sendo que a aposentadoria terá influência sobre estas 

conseqüências. Tomando por exemplo o trabalho do artesão construindo uma peça de 

mobília, a conseqüência de seu trabalho sobrevêm apenas quando o trabalho está 

terminado (conseqüência a longo prazo), mas à medida que a madeira é entalhada, o 

encaixe fica perfeito, as conseqüências imediatas é que determinam cada movimento e o 

mantêm trabalhando com satisfação. (p.72) 

Ainda em relação às conseqüências, ele diz: 

 

Estas conseqüências são muito relacionadas com àquilo que 

apreciamos.... As conseqüências imediatas são a parte “nobre” do 

trabalho, e a parte mais freqüentemente perdida quando não há trabalho a 

ser feito.... O que faz falta são àquelas conseqüências que mantêm as 

pessoas ocupadas, e por essa razão “motivadas.” (Skinner & Vaughan, 

1983/1985, pp.72-73) 
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Skinner e Vaughan (1983/1985) relaciona a perda do trabalho com a perda de 

um velho amigo e o resultado destas perdas pode ser a “depressão diante da 

impossibilidade de continuar a fazer as várias coisas gratificantes que fazíamos” (p. 73). 

Além disso, pessoas que convivem com idosos, muitas vezes, passam a realizar coisas 

por ele, mesmo quando eles têm condições de fazê-lo, limitando suas atividades. 

Ele fala sobre as limitações que o idoso pode apresentar na realização de 

algumas atividades: 

 

Certamente não podemos nos manter fazendo tudo o que fazíamos antes. 

Não importa quão bem tenhamos corrigido as imperfeições biológicas da 

idade, quantos aparelhos usemos, ou quão bem planejado e agradável 

seja nosso ambiente: estamos fadados a fracassar em algumas das coisas 

que anteriormente fazíamos bem.... O impulso natural é simplesmente 

parar de fazer o que não conseguimos mais fazer com sucesso, mas a não 

ser que encontremos algo para pôr no lugar, não teremos nada para fazer. 

(Skinner & Vaughan, 1983/1985, pp.74-75) 

 

Os autores ressaltam a importância do manter-se ocupado, porém, não seria 

interessante o idoso se ocupar com atividades apenas para fugir de sentimentos de culpa 

por estar desocupado. O ideal seria um ajustamento das habilidades dos idosos a um 

novo ritmo de trabalho, ou até mesmo, a procura de novas atividades para realizarem. 

Até aqui, foi explanado aquilo que Skinner e Vaughan (1983/1985) falaram 

sobre aposentadoria e trabalho. No entanto, a fim de explicar o tema no contexto 

brasileiro, passa-se a falar um pouco da história da aposentadoria no Brasil. 
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A aposentadoria é uma invenção da sociedade moderna, que nasceu na 

Alemanha na segunda metade do século XIX. A crença no declínio da capacidade 

produtiva, por incapacidade para o trabalho devido à invalidez ou velhice, impulsionou 

uma ideologia que atribuía ao Estado a responsabilidade de garantir rendimentos 

básicos para a subsistência dos trabalhadores. (Debert & Simões, 1998) 

 

No Brasil, segundo Pacheco e Carlos (2006) a aposentadoria surge com a Lei 

Eloy Chaves
15

, em 24/01/1923, que criava as Caixas de Aposentadorias e Pensões para 

os empregados das empresas ferroviárias, sendo que, desde 1889, o Governo imperial já 

havia autorizado a criação de uma Caixa de Socorro para os empregados das estradas de 

ferro estatais. Tal Lei foi criada com objetivo de amparar os trabalhadores que não 

tinham condições de continuar a vender sua força de trabalho. Desde então, várias 

modificações foram introduzidas, a fim de ampliar a abrangência dos trabalhadores 

beneficiados pela legislação estatal. 

Em 1933 foram criados os Institutos de Aposentadoria e Pensões, organizados 

por categorias profissionais, e que beneficiavam somente os trabalhadores urbanos. Em 

26/08/1960, com a Lei 3.807 (Lei Orgânica da Previdência Social) foi buscada uma 

homogeneização dos Institutos, que somente ocorreu em 1966, com a unificação dos 

Institutos da Previdência com a criação do Instituto Nacional da Previdência Social. 

(Pacheco & Carlos, 2006, p. 1388) 

Segundo os autores, com a Constituição de 1988, foi adotado um princípio de 

amparo ao cidadão chamado de Seguridade Social, composto por um tripé: previdência, 

saúde e assistência social. As atividades e programas passavam a ser tratados como 

Políticas Públicas, e ampliavam o número de pessoas beneficiadas por essas políticas. 
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Segundo Oliveira (1998, citado por Pacheco & Carlos, 2006), a aposentadoria está 

inserida nos benefícios previdenciários, de prestação continuada, privativo da 

seguridade e devido aos segurados em geral, desde que as condições exigidas sejam 

satisfeitas. No entanto, as exigências têm sido modificadas no decorrer do tempo, sendo 

que a última foi feita através da Emenda Constitucional nº 20, de 1999, que opta pelo 

incentivo à permanência em atividade do trabalhador. Ou seja, o benefício da 

aposentadoria considera o tempo de contribuição e a idade do trabalhador, tendo como 

conseqüência uma necessidade de maior permanência do trabalhador no mercado de 

trabalho. (p.1388) 

Para se falar em aposentadoria, entretanto, é preciso analisar a organização do 

trabalho no qual o aposentado estava inserido e quais as conseqüências que tal 

organização teve sobre ele.  

Pacheco e Carlos (2006) mostram que, os modelos de organização do trabalho 

assalariado que exigiam destreza, velocidade e rotinização, além de outras 

competências, quase sempre excluíam os que envelheciam “por apresentarem mudanças 

em seu padrão de agilidade física e mental.” (p.1391) 

Segundo os autores, o mercado de trabalho altamente competitivo busca retirar 

do mercado aqueles que não atendem mais aos seus requisitos, entre eles os idosos. 

Como resultado vem a aposentadoria e a perda do vínculo social dos indivíduos que, 

“formados para o sucesso e para um desempenho de alta produtividade, se vêem 

colocados num plano secundário da sociedade que lhes reserva os papéis de status mais 

baixo.” (p.1391) 

Por outro lado, Debert (2000) mostra que novos padrões de aposentadoria  

 

____________________ 
15A Lei Eloy Chaves pode ser lida na íntegra em http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/23/1923/4682.htm 

http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/23/1923/4682.htm
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englobavam uma população cada vez mais jovem, proporcionando uma nova 

configuração de gestão da velhice. Junto a uma nova estrutura de empregos acontecia a 

proliferação de etapas intermediárias de envelhecimento (meia-idade, terceira idade, 

aposentadoria ativa) que poderiam ser estágios propícios para a realização de novos 

projetos. 

Desta forma, depara-se com uma diversidade de situações: ao mesmo tempo que 

se exige do trabalhador uma maior permanência no mercado de trabalho a fim de que 

possa se beneficiar da aposentadoria, este mesmo mercado, respondendo a uma 

exigência de alta produtividade e competitividade, busca retirar o trabalhador que já não 

correspondem às suas expectativas. Isto leva a um questionamento sobre como o 

trabalhador idoso pode ser reinserido neste mercado de trabalho tão exigente, e também, 

como o trabalhador pode se preparar para se beneficiar de sua aposentadoria, por 

exemplo, através de programas de pré-aposentadoria. 

A pesquisa de Mori (2006), que investigou a reinserção dos aposentados no 

mercado de trabalho, mostra que os aposentados sentiam-se valorizados e úteis por 

poderem desenvolver seus trabalhos com responsabilidade e de forma prazerosa, apesar 

da sensação de inutilidade que lhes era culturalmente imposta, por trabalhadores mais 

jovens que tinham uma visão de que os velhos são improdutivos, obsoletos e 

desmotivados. Entretanto, muitos dos aposentados que continuavam no mercado de 

trabalho não o faziam por opção, e sim, por necessidade, corroborando as matérias que 

diziam que as aposentadorias dos idosos eram a garantia de subsistência de filhos e 

netos. Com o achatamento do valor das aposentadorias dos entrevistados, 

gradativamente eles foram perdendo seu poder de compra.  

O autor conclui que as relações de trabalho, seu significado, seu valor e sua 

qualidade precisam ser constantemente discutidos, além da necessidade de mudanças 
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que tragam satisfação em trabalhar e qualidade de vida aos trabalhadores idosos. É 

preciso que o trabalhador idoso seja incluído neste mercado de maneira participativa, 

com oportunidades de atualização, além de ser reconhecido como uma pessoa capaz de 

exercer suas atividades da melhor maneira possível. 

A pesquisa de Linari (2004) analisou as transformações ocorridas na vida dos 

aposentados que passaram pelo Programa de Preparação Pré-Aposentadoria da 

Companhia Energética de São Paulo (CESP): observou o rebatimento na vida dos 

aposentados, se houve transformação no novo ciclo de vida dos aposentados e observou 

se o programa minimizou o impacto provocado pela passagem do estágio de trabalho 

para a aposentadoria. Os resultados mostraram que as metas do programa foram 

alcançadas, no sentido de preparar os trabalhadores e suas famílias para a aposentadoria; 

para a maioria dos entrevistados, o impacto desta passagem foi minimizado, com 

exceção de um deles que declarou que o Brasil não estava social e culturalmente 

preparado para lidar com seus aposentados. Este resultado poderia estar relacionado ao 

fato de que a CESP proporcionava uma complementação de aposentadoria, garantindo 

certa tranqüilidade econômica. A pesquisadora relacionou o sentido da aposentadoria 

com as condições pessoais do ex-trabalhador, passadas e presentes, associadas aos 

retornos financeiros, sociais e profissionais que o trabalho ofereceu. Mostrou, ainda, que 

o rebatimento na vida dos entrevistados foi positivo, pois todos desempenhavam um 

papel importante em suas famílias e na sociedade. 

