
 
 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS 

PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

CULTURA E SOCIEDADE 
 
 
 
 
 
 

 
 

UM OLHAR SOBRE A MULHER IDOSA  
EM NARRATIVAS FÍLMICAS BRASILEIRAS 

 
 
 
 

por 
 
 
 
 

ANA REGINA MESSIAS 
 
 
 

Orientadora: Profa. Dra. LINDINALVA SILVA OLIVEIRA RUBIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALVADOR, 2012 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
                
                      Catalogação-na-Publicação: Biblioteca Central Julieta Carteado - UEFS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Messias, Ana Regina 

 M548o        Um olhar sobre a mulher idosa em narrativas fílmicas 

brasileiras / Ana Regina Messias. – Salvador, 2012. 

                 142f. : il. 

 

  Orientadora: Lindinalva Silva Oliveira Rubim. 

  Dissertação (Mestrado em Cultura e Sociedade) – Universidade 

Federal da Bahia, Instituto de Humanidades, Artes e Ciências.  

 

  1. Cinema - Brasil. 2 Cinema brasileiro – Mulher idosa. I. 

Rubim, Lindinalva Silva Oliveira. II. Universidade Federal da 

Bahia. Instituto de Humanidades, Artes e Ciências. III. Título. 

                                                                            CDU: 791.43(81)-053.9 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS 

PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
CULTURA E SOCIEDADE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UM OLHAR SOBRE A MULHER IDOSA  
EM NARRATIVAS FÍLMICAS BRASILEIRAS 

 
 

 
 

por 
 
 
 

ANA REGINA MESSIAS 
 
 
 

Orientador(a): Prof. Dr. LINDINALVA SILVA OLIVEIRA RUBIM 
 
 

 
 
Dissertação apresentada ao Programa 
Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura 
e Sociedade do Instituto de Humanidades, 
Artes e Ciências como parte dos requisitos 
para obtenção do grau de Mestre. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
SALVADOR 

2012  



 
 
 

ANA REGINA MESSIAS 
 
 
 

UM OLHAR SOBRE A MULHER IDOSA  
EM NARRATIVAS FÍLMICAS BRASILEIRAS 

 
 
 
Dissertação aprovada como requisito parcial para obtenção do grau de mestre em 
Cultura e Sociedade, do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e 
Sociedade, do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da Universidade Federal 
da Bahia. 
 
 
 
 
 

Aprovada em 14 de fevereiro de 2012. 
 
 
 
 

Banca Examinadora 
 
 
 

Lindinalva Silva Oliveira Rubim – Orientadora _______________________________ 
Doutora em Comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Universidade Federal da Bahia 
 
 
 
Edilene Dias Matos ___________________________________________________ 
Doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC-São Paulo 
Universidade Federal da Bahia 
 
 
 
Maria da Conceição Pinheiro Araujo ______________________________________ 
Doutora em Teoria da Literatura pela PUC-Rio Grande do Sul 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Às mulheres de pensamento dinâmico: 
 
As Marias que me deram e me dão força nesta vida, e 
que em nenhum momento duvidaram que eu fosse 
capaz, minhas avós, Ana Maria e Maria Clemência, 
minha mãe Maria Jose (Dudé) e minhas irmãs Maria das 
Dores, Célia Maria, Valdiva Maria e Maria da Conceição; 
 
E a Alda Motta e Linda Rubim. 



 
 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 

A Deus, ao universo, a Jesus, a Maria, a Amoroso e a toda espiritualidade 

amiga pelo amparo e proteção, particularmente nos dois últimos anos. 

A meus filhos, meus amores, Rodrigo e Geovana, pelo carinho, respeito, 

incentivo e paciência nas minhas ausências.  

Aos meus pais Dudé e Sabino (in memorian) e as minhas irmãs Dolinha, 

Nenen, Val, Irany, Conce, Suze e Cris, por todo o cuidado, incentivo, respeito  e 

carinho. 

Aos meus familiares, especialmente a tia Carminha e família, meus primos 

Mauro e Miriam, meus irmãos, meus sobrinhos e minhas sobrinhas, meu cunhado 

Pedro, minha nora Patrícia, meu neto Gustavo e meu genro Filipe, pelo carinho e 

apoio. 

À Maria da Conceição Pinheiro Araujo, minha co-orientadora “oficiosa”, pelo 

apoio, força, paciência. Você é realmente uma irmã.  

À professora e orientadora Linda Rubim, como também à sua família, pelo 

incentivo, apoio, abrigo e pela compreensão.  

À Alcione, Roxana, Jailda, EdiLeny, Dyone, Geovanni, Wanda, Fátima 

Nascimento, Carlos Alberto, Wandson, Marilda, Lara, Ingrid, Géssica, Luzia, D. 

Mariete e D. Auri com sua maravilhosa família, presentes nessa caminhada. Muito 

obrigada pela força, incentivo e carinho. 

Aos companheiros de Doutrina, particularmente Pedro Francisco, Flavia Mara, 

Graça Paim, Wilson Oliveira, Denilton, Cristina e todos da Fraternidade Espírita 

Aprendizes do Evangelho em Salvador e Fraternidade Espírita Maria de Nazaré em 

Feira de Santana, pela paciência, compreensão, apoio e vibrações. Tenho muito a 

aprender com vocês. 

À Universidade Estadual de Feira de Santana, à sua equipe administrativa, 

nas equipes da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação na pessoa de Vilânia, da 

Gerência Financeira e da Imprensa Universitária, onde encontrei no Diretor e amigo 

Nivaldo Assis e em meus colegas da editoração, Evandro e Ana Maria, que me 

substituíram no trabalho, durante minha ausência para escrever este trabalho. 



Aos companheiros da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, os da antiga 

Superintendência de Acompanhamento da Rede Própria e aos da Superintendência 

de Assistência Farmacêutica, onde me deparei com verdadeiras profissionais como 

Ana Paula, Hosana, Kênia, Maria Nita, Giselia. E aos da Diretoria de Recursos 

Humanos da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, agradecida à ajuda de Rosa 

Cecy, Gloria, Raquel e Fatima Varjão (as meninas do setor de processo).  

A todos que conheci no Programa Multidisciplinar em Cultura e Sociedade, 

particularmente a secretária Delmira, aos colegas de curso, inicialmente colegas e 

hoje amigos. Foi maravilhoso conhecê-los e saibam que vocês viverão sempre em 

meu coração.  

Aos professores com os quais muito aprendi durante esses dois anos no 

Programa Multidisciplinar em Cultura e Sociedade, em especial às professoras Alda 

Motta, Edilene Matos, Linda Rubim e Marinyze Prates. Meninas, quando crescer 

quero ser como vocês. 

A Ilza e aos colegas da Bioenergia e da Bioconsciência, em especial a turma 

de 2008 e as que vieram depois. Enfim todos do Espaço Anahi, pela força, incentivo 

e vibrações e em particular os clientes de terapia.  

À Marilia e às “meninas” do Projeto Mulheres Mil. Obrigada por me ajudarem 

em meu sonho e pelo incentivo para continuar com minha pesquisa. 

E se esqueci algum nome, peço perdão, mas não deixo de agradecer a 

tod@s: familiares, amig@s e profissionais que de alguma forma se fizeram 

presentes e contribuíram para a conclusão desta etapa de minha vida, sem esquecer 

dos aposentados que muito me instigaram: Candido Roberto, Denilton e a 

professora Eliana Pitombo. Muito obrigada! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em paz com a vida  
E o que ela me traz  

(...) 
Se chorei ou se sorri  

O importante é que emoções eu vivi!  
 

Roberto Carlos, 1981. 



 
 
 

RESUMO 

Este estudo trata de um dos grandes acontecimentos mundiais que é o 
envelhecimento populacional. No Brasil, um dos países que envelhece rapidamente, 
um dos seus desafios para o Século XXI é buscar alternativas para que o idoso 
possa envelhecer com dignidade e de forma contributiva para a sociedade. 
Pretende-se, com esta pesquisa, que tem como título “Um olhar sobre a mulher 
idosa em narrativas fílmicas”, refletir sobre o envelhecimento na sociedade 
contemporânea, particularmente no Brasil, por meio da análise crítica de filmes 
nacionais, sobre a representação da mulher idosa, retratada na produção 
cinematográfica recente, tomando em consideração a importância da produção 
imagética em nossos dias, tendo como base as imagens construídas nas 
obras: Central do Brasil (1998), Copacabana (2001), Depois daquele baile (2005), O 
outro lado da rua (2004),  uma vez que o cinema é um meio de 
comunicação, considerado sinônimo de mídia e difusor de ideias e imagens, que 
contribui como mais uma estratégia que ajuda os indivíduos a compreender os 
comportamentos e modelos sociais construídos culturalmente. A metodologia 
utilizada tem como apoio livros, artigos, revistas, jornais, textos na internet, que 
abordem o tema; A análise centa-se na  observação de como se desenvolvem as 
relações de gênero entre os idosos dos filmes e a questão geracional; a forma como 
as personagens idosas aparecem nos filmes, tomando como parâmetro a questão 
da autonomia delas no sentido financeiro, físico e emocional e apontar, a partir 
dessa análise, críticas e sugestões, no sentido de colaborar para a discussão sobre 
a dignidade para essa mulher no Brasil. Assim, conclui-se que os filmes sobre 
velhice realmente contribuem e contribuirão para a divulgação e discussão do tema, 
pois há, sim, um lugar para o idoso, em particular a mulher idosa, no mundo 
contemporâneo, independentemente da beleza, aparência corpórea ou idade 
cronológica, as idosas dos filmes - como foi visto, ao longo do estudo, ora 
apresentado, seja como afeição, atração, paixão, querer bem, satisfação, conquista, 
desejo, ou na busca da formação de um vínculo emocional com alguém e, ainda, na 
descoberta de como é fácil ser feliz, do valor do carinho, do sorriso, de um gesto 
limpo de caráter - vivem o amor, a afetividade, a sexualidade. 

  

Palavras-chave – Mulher Idosa; Gênero; Cinema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ABSTRACT 
 
 
This study deals with one of the major world events that is the aging population. In 
Brazil, a country with rapidly aging, one of the challenges of the 21st century is seek 
alternatives in order that an elderly can grow up with dignity and also can contribute 
for society. This research, entitled "A look at the elderly woman in film narratives" is 
intended to think about aging in contemporary society, especially in Brazil by critical 
analysis of national movies on the representation of elderly woman portrayed in 
recent cinematographic production. Considering the importance of the image 
production today having as base images constructed in the works: Bazil's Central 
(1998), Copacabana (2001), After That Dance (2005), The Other Side of Street 
(2004), once that cinema is a means of comunication, considered synonymouos of 
media and disseminator of ideas and images, which contributes as another strategy 
that helps individuals understand the behaviors and social models constructed 
culturally. The methodology used has as support books, articles, magazines, 
newspapers, texts on the Internet, that broaches the theme. The focus of analysis is 
the observation  of how to develop relations of gender among the elderly in the 
movies and the generational issue. How the elderly characters appear in movies, 
taking as parameter the issue of them autonomy in the financial, physical and 
emotional sense and indicate, from this analysis, criticisms and suggestions in order 
to contribute to the discussion about the dignity of this woman in Brazil. Thus, it is 
concluded that movies about old age actually contribute and will contribute to the 
dissemination and discussion of the topic, because there is a place for the elderly, 
particularly elderly women, in the contemporary world independently of beauty, 
physical appearance or chronological age, the elderly in the movies as was seen 
during the study either with affection, attraction, passion, wishing well, satisfaction, 
achievement, desire, or seeking an emotional connection with someone and also in 
discovering how easy it is to be happy, the value of love, smile, integrity - live love, 
affection and sexuality. 
 
 
Keywords - Elderly Woman, Gender, Cinema. 
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INTRODUÇÃO  

 

O avançar da idade já não é, para muitos, sinônimo de decadência e 

isolamento. (PEIXOTO, 2004) 

 

O aumento da proporção de pessoas idosas é um fato, relativamente, novo no 

panorama mundial. Dá-se mais fortemente, no final da década de 1940 e início dos 

anos 1950, a princípio nos países desenvolvidos, em decorrência de fatores como: 

queda de mortalidade, grandes conquistas do conhecimento médico, urbanização 

adequada das cidades, melhoria nutricional, elevação dos níveis de higiene pessoal 

e ambiental, tanto em residências como nos locais de trabalho, assim como em 

decorrência dos avanços tecnológicos. 

Nos países menos desenvolvidos como o Brasil, nos últimos 60 anos, o 

aumento da expectativa de vida foi evidenciado por avanços tecnológicos 

relacionados à área de saúde, que determinaram a descoberta de vacinas, 

antibióticos e quimioterápicos, os quais tornaram possível a prevenção ou cura de 

muitas doenças. Aliado a este fator, no auge do uso dos métodos contraceptivos, 

ocorreu a queda de natalidade, iniciada na década de 1960, que evidenciou a alta 

taxa demográfica de pessoas idosas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a expectativa do brasileiro nascido em 2010 alcançou 73,5 anos 

de vida; a partir dela os homens alcançam idades menos avançadas do que as 

mulheres, pois a perspectiva de vida para eles é de 69,73 anos e para elas é de 

77,32 anos.  

Também, nos países que já apresentam, há mais tempo, uma expectativa de 

vida elevada, cada vez mais, aumenta a esperança de vida. Na Europa, 

particularmente na França, por exemplo, essa esperança é de 91 anos para as 

mulheres e 86 anos para os homens (MOYSÉS, 2010).  

A população idosa, portanto, tem crescido e ganha visibilidade. Nesse 

contexto, outros setores da sociedade são influenciados e exercem influência na 

reformulação da experiência vivida cotidianamente, e das representações midiáticas 

acerca da velhice e do envelhecimento, no sentido de uma atualização de valores, 

tanto éticos e morais, quanto econômicos. Esse crescimento provoca uma ampliação 
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e diversificação do campo de estudos sobre a velhice, tornando-o mais complexo, 

denso e muito mais matizado em relação à sua constituição e categorias de análise. 

Nesse contexto, estudiosos do envelhecimento promovem uma polêmica 

conceitual sobre os termos que são utilizados para designar pessoas com idade 

igual ou acima de sessenta anos, entre eles: „velhos‟, „idosos‟, indivíduos da „terceira 

idade‟. O termo “velho” (vieux) era usado na França, no século XIX, para caracterizar 

aquele sujeito que não podia assegurar seu futuro financeiramente, aquele que não 

detinha estatuto social; e, hoje, como nos diz a estudiosa das relações entre Brasil e 

França, Clarice Peixoto (2006, p. 72), “A noção de velho é, pois, fortemente 

assimilada à decadência e confundida com incapacidade para o trabalho: ser velho é 

pertencer à categorização emblemática dos indivíduos idosos e pobres”.  

O termo “terceira idade” aparece, igualmente, na França, na década de 1960, 

significando a faixa etária entre 60 e 80 anos de idade – “jovens idosos”, dinâmicos. 

Os “idosos velhos”, estão na faixa a partir dos 80 anos, o que já é dito que estão em 

uma quarta idade, e esta etapa estaria vinculada à imagem vigente, na sociedade, 

de decadência ou incapacidade física. Essas categorias são discutidas de forma 

ampla naquele país e, atualmente, já se fala lá em políticas para a quinta idade, de 

tão forte que é a perspectiva de longevidade naquele país e em muitos outros países 

da Europa (PEIXOTO, 2006). 

No Brasil, esse termo aparece vinte anos depois, nos discursos e 

representações da velhice, particularmente da gerontologia1 (PEIXOTO, 2006), 

havendo uma aversão ao termo “velho” e uma aceitação do termo “terceira idade”, 

conforme verificado por Ana Maria Marques (2002) em suas pesquisas a respeito 

dos “Paradoxos do envelhecimento: entre velhice e terceira idade”, quando, ao 

visitar um dos grupos de terceira idade, dialogar com a coordenadora, e essa 

desabafou: “eu tenho uma raiva quando as pessoas dizem que é grupo de velho – é 

da terceira idade”. Esse desabafo demonstra o motivo pelo qual a maioria das 

pessoas não aceita ser identificada como „velho’, pois se sente desqualificada, inútil.  

Cabe destacar que no Brasil – país que já conta com mais de vinte e cinco mil 

idosos com mais de cem anos, segundo o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) – “terceira idade” não é uma expressão de ordem 

                                                 
1
 A gerontologia (do grego gero = envelhecimento + logia = estudo) é a ciência que estuda o processo 

de envelhecimento em suas dimensões biológica, psicológica e social (NERI, 2008). 
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cronológica, mas, sim, indica a faixa etária intermediária entre a vida adulta e a 

velhice, na qual quem está inserido ainda não é velho e os que estão em faixa etária 

superior passaram a ser chamados de idosos (PEIXOTO, 2006). 

Na França, o termo, “idosos”, caracterizava os indivíduos que possuíam 

“status social”, entretanto, na atualidade, circula uma noção menos estereotipada e, 

apesar de criticado por especialistas, esse termo é introduzido para caracterizar não 

só os indivíduos originários das camadas sociais mais favorecidas, mas, também, as 

pessoas de mais idade em diferentes realidades, designando a população 

envelhecida de uma forma geral. Segundo Peixoto (2006, P. 74), 

 
Se é verdade que os velhos se tornaram pessoas respeitadas através do 
termo idosos, este parece ser ainda mais valorizado com a criação da 
categoria aposentado, que introduz melhorias nas condições de vida das 
pessoas envelhecidas: através de instrumentos legais elas passam a 
adquirir um estatuto social reconhecido. 

 
Esse termo, também no Brasil, é utilizado, frequentemente, quando se deseja 

dar um tom mais respeitoso ao se falar da pessoa que envelhece. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), entidade subordinada à Organização das 

Nações Unidas (ONU), o envelhecimento é tido em quatro estágios: 

 Meia idade – compreende pessoas entre 45 e 59 anos de idade; 

 Idosos – pessoas entre 60 e 74 anos; 

 Anciões – pessoas entre 75 e 90 anos e; 

 Velhice extrema – pessoas acima de 90 anos de idade. 

Porém, embora haja uma ampla gama de critérios para demarcação do que 

seja “idoso”, o mais comum tem como base o limite etário. A OMS considera como 

idosas, nos países em desenvolvimento, as pessoas com 60 anos e nos países 

desenvolvidos as com 65 anos. 

Assim, por ser o Brasil um país em desenvolvimento, para fins de 

levantamentos demográficos é considerado idoso o indivíduo a partir de 60 anos. 

Nesta pesquisa, foi assumido, o termo, “idosos”, apesar de a literatura geriátrica 

apontar essa fase para cinco anos depois. 

Vale ressaltar, porém, que há o reconhecimento de uma ampla gama de 

critérios que demarcam o que venha a ser idoso. Segundo Ana Amélia Camarano e 

Maria Tereza Pasinato (2004), o conceito de idoso abarca mais do que a 

determinação de idades-limite biológicas e oferecem três limitações: 
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A primeira diz respeito à heterogeneidade entre indivíduos no espaço, entre 
grupos sociais, raça/cor e no tempo. A segunda é associada à suposição de 
que características biológicas existem de forma independente de 
características culturais e a terceira à finalidade social do conceito de idoso. 
Idoso, em termos escritos, é aquele que tem “muita idade”. [...] Logo, a 
definição de idoso não diz respeito a um idoso isolado, mas à sociedade 
como um todo (CAMARANO e PASINATO, 2004, p. 5). 

 
A “última etapa da vida” (CAMARANO e PASINATO, 2004, p. 2) é composta 

por indivíduos com total autonomia, inclusive com capacidade de contribuir para o 

desenvolvimento econômico e social, desempenhando papéis importantes na 

família, como, também, por sujeitos que não possuem capacidade para lidar com as 

atividades básicas do dia a dia, não têm rendimento próprio, isto é, um grupo com 

necessidades diferenciadas. 

É perceptível, porém, a existência de expectativas criadas socialmente quanto 

ao papel (ou papéis) dos idosos; de um lado a sociedade a exigir o cumprimento 

desses papéis e do outro os indivíduos com determinada idade que não demonstram 

dependência, normalmente associada à velhice e que não querem ser considerados 

dessa forma, tampouco, concordam em ser chamados de velhos, uma vez que esse 

termo é sinônimo de decadência e está relacionado a questões como 

vulnerabilidade; perdas de papéis sociais, com a retirada da atividade econômica; 

aparecimento de novos papéis (ser avós); perdas de parentes e amigos; 

agravamento de doenças crônicas.  

E esse idoso, novo sujeito no cenário social, tem provocado mudanças, 

primeiramente, de percepção e, consequentemente, de conduta, em vários setores 

da sociedade, inclusive no consumo e na imagem, os quais são alicerces 

fundamentais das sociedades capitalistas contemporâneas. Esse fato é 

exemplificado pelo comércio de produtos e serviços, tendo como destaque a 

indústria farmacêutica e de cosméticos. Como exemplo, é possível citar: NATURA 

com o produto “Natura Chronos Politensor de Soja 60 + Dia FPS 15”, que deve ser 

usado por mulheres a partir dos 60 anos, o qual, conforme é dito pela empresa no 

rótulo, atua nos principais mecanismos de envelhecimento da pele, mantendo-a mais 

firme; e AVON com “Renew Platinum 60+” que, segundo os idealizadores, é um 

produto que minimiza os sinais de envelhecimento em mulheres, a partir dos 60 

anos de idade, uma vez que ele remove as impurezas da pele, deixando-a hidratada 

e com uma aparência macia e jovial.  
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Por outro lado, acontecem, também, mudanças nos setores de turismo e 

transporte, onde ocorreu a proliferação de pacotes turísticos exclusivos para essa 

faixa etária. Entre esses, podemos destacar o programa “Viaja Mais Melhor Idade”, 

uma iniciativa do Ministério do Turismo, que visa estimular as viagens de pessoas 

com 60 anos ou mais, com o intuito de promover a inclusão social dessas, 

proporcionando-lhes oportunidades de viajar e de usufruir dos benefícios da 

atividade turística. Os pacotes de viagens ficam disponíveis em agências 

cadastradas pelo Ministério. Dentre essas empresas, a Cinthe-tur (com o slogan “O 

que é melhor do que curtir sua aposentadoria conhecendo o mundo?”), há mais de 

30 anos, realiza turismo e viagens para pessoas da faixa etária em questão, 

levando-as para teatros, shows, jantares, passeios de um dia e viagens em grupo 

por todo o mundo. 

O idoso tem provocado, ainda, modificações nos setores de produção e 

difusão de informações tais como: em jornais, revistas, televisão, teatro, cinema, e 

outros meios de comunicação, que passaram a abordar o tema da velhice, ora 

ratificando estereótipos negativos, ora assumindo a luta a favor da veiculação de 

imagens positivas, na tentativa de desconstruir normas e conceitos solidificados na 

cultura ocidental. Como exemplo, podem-se citar as reportagens das revistas Super 

Interessante (2002), e Veja (2008). Na primeira, é constatado pro Rodrigo Vergara e 

Márcio Penna, que o conhecimento dos indivíduos nunca evoluiu de forma tão 

rápida, tratando ainda a respeito do que é verdade e o que é mito em relação ao 

avanço da idade. Na segunda, a escritora Lya Luft diz que uma maturidade 

tranquila e uma velhice elegante são mais preferíveis que a caricatura em que o 

indivíduo se torna, ao buscar a juventude eterna, falando ainda ser interessante a 

felicidade e a alegria, e não a juventude.  

É possível citar, também, comerciais de televisão, como o do “Iogurte Activia”, 

que apresenta a Sra. Raquel, a qual aparenta ter 80 anos, cheia de vitalidade, 

pulando, alegre, disposta, após consumir o produto e restabelecer seu problema 

intestinal. E outro das sandálias havaianas, cujo título é “Avó democrática”2; que 

apresenta um encontro geracional, no qual a mudança de paradigma é ressaltada: a 

                                                 
2
 Esse comercial foi retirado do ar na TV, apesar de preservado na internet, depois de várias 

reclamações de telespectadores e da abertura de um processo no Conar, conselho que regulamenta 
a publicidade, contra a propaganda, porque no vídeo a vovó sugere que a neta faça sexo com o galã.  
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avó reclama porque a neta vai ao restaurante de chinelo, uso inadequado no 

passado, e ela diz para a avó deixar de ser atrasada, pois o que está usando são 

sandálias havaianas, calçado, considerado requintado, inclusive, internacionalmente; 

em seguida, quando a avó fala que a neta deveria encontrar  um rapaz como o ator 

global que chega e senta em outra mesa do restaurante, a neta diz que deve ser 

muito chato casar com um homem famoso e a avó responde: “mas quem falou em 

casamento? Estou falando de sexo”. Como a neta, ao ouvir essa opinião, se assusta 

a avó diz: “e depois eu que sou atrasada”.  

Portanto, veem-se, através dos meios de comunicação, notícias e comerciais 

apresentando novos modelos de mulheres idosas que contrapõem ao paradigma 

estabelecido tradicionalmente, pois essas mulheres mostram vitalidade, felicidade, 

modernidade, apesar da idade física que têm. Logo, os meios de comunicação, 

formadores de opinião e importantes mediadores de representações que 

transcorrem no social, ajudam a produzir discursos em torno da identidade cultural 

de um grupo (ROSSINI, 2005), e, no caso deste estudo, o grupo formado por idosas. 

Idosas essas que têm um lugar social que varia de uma sociedade para outra e até 

em uma mesma sociedade, em momentos históricos diferentes ou classes e grupos 

sociais distintos (SCOTT, 2002). 

Já o cinema, meio de comunicação considerado sinônimo de mídia, é difusor 

de modelos sociais e culturais que ajuda os indivíduos a se comunicarem entre si, 

porque são instrumentos que auxiliam na recepção ou transmissão da informação. 

Assim, os filmes sobre velhice, realmente, contribuem e contribuirão para a 

divulgação e discussão do tema. 

Particularmente, no cinema brasileiro, a velhice é representada de forma 

tímida por volta da década de 1970, passando a aparecer, de maneira mais incisiva, 

na década de 1990. Diante dessa observação, surgiu o interesse desta 

pesquisadora em abordar o assunto dentro da sociedade contemporânea, com 

vistas a compreender as representações da velhice, baseada em imagens 

construídas em quatro obras da cinematografia brasileira: Central do Brasil (1998), 

Copacabana (2001), O outro lado da rua (2004), Depois daquele baile (2005), 

produzidas em finais da década de 1990 e início do século XXI. 

O interesse em estudar o cinema brasileiro na perspectiva do tema até aqui 

exposto se deu porque esta pesquisadora concorda que a mulher idosa é um novo 

sujeito no cenário social, que tem provocado mudanças de conduta em vários 



21 

 

setores da sociedade, inclusive no consumo e na imagem. Portanto, com esse 

pensamento e por apreciar narrativas fílmicas que tratam da velhice e ainda por 

observar mulheres – tanto em sua família como em seu local de trabalho – que 

mesmo estando em idade cronológica avançada, prestes a se aposentar, com 

capacidade, condições físicas e emocionais para cumprirem as mais diversas 

tarefas, isto é, ativas, dinâmicas, integradas social, cultural e profissionalmente, 

sabendo viver após a aposentadoria, inclusive mantendo-se no mercado de trabalho, 

vivendo a afetividade e a sexualidade, superando a solidão, buscando se relacionar 

bem com familiares e com os mais jovens, esta pesquisadora decidiu estudar o 

idoso, dedicando-se mais à mulher idosa.  

Cabe ressaltar, também, que a escolha do tema se deu, porque esta 

pesquisadora considera a velhice etapa muito importante na vida do indivíduo e da 

qual ela se aproxima; fato esse percebido quando ela começa a ser tratada por 

outras pessoas de maneira um tanto diferente, com mais formalidade.  

Assim, o objetivo central deste estudo é o de refletir sobre o envelhecimento 

na sociedade contemporânea, particularmente no Brasil, por meio da representação 

da mulher idosa retratada na produção cinematográfica recente, tomando em 

consideração a importância da produção imagética em nossos dias, atentando para 

categorias como: afetividade, amizade, morte, relações familiares, sexualidade, 

sociabilidade, solidão, trabalho e encontro geracional. 

É importante esclarecer que a investigação aqui proposta traduz aspectos 

fundamentais da vida da mulher idosa, nas sociedades ocidentais, por meio dos 

quais é pensada a velhice no mundo contemporâneo e está sintonizada com as 

discussões nacionais e mundiais, as quais se preocupam em buscar alternativas 

para enfrentar o rápido processo de envelhecimento, uma vez que tem sido 

anunciado que, nos próximos 20 anos, 70% das pessoas com 60 anos ou mais, 

estarão vivendo em países em desenvolvimento. 

Com a pretensão de discorrer a respeito do envelhecimento da mulher, a 

metodologia a ser utilizada nesta pesquisa tem como base: a investigação dos 

estudos e os principais teóricos que versam sobre a situação do idoso nos dias 

atuais, com ênfase para o Brasil, tendo como base livros, artigos, revistas, jornais, 

textos na internet que abordem o tema; a observação de como se desenvolvem as 

relações de gênero entre os idosos dos filmes e a questão geracional; e a análise da 

forma como as personagens idosas aparecem nos filmes: Central do Brasil, 
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Copacabana, O Outro lado da Rua e Depois daquele Baile, tomando como 

parâmetro a questão da autonomia daquelas mulheres no sentido financeiro, físico e 

emocional e apontar, a partir dessa análise críticas e sugestões com o intuito de 

colaborar para a discussão sobre a dignidade para a mulher idosa no Brasil. 