Desta forma, Linari (2004) apontou que a vida dos entrevistados pareceu ter 

melhorado com a participação no Programa de Preparação Pré-Aposentadoria, 

sugerindo a necessidade de mais estudos que colaborem com a preparação dos 

trabalhadores. Esta preparação poderia servir para ampliar os espaços daqueles 

trabalhadores que se utilizaram do trabalho para manifestar sua criatividade, 
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autodeterminação, e projeto de vida, e a aposentadoria, agora, trazia a possibilidade de 

conquistar novas metas diferentes daquelas concentradas no mundo do trabalho. 

As matérias da revista sugerem que a aposentadoria é um tema de grande 

preocupação no contexto brasileiro. Demonstra, também, uma diversidade de situações 

que requer uma atenção especial por parte dos governantes. 

 

 

Lazer 

Composta por um conjunto de 24 matérias, que surgiram a partir de 1971, este 

assunto abrange, também, as 12 matérias que versaram sobre o Turismo destinado aos 

idosos, surgidas a partir de 1976, totalizado, então, 36 matérias sobre o assunto. 

As matérias mostravam programas desenvolvidos por assistentes sociais, com o 

objetivo de evitar a marginalização dos idosos. Neles eram ensinados trabalhos 

artesanais, além de outras atividades como: natação, ioga, ginástica, e o planejamento de 

excursões, que exerciam uma grande atração na população idosa. Também mostrou 

iniciativas que garantiam a entrada franca em eventos culturais e outros (Veja, 

18/02/1976, p. 61; 17/11/1976, pp. 93-96); e também foram encontradas algumas 

propagandas sobre asilos, que desenvolviam atividades de lazer para seus idosos. (Veja, 

28/03/1979, p. 60) 

A entrevista de Skinner apresentava a sugestão de atividades simples para 

relaxar nas horas de lazer, como por exemplo, a leitura ou assistir a programas de 

televisão “não tão brilhantes”, para que a pessoa conseguisse retornar ao trabalho mais 

disposto (Veja, 15/06/1983, p. 6). Outra matéria mostrava uma agência que oferecia 

viagens para turistas idosos, sem que eles soubessem o destino, já que estavam à 

procura de aventura. (Veja, 20/04/1983, p. 66)  
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Os idosos com renda e patrimônios maiores do que os jovens tinham se tornado 

um mercado interessante para a oferta de turismo e lazer. Os empreendimentos 

turísticos estavam investindo na conquista de turistas da terceira idade, além de que, 

novas leis surgiam para beneficiar os idosos nesta área, como o direito a prioridade na 

hora de embarcar em aviões e ônibus (Veja, 28/04/1999, p. 78; 07/10/1998, p. 159). Nos 

países desenvolvidos (Estados Unidos, Japão e Europa) o governo, as empresas e outras 

instituições precisavam se adaptar para atender ao contingente de idoso cada vez maior, 

e ao seu interesse por atividades de lazer e turismo (Veja, 10/03/1999, pp. 69-70).  

Outras matérias falavam sobre o interesse das construtoras em erguer edifícios 

de flats e apart-hotéis destinados aos idosos, e que ofereciam, entre outras coisas, uma 

variedade de atividades de lazer. (Veja, 24/04/1999, p. 78) 

O mercado voltado para o consumidor idoso havia se tornado dos mais rentáveis 

e lucrativos. Passava a existir uma diversificação dos roteiros de viagens destinados aos 

turistas idosos, existindo até mesmo a opção de intercâmbios com outros países (Veja, 

22/03/2000, p. 91). Além disso, outras possibilidades de lazer para os idosos apareciam 

em centros de convivência de luxo, em asilos, ou por meio de viagens. (Veja, 

12/12/2007, pp. 128-132) 

Segundo Skinner e Vaughan (1983/1985), as pessoas precisam encontrar formas 

de preencher o tempo, já que “é sabido que nos segundos quarenta anos de vida, a 

felicidade depende mais de como usamos nosso lazer do que qualquer outra coisa.” (p. 

90) 

Se por um lado a questão do lazer pode ser resolvida através da oferta de 

atividades diversas, por outro, ensinar as pessoas a ocuparem melhor seu tempo livre 

não garante que elas se sentirão mais “felizes”. Recomeçar atividades que eram 

reforçadoras no passado pode ser uma boa opção, ou ainda, aprender coisas novas. 
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Questões financeiras parecem não ser impedimento ao lazer, pois é possível fazer 

muitas coisas com recursos limitados. (Skinner & Vaughan, 1983/1985, pp. 90-92) 

Considerando as matérias da revista, verificam-se iniciativas diversas, no sentido 

de ocupar o tempo livre dos idosos, contemplando aqueles com recursos financeiros e 

também àqueles que não os têm. Informa-se também um aumento crescente do 

investimento no setor turístico, principalmente, aos idosos com melhor situação 

financeira. Entretanto, não é possível afirmar que as questões relacionadas ao lazer e aos 

empreendimentos turísticos atingem a maior parte dessa população, levando em conta 

os idosos de baixa renda que, no Brasil, é um número significativo, além de que as 

prioridades nessa classe social, muitas vezes, estão ligadas às suas necessidades básicas 

de saúde, moradia, habitação e outras. 

 

 

Sexualidade 

Corresponde a 34 matérias que surgiram a partir de 1969. 

A descoberta de um medicamento, espécie de fonte da juventude, prometia 

melhorar o desempenho sexual de quem o utilizasse. No entanto, o medicamento foi 

desacreditado pelo meio médico (Veja, 29/01/1969, p. 47).  

Nesta mesma época, Master e Johnson realizaram uma pesquisa sobre os 

problemas de inadaptação sexual e publicaram um livro sobre o tema. A novidade do 

tratamento proposto pela dupla de pesquisadores foi que os velhos também poderiam ter 

uma vida sexual normal e ativa muito depois dos 80 anos, desde que fossem 

razoavelmente sadios e que tivessem um parceiro interessante e interessado. (Veja, 

27/05/1970, p. 63) 
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Além disso, moradores do vale de Vilcabamba, no Equador, que chegavam a 

viver 120 anos ou mais, eram capazes de manter relações sexuais em idades bem 

avançadas (Veja, 29/07/1970, pp. 52-58). Em uma situação muito diferente estavam os 

idosos asilados, fato que provocou um questionamento de como era tratada a 

sexualidade. O fato era que, até 1971, conforme dizia a matéria, não havia pesquisas 

sobre o comportamento sexual dos idosos, no Brasil. Mas, pesquisas feitas nos Estados 

Unidos demonstravam que a sexualidade rejuvenescia alguns idosos, no entanto, muitas 

vezes eles eram proibidos de manterem um contato sexual ou amoroso. (Veja, 

24/03/1971, p. 64) 

Tratamentos geriátricos eram oferecidos com o objetivo de melhorar o estado 

geral dos idosos e, com isso, melhorar sua atividade sexual. Os avanços da medicina 

aumentavam o limite máximo para o homem viver, mas a idéia que se tinha sobre a 

velhice nem sempre correspondia à realidade. Algumas alterações físicas e mentais 

decorriam apenas de imposições de “papéis” pela sociedade, sendo que a sexualidade 

dos idosos, então, poderia ser vivenciada sem impedimentos, apesar dos preconceitos 

por parte dos familiares e da sociedade. (Veja, 22/07/1981, p. 98) 

Em sua entrevista para a revista, Skinner considerou que o sexo já não era 

estimulante para os idosos. Ele dizia que o problema era que “na velhice somos 

gradualmente privados de todo tipo de reforço. O segredo é buscar formas de 

comportamento que compensem.” (Veja, 15/06/1983, p. 6) 

A procura por tratamentos para retardar os sintomas do envelhecimento era 

constante e, com isso, a melhora das atividades sexuais. A mulher na idade da 

menopausa passava a ter uma visão diferente desse período, diferenciando “o ser mulher 

do ser materno” e, nesse sentido, a sexualidade poderia continuar a ser experienciada. 

(Veja, 05/07/1995, p. 88) 
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Também a gerontóloga Elvira Abreu e Mello Wagner, em entrevista à revista, 

falou sobre o preconceito que os idosos sofriam em relação a sua sexualidade. Ela dizia 

que havia uma contradição por parte da sociedade, pois a idéia era de que “o velho é 

chato, mas se está namorando é considerado assanhado.” (Veja, 30/09/1992, p. 8) 

Em anos mais recentes, as matérias mostravam que a sexualidade, ainda, era 

vivenciada de maneira diferente por homens e mulheres como, por exemplo, as 

mudanças que interferiam em sua atividade sexual: desejo, excitação, orgasmo (Veja, 

edição especial de novembro/2002, p. 32). E ainda, após o divórcio os homens refaziam 

suas vidas com outras parceiras mais facilmente do que as mulheres (Veja, 26/11/2003, 

p. 60). Além do que, os homens tinham medo de envelhecer porque isso significava, 

entre outras coisas, perder a ereção e o desejo pelo sexo. (Veja, 12/12/2006, p. 117)  

Com a idéia de promover o conceito de idoso ativo, com uma vida sexual 

saudável, em entrevista à Veja, o prefeito chileno de Lo Prado contou sobre a 

distribuição de Viagra aos idosos de sua cidade. (Veja, 07/05/2008, p. 48). 