Para o desenvolvimento deste trabalho será utilizada a pesquisa de natureza 

qualitativa. Por pesquisa qualitativa entende-se a que dará maior ênfase à 

interpretação dos dados coletados pela pesquisadora (SANTAELA, 2001). Serão 

observadas, a princípio, categorias como: afetividade e sexualidade, amizade, 

aposentadoria, empregabilidade, família, morte, sociabilidade, solidão, como 

também encontros geracionais; com a finalidade de avaliar, como dito anteriormente, 

a representação da mulher idosa nos filmes em estudo, uma vez que eles levam 

parte da realidade ao espectador, através do cinema. E também, discutir, pelo viés 

teórico dos estudos de gênero e alguns conceitos da sociologia, história, filosofia e 

antropologia, conforme a revisão de literatura proposta e que servirá de suporte.  

A análise da velhice no Brasil procede, portanto, porque o país vem 

experimentando esse processo de envelhecimento muito rápido e deixou de ser um 

“país de jovens”, já no início deste milênio, pode ser considerado como um “país de 

população idosa”, uma vez que na década de 1970 o país tinha 4,7 milhões de 

pessoas com mais de 60 anos; na década de 1980, passaram a ser 7,2 milhões; a 

partir de 1991 a população de idosos cresceu para 10,7 milhões. Em 2000, a 

população idosa no Brasil correspondia a 14,5 milhões de habitantes (CAMARANO, 

2010).  

Na expectativa de que esta pesquisa possa vir a contribuir com os estudos a 

respeito da mulher idosa, esta dissertação está organizada da seguinte forma:  

No primeiro capítulo será discutida, a partir de estudos realizados, a situação 

do idoso na sociedade, da antiguidade aos dias atuais, com ênfase para o Brasil. O 

objetivo é perceber as mudanças ocorridas na compreensão desse segmento da 

população e apontar as possíveis causas dessas mudanças.  

No segundo capítulo, com o intuito de analisar identidade e representação da 

velhice no cinema brasileiro, far-se-á ponderações a respeito de mídia, como 

difusora de informação e também a respeito de imagem, uma vez que o 

entendimento da realidade, proporcionando ao espectador que aprecia o cinema se 

dá por meio das imagens que lhe são apresentadas.  
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Neste capítulo, serão feitas ponderações a respeito de gênero, velhice e de 

cinema, do seu surgimento na vida moderna na América – em Hollywood, a 

influência do cinema de Hollywood no Brasil e seu surgimento neste País, 

atentando, por fim, para a mulher e a velhice no cinema brasileiro, atentando para os 

filmes em estudo. 

Por fim, nas considerações finais apresentar-se-á que o presente estudo 

deteve-se na análise das representações da velhice nas quatro obras da 

cinematografia brasileira: Central do Brasil, Copacabana, Depois daquele baile e O 

outro lado da rua, filmes que procuram dar ênfase à mulher idosa nas suas 

atividades, com destaque para categorias na construção de imagens das 

personagens idosas, seus sentimentos e interesses, conforme proposto inicialmente: 

afetividade, amizade, morte, relações familiares, sexualidade, sociabilidade, solidão, 

trabalho e encontro geracional.  
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1 O IDOSO – DA ANTIGUIDADE AOS DIAS ATUAIS  

 

Ele sou eu amanhã. Ele, hoje, representa o respeito que quero 
ter também, amanhã.(Luciano França) 

 

 

Neste capítulo, será discutida, a partir de estudos realizados, a situação do 

idoso na sociedade, da antiguidade aos dias atuais, com ênfase para o Brasil. O 

objetivo é perceber as mudanças ocorridas na compreensão desse segmento da 

população e apontar as possíveis causas dessas mudanças.  

 

1.1 O IDOSO NA ANTIGUIDADE 

 

Muitas pessoas sentem-se angustiadas, apavoradas ou tristes quando 

precisam falar de envelhecimento e velhice. Entre estas pessoas, se podem 

destacar os jovens que são invadidos, inúmeras vezes, por intenso temor ao pensar 

que um dia irão envelhecer; período em que poderão experienciar a solidão e o 

sofrimento, provocado, muitas vezes, por doenças que ocorrem com o avançar da 

idade.  

Apesar de não ser fácil escrever a respeito da situação da velhice, 

principalmente, aquela vivida nas antigas sociedades, em virtude dos poucos dados 

existentes, é importante, para tratar do envelhecer nos dias atuais, fazer um 

retrocesso para observar os diferentes momentos do idoso.  

Iniciando esse retrocesso, na antiga Grécia, os generais, os trabalhadores 

manuais e os intelectuais, eram profissionais ativos socialmente e possuíam 

longevidade; os primeiros poderiam se dedicar ao serviço militar até os 60 anos, 

apesar de, após essa idade, em situações de emergência, serem chamados a fim de 

defender a cidade. Já para os trabalhadores manuais ou intelectuais não havia idade 

limite para o trabalho, eles só teriam suas atividades interrompidas por doença, 

invalidez ou morte (MASCARO, 2004).  

No Império Romano, segundo Sonia Mascaro (2004), estudos – a respeito da 

história da família e da criança –, apresentam que a mulher idosa, na condição de 

avó, quando saudável, podia desempenhar papel social importante na família, ou 
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seja, os filhos das famílias ricas eram confiados à avó ou a uma parenta idosa, 

considerada virtuosa e responsável. 

Mascaro (2004), nos esclarece, também, que na mitologia e no folclore 

quando ocorria da velhice ser idealizada e prestigiada, sua representação se dava, 

na maioria das vezes pelo homem idoso, repleto de vigor, bondade e sabedoria; já a 

imagem da velhice feminina era identificada em diversas ocasiões “como o lado 

negativo e sombrio da vida” (MASCARO, 2004, p. 17), sendo que a importância e a 

valorização da mulher estavam vinculadas ao seu papel de mãe e procriadora.  

Naquele contexto histórico, é possível reconhecer a mulher anunciada, como 

aquela responsável pela origem à vida, que cuida, protege e educa, sendo que 

submetida à figura de um homem (culturalmente remetido à figura do pai, do irmão, 

do marido), a quem era dado e consentido a condição de saber e decidir, sobre 

assuntos da ordem individual e pessoal desta mulher. 

A despeito da longevidade na Grécia, na maioria das sociedades, a velhice 

começava cedo, raramente se alcançava a longevidade (MASCARO, 2004) e o 

envelhecimento representava um momento trágico na existência humana. Assim, foi 

sendo construída a imagem da velhice como um declínio, uma fraqueza do 

organismo, uma doença. Para os indivíduos de classe desfavorecida social e 

economicamente, envelhecer não era fácil e, por conta disso, tornou-se necessário, 

ao idoso, ter saúde e resistência física para vencer as diversas enfermidades e 

cuidar da saúde era um privilégio de uma minoria abastada. Assim, tanto na 

antiguidade como nos dias atuais, cuidar da saúde ainda é um privilégio de uma 

minoria abastada, pois a assistência médica para os idosos é ínfima e “os raros 

programas sociais existentes são destinados a uma parcela restrita da população 

brasileira” (BARROS, 2004, p. 74).  

Na antiguidade, também, eram poucos os recursos da medicina, pois, 

segundo Alice Derntl e Helena Watanabe (2004, p. 37): “Há mais de 50 anos, os 

epidemiologistas buscam formas de prevenir as causas de várias doenças 

incapacitantes que evoluem geralmente para a morte”, e isso só tem sido possível 

com o controle de muitas doenças infecto-contagiosas e potencialmente fatais, 

sobretudo, como dito anteriormente, a partir da descoberta dos antibióticos, dos 

imunobiológicos e das políticas de vacinação em massa (MINAYO, 2000). 

Ainda fazendo um retrocesso para observar os diferentes momentos da 

situação do idoso, na Alta Idade Média (séculos V ao X), durante o feudalismo – 
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estruturado e desenvolvido em época de guerras e disputas de poder – os líderes 

deveriam ser homens em pleno vigor físico, dessa forma, os idosos eram excluídos 

da vida pública, por não terem estrutura física para atuar nessas guerras e disputas 

pelo poder e nem nas tarefas duras do campo. Essa é uma imagem, ainda hoje, 

disseminada nos filmes que abordam essas temáticas, como por exemplo, os 

épicos, que, inclusive, trazem como protagonistas, atores jovens e viris de 

Hollywood. 

Já as mulheres idosas, no feudalismo, tinham uma condição de vida mais 

difícil, repleta de inferioridade e, segundo Mascaro (2004, p. 30), “O destino que 

aguardava essas idosas era solidão e pobreza (...)”. Ao contrário disso, para o 

homem idoso, apesar de impossibilitado de fecundar, sua imagem não era tão 

desprestigiada quanto à da mulher idosa, que além da inferioridade perante o 

homem, muitas enviuvavam cedo e ficavam sozinhas. Mesmo aquelas que eram 

acolhidas na casa de filhos, sentiam-se desamparadas e desprotegidas, por viverem 

reclusas no espaço doméstico – seu mundo privado – alheias ao que ocorria no 

mundo público, conduzido quase que totalmente, pelos homens (VASCONCELOS, 

2005).  

Na Baixa Idade Média (séculos XI a XV), a figura do idoso, aparece 

diferenciada em relação à de outros tempos, uma vez que os idosos de classes 

privilegiadas passaram a acumular riquezas e a serem reverenciados. Nessa época, 

também, não era permitido ao idoso que tivesse vaidade, ou seja, que cuidasse do 

corpo envelhecido, pois apenas o corpo jovem era exaltado e valorizado.  

No renascimento (séculos XV e XVI), a exaltação à beleza e ao vigor dos 

corpos jovens, principalmente do corpo feminino, ocorre fortemente. Assim, “a 

imagem da mulher idosa é ainda mais cruelmente desprestigiada, sendo comparada 

muitas vezes a uma feiticeira” (MASCARO, 2004, p. 31).  

No século XVIII, apesar da população da Europa ter aumentado em 

decorrência de medidas de saúde e higiene, a vida dos idosos que não eram 

poderosos, era árdua. Essa faixa da população precisava de grande resistência 

física para vencer as diversas enfermidades e seus destinos pertenciam às famílias. 

E seus familiares, quando não os tratavam com benevolência no cotidiano 

doméstico, os esqueciam em hospitais ou asilos.  

Ainda que entre os séculos XVIII e XIX as conquistas da ciência tenham 

favorecido o crescimento da faixa etária idosa, tornando os mitos sobre a velhice 
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defasados, estas mudanças não equacionaram o desprestígio social do idoso, ou 

seja, para muitos idosos a situação de desprestígio e desqualificação se manteve, 

inclusive com a Revolução Industrial e urbanística que, para aqueles idosos sem 

condições de trabalho, a situação de penúria foi confirmada, reduzindo as suas 

condições de sobrevivência. Assim, pouca atenção era dada ao idoso.  

 

1.2 O IDOSO NOS DIAS ATUAIS 

 

Na transição entre os séculos XIX e XX, surge a noção de velhice como etapa 

diferenciada da vida. A convergência de diferentes discursos e mudanças 

específicas reordena o curso da vida e gera condições para o indivíduo que chega à 

velhice. Porém, a sociedade contemporânea mostra seus estereótipos e 

preconceitos em relação à mulher idosa, que é menos prestigiada e tratada com 

menos bondade que o homem idoso.  

E o ser humano, desde os primórdios até os dias atuais, sonha com a 

imortalidade e a eterna juventude, ou seja, a maioria dos povos sempre fez uma 

relação entre a eterna juventude e a plena felicidade; sempre procurou a fonte para 

rejuvenescer e pensou que encontraria a juventude em ilhas distantes, em rios e 

fontes caudalosos chegando ao ponto de acreditar ser a longevidade consequência 

de uma vida reta e disciplinada.  

A fonte da juventude é assunto presente nos mais antigos escritos, e a 

mitologia está representada por seres imortais. A Bíblia cita homens de grande 

longevidade, no livro da gênese, inclusive, consta que após o Dilúvio as pessoas 

passaram a viver mais.  

Existem culturas em que se pode viver até tornar-se imortal, como na China, 

onde o encontro do "verdadeiro caminho" é preconizado pelo taoismo: o indivíduo 

deve aprender a conservar suas energias vitais, por meio do controle da respiração, 

de alimentação a base de frutas e raízes; a carne e o álcool seriam evitados, e 

mudar-se-ia o comportamento sexual, isto é, a ejaculação seria trocada pela 

meditação (MASCARO, 2004).  

E a estudiosa Simone de Beauvoir, preocupada com o envelhecer, em A 

Força da Idade (2010, p. 209), afirma, 
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Tinha outra preocupação: envelhecia. Nem minha saúde nem meu rosto se 
ressentiam; mas de vez em quando eu me queixava de que tudo perdia o 
viço em torno de mim; não sinto mais nada, gemia. Era ainda incapaz de 
„transes‟ e no entanto tinha uma impressão de perda irreparável. (...) Em 
derredor, entretanto, a realidade pululava, mas cometi o erro de não 
procurar penetrá-la; encarava-a dentro de esquema e mitos que se tinham 
mais ou menos gasto; o pitoresco, por exemplo. Parecia que as coisas se 
repetiam porque eu mesma me repetia.  

 

Ao se analisar o em que se encontra a vida de um expressivo número de 

idosos brasileiros e as desigualdades existentes na sociedade tem-se um mapa 

triste do que seja envelhecer. Esta visão revela a imagem de uma população sem 

originalidade, repetida, esquematizada com a visão negativa da velhice. A escritora 

Simone de Beauvoir afirma, quando trata do idoso em seu livro “A velhice”, que 

ouvia com frequência a exclamação "Mas que assunto triste!..."  (BEAUVOIR, 1990, 

p.9)  

Cabe ressaltar que, para homens e mulheres, o envelhecer é entendido como 

parte integrante e fundamental no curso de vida, uma vez que todos os seres vivos 

são regidos por um determinismo biológico. Portanto, o envelhecimento envolve 

processos que implicam na diminuição gradativa da possibilidade de sobrevivência, 

acompanhada por alterações regulares, na aparência, no comportamento, na 

experiência e nos papéis sociais. É nessa fase e diante dessa visão, que emergem 

conhecimentos e características, próprios e peculiares, resultantes da trajetória de 

vida, na qual uns têm maior dimensão e complexidade que outros, integrando assim 

a formação do indivíduo idoso. 