E ainda, com o número crescente de pessoas idosas sadias e ativas, os 

especialistas da área de envelhecimento reformularam as definições sobre velhice – 

surgiam os “idosos jovens”. Pessoas acima de 65 anos que continuavam suas atividades, 

inclusive as sexuais. (Veja, 07/01/2009, pp. 82-85)  

Para Skinner e Vaughan (1983/1985) a atividade sexual, descrita em romances e 

retratada em filmes, quase sempre envolve pessoas jovens, sendo que “uma cena de 

amor entre duas pessoas idosas pode parecer improvável ou ridícula”. Mas, o sexo é 

algo de que os velhos devam desistir para evitar críticas. O que pode acontecer é que 

talvez ela seja menos freqüente, entretanto, é algo “natural.” (p. 108) 

Pires (1998) destaca alguns aspectos mais pontuais, que demonstram o quanto a 

sexualidade é envolvida por certos tabus. O prazer sexual e o “companheirismo” só 
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podem ser vivenciados por pessoas famosas, a diferença de idade entre os parceiros 

ainda gera desconfiança em relação aos interesses que podem estar envolvidos na 

relação, ou ainda, uma relação entre uma mulher mais velha e um homem mais jovem 

pode proporcionar prazer sexual para essa mulher que já se sente livre dos controles 

impostos pela sociedade. 

Diante do exposto até aqui, as matérias encontradas na Veja sugerem que ainda 

há muito preconceito por parte da sociedade em relação, também, à sexualidade dos 

idosos. Por outro lado, assim como ocorre com o “culto à beleza”, manter-se 

sexualmente ativo parece ser quase uma obrigação, para aqueles que almejam adiar a 

velhice. 

  

 

Memória 

O conjunto que compõe o tema é formado por 28 matérias, que surgiram a partir 

de 1973. 

Foram apresentados tratamentos e teorias que teriam influência sobre a memória, 

e dentre eles estava o tratamento da Doutora Aslan através de um medicamento que 

prometia a melhoria do estado geral, assim como a regressão ou cura de uma variedade 

de males ligados ao envelhecimento, inclusive os problemas de memória (Veja, 

14/02/1973, p. 50); outras teorias falavam sobre o controle químico do envelhecimento 

nos efeitos benéficos sobre a memória. (Veja, 17/01/1979, pp. 60-62) 

 Outros tipos de tratamentos foram descritos, como: o processo de quelação, que 

consiste em administrar um medicamento, tendo como conseqüência o ativamento da 

memória, entre outros benefícios (Veja, 02/04/1986, p.43); os cuidados da Geriatria 

Preventiva que previne os sintomas do envelhecimento, incluindo os problemas com a 
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memória (Veja, 02/09/1987, p. 69); e, o novo tratamento geriátrico através de injeções 

de RNA mensageiro, na tentativa de melhorar o estado geral dos pacientes, também 

incluindo problemas com a memória (Veja, 04/05/1988, p. 99). 

As propagandas da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (Veja, 

01/06/1983, p. 65; 15/06/1983, p. 103; 13/07/1983, p. 81) e o lançamento do filme 

“Num Lago Dourado” (Veja, 31/03/1982, p. 122) mostravam a problemática da 

memória. 

Várias pesquisas relacionadas à memória foram desenvolvidas e os resultados 

foram: (a) os cientistas concluíram que a falta de memória seria evitável, sendo que 

parte dos motivos que levavam as pessoas a se tornarem esquecidas era a expectativa de 

que isso acontecesse (a perda da memória teria se tornado um traço cultural), mas a sua 

falha já não era considerada normal no envelhecimento (Veja, 24/08/1994, p. 73); (b) os 

médicos americanos descobriram que a hipertensão não interferia na capacidade 

cognitiva (memória) de suas vítimas na velhice (Veja, 17/02/1999, p. 22); (c) 

pesquisadores da Universidade de Illinois mostraram que uma hora de caminhada, três 

vezes por semana, ajudava a prevenir perda da memória em idosos. (Veja, 04/08/1999, 

p. 34) 

 Segundo o médico americano Michael Roizen, as pessoas poderiam apresentar 

uma idade biológica real que poderia não condizer com a idade cronológica. Os fatores 

como: fumo, hábitos alimentares saudáveis e sedentarismo estariam diretamente ligados 

ao envelhecimento das artérias, sendo que ao se adiar o envelhecimento das artérias, 

também seria adiada uma série de condições associadas à velhice, como o ataque 

cardíaco, a perda da memória, o derrame a até parte das rugas. (Veja, 11/06/2003, pp. 

98-99) 
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Outras matérias traziam a importância dos relacionamentos sociais na 

preservação da memória. Pesquisas afirmavam que as pessoas que tinham família e 

amigos envelheciam com mais lucidez, além do que idosos solteiros gozavam de melhor 

memória e habilidades comunicativas. (Veja, 25/07/2001, p. 128)  

A pesquisa da Universidade Católica do Chile mostrava que viajar fazia bem aos 

idosos, indicando que quando eles saíam da rotina e conheciam lugares novos suas 

memórias se beneficiavam. (Veja, 23/03/2005, p. 36) 

Skinner (1985) relaciona as mudanças que ocorrem no sistema nervoso, durante 

o envelhecimento, com o esquecimento das pessoas idosas. Ele diz que “não há óculos e 

cadeiras de rodas para essas deficiências, mas um ambiente cuidadosamente planejado 

pode torná-las menos perturbadora.” (p.45). Ele sugere que “é melhor considerar a 

memória simplesmente como o processo de criar, da melhor forma possível, uma 

situação em que possamos nos lembrar com mais facilidade.” (p. 46) 

Segundo Yassuda (2006), a memória humana vem sendo estudada por 

profissionais de diversas áreas, em particular por geriatras, neurologistas e psicólogos. 

(p. 1245)   

Nesse sentido, a diferença entre o que Skinner fala sobre o tema e o que é 

encontrado na Veja pode estar relacionada à diversidade de profissionais que discorrem 

sobre o tema, ou ainda, pela diferença com que a análise do comportamento trata do 

assunto. 

 

 

Sobre o morrer 

O conjunto que compõe este assunto é formado por 20 matérias, sendo que elas 

surgiram a partir de 1979. 
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Algumas teorias acreditavam que o envelhecimento poderia ser controlado 

quimicamente e a morte adiada. Cientistas acreditavam que se uma pessoa conseguisse 

manter sua imunidade igual à da idade de 10 anos, até a passagem do milênio, então, ela 

poderia viver 200, 300 ou até 400 anos, pois o segredo da juventude seria descoberto e o 

processo de envelhecimento seria dominado. (Veja, 30/07/2003, p. 97) 

Outra teoria falava sobre as modificações genéticas que seriam capazes de 

aumentar a longevidade e adiar a morte, através da correção de erros genéticos que 

estariam por trás do envelhecimento (Veja, 18/03/1991, p. 77); e ainda, a teoria para o 

envelhecimento que dizia não existir genes da velhice, e sim, genes da longevidade. As 

pessoas que tivessem esse gene poderiam adiar sua morte. (Veja, 09/07/1986, pp. 58-59) 

Houve ainda matérias sobre o lançamento do filme “Quarteto Basileus” e “Num 

Lago Dourado”, sendo que ambos faziam uma reflexão sobre a morte; e o grupo de 

dança Corpo apresentando “Canções”, uma coreografia sobre a velhice mostrando uma 

preocupação com a solidão e a morte. (Veja, 19/08/1987, p. 110) 

E ainda, uma pesquisa que mostrava que os soviéticos estavam vivendo menos, 

devido ao aumento de ingestão de bebidas alcoólicas, e aos problemas após a 

aposentadoria, por não terem o que fazer. (Veja, 12/10/1993, p. 56) 

Existia a possibilidade da engenharia genética interferir no ciclo da vida, 

aumentando a expectativa de vida de uma pessoa e adiando sua morte (Veja, 

14/08/1996, p. 87). Além disso, foi mostrado o descaso com a morte dos idosos da 

clínica Santa Genoveva, no Rio de Janeiro. (Veja, 05/06/1996, p. 87) 

A entrevista com o médico gerontologista Alexandre Kalache mostrava que as 

causas de mortalidade do idoso eram as mesmas na África ou na Noruega, e que vencida 

a morte prematura na infância, a expectativa de vida do idoso que morava em países em 

desenvolvimento era muito parecida com a dos países desenvolvidos.  
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O idoso favelado no Brasil hoje morre de câncer, de derrame, do coração 

e de diabetes. Antes, o idoso favelado [grifo nosso] não vivia o suficiente 

para sofrer desses males, que eram considerados doenças de rico. (...) Os 

ricos, por outro lado, aprenderam a se alimentar melhor e, beneficiados 

pelos avanços da medicina, adquiriram condições de evitar ou adiar os 

males fatais. (Veja, 06/07/2005, p. 14) 

 

Lya Luft, em seu livro “Perdas e Ganhos”, fazia reflexões sobre a morte, entre 

outras coisas. (Veja, 30/07/2003, p. 99) 

O assunto traz em si um “sentimento de medo” quando as matérias relatam a 

expectativa de um adiamento da morte. Skinner e Vaughan (1983/1985) falam que 

“grande parte do problema é representado pela incerteza. Não aprendemos por 

experiência pessoal a enfrentar nossa própria morte.” (p. 114) 

As matérias sugerem que o “sentimento de medo, incerteza e descaso” fazem do 

assunto algo pouco discutido. 

 

 

Os Cuidadores 

Esse assunto compõe um conjunto de 18 matérias, que surgiram a partir de 1976. 

Nessa década, as matérias mostravam a Sociedade de Assistência Social e seu 

asilo para cuidados das pessoas idosas. (Veja, 04/02/19876, p. 66; 03/03/1976, p. 81) 

As matérias da década de 80 descreviam o seguinte panorama: as pessoas 

estavam envelhecendo e, com isso, surgia a necessidade de alguém cuidar desses idosos, 

familiares ou não. Essa situação revelava um problema nas relações familiares e sociais. 
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Dessa forma, o idoso se transformava em “prisioneiro doméstico”, perdendo sua 

autonomia e independência. (Veja, 25/05/1983, p. 146) 

Novamente, apareciam as propagandas da Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia com a oferta de livretos denominados “Convivência Familiar com 

Idosos.” (Veja, 01/06/1983, p. 65; 15/06/1983, p. 103; 13/07/1983, p. 81)  

O surgimento de uma nova lei obrigando os filhos a cuidarem dos pais, sendo 

uma amostra do projeto de criação do Estatuto do Idoso, deixava à mostra o quanto ela 

era falha por não explicar como seria aplicada, nem garantir que o idoso teria uma vida 

digna. Além disso, o problema estava nas muitas famílias que não tinham como 

sustentar a si mesmas, dificultando a possibilidade de se responsabilizarem por seus 

idosos. (Veja, 12/05/1993, p. 70) 

Por outro lado, alguns brasileiros com mais de 60 anos formavam uma geração 

dourada, com renda e patrimônio maiores do que os mais jovens. O mercado estava 

interessado nessa população mais velha e com mais recursos financeiros para investir. 