Os indivíduos estão inseridos na sociedade e essa sociedade organiza 

estruturas, funções e papéis cotidianos, segundo os grupos etários, o que leva a 

concordar com a afirmativa: “a juventude e a velhice não são dados, mas 

construídos socialmente na luta entre os jovens e os velhos” (BOURDIEU, 1983, p. 

2). O estudo sobre a forma como se dá a organização de grupos erários, torna 

possível se pensar em situar o lugar social do idoso. Lugar esse variável de uma 

sociedade para outra e, até, em uma mesma sociedade, em momentos históricos 

diferentes ou classes e grupos sociais diferentes (SCOTT, 2002).  

E, em consequência, socialmente e na família, a velhice passa a ser pensada 

como carga econômica. Tal fato leva a estudiosa Alda Britto da Motta a apontar para 

uma representação biológica da velhice com consequências sociais. Segundo a 

estudiosa  
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No imaginário social, o envelhecimento é um processo que concerne à 
marcação da ”idade” como algo que se refere à “natureza”, e que se 
desenrola como desgaste, limitações crescentes e perdas: físicas e de 
papéis sociais, em trajetória que finda com a morte. Não se costuma pensar 
em nenhum bem; quando muito, alguma experiência. Nenhum ganho, nessa 
viagem ladeira abaixo. (MOTTA, 2002, p. 131). 

 
Apesar de alguns idosos, “nessa viagem ladeira abaixo”, não estarem 

preparados para envelhecer, muitos, ainda, acham que serão eternamente jovens, 

que velhos serão sempre os outros e que a própria velhice nunca chegará. Porém, 

por meio do corpo que sofre, inevitavelmente, certas transformações, com a 

passagem do tempo são denunciados os primeiros sinais do envelhecimento (as 

rugas, os cabelos brancos). Entretanto, o corpo não revela por si só o envelhecer. A 

velhice, enquanto estigma instala-se no corpo. E a sociedade, frequentemente, 

caracteriza a velhice com atributos negativos, sugerindo a imagem de um corpo 

“imperfeito”, “enrugado”, e “enfraquecido”. 

Mas o que vem a ser velhice? 

A velhice, segundo o estudioso Paul Singer (1993), é produzida 

socioculturalmente, não coincidindo, muitas vezes, com o envelhecimento biológico, 

uma vez que este pode ser retardado por meio da melhora de condições de vida de 

cada indivíduo. E para Simone de Beauvoir (1990, p. 345), velhice é “o que acontece 

às pessoas que ficam velhas”. Para essa autora, ninguém envelhece de repente, 

provavelmente por isso, a velhice chegue despercebida ao próprio idoso. Beauvoir 

diz, ainda, que a velhice surge como uma desgraça pela decadência física por ela 

acarretada, à vista de todos e, por consequência sobre si e sobre o mundo; e ela 

enfatiza, também, que o relacionamento do homem com o tempo é sentido de 

maneira diferente, de indivíduo para indivíduo, conforme suas próprias condições e 

implicações sociais. 

A velhice não é uma categoria natural, mas uma categoria que é socialmente 

construída, isto é, que faz distinção entre um fato natural (ciclo biológico, do ser 

humano) e um fato universal (fatores sociais e históricos), os quais proporcionam 

formas diferentes de se conceber e viver o envelhecimento (DEBERT, 1999). No 

entanto, muitos consideram a velhice como o último período da vida normal, 

caracterizado pelo enfraquecimento das funções vitais e pelo estado de redução das 

forças físicas e das faculdades mentais que acompanham habitualmente esse 

período.  
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De envelhecer, porém, ninguém escapa (PEIXOTO, 2004). E o 

envelhecimento físico ocorre de maneira diferenciada conforme os grupos sociais e 

os sexos, apesar de uns envelhecerem mais rápido do que outros, nem todos 

viverem esse período da vida da mesma forma e o envelhecimento biológico estar 

relacionado às formas materiais e simbólicas pelas quais cada indivíduo é 

identificado socialmente. 

Cabe salientar, portanto, que o processo de envelhecimento e sua 

consequência natural, a velhice, desde o início da civilização é uma das 

preocupações da humanidade. O século XX, porém, marcou definitivamente a 

importância do estudo da velhice, que é fruto da natural tendência de aumento do 

número de idosos em todo o mundo.  

A preocupação com “o envelhecimento populacional passou a ser 

amplamente reconhecido como uma das principais conquistas sociais do século XX 

e reconhece-se, também, que este traz grandes desafios para as políticas públicas” 

(CAMARANO e PASINATO, 2004, p. 253), tornando-se uma questão importante na 

agenda das políticas públicas e nos estudos acadêmicos em quase todo o mundo, 

inclusive no Brasil, uma vez que: 

 
O fenômeno demográfico de elevação da expectativa de vida e de maior 
proporção de idosos nas sociedades, principalmente nos países em 
desenvolvimento, tem gerado espanto e suscitado debates sobre a velhice e 
o envelhecimento em todos os âmbitos, quer sejam leigos, científicos ou 
governamentais. (TAVARES, 2005, p. 101) 

 
Ao tratar do envelhecimento no Brasil, a professora e economista Camarano 

(2010), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), diz estar relacionado à 

“queda da taxa de fertilidade e à redução da mortalidade nas idades avançadas”3. A 

estudiosa constata, também, que fatores como o uso de contraceptivos, que 

consequentemente influenciam na redução do tamanho das famílias, e o novo papel 

da mulher na sociedade (melhor nível de educação, ingresso no mercado de 

trabalho, por exemplo) podem explicar essas mudanças. Ela informa, ainda, 

conforme citado anteriormente, que em 2000 a população idosa no Brasil 

correspondia a 14,5 milhões de habitantes; para 2020 a projeção é de alcance 30,9 

milhões de idosos.  

                                                 
3
 Palestra “Mudanças na população brasileira e implicações para as políticas públicas”, proferida no 

dia 6/5/2010, em São Paulo na sede da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A  
(Emplasa). 
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Assim, na tabela abaixo, observa-se a distribuição da população do Brasil, por 

sexo e grupos de idade, conforme censo realizado pelo IBGE em 2010:  

 
Tabela 1: Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade 

BRASIL – 2010 
 

Mais de 100 
anos 

7.247 0,0% 0,0%      16.989 

95 a 99 anos 31.529 0,0% 0,0%      66.806 

90 a 94 anos 114.964 0,1% 0,1%     211.595 

85 a 89 anos 310.759 0,2% 0,3%     508.724 

80 a 84 anos 668.623 0,4% 0,5%     998.349 

75 a 79 anos 1.090.518 0,6% 0,8% 1.472.930 

70 a 74 anos 1.667.373 0,9% 1,1% 2.074.264 

65 a 69 anos 2.224.065 1,2% 1,4% 2.616.745 

60 a 64 anos 3.041.034 1,6% 1,8% 3.468.085 

55 a 59 anos 3.902.344 2,0% 2,3% 4.373.875 

50 a 54 anos 4.834.995 2,5% 2,8% 5.305.407 

45 a 49 anos 5.692.013 3,0% 3,2% 6.141.338 

40 a 44 anos 6.320.570 3,3% 3,5% 6.688.797 

35 a 39 anos 6.766.665 3,5% 3,7% 7.121.916 

30 a 34 anos 7.717.657 4,0% 4,2% 8.026.855 

25 a 29 anos 8.460.995 4,4% 4,5% 8.643.418 

20 a 24 anos 8.630.227 4,5% 4,5% 8.614.963 

15 a 19 anos 8.558.868 4,5% 4,4% 8.432.002 

10 a 14 anos 8.725.413 4,6% 4,4% 8.441.348 

5 a 9 anos 7.624.144 4,0% 3,9% 7.345.231 

0 a 4 anos 7.016.987 3,7% 3,6% 6.779.172 

                      Homens                    Mulheres  

Fonte: IBGE – Censo 2010 

 

O Brasil experimenta uma transformação não só no seu crescimento como, 

também, na estrutura de sua população, dado que a transição demográfica, 

ocasionada pela queda das taxas de mortalidade e natalidade, provocou uma 

mudança na estrutura etária no país, acontecendo redução do número de jovens, 

elevação de adultos e elevação mais significativa dos idosos, conforme é visto na 

tabela acima, inclusive na elevação do número de pessoas com mais de 100 anos. 

Assim, de forma rápida, o Brasil deixou de ser um “país de jovens” e no início deste 

novo milênio pode ser considerado como um “país de população idosa”. A previsão é 

que em 2050, conforme gráfico de projeção apresentado a seguir, o número de 

idosos suplante o número de crianças. 
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Gráfico 1 – Projeção de número de idosos – 1970 – 2050 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fonte: http://www.dimasroque.com.br 

 

A projeção do gráfico acima, apresenta que aquele país de jovens, da década 

de 1950, conforme o poeta João Cabral de Melo Neto escreveu em Morte e Vida 

Severina (MELO NETO, 1994), que possuia elevadas taxas de natalidade e de 

mortalidade, em especial a infantil e a grande maioria das pessoas não chegava à 

velhice, pois morria antes dos 50 anos, em decorrência principalmente de doenças 

infecciosas e parasitárias, não difere muito do Brasil de hoje, onde parte significativa 

da população, ainda, enfrenta grandes dificuldades.  

É necessário, portanto que, devido o aumento da expectativa de vida da 

população de idade mais avançada, sejam ampliados e diversificados os campo de 

estudos sobre a velhice, que se torna mais complexo, denso e muito mais matizado 

em relação à sua constituição e categorias de análise. 

Conforme aqui já destacado, a população de idosos está crescendo mais 

rapidamente do que a de crianças, e a sociedade, porém, não está preparada para 

essa novidade. Vale, portanto, ressaltar que, apesar das pessoas viverem mais, a 

qualidade de vida, de forma generalizada, não acompanha essa evolução. Mais 

esperança de vida não está proporcionalmente vinculada ao interesse e respeito, 

pela população que vivencia sua fase outonal. O estudioso Delcio Lima (1998), que 

pesquisou as consequências do envelhecimento populacional no Brasil diz:  

 
O desinteresse pelo velho tem sido uma constante. Muitos acham que ele 
não conta, já desempenhou o seu papel no mundo, cumpriu o seu percurso 
natural e deve aguardar o momento do desfecho fatídico para abandonar a 
vida. O idoso não tem futuro, nenhuma razão lógica para viver - 
argumentam. (LIMA, 1998, p. 24). 

 

http://www.dimasroque.com.br/
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A velhice, citada por Lima (1998), ajusta-se à imagem presente na teoria do 

desengajamento4, divergindo de outras culturas, especialmente da Europa e da 

América, onde pessoas mais idosas podem assumir novos papéis de prestígio e de 

poder. Na cultura do Brasil nem todos desengajam, pois como aqui foi referido, é 

crescente o número de pessoas mais velhas que permanecem empregadas, 

saudáveis, política e socialmente ativas. Portanto, a probabilidade do 

envelhecimento bem sucedido permanece no horizonte de uma faixa da população 

que acredita no “engajamento”, e as funções sociais estabelecidas como esperança 

de um envelhecimento sadio.  

Assim, na perspectiva dos idosos que continuam ativos no meio em que 

vivem, deve ser contraído um sentimento nostálgico, ao qual Beauvoir (1990) faz 

alusão, de referirem-se ao passado com expressões do tipo “no meu tempo”, como 

se hoje não mais existisse tempo para eles. Tal sentimento não deixa de ser uma 

autoexclusão e, consequentemente, a negação da vida que ainda existe e é possível 

nessa faixa etária. 

Ecléa Bosi (1994) discorda desse modo de pensar e considera que essa é 

uma visão pessimista que não se aplica a todos os idosos, pois na pesquisa 

realizada por ela é significativo o número de pessoas que tem uma velhice ativa e se 

sentem integradas, usarem a expressão “no meu tempo” para se referirem ao 

passado, sem negatividade. 

No decorrer dos séculos, diversas foram as modificações pelas quais 

passaram a visão sobre o idoso. Segundo Mara Sant‟Anna (2000), a criação da 

Gerontologia, foi a possibilidade de se entender a velhice como um processo 

inerente à vida, sem a preocupação com a “cura” para o envelhecimento biológico. 

Debert (1994) considera que o novo enfoque dado à questão do envelhecimento, 

torna-o diferente para homens e mulheres. 

É, nesse contexto social, que a mulher idosa, no Brasil, se encontra, 

atualmente, onde se observa que profundas transformações nas esferas econômica, 

social e política, nos sistemas de valores e nos arranjos familiares que fazem com 

                                                 
4
 Segundo Elaine Cumming e William Henry (1961), a teoria do desengajamento na velhice parte do 

senso comum, isto é, pessoas idosas estão menos envolvidas na vida social do que na juventude. O 
envelhecimento, nesta teoria, é um acontecimento mútuo e inevitável de retirada ou desengajamento, 
onde diminuem as interações entre aquele que está envelhecendo e os indivíduos do seu sistema 
social. 
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que o envelhecimento da mulher seja, ao mesmo tempo, parte atuante e resultado 

do processo de desenvolvimento e transformação da sociedade brasileira.  

Assim, uma vez que, quanto à estimativa de vida, as mulheres vivem mais 

que os homens e segundo o IBGE a esperança de vida é de 77,32 anos para as 

mulheres e de 69,73 anos para os homens, o crescimento da tecnologia médica é 

importante para a saúde dessa mulher, uma vez que vivem mais e “apresentam uma 

chance maior do que os homens de experimentarem as doenças típicas da última 

fase da vida, tais como: Artrite ou reumatismo, diabetes, hipertensão, doença do 

coração, depressão” (CAMARANO, 2003).  

Camarano (2003, p. 42), ressalta, também, que, dentre “os estudos sobre 

envelhecimento populacional, uma área que tem recebido bastante atenção é a 

„feminização da velhice‟, dada à diminuição da mortalidade feminina, ou seja, as 

mulheres são predominantes entre a população idosa”.  

Porém, uma parte significativa de mulheres idosas tem demonstrado 

independência e autonomia nos campos físico, financeiro e emocional, pois é fato 

que ela está vivendo mais e em melhores condições de vida, e isso se deve, 

segundo Camarano (2003, p. 10): “à ação conjunta de três fatores: a ampliação da 

cobertura previdenciária, o maior acesso aos serviços de saúde e o crescimento da 

tecnologia médica”. A mulher vive mais, porque ela se cuida, vai ao médico e o 

homem não. 

Compete observar, também, que o envelhecer traz vulnerabilidade, tanto para 

o homem como para a mulher, que o seu início, bem como a intensidade com que 

acontece difere entre os indivíduos, por gênero, raça, grupos sociais etc., apesar de 

entre os idosos haver alguns sem nenhum rendimento próprio e sem capacidade 

para lidar com atividades básicas do dia a dia, há outros com total autonomia, 

capazes de contribuir para o desenvolvimento econômico e social, desempenhar 

papéis importantes na família e na sociedade, ou seja, indivíduos com necessidades 

bastante diferenciadas (CAMARANO e PASINATO, 2004).  

Nesse contexto, é cabível reportar-se ao dito anteriormente, de que o "lugar 

social do idoso" varia de uma sociedade para outra, e em uma mesma sociedade, 

seja em diferentes momentos históricos, como, também, em classes e grupos 

sociais diferentes (SCOTT, 2002). Porém, a mulher, de uma forma geral, e em 

particular a idosa, ainda com essas discrepâncias, busca qualidade de vida e bem 

estar, representados por fatores relacionados à sua moradia e convívio com a 
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família, pois no seio familiar é possível participar de um ambiente de respeito pela 

individualidade de cada membro, identificando-se o companheirismo, a dignidade, 

pois a dinâmica de mudança é constante na sociedade, de modo geral, tendo como 

objetivo a transformação, e os seres humanos, buscam adaptar-se ao conjunto 

dessas modificações que ocorreram, ao longo dos últimos anos (PREDEBON, 

2004).  

Essas modificações tornam necessária a inserção dos indivíduos neste 

mundo globalizado porque, como diz Frances Hesselbein (2001), ao passar por 

profundas mudanças no estilo de vida, a sociedade vive a ansiedade e o receio, a 

insatisfação e experimenta a vontade de mudar, mas, ao mesmo tempo, a 

despreocupação em adotar ações concretas de transformação dessa sociedade, 

pois não se podem ter espectadores de um lado e executantes de outro. Faz-se 

necessário que a sociedade, como um todo, se movimente. 

Assim, tanto a sociedade como o idoso nela inserido, devem mobilizar-se 

para satisfazer o percurso natural de cada indivíduo que, do nascimento até a morte, 

empenha-se em satisfazer suas necessidades (MCGREGOR, 1973). Portanto, com 

o aumento da expectativa de vida, a idosa, devido a diversos fatores como tempo, 

hereditariedade e meio ambiente, os quais influenciam a medida que os anos 

passam, por possuir tendências básicas de auto-realização e busca de qualidade de 

vida, deve estar mais atenta à saúde e atenta sob os âmbitos: familiar, acadêmico, 

maturidade pessoal e profissional (AMÂNCIO, 2006).  

Nessa conjuntura, estudos sobre envelhecimento, tratam de diferenças no 

envelhecer dos seres humanos, e trazem como dito anteriormente, uma polêmica a 

respeito dos termos que são utilizados para designar pessoas com idade igual ou 

acima de sessenta anos. Para Anita Neri e Sueli Freire (2003) os vários termos para 

designar a velhice surgem devido ao preconceito existente. Se o preconceito não 

existisse, não seria necessário usar disfarce por meio de palavras, porque a 

conotação positiva ou negativa de cada terminologia utilizada não está nelas, mas 

sim nas razões pelas quais elas apresentaram seu significado modificado. E essas 

autoras completam:  

 
Embora existam muitas variações sociais e individuais no que se refere ao 
ritmo do envelhecimento, ao significado de “velhice” e aos termos pelos 
quais são designadas pessoas idosas, em cada época são estabelecidos 
critérios para agrupar categorias etárias e para demarcar o início da velhice. 
A sociedade não o faz com base em pura invenção, mas como resposta às 
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mudanças evolutivas compartilhadas pela maioria das pessoas dos vários 
grupos etários, seja em virtude de determinação biológica, seja em virtude 
de determinação histórica e social. (NERI e FREIRE, 2003, p.14) 

 

Segundo Guita Debert (2003) as representações sobre a velhice, como, 

também, as da infância, da adolescência e da juventude, em contextos históricos e 

socioculturais diferentes, ganham significados distintos. Essa autora afirma, ainda, 

que a periodização das etapas da vida se faz através de rituais simbólicos que 

variam de uma sociedade para outra. E Motta (2006), nas considerações feitas em 

seu texto “Chegando pra Idade” concorda com as teorias de Debert (2003), por 

acreditar que as sociedades dão significados específicos a cada etapa da vida dos 

indivíduos, em diferentes momentos históricos. A pesquisadora diz, ainda, que as 

sociedades estabelecem, muitas vezes, de forma arbitrária, funções e atribuições 

aos grupos de idade na divisão social do trabalho. A arbitrariedade, segundo a 

autora, deve-se, muitas vezes, a sociedade não refletir, de forma concreta, sobre as 

aptidões e possibilidades das pessoas incluídas nos grupos de referência etária 

determinados. 

Ao se falar sobre a velhice em diferentes momentos históricos cabe ressaltar 

que na França do século XIX, boa parte da população de mais de 60 anos que não 

possuía “estatuto social”5, era designada de velho ou velhote, pois ser velho era 

semelhante a ser decadente, se não tivesse autonomia financeira, porque não 

possuía nem pensão e nem salário e dependia de filhos e instituições de assistência 

pública; já o que detinha “estatuto social” era denominado como idoso (PEIXOTO, 

2006). Naquele país, no século XX, em 1962, ocorre a introdução de uma política de 

integração da velhice. É quando, segundo Peixoto (2006, p. 75-76) o “antigo retrato 

preto-e-branco, de uma velhice decadente torna o colorido de uma velhice associada 

à arte de bem viver”.   

Em decorrência da mudança da imagem da velhice na Europa chegam, ao 

final da década de 1960 no Brasil, documentos oficiais que registravam essas 

mudanças, dando ao nosso país exemplo de melhor tratamento ao idoso. A partir de 

então, passa-se a assumir, em nosso meio, na maioria das análises sobre a velhice, 

o termo idoso como um tratamento de forma mais diferenciada e com isso mais 

respeitoso para com esse segmento social. 

                                                 
5
 Termo usado por Clarice Peixoto em seu texto “Entre o estigma e a compaixão e os termos 

classificatórios: velho, velhote, idoso, terceira idade...”, extraído de sua tese de doutorado, 2006.  
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Neste mesmo período, surge no Brasil, o termo “terceira idade”, associado à 

arte de bem viver, introduzido por Paulo Freire (2000), como ressonância do que 

acontecia na França, para designar a faixa etária intermediária entre a vida adulta e 

a velhice. Essa fase caracteriza o sujeito maduro, na meia idade e que ainda não é 

idoso. O termo é empregado em relação à criação de atividades sociais, culturais e 

esportivas para o idoso. A partir daí, aparece um novo mercado para atender a esse 

segmento populacional vinculado ao turismo, produtos de beleza, alimentos, e 

também, novas especialidades como a gerontologia e a geriatria.  

Na França, em virtude das políticas sociais voltadas para o idoso, onde o 

termo terceira idade é classificado para indivíduos a partir dos 60 anos, surge o 

termo quarta idade (pessoas além dos 75 anos) e já se fala em quinta idade 

(pessoas com mais de 85 anos). De forma genérica, apesar da literatura geriátrica 

apontar para os 65 anos, o termo terceira idade, no Brasil, é classificado a partir dos 

60 anos de idade e não existe um limite finito. Pudemos constatar, através das 

fontes consultadas para esta pesquisa, que ainda não foi instituída, em nosso país 

discussão a respeito da quarta ou mais idade6. 

Assim, cabe registrar as formas como cada sociedade encara o processo de 

envelhecimento. Segundo Ana Lúcia Santa Rosa (2004, p.28):  

 
[...] sofrem influência de seus padrões de ver e sentir o mundo, os quais 
estão sofrendo profundas mudanças no momento atual. Nem a juventude 
nem a velhice são concepções absolutas, mas interpretações sobre o curso 
da existência, podendo, desse modo, ser consideradas como conceitos 
construídos historicamente, inserindo-se ativamente na dinâmica dos 
valores e das culturas das quais se originam.  

 
Em uma sociedade, onde “a cultura é a parte do ambiente que é feita pelo 

homem [...] nisto está o reconhecimento de que a vida humana é vivida num 

contexto duplo, o habitat natural e seu ambiente social” (SANTAELLA, 2010, p. 31.  

Em sociedade a cultura é parte do ambiente, assim, cabe observar o exemplo 

vivido pelos índios Suyá, dado por Anthony Seeger (1980, p. 62): 

 
Uma das lições mais importantes que os Suyá repetidamente me ensinaram 
foi que aquilo que com muita freqüência eu tomava como sentimentos ou 
comportamentos individuais era, na verdade, a expressão de sentimentos e 
comportamentos culturalmente definidos, adequados a determinada 
categoria de pessoas.  

                                                 
6
 A estudiosa Alda Britto da Motta (2004), ao pesquisar com dois grupos de idosos a respeito de 

sociabilidade, usa os termos velhos jovens (idade de 60 aos 76 anos) e o dos idosos mais velhos 
(acima de 76 anos). 
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Na sociedade atual, assim como apresenta Seeger com relação ao povo 

Suyá, são adotados os sentimentos e comportamentos culturais. Ele diz, ainda, que 

entre os Suyá: “As mulheres velhas normalmente não se tornam tão dependentes 

quanto os homens velhos. Estão intimamente envolvidas nas atividades domésticas 

de suas filhas [...]” (SEEGER, 1980, p. 62), e isso ocorre nos dias atuais, pois as 

idosas, também, se envolvem nas atividades domésticas de suas filhas, cuidando do 

lar delas e de seus filhos. 

 

1.2.1 Aposentadoria  

 

Ainda no século XX, fatores foram fundamentais e determinantes para a 

consolidação das mudanças em benefício dos idosos como a institucionalização da 

aposentadoria7, com vistas a possibilidades de uma qualidade de vida digna aos 

idosos. E a aposentadoria surge como a concretização de uma aspiração social, 

para assegurar aos indivíduos uma renda permanente até à morte, devido à 

crescente necessidade de segurança individual que marca a atual sociedade. Ela foi 

institucionalizada para compensar o risco de privação financeira com a perda da 

capacidade para o trabalho e com o declínio físico do envelhecimento (SIMÕES, 

2004). 

Cabe ressaltar, porém que, nos dias atuais, um bom número de intelectuais 

idosos de ambos os sexos, assim como na antiguidade, não quer interromper suas 

atividades, embora muitos deles, aos 70 anos, sejam obrigados a se aposentarem, 

por meio da aposentadoria compulsória, passagem obrigatória do servidor ativo para 

a inatividade, independentemente do sexo. Essa aposentadoria é automática, com 

vigência a partir do dia imediato àquele em que se atinge a idade-limite de 

permanência no serviço ativo (BRIANEZI, 2009).  

                                                 
7
 A aposentadoria teria o Estado como fiador e seria uma inatividade remunerada de obrigação da 

sociedade para com aqueles indivíduos que devotaram sua vida e saúde ao trabalho.  
Conforme o Ministério da Previdência Social (MPS), no Brasil há quatro tipos de aposentadoria: 
especial, por invalidez, por tempo de contribuição e por idade. Nesta pesquisa versará sobre a por 
idade, a qual segundo o MPS, “Têm direito ao benefício os trabalhadores urbanos do sexo masculino 
a partir dos 65 anos e do sexo feminino a partir dos 60 anos de idade. Os trabalhadores rurais podem 
pedir aposentadoria por idade com cinco anos a menos: a partir dos 60 anos, o homem, e a partir dos 
55 anos, mulheres”. A aposentadoria teria o Estado como fiador e seria uma inatividade remunerada 
de obrigação da sociedade para com aqueles indivíduos que devotaram sua vida e saúde ao trabalho. 
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Estudos sobre o comportamento dos indivíduos à época da aposentadoria 

revelam que, inicialmente, a maioria dos idosos se sente satisfeita, porque lhe 

parece ser bom poder descansar. Aos poucos muitos deles entram em crise, ao 

deixarem o cotidiano da vida profissional, com as suas leis de produção e 

competição, quando lhes são reduzidas a autoestima e a capacidade de ser útil. 

Isolamento e angústia são sentidos, porém mais pelos homens, pois percebem que 

ninguém necessita dos seus préstimos, está isolado, recusado e excluído da 

sociedade. Sua angústia aumenta, e torna-se difícil sua adequação ao mundo em 

que vive, por ocorrer uma queda do nível de renda que, consequentemente, afeta 

sua qualidade de vida e sua saúde. 

Guita Debert (1998), em seus estudos, aborda diferentes formas de 

experimentar a aposentadoria por homens e mulheres. O homem trabalhava fora de 

casa para cumprir um dever, uma obrigação, pois era de sua responsabilidade a 

sustentação da família, representando uma geração de recursos, porém possui 

maior dificuldade de adaptação ao aposentar-se que implica passar um tempo maior 

no espaço privado da sua casa, uma vez que ele estabelece suas relações ao longo 

de suas vidas no espaço público e no mundo do trabalho. Assim, muitos deles não 

se interessam pelas atividades de sua casa e dos grupos de convivência para 

idosos, motivo que justifica os grupos de convivência ser basicamente composto por 

mulheres. 

Já a maioria das mulheres enfrenta a vida profissional de modo similar ao 

homem, por conta disso, a aposentadoria passou a ter significados parecidos para 

os dois sexos, apesar de que, elas vivem essa etapa da vida de forma diferente 

deles, ou seja, além do papel de trabalhadoras, se sentem mais confortáveis e 

adaptadas à vida familiar e social após essa conquista, porque desempenham 

outros papéis sociais significativos, participam de grupos de convivência, se dedicam 

a atividades que antes não tinham tempo, como a leitura, a prática de esportes, 

realizam passeios e viagens.  

 

1.2.2 Importância do Trabalho para o Idoso 

 

Diante dessa constatação, e apesar da realidade atual comprovar que a maioria dos 

idosos que voltou a trabalhar pertencer ao sexo masculino, vale a pena questionar: o 

que mudou? Cremos que as mulheres se adaptam melhor à aposentadoria por se 
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programarem para essa etapa da vida, e diversos elementos colaboraram nesse sentido: o 

grau de escolaridade hoje maior do que o dos homens, tanto no ensino médio quanto em 

curso superior, a visível presença delas em distintos campos profissionais, mesmo nos 

espaços antes tidos como essencialmente masculinos.  

Entretanto, antigamente a mulher que trabalhava fora do lar era “tida como 

diferente” e ainda mais se a função exercida por ela não fosse ajustada entre aquelas 

reconhecidas como femininas, ou seja, as vinculadas ao trabalho doméstico. Ao contrário 

disso, hoje, elas são responsáveis pela metade da força trabalhadora no Brasil, realizando 

atividades com a competência vista nos homens, nas mais variadas profissões.  