Segundo Guita Debert “os velhos não se incomodam de serem vistos como velhos, mas 

eles fogem de tudo que associe a velhice à fragilidade e a doença”. Era nesse contexto 

que as famílias chefiadas por pessoas idosas apresentavam uma renda per capita maior 

do que as que eram encabeçadas por pessoas jovens. (Veja, 17/04/1996, pp. 54-58) 

E ainda, apareciam construtoras interessadas em erguer flats e apart-hotéis 

destinados aos idosos, onde a estrutura era toda voltada ao bem-estar de seus moradores. 

No entanto, Guita Debert afirmou que “os idosos precisam manter uma certa intimidade 

à distância com os familiares”, ou seja, não bastava oferecer conforto aos idosos, era 

preciso que eles sentissem a segurança que seus familiares podiam oferecer [grifo 

nosso]. (Veja, 28/04/1999, p. 78) 
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Com as mortes dos idosos na Casa de Repouso Santa Genoveva, no Rio de 

Janeiro, ficava explícita a falta de cuidados por parte dos responsáveis. (Veja, 

05/06/1996, p. 87) 

A partir do ano 2000, as matérias voltavam o seu olhar para os cuidadores que 

precisavam de cuidados, por se encontrarem numa situação difícil por razões práticas e 

emocionais. Estudos mostravam que as pessoas envolvidas nos cuidados de idosos 

poderiam apresentar a chamada “Síndrome do Cuidador”, caracterizada por uma 

complexidade de sentimentos: a satisfação por oferecer seus cuidados ao idoso e culpa 

por querer se livrar de tal trabalho. Existia a possibilidade dos cuidadores participarem 

de grupos terapêuticos, cursos para amenizar o desgaste físico e emocional. (Veja, 

11/10/2006, pp. 96-98) 

Além disso, se o idoso não quisesse depender dos cuidados dos familiares, era 

preciso duas coisas: ter uma poupança ou aposentadoria que lhe permitisse continuar a 

tomar decisões sobre o próprio destino e destruir um mito de que as casas de repouso 

seriam depósitos de pessoas. O fato era que os idosos, tendo condições, preferiam ter 

suas próprias casas, manter contato com seus objetos e a vizinhança a qual se habitou. 

(Veja, 25/10/2006, pp. 124-125) 

As famílias que não podiam cuidar de seus idosos, mas com renda suficiente 

para financiar um bom lugar, tinham como opção os centros de convivência de luxo 

para os idosos. (Veja, 03/10/2007, p. 115) 

Segundo a economista Ana Camarano, cerca de 70 % dos asilos brasileiros 

foram abertos a partir dos anos 80, e sua multiplicação se deu em conseqüência da 

inserção da mulher no mercado de trabalho, fazendo com que os idosos perdessem sua 

assistência dentro de suas próprias famílias. (Veja, 14/05/2008, p. 55) 
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O estudo de Pires (1998) mostra alguns aspectos importantes em seus achados, 

em relação a este tipo de assunto. Quando os idosos não apresentavam declínios físicos 

e mentais do envelhecimento, a relação estabelecida entre pais e filhos era cercada de 

carinho, compreensão e admirações mútuas. No entanto, quando a relação envolvia 

perda, como declínios físicos e mentais, ela se tornava um problema para os idosos e 

para seus cuidadores. O autor ainda referiu que as revistas estudadas (Cláudia e 

Playboy) apresentaram dificuldades em expor tais relações. 

Skinner e Vaughan (1983/1985) falam que uma boa oportunidade para se pensar 

sobre a velhice é quando se tem a responsabilidade por alguém idoso. É fácil cuidar do 

idoso se ele não tem problemas de saúde ou financeiros. O problema é quando eles não 

conseguem viver bem suas vidas, e ajudá-los pode significar que o cuidador vai viver 

melhor a própria vida. No entanto, a pessoa idosa precisa mais do que cuidados médicos 

e previdência social. (p.20) 

Considerando o que Skinner e Vaughan (1983/1985) falam em seu livro, as 

matérias publicadas na Veja vêm mostrar o quanto a velhice pode ser um problema 

àqueles que são os responsáveis. E ainda pior, quando os problemas levam à violência 

doméstica. Por outro lado, mostra que muitos cuidadores podem adoecer perante a 

situação de cuidar do idoso, caso não tenha um suporte que o ampare.  

A questão aponta para o despreparo que a sociedade enfrenta perante a velhice. 

 

 

Organização do Espaço Físico  

Formada por um conjunto de 16 matérias que surgiram a partir de 1976. 

A matéria do ano de 1976 trazia à tona o despreparo da sociedade em relação aos 

idosos. A matéria contava, por exemplo, que o Departamento de Urbanização do Estado 
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do Rio de Janeiro havia determinado a retirada do encosto dos bancos das praças 

públicas, das quais os idosos eram os grandes freqüentadores. Essa atitude refletia a 

falta de preocupação com a população idosa. (Veja, 17/11/1976, p. 93) 

Uma realidade diferente se configurava: as construtoras estavam erguendo 

edifícios de flats e apart-hotéis destinados aos idosos, tendo o cuidado em projetá-los 

com as adaptações adequadas às suas limitações (Veja, 28/04/1999, p. 78); e ainda, 

mostrava a preocupação dos cientistas em relação ao risco de quedas dos idosos, 

propondo uma residência segura através do uso de normas técnicas . (Veja, 14/07/1999, 

p. 128) 

Continuava a preocupação com as adaptações da casa para torná-las mais 

seguras e evitar acidentes (Veja, 05/01/2005, p. 99). Além disso, eram oferecidos 

acessórios que tornavam a vida do idoso mais confortável e segura, como: poltrona 

dirigível, carro para subir e descer escadas, e outros. (Veja, 30/07/2003, p. 97) 

Eram oferecidos centros de convivência de luxo para os idosos cujas famílias 

não tinham condições de cuidar (Veja, 03/10/2007, p. 115); e ainda, condomínios da 

terceira idade em que os idosos poderiam manter a independência sem se preocuparem 

com a rotina da casa. Ambos adaptados para receberem os idosos com segurança. (Veja, 

11/05/2005, p. 140) 

As matérias da revista sugerem um avanço nos estudos para tornar o espaço 

usado pelo idoso mais seguro. Medidas simples são cabíveis e não são necessários, 

muitas vezes, gastos financeiros para tornar a casa do idoso mais segura. O problema 

pode estar no espaço público, que depende de medidas governamentais para a realização 

dessas mudanças. 
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Criatividade 

O assunto forma um conjunto de seis matérias, que surgiram a partir de 1981. 

As matérias se concentraram, principalmente, na década de 80, e elas mostravam 

que estava cientificamente provado que a capacidade mental e a criatividade 

permaneciam até o fim da vida.  

 

Monet pintou suas mais importantes telas aos 73 anos de idade; Verdi 

compôs a ópera „Falstaff‟ aos 80 anos; a antropóloga Margaret Mead 

realizou sua mais importante pesquisa na Nova Guiné aos 72 anos; 

Michelangelo foi nomeado arquiteto-chefe da Basílica de São Pedro aos 

71 anos. Assim, um infindável número de exemplares vem provar que a 

idade, quando não levada em consideração por seu portador, não é 

impedimento para a realização de todos os atos vitais. (Veja, 22/07/81, p. 

98) 

 

Além desse exemplo, as propagandas da Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia traziam outros exemplos: Agatha Christie, Pablo Picasso, Alfred 

Hitchcock e Winston Churchill, personalidades que ainda mantinham-se criativos na 

época. (Veja, 04/05/1983, p. 61; 18/05/1983, p. 105; 13/07/1983, p. 81; 10/08/1983, p. 

109)  

O tema só voltou a ser abordado em 2004: uma matéria que falava de um recurso 

para se construir “uma estrutura mental e emocional sólida”: a criatividade seria “um 

recurso clássico para o indivíduo enxergar melhor o mundo e a si próprio.” (Veja, 

25/08/2004, p. 94) 
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Skinner e Vaughan (1983/1985) argumentam em seu livro que “as pessoas, em 

geral, continuam a defender seus pontos de vista da juventude.” E, os exemplos de 

pessoas famosas e criativas podem não demonstrar realmente a capacidade criativa dos 

idosos, já que poucas pessoas são criativas como elas em qualquer idade. (p. 65). No 

entanto, um estudo de Harvey C. Lehman intitulado Age and Achievement (1953, citado 

por Skinner & Vaughan, 1983/1985) relatada evidências de que haveria uma 

“ressurgência” da criatividade na velhice. 

O número de matérias da Veja, que fala sobre a criatividade no idoso, é muito 

pequeno, o que sugere não ser um assunto de importância para a revista. 

 

 

Na seqüência, uma nova maneira de analisar foi inserida, a partir de uma visão 

mais ampla de alguns temas que estão relacionados. 

 

 

Políticas Públicas para o Idoso 

Para análise decidiu-se trabalhar num mesmo conjunto quatro temas inicialmente 

separados: Processos Patológicos do Envelhecimento (28 matérias), Violência contra o 

Idoso (8 matérias), e Direitos do Idoso (18 matérias). 

Com exceção do assunto Violência contra o Idoso, cujas matérias surgiram a 

partir de 1983, todas as outras tiveram início em 1970. 