Vale observar que o ingresso no mercado de trabalho atualmente, está bem 

mais acessível às mulheres jovens do que à mulher que já chegou à maturidade. Ao 

chegar a essa segunda fase, ela se depara com empecilhos que as impede de se 

engajar novamente no ambiente trabalhista. Aliado a esse fato, outra situação vem 

comprovar essa realidade é o de, constantemente, sentirem-se improdutivas, muitas 

delas por ter ficado afastada muito tempo do mercado de trabalho, para cuidar do lar 

dos filhos. 

Ao analisar o comportamento da força de trabalho feminina no Brasil, observa-se 

o avanço da atuação da mulher, com início na década de 1970. Essas mulheres 

chegaram ao mercado de trabalho exercendo tarefas, como professora, enfermeira, 

varredora, bordadeira, cozinheira. Porém, com a importância da atividade produtiva, 

assim como da maternidade e o cuidado com os filhos, ela se distribuiu em outras 

funções, apesar de mal remunerada. E, os setores que mais frequentemente absorvem 

o serviço feminino são os de prestação de serviços, como administração pública, setor 

de ensino e serviço social, serviços domésticos, e, ainda, atividades do comércio e do 

setor agrícola. 

A presença de aposentados na vida ativa explica-se pela existência de um 

contingente ainda em plena capacidade produtiva e pelos baixos níveis dos 

rendimentos do trabalho prevalecentes no Brasil. Assim, na ativa, homens e 

mulheres se sentem produtivos e satisfazem as necessidades materiais suas e de 

sua família. Cabe destacar que muitos deles associam o trabalhar não só à 

sobrevivência, mas, também, a elementos como honestidade, solidariedade, fé, bom 

desempenho de papéis familiares e sociais que compõem o perfil de um excelente 

trabalhador.   
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1.2.3 Avanços Sociais e Sociabilidade 

 

O corpo, para o ser humano, representa o elemento referencial das relações 

interpessoais, pois é através dele que o indivíduo expressa a sua subjetividade em 

uma interação face a face, constituindo-se, assim, a base das relações sociais. 

Através do corpo, o homem desenvolve suas percepções de mundo, suas 

capacidades, dentre estas a linguagem, que o diferencia das outras espécies. Assim, 

as transformações corpóreas que transcorrem no envelhecimento, representam um 

componente referencial sócio-histórico-cultural, uma vez que pode ser representado 

em estilo diferente, conforme a cultura e o momento histórico (MEDRADO, 1996). 

Autores brasileiros, entre eles Guita Debert (1996), mostram em seus estudos 

a atual caracterização da velhice como processo contínuo de perdas e anuncia a 

abertura de espaços, para que experiências de um envelhecer bem possam ser 

vividas de forma coletiva. Um exemplo são os grupos de convivência de idosos, 

universidades da terceira idade, dentre outras. 

A velhice, apesar de ser um processo universal, apresenta um forte 

componente de gênero, uma vez que há mais idosas que idosos. As idosas têm 

características importantes que fazem com que se tornem mais vulneráveis: vivem 

mais – porém são mais sujeitas a doenças; têm maior probabilidade de problemas 

relacionados à adaptação, às mudanças fisiológicas decorrentes da idade, e isso 

pode se transformar, dentre outras questões, em conflitos com a identidade. 

Nesta busca por envelhecer bem, estão inseridos os idosos: homens e 

mulheres; é interessante, portanto, descrever o conceito de gênero, introduzido a 

partir do movimento feminista contemporâneo do início do século XX, cuja finalidade 

era entender o que foi construído socialmente sobre os sexos e, afastar um 

determinismo biológico implícito no uso do termo sexo. Buscava-se, através da 

linguagem, construir uma categoria de análise capaz, não só de destacar o caráter 

“fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo”, mas também de 

interrogar e desconstruir a legitimidade da matriz sexual/biológica na constituição de 

sujeitos femininos e masculinos (LOURO,1997, p. 21).  

E, aqui no ocidente, quando se fala de doenças típicas, cabe buscar entender 

a velhice e a morte como fenômenos patológicos. Segundo Edgar Morin (1997), 

esses fenômenos abrem possibilidades de ações práticas que podem retardar, 

amenizar ou mesmo anular os efeitos do envelhecimento e “enganar” a morte. 
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Nesse sentido, o homem ocidental contemporâneo tem avançado cientificamente, ao 

desenvolver substâncias e técnicas que contribuem para o aumento do tempo da 

juventude e para uma vida mais longa. 

Portanto, o homem continua em busca da juventude, de uma vida mais longa 

e, para Myrian Lins de Barros (1987, p. 94 e 95): 

 
A pessoa realiza revisões sucessivas durante a vida e a revisão nessa 
etapa [na velhice] parece se dá também em função do conhecimento no fim 
da vida e da proximidade da morte. 
A presença da morte já faz parte desse momento da vida: vários parentes e 
amigos de sua geração já morreram, bem como, evidentemente, das 
gerações ascendentes. Essa presença por si só traz a força da revisão da 
vida e também a familiaridade com a ideia do fim.  

 
Não é fácil para o indivíduo e em particular o idoso sentir familiaridade com a 

morte. É tendência do ser humano pensar na morte do outro, e, assim, também, se 

pensa com relação à velhice, isto é, o outro envelhece, eu não. Isso demonstra o 

receio em se encarar a velhice, período em que o ser humano passa por 

transformações vitais determinadas a todo ser vivo e é, também, quando ele, por 

estar na maturidade, tem mais consciência da finitude, repensa o passado, observa 

o presente e imagina o futuro. Pois hoje, com os conhecimentos científicos e a 

tecnologia é possível escolher o dia de nascer e até fixar a hora da morte. 

A sensação de finitude pode ser clareada por Rubem Alves8 (1995), em sua 

crônica “Sobre a Morte e o Morrer”: “Já tive medo da morte. Hoje não tenho mais. O 

que sinto é uma enorme tristeza. Concordo com Mário Quintana: „Morrer, que me 

importa? (...) O diabo é deixar de viver‟. A vida é tão boa! Não quero ir embora...” 

Assim, o idoso ativo, como Rubem Alves, gosta de viver, quer viver mais, quer 

qualidade de vida, bem estar, pois envelhecer é diferente de pessoa para pessoa, e 

isso ocorre devido a diversos fatores como tempo, hereditariedade e meio ambiente, 

os quais influenciam a medida que os anos passam. E, conforme Mascaro (1996), a 

mídia interfere na concepção da sociedade e influencia o idoso que passa a se 

comportar como ela o apresenta.  

 

                                                 
8
 Rubem Alves nasceu no dia 15 de setembro de 1933, em Boa Esperança, sul de Minas Gerais. É 

pedagogo, poeta, cronista, contador de histórias, ensaísta, acadêmico, psicanalista, tornou-se autor 
de inúmeros livros, é colaborador em diversos jornais e revistas com crônicas de grande sucesso, em 
especial entre os vestibulandos. É também membro da Academia Campinense de Letras, professor-
mérito da Unicamp e cidadão-honorário de Campinas, onde recebeu a medalha Carlos Gomes de 
contribuição à cultura. Hoje, com 78 anos, está aposentado, vivo e lúcido. 
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Cabe, aqui, dizer que o conceito de qualidade de vida está relacionado à 

autoestima, ao bem-estar pessoal e abrange aspectos como a capacidade funcional, 

o nível socioeconômico, o estado emocional, a interação social, a atividade 

intelectual, o autocuidado, o suporte familiar, o próprio estado de saúde, os valores 

culturais, éticos e a religiosidade, o estilo de vida, a satisfação com o emprego e/ou 

com atividades diárias e o ambiente em que se vive. 

Frente à realidade das transformações demográficas que iniciaram no último 

século, conforme tratado nesta pesquisa, com uma população composta cada vez 

mais de velhos, torna-se de suma importância à garantia de uma sobrevida maior, 

com qualidade de vida para os que envelhecem. Por esse motivo, surgiram, nos 

anos 1960, no ambiente social brasileiro, ao se pensar nas necessidades da 

população idosa, iniciativas com vistas a promover um envelhecimento bem 

sucedido. O Serviço Social do Comércio (SESC) abriu, nessa época, espaço para 

que associados de idade elevada pudessem se reunir para participar de atividades 

definidas como lazer.  

Essas atividades proliferaram nos anos 1980, quando se observou o encontro 

das pessoas idosas em grupos organizados de convivência: clubes, escolas e 

cursos, entre esses os programas para a terceira idade, onde o idoso tem a 

oportunidade de expressar e propor novos padrões para uma geração que se 

aposenta e envelhece ativamente. 

O convívio para o idoso, através desses grupos e programas, é muito 

importante por permitir a troca de carinho, experiências, ideias, sentimentos, 

conhecimentos, dúvidas, além de uma troca permanente de afeto. Esse conviver, 

atualmente, é fortalecido por uma comunicação, cada vez mais, adequada e que 

estimula o pensar, o fazer, o dar, o trocar, o reformular e o aprender do idoso. 

A convivência possibilita ainda, o engajamento do idoso em atividades que o 

faz sentir-se útil, até mesmo àquele que possui boas condições financeiras, uma vez 

que estará envolvido em atividades que lhe proporcionarão prazer e felicidade, isto 

é, eles se mantêm engajados socialmente e a relação com outras pessoas contribui, 

significativamente, em sua qualidade de vida. 

E, com vistas a facilitar o bem viver dos idosos, instituições, entre elas 

universidades, tem buscado a realização de atividades culturais, em consonância 

com o Estatuto do Idoso, Capítulo V “Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer” Art.20 

que delibera: O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, 
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espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade 

(Brasil, 2003). 

Segundo Ester Junqueira (1998, p. 30):  

 
A preocupação inicial dos trabalhos com idosos era principalmente oferecer 
lazer, diversão, passeios e viagens, até porque era mais fácil começar 
atividades desta forma. Mas com o tempo foi percebido que, com isso, o 
idoso esta sendo infantilizado. Surgiu, assim, uma tentativa de mudança 
com a criação da Universidade Aberta à 3ª Idade. 
 

A Universidade Aberta à 3ª Idade (UATI) surge com o intuito de integrar o 

velho à sociedade, em oposição às instituições asilares9 e com a intenção de 

envolvê-lo em atividades culturais, por ser ele “o agente do processo educativo e 

que, por isso, o trabalho é feito „com ele‟, e não „para ele, ou „por ele‟” (JUNQUEIRA, 

1998, p. 31).  

Peixoto (1997, p. 73), diz que nas universidades da terceira idade: 

 
As pessoas vêm em busca de novas amizades, assim como para vencer a 
solidão [...] O que há de específico nas universidades da terceira idade é a 
oferta de atividades voltadas para a educação permanente, mas 
principalmente, a possibilidade de estabelecer relações com as gerações 
mais novas. 

 
Cabe neste estudo, uma vez que a pesquisadora é técnica da Universidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS), onde teve a oportunidade de direcionar olhar 

para a mulher idosa na UATI daquela Instituição. E, na UEFS, a UATI foi criada no 

dia 04 agosto de 1992, faz parte da Pró-Reitoria de Extensão. E, segundo a 

coordenadora Irlana Silva (2012, p. 8): 

 

Atualmente estamos sendo convidados a rever nosso posicionamento sobre 
o envelhecimento. Esta discussão remete a analisar o próprio modo de 
envelhecer de cada um e permitir e aprender a olhar para o outro que está 
envelhecendo com mais suavidade, curiosidade e respeito. [...] cada vez 
mais produzimos conhecimentos, entendemos o processo de envelhecer, 
construímos outra maneira de pensar as relações que são estabelecidas 
com os idosos, os cuidados que a família deve ter, bem como a 
transformação da pessoa através da arte e de atividades pedagógicas que 
reforçam a autoestima, o prazer e as relações de convivência.  

 

A UATI da UEFS está definida em 5 eixos: promoção da saúde, arte-

educação e cultura, educação permanente, lazer e UATI itinerante. Nesses eixos 

são realizadas atividades que buscam difundir a ideia da promoção da saúde, são 

                                                 
9
 Define-se asilo (do grego ásylos, pelo latim asylu) como casa de assistência social onde são 

recolhidas, para sustento ou também para educação, pessoas pobres e desamparadas, como 
mendigos, crianças abandonadas, órfãos e velhos (ARAÚJO, et al, 2010). 



45 

 

compartilhadas experiências dos idosos com conhecimentos novos, a fim de 

reformularem seus saberes anteriores, é oferecido recurso pedagógico para os 

Grupos de Convivência que a UATI aderiu como parceiros (SILVA, 2012). Dentre as 

atividades é possível citar oficinas de dança, alongamento, informática; estudos 

sobre envelhecimento, fortalecimento da autonomia, convivência com a família, 

integração, sexualidade na terceira idade, saúde e socialização dos idosos. 

Como nas demais UATIs no Brasil, na UATI da UEFS a participação é maior 

de mulheres; mulheres essas que demonstram interesse em buscar conhecimento, 

diversão, novas amizades, conforme observa GREFF (2013, p. 1): 

 
Foi-se o tempo em que ao chegar aos 60 anos pensava-se em somente na 
aposentadoria [...]. Com o aumento da qualidade de vida a sociedade 
passou a valorizar mais aquelas pessoas que chegam à terceira idade. 
Hoje, quem está nesta etapa da vida percebe que há tempo de sobra e 
muita coisa interessante para fazer e parte em busca de diversão, 
entretenimento e novas amizades. 

 
 E o fazer novos amigos é uma das motivações que leva a mulher idosa a 

frequentar os cursos para a terceira idade na UEFS, onde ela convive com outras 

pessoas. Isso é possível confirmar na fala de uma das alunas de 72 anos: 

 
[...] pra dizer a verdade, o que eu mais gosto é encontrar meus amigos, 
porque tem gente que a gente começou junto, então você fica como irmã, 
não é? Que tem onze anos que tá junto e outra turma vai entrando, o que 
eu gosto muito também! 

 

Lima (2008, p. 29), instrutora de oficina da UATI-UEFS diz que: 

 
A Terceira Idade é uma fase da vida em que o Homem necessita de 
atenção diferenciada [...] desprezo quanto as suas capacidades pode gerar 
depressão e baixa auto-estima. 
A participação em atividades como oficinas possibilitam um lazer em grupo 
que pode atenuar esses sentimentos acarretados pela solidão e por uma 
vida sedentária, podendo contribuir para a qualidade de vida dessas 
pessoas.  
Nesse contexto, a oficina de Memórias e Leituras surge como uma 
possibilidade de oferecer uma atenção diferenciada aos idosos e atenuar 
sentimentos de solidão.  

 
Nas diversas oficinas ministradas na UATI, como na de memória e Leituras, a 

mulher idosa reconhece ”a necessidade de atualização para acompanhar as 

mudanças de correntes do momento histórico presente” (GUIMARÃES e RAMOS, 

2012, p. 71). Essa afirmativa é confirmada na fala de uma aluna de 73 anos: “[...] eu 
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precisava me atualizar, sair de casa, trabalhar, ver novas pessoas, aprender alguma 

coisa útil e me reciclar também pra acompanhar o momento”. 