A publicação do livro “A Velhice”, de Simone de Beauvoir, trazia uma reflexão 

sobre a velhice, as doenças que acompanhavam esse processo, e mostrava a necessidade 

de se garantir os direitos dos idosos. (Veja, 11/03/1970, pp. 69-70) 
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As políticas públicas para o idoso passavam a ser uma preocupação das 

Secretarias ligadas à Promoção Social. No Rio de Janeiro, calculava-se que dos 400.000 

idosos apenas 80.000 recebiam assistência devida. Sendo criada, então, a Fundação do 

Bem-Estar do Idoso (Veja, 11/03/1970, pp. 69-70). E em Curitiba, um trabalho 

desenvolvido pelo Programa de Assistência Social ao Idoso, instituído em 1975 na sede 

do INPS, também procurava atender a essas necessidades. (Veja, 18/02/1976, p. 61) 

Os INPSs de São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza, Maringá, 

voltados para as dificuldades em estabelecer uma política social de respeito aos idosos, 

começavam a promover encontros para a discussão daquilo que poderia ser feito para 

atender às pessoas que estavam envelhecendo. De um plano conjunto da Secretaria do 

Bem-Estar Social da Prefeitura de São Paulo e o SESC foi criado o Movimento Pró 

Idoso, que agregavam o INPS, a Associação Cristã de Moços, além de secretarias 

municipais e estaduais ligadas à Promoção Social. (Veja, 17/11/1976, pp. 93-96) 

As matérias começavam a falar sobre a síndrome de Alzheimer, e a possibilidade 

de ela ser confundida com outros tipos de doenças, já que uma das características era o 

envelhecimento precoce das pessoas. (Veja, 22/05/1985, p. 58) 

Surgia um novo medicamento para o rejuvenescimento, que eram suplementos 

que podiam auxiliar no tratamento de doenças ligadas à velhice (Veja, 19/05/1976, p. 

46); e, também, outros tratamentos de doenças relacionadas ao envelhecimento, entre 

eles, o processo de quelação. (Veja, 02/04/1986, p. 58) 

E ainda, uma nova teoria para o envelhecimento e o tratamento de suas doenças, 

que estaria relacionado aos genes da longevidade, e não mais aos genes da velhice. 

(Veja, 09/07/1986, pp. 58-59) 

Começava a chamar a atenção a geração dos maiores de 60 anos, resultando em 

problemas familiares e sociais. Aumentava o número de idosos que necessitavam de 
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cuidados, e a maneira proposta de se atacar o problema era melhorando o atendimento 

aos idosos em ambulatórios e hospitais (Veja, 25/05/1983, p. 146). No entanto, os 

idosos dependentes de cuidados, muitas vezes, sofriam abusos (maus tratos físicos e 

psicológicos) por parte de seus cuidadores, inclusive familiares (Veja, 25/05/1983, p. 

146).  

Por outro lado, uma maneira de se garantir direitos que possibilitassem uma 

velhice mais tranqüila era através de planos de previdência privada, que já estava 

apresentando uma grande adesão. A oferta era estendida a pessoas que ganhavam mais 

de 10 salários mínimos por mês e que não eram funcionários públicos, já que estes têm 

direito à aposentadoria integral. (Veja, 25/05/1983, p. 80) 

Nesta década, no Brasil, 129 leis federais, estaduais e municipais já 

beneficiavam os idosos, entre elas estavam: atendimento preferencial nos bancos e 

supermercados, prioridade na hora de embarcar em aviões e ônibus, descontos em 

eventos culturais (Veja, 07/10/1998, p. 159), uma nova lei que obrigava os filhos a 

cuidarem de seus pais, sendo que os responsáveis que abandonassem seus idosos 

estariam sujeitos à pena de prisão. Contudo, a mesma não detalhava a sua aplicabilidade 

e nem garantia uma vida digna aos idosos, já que muitos filhos responsáveis por seus 

pais, muitas vezes, não tinham condições de sustentarem a si mesmos. (Veja, 

12/05/1993, pp. 70-71) 

A entrevista da gerontóloga Elvira Abreu Mello Wagner mostrou que, no Brasil, 

os idosos sofriam muito por não cobrarem efetivamente seus direitos. Já nos Estados 

Unidos a terceira idade estava organizada em associações, que tinham força junto ao 

governo. Entretanto, no Brasil, a situação era diferente, porque a Justiça não primava 

por defender os direitos dos idosos, além das pessoas de todas as idades não 

conhecerem seus direitos resguardados pela Constituição. (Veja, 30/09/1992, pp. 7-8)  
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Os avanços da ciência prometiam uma vida mais longa com menos doenças e 

mais vitalidade através do tratamento à base de hormônio do crescimento, mas sem 

efeito sobre todos os males (Veja, 25/07/1990, pp. 56-63). Pesquisas desenvolviam um 

novo medicamento para o tratamento das doenças associadas ao envelhecimento: como 

descalcificações, arterioesclerose, Parkinson, Alzheimer (Veja, 18/01/1995, p. 46), além 

de demonstrar que a falta de memória já não era considerada como doença normal do 

processo de envelhecimento e que poderia ser tratada. (Veja, 24/08/1994, p. 73) 

Também foi mostrado que a população dos centenários era a que mais crescia no 

mundo, apresentando baixas taxas de incidência de doenças mentais. (Veja, 30/06/1999, 

pp. 76-78) 

No entanto, os problemas sociais decorrentes do envelhecimento da população 

continuavam a mostrar que o Brasil de velhos necessitava de mais hospitais, mais 

médicos e mais aposentadoria. O problema estava na dificuldade que se encontrava em 

alimentar as contribuições da Previdência e impostos que pagavam os remédios nos 

hospitais. A rede pública estava despreparada para atender uma maior quantidade de 

idosos (Veja, 13/08/1997, pp. 34-36). 

Um estudo da Escola Paulista de Medicina mostrava que, apesar de representar 

8% da população, os idosos de São Paulo ocupavam 30% das vagas de hospitais da rede 

pública estadual. Como seu tratamento custava em média o dobro do de crianças, os 

idosos consumiam 45% das verbas de hospitais liberadas pela Secretaria de Saúde. Uma 

das formas de diminuir a conta do hospital seria fazer como a Inglaterra, que na década 

de 60 inaugurou espaços públicos que funcionavam como postos de saúde e de 

entretenimento. Eram os chamados centros de convivência, em que os idosos poderiam 

ser medicados entre outras coisas. (Veja, 17/04/1996, p. 58) 
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Nesta década, o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) fez uma declaração, na qual afirmava que o país não estava preparado para 

envelhecer. Os jovens estavam diminuindo e os idosos aumentando, e a estrutura para 

cuidar de cada geração era desproporcional – 11.800 pediatras registrados e apenas 310 

geriatras (Veja, 17/01/2001, p. 32), demonstrando ainda uma vez a dificuldade frente ao 

envelhecimento da população. (Veja, 15/09/2004, pp. 106-108) 

Na entrevista dada pelo Dr. Alexandre Kalache, ele falou que: “o sistema de 

saúde e a infra-estrutura urbana não levam em consideração o aumento acelerado de 

pessoas da terceira idade.” Outro problema levantado foi em relação aos vários tipos de 

abusos que os idosos sofriam, dizia que em uma pesquisa recente as mulheres idosas, 

que moravam com os filhos em apartamentos pequenos, acabavam sendo vítimas de 

vários tipos de abusos. A OMS (Organização Mundial de Saúde) havia estimado que 

entre 7% e 10% dos idosos do mundo sofriam algum tipo de maus-tratos físicos ou 

psicológicos. Uma forma mais comum de abuso era o financeiro, em que o idoso 

acabava sendo extorquido pelos familiares. Ele dizia que, no Brasil, os pesquisadores 

estavam começando a levantar dados sobre os maus-tratos aos idosos. (Veja, 

06/07/2005, p. 11) 

O drama ocorrido nas famílias, pela recusa a cuidar dos parentes idosos ou pela 

dificuldade daqueles que se propunham a cuidar, muitas vezes, favoreciam abusos 

(Veja, 11/10/2006, pp. 96-98), principalmente, as dificuldades encontradas pelas 

pessoas nos cuidados com idosos com doenças degenerativas, entre outras, a síndrome 

de Alzheimer. A informação era que tal síndrome, de causa desconhecida, acometia 

mais as mulheres do que homens e que a doença era caracterizada pela “perda 

progressiva das funções intelectuais” (memória, capacidade de tomar decisões e 
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atenção); a matéria se completava com a informação de que a reposição hormonal 

poderia ajudar a prevenir a doença. (Veja, edição especial de agosto/2002, p. 89) 

Outras matérias destacavam que as pessoas estavam vivendo mais e de maneira 

diversa aos seus avós. Os componentes genéticos e ambientais continuavam a ser o foco 

na explicação do processo de envelhecimento, e a ciência continuava a prometer uma 

velhice mais saudável e prazerosa (Veja, 15/09/2004, pp. 96-102). Além disso, as 

ciências farmacêuticas e a medicina identificavam e tratavam as doenças próprias da 

idade com métodos de diagnósticos mais precisos, técnicas cirúrgicas mais apuradas e 

medicamentos mais eficazes. (Veja, 07/01/2009, pp. 68-72) 

Uma explicação para o envelhecimento foi apresentada, segundo o cientista 

Thomas Kirkwood, biólogo da década de 70, “envelhecemos porque a seleção natural se 

recusa a pagar um preço alto para manter um „soma‟ que não interessa mais”. A matéria 

falava que as pessoas envelheciam porque deixavam de ser interessantes para a 

perpetuação da espécie. (Veja, 07/01/2009, pp. 74-77) 

Novos direitos foram garantidos aos idosos através lei assinada pelo então 

presidente Fernando Henrique Cardoso, que dava às pessoas com mais de 65 anos a 

prioridade na tramitação de processos jurídicos (Veja, 10/01/2001, p. 36), além da lei 

aprovada pelo Senado, que proibia os planos de saúde de cobrarem mais dos idosos, e 

que estava aguardando sanção do presidente Lula (Veja, 01/10/2003, p. 39). E ainda, o 

Estatuto do Idoso passava a valer (Veja, 07/01/2004, p. 6), entretanto, havia uma 

reflexão sobre o que realmente havia mudado na vida dos idosos, já que existia muita 

polêmica sobre o assunto. (Veja, 11/05/2005, pp. 138-139) 

Apesar de alguns direitos garantidos, algumas matérias mostravam que algumas 

empresas queriam cortar auxílios dados aos idosos, como por exemplo, as companhias 

aéreas. A discussão girava em torno da possibilidade da concessão de benefícios para as 
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pessoas ocorrerem mais tarde, já que as pessoas estavam vivendo mais. (Veja, 

10/07/2002, p. 56) 

Considerando os temas em análise, fica claro que o Brasil ainda está longe de 

oferecer uma infra-estrutura adequada para atender a população de idosos e suas 

necessidades. As matérias sugerem uma tentativa de garantir os direitos dos idosos com 

leis como o Estatuto do Idoso e outras. Entretanto a sociedade brasileira parece ainda 

não estar preparada para o cumprimento dessas leis, nem os idosos estão se 

beneficiando totalmente delas, talvez por falta de conhecimento, ou por não se 

organizarem de maneira a se exigir o cumprimento das leis que lhes garantam tais 

direitos. 