 
Segundo Silva (2008, p. 7): 

 
Os resultados obtidos nas oficinas servem para delinear a busca pela 
construção de um fazer pedagógico que valoriza o conhecimento, torna 
possível olhar para a terceira idade a partir do ângulo sócio-histórico-
cultural, a fim de (re)dimensionar o convívio no grupo, o bem-estar dos 
idosos, a tentativa de trocas afetivas, a participação da Pessoa Idosa nos 
diversos espaços da Universidade Estadual de Feira de Santana com o 
apoio de toda a administração e o intercâmbio de saberes e experiências 
que professores e alunos possuem. 

 

E na UATI que ocorre a sociabilidade, refletida por Alda Motta (2004). E, para 

essa autora, grupo organizado é “Um fenômeno próprio da sociedade atual”, uma 

vez que “é o encontro de pessoas idosas em grupos organizados, de variadas 

propostas, desenvolvendo uma sociabilidade marcadamente intrageracional” 

(MOTTA, 2004, p. 109). Esses grupos são bem aceitos pelos idosos, por 

desenvolverem, nesse viver em sociedade, uma boa relação com seus pares, 

apesar de demonstrarem existir uma carência; porque para eles ser velho é visto, 

muitas vezes, como um estado de preconceitos, e eles estão, na verdade, em busca 

do lugar social perdido. 

Entre os preconceitos, existe a concepção de que o idoso é assexuado, sem 

direito de amar, viver a afetividade e a sexualidade. Porém, o idoso, como todo 

indivíduo, sente desejo, quer carinho, afago, companhia. 

Esse preconceito é percebido em diversas áreas de sociabilidade, inclusive 

nas salas de bate-papo na internet, espaço em que, apesar de institucionalmente na 

sociedade a velhice iniciar aos 60 anos, são considerados idosos pessoas a partir de 

50 anos. Assim, conforme Barros (2004, p. 21), “para esta alta tecnologia [internet], 

parece ser uma idade já improvável para o aprendizado de novas linguagens”, e, 

ainda, para as pessoas que frequentam as salas de bate papo a velhice é 

antecipada e “o corpo e a sexualidade são alvo preferencial”. 

Ainda falando de sociabilidade, vale citar que, segundo Motta (2004) é no 

encontro de idosos em praças que acontece a sociabilidade pura, espontânea. Essa 

estudiosa acrescenta que observou, em um grupo de terceira idade de uma 

faculdade onde fez pesquisa, na cidade de Salvador, que não há contato de idosos 

com jovens, nem mesmo nas programações festivas em que as famílias 
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comparecem. Ela diz que esses encontros são geracionais e rotula esses grupos 

como “de convivência”.   

A autora, ainda, refletindo a sociabilidade dos idosos, diz que é bom o 

reencontro e a solidariedade geracionais, enquanto o idoso busca uma redefinição 

de um lugar social, e defende o encontro entre as gerações que,  

 
[...] deverão ser também base e fortalecimento para busca – que deveria ser 
da sociedade inteira – da convivência, privada e pública, com as outras 
gerações. [...] Resta, então, por enquanto, o encontro geracional. Que não é 
tudo, mas também não é pouco [...] (MOTTA, 2004, p. 118-119). 

 
Motta (2004) ao falar de idoso como “mercadoria oferecida”, induz a que se 

pense que, se por um lado, o envelhecimento populacional representa ameaça ao 

equilíbrio econômico, em virtude dos custos dos sistemas de previdência e de 

saúde, por outro lado, na medida em que o número de velhos aumenta, um novo 

mercado de consumo, também, aumenta. Essa mudança é uma das razões pelas 

quais a imagem do idoso vem sendo gradualmente reconstruída. 

No Brasil, apesar dos programas sociais existentes, cabe aos idosos 

assegurarem sua sobrevivência e estratégias de sociabilidade. Assim, para aqueles 

com precárias condições de vida e a falta da autonomia financeira, a sociabilidade 

deles é muito vinculada à relação com a família, com a vizinhança e para combater a 

solidão, buscam companhia e distração nos espaços públicos como praças, parques 

e praias. Já os idosos de classe média, buscam sociabilidade em locais como 

cinema, teatros, viagens. 

Portanto, uma vez que a sociabilidade do idoso é quase restrita ao núcleo 

familiar, cabe, mais uma vez, ressaltar a importância da família, pois é essa família 

que vai apoiar o idoso. Segundo Velho (1999, p. 73-74) é dentro da família e a partir 

desta “que se desenvolvem as relações e dramas psicológicos e sociais mais 

significativos. O mundo só faz sentido e ganha significado tendo a família nuclear 

como referência e palco central”. 

A família acaba sendo o principal ponto de apoio ao idoso, uma vez que o 

Estado brasileiro não oferece políticas sociais e assistenciais capazes de suprir as 

necessidades da população (PEIXOTO, 2004). E é, também, nessa família que a 

mulher idosa é apoio crucial, por atuar como provedora ou auxiliar nas tarefas da 

casa e na educação dos netos. Elas ainda ajudam na comunidade em que estão 

inseridas por terem tempo, maturidade e experiência, frente aos fatos do cotidiano. 
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Maturidade e experiência, portanto, não faltam ao idoso em si e, atualmente, 

não se pode mais dizer que o Brasil seja um país jovem, já que a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) considera uma população envelhecida quando a 

proporção de pessoas com 60 anos ou mais atinge 7% com tendência a crescer. 

Na medida em que o número de pessoas idosas cresce no país, cresce, 

também, a visibilidade e capacidade de organização dessas pessoas como grupo 

segmentado, e muitos deles, na maioria homens, atuam em associações e 

sindicatos. A atuação de mulheres nesses grupos era rara, ou seja, elas não 

estavam inseridas ativamente, pois os movimentos políticos começaram com os 

homens e a visão que existia era de que, a atuação das mulheres restringia-se ao 

âmbito privado, da família. 

Esses indivíduos inseridos em movimentos sociais são chamados de novos 

atores e passam a ser identificados de diferentes maneiras, inclusive politicamente, 

pelos sujeitos que compartilham o mesmo espaço social que eles. E foi por meio da 

organização de grupos que esses novos atores – homens e mulheres idosos – 

alcançaram a aposentadoria e a criação de lei e estatuto.  

O Brasil, ainda no final do século passado, por ser um país de jovens, se 

tornava clara a longevidade da população, era visto claramente o preconceito 

relacionado com a permanência do idoso no mercado de trabalho. Porém, no início 

deste novo milênio, esse quadro começa a mudar e o País se prepara e procura 

formas para absorver esse contingente de idosos que deseja e necessita 

permanecer produtivo. E, segundo Simone Wajnman e outros autores (2004) há um 

expressivo crescimento da proporção de aposentados entre os idosos 

economicamente ativos. Todavia, entre eles são os trabalhadores de maior nível de 

escolaridade os que encontram a maior probabilidade em se manterem ocupados 

nas idades avançadas. 

Assim, devido ao crescimento de idosos no mercado de trabalho brasileiro, 

surge a necessidade, em parte ainda negligenciada, de que seja adequado um 

número expressivo de novos postos de trabalho para absorver os idosos com 

“escolaridade inferiores ao da média populacional, de qualificação muitas vezes 

defasada, de difícil reciclagem, mas aproveitando, em contrapartida, as vantagens 

comparativas oferecidas pela maturidade” (WAJNMAN, 2004, p. 478-479).  

Dentre as leis brasileiras, a Constituição de 1988 faz referência ao idoso, 

garantindo o seu amparo. A Política Nacional do Idoso (PNI), pela Lei 8.842/94 e 
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regulamentada pelo Decreto 1948/96, estabelece direitos sociais, garante a 

autonomia, integração e participação dos idosos na sociedade, como instrumento de 

direito próprio de cidadania, considerando como população idosa o conjunto de 

indivíduos com 60 anos ou mais.  

A Lei nº 8.842/94 criou o Conselho Nacional do Idoso, que é responsável pela 

viabilização do convívio, integração e ocupação do idoso na sociedade, através, da 

sua participação na formulação das políticas públicas, projetos e planos destinados 

à sua faixa etária. Como diretrizes é priorizado: o atendimento domiciliar; o estímulo 

à capacitação dos médicos na área da Gerontologia; a descentralização político-

administrativa e a divulgação de estudos e pesquisas sobre aspectos relacionados à 

terceira idade e ao envelhecimento. 

A atuação governamental efetiva, voltada para o idoso ainda é parca. Até as 

iniciativas de caráter privado estão mais direcionadas para o assistencialismo, 

direcionando para um afastamento do idoso de realizar atividades criadoras, o que 

favorece seu isolamento na sociedade a qual pertence. 

Portanto, uma vez que a população idosa ao crescer ganha visibilidade se faz 

necessária, conforme já dito aqui, reformulação de políticas públicas, destinadas a 

atender a uma população com idade cada vez mais avançada e com mais 

esperança de vida. E os meios de comunicação, formadores de opinião, participam 

desse processo de várias formas, por serem significantes mediadores de 

representações, as quais perpassam o social, ajudando a produzir discursos em 

torno da identidade cultural de um grupo (ROSSINI, 2005, p.96). 

Cabe assim, conforme proposto neste trabalho, discorrer, nos capítulos a 

seguir, a respeito de mídia e imagem, abordando o cinema e, por meio deste, 

compreender identidade e as representações da velhice, baseadas em imagens 

construídas em quatro obras da cinematografia brasileira: Central do Brasil (1998), 

Copacabana (2001), Depois daquele baile (2005), O outro lado da rua (2004), 

produzidas em finais da década de 1990 e início do século XXI, embora, no cinema 

brasileiro o tema da velhice tenha surgido, de forma tímida, por volta dos anos 1970 

e tenha aparecido, de forma mais incisiva, a partir da década de 1990.  
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2 VELHICE: MÍDIA, IMAGEM, REPRESENTAÇÃO E IDENTIDADE  

 

[...] uma trama cinematográfica [...] expõe a revisão de vida como um 

dos instrumentos mais preciosos de que o indivíduo dispõe no 

envelhecimento, para transformar seu presente em um momento de 

real envolvimento com a vida. (FORTES, 2004, p.118) 

 

No segundo capítulo, com o intuito de analisar identidade e representação da 

velhice no cinema brasileiro, far-se-á ponderações a respeito de mídia, como 

difusora de informação e também a respeito de imagem, uma vez que o 

entendimento da realidade, proporcionando ao espectador que aprecia o cinema se 

dá por meio das imagens que lhe são apresentadas.  

 

2.1 MÍDIA 

  

Considerado sinônimo de mídia, que ajuda os indivíduos a se comunicarem 

entre si, o cinema é um meio de comunicação, um instrumento que auxilia na 

recepção e transmissão da informação. Assim, faz-se interessante apresentar a 

origem da palavra mídia, falada e escrita, na língua portuguesa. Em latim, língua que 

deu origem ao idioma Português, é o plural da palavra médium e significa meio. Vale 

esclarecer que para os americanos seu significado é media. 

O Dicionário de Português (DP) define mídia como: "Qualquer suporte de 

difusão, de informação que constitua simultaneamente um meio de expressão e um 

intermediário capaz de transmitir uma mensagem a um grupo". Assim definida, ela é 

importante meio de propagação de notícias e comunicação em massa; também 

considerada o quarto poder vigente no Brasil; ela influencia, produz tendências, atua 

como uma verdadeira "força social" (DURKHEIM, 1983), direcionando os cidadãos 

de acordo com sua vontade. 

A Mídia – parte integrante do processo mercadológico – deve ser percebida, 

também, como investimento para geração de resultados. Pode-se dizer que, se a 

propaganda é uma função de marketing, a mídia é função da propaganda. É ela que 

difunde a notícia, cria opinião. É possível sintetizar que dentre as diversas funções 

da mídia, a básica é indicar caminhos à chegada da mensagem ao público-alvo.  
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É, portanto, papel da mídia manter a população informada. À população, 

porém, cabe não se colocar como receptora passiva do que é veiculado pelos meios 

de comunicação. Cada cidadão deve exercitar sua atitude crítica, filtrando as 

informações recebidas, questionando, encontrando sua própria opinião, aquela com 

a qual se identifique e acredite, e não apenas recebendo e acolhendo os fatos como 

se eles fossem descrição fiel da realidade. 

Albino Rubim (2000) defende que a mídia, além de estruturar a sociedade, 

também a ambienta; ambienta porque, o indivíduo experimenta a vida, a realidade e 

o mundo através dos meios de comunicação, que, nos dias atuais, dissemina 

comportamentos, sentimentos, valores, ideais.  

Ainda segundo Rubim (2000, p. 40) o conceito de “telerrealidade” deve servir, 

“para nomear uma nova e contemporânea dimensão da sociabilidade que se 

distingue e diferencia da realidade, tradicionalmente concebida, como territorialidade 

(geográfica), localidade, proximidade, materialidade, presença e convivência” (2000, 

p.40). 

Vale, aqui, ressaltar que inúmeras transformações têm marcado as relações 

de sociabilidade contemporânea, e a mídia, principalmente a eletrônica, dentre elas 

o cinema, influencia essas formas de sociabilidade. No mundo atual, o aumento da 

expectativa de vida, despertou o mercado capitalista, que vê nos idosos um nicho de 

consumo especial. Tal fato não deixa de configurar novos sentidos para a população 

idosa. Assim, consequentemente, a mídia proporciona nova construção de 

representação da imagem do idoso no cenário atual. 

Ao se falar da influência do cinema nas formas de sociabilidade, cabe 

discorrer a importância do tratamento dado por autores da Sociologia, a respeito 

desse tema. Dentre esses, Georg Simmel (1983) que definiu sociabilidade: “como 

categoria sociológica” e a designou “como a forma lúdica de sociação”. Já “sociação” 

ele definiu como: 

 
A forma (realizada de incontáveis maneiras diferentes) pela qual os 
indivíduos se agrupam em unidades que satisfazem seus interesses. Esses 
interesses, quer sejam sensuais ou ideais, temporários ou duradouros, 
conscientes ou inconscientes, causais ou teleológicos, formam a base das 
sociedades humanas. (SIMMEL, 1983, p. 166).  