Apresenta, ainda, os problemas decorrentes da violência contra o idoso, que 

parece não ter o espaço real na mídia. Como apresentado por Souza (2009), a maneira 

como a violência é divulgada dificulta que, abusos como a violência doméstica, a 

apreensão dos cartões de benefícios e apreensão dos próprios benefícios, sejam mais 

explícitos, de modo que não são informações suficientemente publicadas pela mídia. No 

caso da Veja, a quantidade de matérias sobre violência é ínfima diante do universo de 

matérias publicadas pela mesma sobre outros assuntos, sugerindo que não é um tema de 

relevância para a mesma. 

Em relação ao tema processos patológicos do envelhecimento, as matérias 

sugerem que a ciência avançou muito nos cuidados com a saúde das pessoas fazendo 

com que elas vivam mais e com saúde, apesar das doenças que surgem em decorrência 

desse prolongamento da vida. O problema pode estar na população idosa com menos 

recursos financeiros, que pode não ter acesso a tais avanços, e conseqüentemente não se 

beneficiar dos mesmos. Ou ainda, os diagnósticos cada vez mais apurados e uma 

medicina que busca cada vez mais enquadrar as pessoas em uma classificação de 
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doenças, acabam por “patologizar” sintomas que, talvez, não sejam patológicos, e sim, 

um processo natural do envelhecer. 

 

 

Cuidados com a Beleza 

São 42 matérias que compõem este assunto, e elas surgiram a partir de 1981. 

O Dr. David Serson Neto, cirurgião plástico em São Paulo, falava que o primeiro 

contato entre os homens era o visual, e a partir daí, surgia a “primeira informação para a 

classificação que as pessoas faziam do próximo.” Dessa forma, certos “estragos 

externos provenientes do passar do tempo” poderiam tornar-se um impedimento. O 

surgimento de uma especialidade médica – a cirurgia plástica, e o seu ramo, a cirurgia 

estética – era então justificada, para que se cuidasse desse aspecto humano. O papel do 

cirurgião plástico seria o de retirar as características do que se convencionou chamar de 

“aspecto senil”. (Veja, 22/07/1981, p. 98) 

Foi nessa década, também, que surgiu a publicidade do creme anti-rugas (Veja, 

22/07/1981, p. 98; 28/08/85, p. 119; 11/09/85, p. 61; 13/11/85, p. 47; 04/12/85, p. 133). 

Novos produtos chegavam ao Brasil, para retardar o envelhecimento, entre eles: o 

medicamento contra rugas causadas pelo sol, cujo princípio ativo era o ácido retinóico 

(Veja, 02/01/1991, p. 46-47), além de cremes e remédios à base de embriões de animais, 

usados também para o tratamento de rugas. (Veja, 01/01/1992, p. 49) 

O culto à juventude nas sociedades ocidentais fazia com que as pessoas 

procurassem, cada vez mais cedo, os médicos geriatras. O uso da cirurgia estética era 

considerado um recurso extremo, e os bons cirurgiões tratavam preventivamente seus 

pacientes, a partir dos 30 anos, com injeções de uma determinada vitamina. (Veja, 

25/07/1990, pp. 56-63) 
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Outras matérias ainda falavam sobre o que as pessoas, inclusive atrizes, estavam 

fazendo para retardar o envelhecimento: mudanças de hábitos alimentares, atividades 

físicas, cirurgias plásticas, peeling a laser, medicamentos, peeling com laser de CO2 

ultrapulsado. (Veja, 17/07/1991, pp. 54-55; 12/08/1992, pp. 48-50, 05/07/1995, p. 4; 

03/07/1996, pp. 90-91) 

A importância era dada ao “parecer mais jovem”, e isto acontecia até mesmo 

entre o meio político. Uma matéria mostrava que o então presidente Fernando Henrique 

Cardoso fazia “lobby para que Pedro Malan retirasse a papada debaixo dos olhos ao 

qual ele respondeu: „Quero exercer o direito de envelhecer‟.” (Veja, 31/03/1999, p. 33) 

Após o ano 2000, as matérias versavam sobre quais os tratamentos estéticos 

estavam sendo usados para adiar o envelhecimento. Entre elas, as cirurgias plásticas, o 

uso de cosméticos, Botox. A novidade ficou por conta dos cremes cuja fórmula era feita 

após a análise de cinco genes relacionados ao envelhecimento, permitindo a reposição 

das substâncias que a pessoa iria precisar ao longo dos anos. A fórmula, portanto, era 

individual baseada na genética do indivíduo, e de acesso restrito já que o produto era 

fabricado nos Estados Unidos e o seu custo era alto. Apesar de impressionar, alguns 

cientistas desconfiavam da sua eficácia, alegando que “a ciência ainda não avançou o 

suficiente para saber como a genética pode interferir no processo de envelhecimento.” 

(Veja, 18/06/2003, p. 94) 

Os cuidados com a beleza envolviam também uma alimentação saudável (ainda 

se falava em dieta com restrição calórica), atividade física (Veja, 09/07/2008, p. 98), 

filtro solar e hidratante duas vezes ao dia e abandono do cigarro. (Veja, 24/08/2005, p. 

106) 
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As pessoas famosas declaravam usar as intervenções estéticas, não como uma 

imposição externa, mas como um cuidado com o corpo. (Veja, edição especial 

agosto/2002, p. 36; 07/01/2004, p. 68) 

A velhice precisava ser reabilitada, as pessoas deveriam poder preservar o seu 

envelhecimento sem cirurgias ou outros tratamentos que, muitas vezes, deixavam-nas 

“descaracterizadas.” (Veja, 04/02/2009, p. 28) 

As novidades no meio médico ficaram por conta do uso do remédio contra acne 

severa (a isotretinoína) como uma arma contra o envelhecimento da pele (Veja, 

17/03/2004, p. 88) e, o uso de produtos contra as rugas serviam para enrijecer e 

rejuvenescer as cordas vocais. (Veja, 05/05/2004, p. 79) 

A idade real, nessa década, se traduzia pelo estilo de vida e não pela idade 

cronológica. (Veja, 15/07/2009, pp. 62-64) 

As exigências do mundo moderno parecem quase “escravizar” as pessoas 

através de um culto à juventude, e conseqüentemente, uma busca incessante de recursos 

que adie o envelhecimento. Com certeza, cuidados com a saúde que trazem consigo um 

bem-estar das pessoas é algo almejado e até mesmo necessário, mas o problema se 

instala quando esses cuidados dirigidos à estética ultrapassam a medida, a ponto de 

“descaracterizar” as pessoas. 

Além disso, os recursos disponíveis relacionados aos cuidados com a beleza, a 

maioria das vezes, servem a uma minoria que podem utilizá-los por apresentarem 

melhores condições financeiras. Mais uma vez, deixando claras as diferenças sociais no 

enfrentamento de problemas sociais que se apresentam diante do processo de 

envelhecer. É possível que as classes menos favorecidas, preocupadas com questões 

mais prioritárias de sobrevivência, nem cheguem a se preocupar com a problemática 

que os cuidados com a beleza pode trazer.  
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E ainda, assim como no estudo de Pires (1998), as matérias parecem demonstrar 

uma diferença entre gêneros com relação aos cuidados com a beleza. A grande maioria 

das matérias traz como personagem principal a mulher, apesar de citar os homens em 

algumas delas. No entanto, parece que o foco fica em “o que” e “como” as mulheres 

devem fazer para permanecerem jovens por mais tempo, enquanto, com os homens as 

matérias parecem ser menos incisivas em relação aos procedimentos estéticos, ou até 

mesmo, comentários sobre como os homens podem parecer mais charmosos conforme 

vão envelhecendo. 

 

 

Outros assuntos 

São 44 matérias que compõem esse assunto, que surgiram a partir de 1973.  

As matérias mostravam: publicações de livros; lançamentos de filmes; frases; 

sátira de Millôr dando conselhos à juventude de como envelhecer; matéria sobre a 

senilidade de Francisco Franco (ditador espanhol desde outubro de 1939 até a sua morte 

em 1975) e a insatisfação das pessoas com seu governo. 

Além disso, ocorreram publicidade do Banco Banespa sobre o Ano Internacional 

do Idoso; frases; lançamento de livro; exposição de arte; publicidade da revista Saúde; 

poesia de Carlos Drummond de Andrade. 

Outras matérias referiam-se a: lançamento de filme; o programa de computador 

que projetava o envelhecimento do rosto; a diminuição do número de crianças 

brasileiras matriculadas na pré-escola, em que os especialistas associavam ao aumento 

da população idosa; dados do IBGE apontavam para uma diminuição no número de 

crianças, o que retratava o envelhecimento das pessoas. E ainda, mostrava a 
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comemoração dos 120 da francesa Jeanne Calment, totalmente lúcida, ela atribuía sua 

longevidade a um equívoco: “Deus me esqueceu.” (Veja, 01/03/1995, p. 71) 

Após o ano 2000, as matérias falavam sobre: frases; lançamento de filmes; 

publicidade do Banco Real e o Concurso Talentos da Maturidade; a descoberta de um 

perfume japonês que combatia os odores da velhice; oficinas de redação para senhoras 

da terceira idade; o número de acidentes fatais com motoristas de mais de 70 anos, nos 

Estados Unidos; a candidatura do homem mais velho das eleições de 2006, com 102 

anos; a descoberta da pessoa com síndrome de Down mais velha do mundo; endereços 

de asilos para idosos. 

As matérias citadas acima não mostravam os assuntos destacados no livro de 

Skinner e Vaughan (1983/1985) e da autora da pesquisa. Portanto, para um maior 

aprofundamento das mesmas, haveria a necessidade de uma análise de conteúdo mais 

apurada, o que não foi objeto de estudo da presente pesquisa. Dessa forma, algumas 

matérias foram apenas citadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presente pesquisa levou em conta que a construção da história é feita através 

de um recorte no universo dos fatos e documentos possíveis, e, com o questionamento 

do historiador, tem-se uma idéia das fontes e dos documentos que permitirão respondê-

la, e qual procedimento deverá ser adotado. (Prost, 2008) 

Desta maneira, no presente estudo, pretendendo verificar como o conceito de 

envelhecimento foi sendo construído socialmente pela mídia impressa, no Brasil, 

partindo da análise proposta por Guerin (1992), optou-se por analisar um meio de 

grande circulação, sendo que os resultados permitem fazer os apontamentos a seguir.  

O tema envelhecimento humano aparece na revista Veja a partir de 1969, no tipo 

de matéria Reportagem, que foi o que apresentou o maior número de ocorrências e de 

páginas de informações, ou seja, 127 matérias. Outro tipo de matéria que também 

apresentou um número considerável de ocorrências foram as Notas, com 95 matérias, 

sendo que os dois tipos, somados, representaram 222 matérias com apenas 350 páginas 

referentes ao envelhecimento, ao longo de 41 anos (1968 – 2009). 

Outros pontos considerados foram: se as matérias eram escritas por profissionais 

ou pessoas que não eram da área da saúde ou do envelhecimento humano – e que 

somaram 68,7%; e se as informações eram diretamente voltadas às pessoas idosas - o 

que totalizou 61,6% das matérias. 

Tendo Guerin (1992) como referência, e considerando que os tatos e os 

intraverbais são os comportamentos verbais envolvidos na construção social do 

conhecimento, os resultados mostram que as informações fornecidas pela mídia sobre o 

envelhecimento humano em Veja tiveram como antecedentes, em sua maioria, outros 
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relatos verbais. Isto revela que as matérias escritas podem ter sido um encadeamento de 

relatos, tratando-se de comportamentos intraverbais. As entrevistas publicadas na Veja, 

inclusive a de Skinner, não podem ser consideradas sem uma certa ressalva, como 

comportamentos verbais denominados tatos, já que não é possível ter a certeza de que o 

entrevistado teve suas falas reproduzidas na íntegra. Além disso, não é possível 

considerar que os antecedentes dos relatos eram estímulos específicos não verbais, que 

caracterizam os tatos. 

Outra questão considerada foi a distribuição das matérias ao longo do tempo. 

Como se pôde observar nas Figuras 1, 4 e 5 (pp. 32, 40 e 42, respectivamente), nas 

Tabelas 2 e 4 (pp. 34 e 47, respectivamente) e na Linha do Tempo (p. 48) , as matérias 

foram distribuídas ao longo dos 41 anos de publicações de maneira irregular, com 

destaque para as seguintes datas: 1983 e a partir de 1999. Isto pode estar relacionado a 

dois eventos importantes: em 1982 fora decretado pelo Presidente da República, em 

conformidade com proposta da ONU, o Ano Nacional do Idoso (Decreto nº 86.880, de 

27 de janeiro de 1982); já em 1999, foi decretado o Ano Internacional do Idoso, também 

em conformidade com a ONU. 

É possível supor que, ao aumentar o número de matérias referentes ao 

envelhecimento humano após estas duas datas importantes, a revista Veja estava apenas 

respondendo a uma demanda que lhe é imposta por sua condição de mercadoria. Como 

disse Chauí (2006), a seleção de temas pela mídia atende aos interesses do mercado, 

buscando agradar os consumidores e obter maiores lucros. 

Os assuntos mais tratados nas matérias foram os relacionados aos Cuidados com 

a Saúde, Comportamento Social, Alterações Emocionais no Envelhecimento, Processo 

Fisiológico do Envelhecimento e Aposentadoria X Trabalho. 



 

 

 113 

Na Linha do Tempo (p. 48) e na Tabela 4 (p. 47) é possível observar que os 

assuntos que aparecem com maior freqüência são também os destacados por Skinner e 

Vaughan (1983/1985) em seu livro para leigos “Viva Bem a Velhice”. Desta maneira, é 

possível inferir o quanto o livro de Skinner, com suas dicas para o envelhecimento, é 

um texto atual e útil para as pessoas que estão envelhecendo, as que já são idosas e, 

principalmente, leva a reconsiderar o desafio lançado pelo autor em transformá-lo em 

um “tratado científico” (Skinner & Vaughan, 1985, p. 15).  

Após os apontamentos realizados até agora, alguns questionamentos podem ser 

feitos: a revista Veja, sendo uma das revistas de maior circulação do país, está 

preocupada em informar seus leitores sobre o tema envelhecimento humano, ou apenas 

responde às oportunidades do mercado? Sendo uma revista semanal, com 41 anos de 

publicações, totalizando 2.145 edições, não seria esperado que, caso o tema fosse de 

maior importância, um número maior de matérias ou páginas também fosse esperado? E 

ainda, de que maneira o tema envelhecimento humano vem sendo, realmente, 

construído socialmente pela Veja? 

Para a autora desta pesquisa, não é provável que tenha ocorrido uma 

“construção” social sobre o tema envelhecimento humano, pelo menos no que diz 

respeito às três primeiras décadas da revista, já que o número das matérias é 

relativamente pequeno diante do número de edições publicadas da revista Veja. A partir 

do Ano Internacional do Idoso, em 1999, as matérias aumentaram, no entanto, ainda é 

questionável considerar a participação da revista na “construção” social sobre o tema, já 

que, apesar do aumento, o número de matérias é ainda muito baixo.  

Também não é possível saber quem, de fato, lê matérias sobre envelhecimento: 

seriam idosos ou pessoas que estão envelhecendo? Ou seria exatamente aí que se 

poderia encontrar a contribuição de Veja na construção social desse processo?  
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Esta é uma área pouco explorada pela análise do comportamento, mas, no 

entanto, com muitas possibilidades de intervenção, de modo que as pessoas poderiam se 

beneficiar das propostas oferecidas nesta área, como bem mostra o livro que motivou o 

questionamento inicial nesta pesquisa. Fica, aqui, o desafio para que analistas do 

comportamento promovam pesquisas na área de envelhecimento humano, a fim de que 

novas metodologias de intervenção possam ser aplicadas.  

Além disso, numa pesquisa histórica, segundo Prost (2008), o historiador nunca 

consegue esgotar completamente seus documentos, podendo sempre questioná-los de 

maneiras diferentes.  

 

A verificação/refutação das hipóteses dá origem a novas hipóteses, no 

âmago de teorias que evoluem. A pesquisa é, portanto, indefinidamente 

relançada... o elenco das questões históricas nunca estará encerrado: a 

história terá de ser continuamente reescrita. (Prost, 2008, p.79) 

 

Sendo assim, cabe aos analistas do comportamento expandirem suas atuações 

sobre uma área emergente e com necessidades urgentes que é a do envelhecimento 

humano. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 5. Dados sobre as matérias da revista Veja referentes ao ano de 1983. 

            

Data Edição Página Seção Palavras-chave 
Tipo da 
Matéria 

Fonte 
da 

Matéria 

Nº de 
Páginas ou 
Parágrafos Imagens Categoria Assunto 

Tema 
relacionado 

19/01/83 750 89 
 

envelhecer Outros Não 1 parágrafo Sim 3, 4 Direto 
Estar 

envelhecendo 

26/01/83 751 35   envelhecimento Outros Não 1 Sim 1, 4 Direto 
Estar 

envelhecendo 

02/02/83 752 69 
 

envelhecer Outros Não 1 parágrafo Não 15 Direto Estar velho 

09/03/83 757 84 Ciência envelhecimento Reportagem Sim  1 Sim 4 Direto Estar velho 

20/04/83 763 66 Comportamento idoso (s) Reportagem Não 1 Sim 6 Direto Estar velho 

04/05/83 765 61   envelhecimento Outros Sim  1 Sim 1, 4, 12 Direto Estar velho 

18/05/83 767 105 
 

envelhecimento Outros Sim  1 Sim 1, 4, 13 Direto Estar velho 

25/05/83 768 146 Ponto de Vista 
idoso (s), 
velhice Reportagem Sim  1 Sim 

1, 2, 3, 4, 
5, 10,13 Direto Estar velho 

25/05/83 768 80 
Economia e 
Negócios velhice Reportagem Não 8 Sim 5, 13, 15 Direto Estar velho 

01/06/83 769 65   

envelhecimento, 
idoso (s), 
velhice Outros Sim  1 Sim 

1, 2, 3, 4, 
8 Direto Estar velho 

13/06/83 775 81 
 

envelhecimento Outros Sim  1 Sim 1, 4, 12 Direto Estar velho 

15/06/83 771 3-6 Entrevista velhice Entrevista Sim  3 Não 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 Direto Estar velho 

15/06/83 771 103 
 

envelhecer, 
envelhecimento, 

idoso (s), 
velhice Outros Sim  1 parágrafo Sim 

1, 2, 3, 4, 
8 Direto Estar velho 



 

 

 

13/07/83 775 81   

envelhecer, 
idoso (s), 
velhice Outros Sim  1 

Sim 
1, 2, 3, 4, 8 Direto Estar velho 

03/08/83 778 50 Ambiente idoso (s) Reportagem Não 1 Sim 1 Direto Estar velho 

            

10/08/83 779 109   

envelhecer, 
envelhecimento, 

idoso (s) Outros Sim  1 Sim 1, 4, 12 Direto Estar velho 

31/08/83 782 75 
 

envelhecer, 
velhice Outros Sim  1 Sim 1, 4, 10 Direto 

Estar 
envelhecendo 

28/09/83 786 89   
envelhecer, 

velhice Outros Sim  1 Sim 1, 4, 10 Direto 
Estar 

envelhecendo 

12/10/83 788 56 Demografia idoso (s) Reportagem Não 1 Sim 5, 9, 13 Direto 
Estar 

envelhecendo 

23/11/83 794 62 Revistas envelhecimento Outros Não 1 Não 15 Direto Estar velho 

            

            

            

            Categorias: (1) Cuidados com a saúde; (2) Comportamento social; (3) Alterações emocionais no envelhecimento; (4) Processo fisiológico 

do envelhecimento; (5) Aposentadoria X Trabalho; (6) Lazer; (7) Sexualidade; (8) Memória; (9) Sobre o morrer; (10) Os cuidadores; (11) 

Organização do espaço físico; (12) Criatividade; (13) Políticas públicas para o idoso; (14) Cuidados com a beleza); (15) Outros assuntos 

 
            

            

            

            



 

 

 

            

            

Anexo 6. Dados sobre as matérias da revista Veja referentes ao ano de 1999. 

            

Data Edição Página Seção Palavras-chave 
Tipo da 
Matéria 

Fonte 
da 

Matéria 

Nº de 
Páginas 

ou 
Parágrafos Imagens Categorias  Assunto 

Tema 
relacionado 

17/02/99 1585 22 Holofote velhice Nota Sim  1 parágrafo Não 8 Direto Estar velho 

10/03/99 1588 69-70 População 

envelhecer, 
envelhecimento, 

idoso (s), 
velhice Reportagem Sim  3 Sim 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 15 Direto 

Estar 
envelhecendo 

31/03/99 1591 37 Veja Essa envelhecer Outros Não 1 frase Sim 3 Direto 
Estar 

envelhecendo 

31/03/99 1591 33 Radar envelhecer Nota Não 1 parágrafo Sim 14 Direto 
Estar 

envelhecendo 

14/04/99 1593 111 
Economia e 
Negócios idoso (s) Reportagem Não 1 Sim 5 Direto Estar velho 

14/04/99 1593 34 Holofote idoso (s) Nota Sim  1 parágrafo Sim 1 Direto Estar velho 

28/04/99 1595 78 Sociedade 
idoso (s), 

terceira idade Reportagem Sim  1 Sim 
1, 2, 5, 6, 

10,11 Direto Estar velho 

28/04/99 1595 7   terceira idade Outros Não 1 frase Sim 15 Direto Estar velho 

05/05/99 1596 34 Holofote velhice Nota Sim  1 parágrafo Sim 1 Direto 
Estar 

envelhecendo 

12/05/99 1597 136 Cinema terceira idade Nota Não 
2 

parágrafos Sim 15 Direto Estar velho 

02/06/99 1600 120 Esporte idoso (s) Reportagem Sim  2 Sim 1, 7 Direto Estar velho 

02/06/99 1600 120 Esporte envelhecer Box Sim  
3 

parágrafos Sim 1, 15 Direto Estar velho 



 

 

 

30/06/99 1604 76-78 População 

envelhecimento, 
idoso (s), 

longevidade, 
terceira idade Reportagem Sim  3 Sim 

1, 2, 3, 4, 
5, 13 Direto 

Estar 
envelhecendo 

30/06/99 1604 77 População velhice Box Não 1 frase Sim 15 Direto Estar velho 

14/07/99 1606 
128-
129 Guia idoso (s) Reportagem Sim  3 Sim 1, 11 Direto Estar velho 

14/07/99 1606 6   idoso (s) Outros Não 1 frase Sim 15 Direto Estar velho 

04/08/99 1609 34 Holofote idoso (s) Box Sim  1 parágrafo Não 1,8 Direto Estar velho 

            08/09/99 1614 33 Holofote idoso (s) Box Sim  1 parágrafo Sim 3 Direto Estar velho 

08/09/99 1614 33 Holofote velhice Nota Sim  1 parágrafo Não 3 Direto Estar velho 

22/09/99 1616 122 Datas idoso (s) Nota Não 1 parágrafo Sim 15 Direto Estar velho 

22/09/99 1616 28 Radar idoso (s) Nota Não 1 parágrafo Não 5, 15 Direto Estar velho 

29/09/99 1617 137 
Veja 

Recomenda terceira idade Nota Não 1 parágrafo Sim 15 Direto Estar velho 

27/10/99 1621 
146-
147 Computador 

envelhecimento, 
velhice Reportagem Sim  2 Sim 4, 14, 15 Direto 

Estar 
envelhecendo 

27/10/99 1621 7   envelhecimento Outros Não 1 frase Sim 15 Direto 
Estar 

envelhecendo 

01/12/99 1626 
126-
127 Saúde 

envelhecer, 
envelhecimento, 

idoso (s), 
terceira idade, 

velhice Reportagem Sim  2 Sim 1, 5, 15 Direto 
Estar 

envelhecendo 

01/12/99 1626 6   velhice Outros Não 1 frase Sim 15 Direto 
Estar 

envelhecendo 

22/12/99 1629 115 Veja 2000 velhice Outros Não 1 parágrafo Sim 3 Direto Estar velho 

            



 

 

 

            

            Categorias: (1) Cuidados com a saúde; (2) Comportamento social; (3) Alterações emocionais no envelhecimento; (4) Processo 

fisiológico do envelhecimento; (5) Aposentadoria X Trabalho; (6) Lazer; (7) Sexualidade; (8) Memória; (9) Sobre o morrer; (10) Os 

cuidadores; (11) Organização do espaço físico; (12) Criatividade; (13) Políticas públicas para o idoso; (14) Cuidados com a beleza); 

(15) Outros assuntos 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 3. – Conjunto de páginas da revista Veja em que foram exibidas as propagandas 

da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, no ano de 1983. 

 

 

     

                       “Pintou e bordou até os 91.”                             “Até os 90, quem desafiasse Churchill perdia a guerra.”  

                        (Veja, edição 765, 04/05/1983)                                               (Veja, edição 769, 01/06/1983) 

 

 

   “Até os 85, a Rainha do Crime matou e viveu com igual           “Até os 80, o Mestre do Suspense foi na vida uma  

                 prazer.” (Veja, edição 775, 13/07/1983)                          grande piada.” (Veja, edição 779, 10/08/1983) 

 



 

 

 

Anexo 4. Índice do livro de Skinner e Vaughan (1985) Viva bem a Velhice: Aprendendo 

a Programar a Sua Vida (tradução de Anita Liberalesso Neri). 

 

             

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 5. Índice completo do livro de Skinner e Vaughan (1985), com os subtítulos de 

cada capítulo. 

 

 

 

 

 

Viva Bem a Velhice: Aprendendo a Programar a Sua Vida 

    

Capítulo Sub-capítulos 

1. Reflexões sobre a velhice 

A velhice em perspectiva 

A velhice dos outros 

A velhice para o idoso 

O que você vai encontrar neste livro 

Nossas imperfeições 

2. Que fazer a respeito de sua 

velhice 

Sobre as conseqüências 

Aceite nosso conselho 

3. O contato com o mundo 

Visão 

Audição 

Paladar e olfato 

Tato 

Equilíbrio 

4. O contato com o passado – 

lembranças 

O esquecimento de nomes próprios 

O esquecimento de como referir-se às coisas 

O esquecimento de como fazer as coisas 

O esquecimento de fazer as coisas na hora certa 

O esquecimento de onde se colocou as coisas 

O esquecimento de compromissos 

5. A clareza do pensamento 

A disposição de condições para a clareza do 

pensamento 

A organização do pensamento 

A tranqüilidade do pensamento 

A criatividade 

O realce à novidade 

A realização de mudanças deliberadas 

6. O manter-se ocupado 

O que o trabalho tem de bom? 

Alguns obstáculos quanto a manter-se ocupado 

O fazer por fazer 

Aposentadoria da aposentadoria 

Coisas para fazer 



 

 

 

7. A organização do seu dia 

Um espaço de vida agradável 

Variedade 

A eliminação de aborrecimentos 

Segurança 

A programação de sua vida 

Dieta e exercício 

Lazer 

Jogos de azar 

8. A convivência com as pessoas 

Seja um bom companheiro 

Evite embaraços 

Amizades 

A convivência com os mais jovens 

A convivência com os filhos 

9. Estar bem consigo mesmo 

Raiva 

Amor sexual 

Medo 

Desconfiança 

Desamparo 

10. “Um final necessário” –               

o medo da morte 
A partida 

11. O papel de velho 
Alguns exemplos 

Sumário 

12. A grande atuação –                    

a dignidade e a beleza da velhice 

Tranqüilidade 

Sabedoria 

Liberdade 

Dignidade 

Senso de humor 

Uma boa velhice 

Aplausos para uma grande atuação? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 6. . Índice do livro de Skinner e Vaughan (1983) Enjoy Old Age: A program of self-management. 

 

 