 

E os idosos, assim como os demais indivíduos sociais, ao se agruparem, 

buscam satisfazer seus interesses. Assim, ao falar em lugar social, cabe ressaltar 

que várias mudanças ocorreram nas duas últimas décadas do século XX, e Manuel 
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Castells (1999) chama a atenção para o fato de que o padrão desse período foi 

alterado no mundo desenvolvido da revolução industrial, da constituição da ciência 

médica, do triunfo da razão e da afirmação dos direitos sociais, com um 

prolongamento da vida, com a superação de um grande número de doenças, 

controle dos nascimentos, diminuição dos óbitos, questionamentos sobre a 

determinação biológica dos papéis sociais. Dentre estas, a educação, o tempo de 

serviço, os padrões de carreiras e o direito à aposentadoria adquiriram extrema 

importância. Importância essa que afeta o idoso, inserido nesse contexto.  

Cabe, então, uma abordagem do envelhecimento a partir da perspectiva do 

curso de vida. Portanto, é relevante seguir os passos de Daniel Groisman (1999) que 

busca discutir a velhice sob uma dimensão histórica. Em seu trabalho, ele apresenta 

uma crítica à ideia de que nas sociedades pré-modernas os idosos gozavam de 

prestígio e eram respeitados pelos demais em sua autoridade e sabedoria: uma 

"idade de ouro da velhice" ou uma "gerontocracia" derivada da posição de patriarcas 

em extensas famílias onde os velhos detinham conhecimento e poder.  

Com o processo de modernização, a industrialização traz o afastamento dos 

velhos do mundo produtivo, a urbanização resulta na redução do tamanho da 

família, o que esgota o poder patriarcal do idoso, e, o seu saber não é mais 

adequado às necessidades dos jovens escolarizados e mais valorizados. Assim, a 

marginalização e a solidão passam a constituir as mazelas de uma nova forma de 

discriminação social: o "etarismo"10.  

A constituição de um consenso na literatura mais atual, no sentido de que a 

homogeneidade nunca teria sido a característica da velhice, para Groisman (1999, p. 

47): "[...] velhos sempre foram ricos e pobres, venerados ou denegridos e tratados 

tanto de forma dura quanto generosa pelas famílias e comunidades, não havendo 

necessariamente um padrão para isso" (p.47). 

Conforme Debert (1998, p. 127): “As novas imagens do envelhecimento são, 

sem dúvida, expressão de um contexto marcado por mudanças culturais que 

redefinem o modo de construção das identidades.”  Esta autora  deixa  claro  que  as 

                                                 
10

 O etarismo (também chamado edaísmo e idadismo) é um preconceito em relação a uma ou mais 
pessoas baseado na idade e está no centro de uma forma de discriminação muito comum: A 
discriminação etária. Exemplos: a recusa de um seguro por ter mais de 55 anos, ser 
propositadamente mal servido num bar para “jovens” e pela desvalorização da opinião por se ter um 
“aspecto muito juvenil”, até à recusa duma oportunidade profissional (in)justificada em se ser muito 
novo ou muito velho. 
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mudanças não trouxeram “uma atitude mais tolerante em relação às idades”, ao 

contrário, permanece a grande valorização da juventude que aciona fortes mercados 

de consumo e transforma a velhice em uma responsabilidade individual.  

Debert (1998, p. 125; 127) diz ainda que:  

 
Engolidos pelas concepções autopreservacionistas do corpo, os 
gerontólogos têm agora como tarefa encorajar os indivíduos a adotarem 
estratégias instrumentais para combater a deteriorização e a decadência. 
Afinados com a burocracia estatal, que procura reduzir os custos com a 
saúde educando o público para evitar a negligência corporal, os 
gerontólogos abrem também novos mercados para a indústria voltada para 
o rejuvenescimento. 

 

 

 

De acordo com Debert, é a Gerontologia que abre o mercado para a indústria 

que se volta para o rejuvenescimento. E, segundo Motta (1997), a Gerontologia 

surgiu e é uma “ciência franksteiniana” por querer juntar pedaços de ciências em 

uma só, tendo se tornado grande condutora das discussões sobre o idoso, sob o 

rótulo da “terceira idade”. Esta discussão entende a velhice não como uma faixa 

etária que ganha reconhecimento no contexto de uma sociedade pós-moderna ou 

pós-década de 1970-1980, na verdade, nega o envelhecimento, ao procurar formas 

de adiá-lo.  

Motta (1999) denuncia outro paradoxo envolto nas dinâmicas da “terceira 

idade”: a frequente menção a uma fase de liberação que tem entusiasmado as 

mulheres, “a ponto de, por vezes, obscurecer-lhes a percepção de toda uma gama 

de preconceitos11 sociais ainda vigentes em relação aos velhos e às mulheres” 

(MOTTA, 1999, p. 211). Assim, a categoria terceira idade proclama um padrão de 

comportamento geracional e também de gênero. As mulheres são diretamente 

atingidas nos seus grupos etários de convivência, não só porque demograficamente 

são mais expressivas, mas porque na trajetória histórica da velhice elas são menos 

referenciadas, e a exemplo dos homens não se consideram inativas.  

O envelhecimento é, também, uma questão de gênero. Em consequência da 

sobremortalidade, uma vez que a sobremortalidade expressa a relação entre as 

taxas específicas de mortalidade de homens e mulheres. E, o aumento gradativo da 

sobremortalidade explica o ritmo de crescimento mais lento da esperança de vida 

                                                 
11

 É possível exemplificar, preconceitos como de empresas que optam por profissionais jovens, pois 
acham que são mais dinâmicos e conseguirão alavancar a empresa; e das jovens em relação às 
mulheres idosas, já que padrões sociais dominantes definem as mulheres jovens como sexualmente 
atraentes, destacando os atributos do corpo delas que se autoidentificam com essa atribuição, 
conferindo valores negativos às características físicas das mulheres mais velhas. 
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masculina, quando comparado ao da feminina. Embora nasçam mais homens do 

que mulheres, morrem menos mulheres do que homens, ou seja, as mulheres se 

tornam mais longevas. No Brasil, em 2000 elas eram responsáveis por 55% da 

população idosa (CAMARANO, 2006). Quanto mais velho o contingente idoso, mais 

elevada é a proporção de mulheres. Porém, apesar das mulheres viverem mais do 

que os homens, elas passam por um período maior de debilitação biológica antes da 

morte (NOGALES, 1998). 

Assim, ainda que as mulheres idosas experimentem maior probabilidade de 

ficarem viúvas, muitas delas enviúvam em situação socioeconômica desvantajosa, 

pois a maioria das idosas brasileiras de hoje não teve um trabalho remunerado 

durante a sua vida adulta. E são as viúvas que, por usufruírem de uma maior 

liberdade – chamada por Motta de “liberdade geracional” – se animam, passam a 

pensar mais em si, uma vez que até então viveram para a família.  

Motta prossegue dizendo que esta suposta “liberdade geracional” pode ser 

entendida como “liberdade de gênero”, percebida como possibilidade das mulheres 

envelhecidas circularem e/ou viverem conforme a sua vontade. Tal liberdade, porém, 

pode ser entendida com o “sentido do marginalismo: podem sair, porque já não 

importam tanto, já não são bonitas (velho=gasto, feio), não irão atrair os homens, 

nem os da sua idade; já que não reproduzem, não há muito que preservar” (MOTTA, 

2006, p.233). É interessante ressaltar que as diferenças de gênero surgem, na 

velhice, na forma de intervenção diferenciada nos corpos femininos e masculinos. É 

sobre o corpo feminino que se tem um investimento médico e estético muito mais 

acentuado, comparativamente aos homens. 

Cabe acrescentar que os estudos de gênero têm mostrado que a divisão 

social do trabalho não resultou de forças naturais e sim de um complexo de 

fenômenos culturais e históricos. Ser homem e ser mulher são categorias sociais 

construídas. Nessas pesquisas observa-se uma rejeição do determinismo biológico 

ressaltando os elementos culturais, sociais, políticos e econômicos que 

influenciaram as relações entre homens e mulheres (ARAÚJO, 2001). 

Ainda na temática da sociabilidade, cabe ressaltar que Motta (2004), na 

realização de pesquisa com dois grupos de idosos, o dos velhos jovens (idade de 60 

aos 76 anos) e o dos idosos mais velhos (acima de 76 anos) observou a questão da 

sociabilidade do idoso na atualidade, uma vez que em tempos atrás ele era visto de 

forma individual e não coletiva. Através dessa observação ela pode perceber que a 
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sociabilidade dos idosos do segundo grupo é mais restrita, acontece no ambiente 

familiar, na religião; já, a do primeiro grupo, evita que os idosos vivam isolados ou 

apenas em família, pois eles saem de casa, procuram grupos para interagir, se 

relacionar; fazem amizade.  

Ainda tratando de sociabilidade, cabe acrescentar que de acordo com 

Beauvoir (1990), nas sociedades ocidentais, a velhice foi (e ainda é), ligada a uma 

imagem estereotipada, apresentada pela mídia, sobretudo o cinema, uma vez que 

tem presença na vida das pessoas, pois, por meio de suas „exibições‟, exerce certa 

influência nos valores, opiniões e comportamento da sociedade. Compete, portanto, 

dizer que mudanças têm surgido proporcionadas por esse meio de comunicação; 

mudanças essas, que conduzem a sociedade, a uma nova construção da imagem 

do idoso no cenário atual. 

No cenário atual, o papel da mídia é considerado pela jornalista Marisa 

Sanematsu (2005), como importante espaço de poder, debate e mediação de 

conflitos, pois estar na mídia é sinônimo de existir. Ainda segundo ela, a mídia define 

assuntos sobre os quais os indivíduos conversam, seja em sua casa, em reuniões 

sociais, no ponto de ônibus, no trabalho. E, uma vez que a mídia tem o poder de 

selecionar e hierarquizar temas, definindo prioridades, é “nesse contexto que se 

pode afirmar que a imprensa tem muito poder e uma responsabilidade social muito 

grande, na configuração da agenda de debates de uma sociedade” (SANEMATSU, 

2005, p.1). 

Na contemporaneidade, os meios de comunicação passaram a fazer parte 

dos estudos de vários pesquisadores. Para o francês Jean Baudrillard (1989) a mídia 

produz uma simulação da realidade e Gilles Lipovetsky (2007) ao falar de mídia, diz 

que aquilo que diverte o indivíduo pode educá-lo e aquilo que o distrai pode 

desencadear atitudes não estereotipadas. 

A mídia, portanto, é a principal janela interpretativa da vida contemporânea, 

porque através dela o mundo é conhecido, seja através de desenhos, filmes, 

seriados, jornalismo, entre outros produtos, cuja finalidade é atrair o maior número 

de indivíduos (consumidores) e gerar lucros. Através dela são construídas ideias de 

como são os povos, em todas as partes do mundo, de como é o comportamento de 

cidadãos nas diversas culturas, classes e etnias. 

Enfim, os produtos da mídia carregam pontos de vista culturais e sociais 

específicos, que ajudam na construção do entendimento da realidade. Ou seja, é 



56 

 

através da difusão das “representações sociais e culturais” das imagens veiculadas 

na mídia, que certos valores são perpetuados, rejeitados ou transformados. 

Cabe, portanto, a seguir, discorrer a respeito de “imagens”, uma vez que o 

cinema brasileiro pode ser “visto como o grande propagador de conhecimentos” 

(CATELLI, 2010, p. 609) e é um meio de comunicação que tem como característica 

reproduzir a imagem em movimento. E, naturalmente, por meio da imagem pode-se 

mapear e registrar o mundo, na observação e no registro do fato. 

 

2.2 IMAGEM 

 

O entendimento da realidade, proporcionado ao espectador que aprecia o 

cinema, se dá por meio das imagens que lhe são apresentadas. Assim, a velhice 

representada tem ligação a uma imagem estereotipada (BEAUVOIR, 1990), e o 

autor americano George Gerbner (1993) em seu estudo diz que a imagem que a 

sociedade tem da velhice, isto é, do idoso é uma construção do marketing comercial.  

Martine Joly (2005), com o intuito de ajudar na compreensão do modo como a 

imagem comunica e transmite mensagens, diz que o termo imagem é tão utilizado, 

com tantos tipos de significação sem vínculo aparente, que parece bem difícil dar 

uma definição simples dele. Ela diz ainda que o termo indica algo que, embora nem 

sempre remeta ao visível, toma alguns traços emprestados do visual e, de qualquer 

modo, depende da produção de um sujeito. “Imaginária ou concreta, a imagem 

passa por alguém que a produz ou reconhece” (JOLY, 2005, 13). 

Alguns autores, entre eles Ariosvaldo Diniz (2001) concordam que as imagens 

são construções imaginárias que, como símbolos, são construídos histórica e 

socialmente, uma vez que o receptor elabora simbolicamente, e atribui significado às 

imagens que vê.  

Ainda, segundo Diniz (2001), a imagem é dirigida, ao mesmo tempo para o 

olhar do criador e do espectador; dessa relação de olhares surge a interpretação, e 

a essa interpretação associa-se ou não um terceiro olhar com a intenção de 

“compreender os mecanismos sociais que desconstroem e reconstroem as 

informações transmitidas pelo intercruzamento dos diversos olhares” (DINIZ, 2001, 

p.114). 

Assim, a imagem é construída de forma simbólica, pelo receptor, a partir da 

combinação dos signos contidos em uma mensagem, conforme suas próprias 
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representações. Portanto, os indivíduos podem construir imagens diferentes a partir 

dos mesmos elementos e se a elaboração da imagem estiver relacionada com a 

bagagem dos receptores, é possível supor que esses indivíduos compartilham do 

mesmo contexto histórico e social, podendo então construir representações 

semelhantes. 

É possível reafirmar que as imagens têm como função promover a mediação 

entre espectador e realidade, servindo para estabelecer relações entre o homem e o 

mundo que o cerca. Relações essas que são estabelecidas de modo simbólico, 

quando as imagens remetem a valores, sejam eles entre outros, religiosos e políticos 

(AUMONT, 2004) 

Segundo Jaques Aumont (2004), o espectador é quem faz a imagem, uma 

vez que é a partir do conhecimento prévio do mundo e das imagens que ele 

compara sua expectativa com o que é captado por seu olhar. Ou seja, a “leitura” de 

uma imagem depende do “alfabeto” do espectador, já que é ele quem preenche os 

espaços da imagem, atribuindo-lhe cores e traços ausentes, assim como 

informações ocultas. 

O espectador constrói, através do reconhecimento e da rememoração, uma 

visão coerente da imagem, o que faz com que ele não seja simples depósito de 

informações visuais. Ele tem um papel ativo na interpretação das imagens. E as 

imagens existem como linguagem, isto é, como mediadoras da relação do homem 

com o mundo ao serem interpretadas (GOMBRICH, 1999). 

Juntar uma ideia a uma imagem é, portanto, tornar visível o que era invisível, 

tornar concreto o que era abstrato, ou seja, realizar uma ideia, concretizar um 

conceito, tornando essa ideia diferente da realidade. A junção de imagens ou 

representações interconectadas faz com que o indivíduo se relacione com uma 

réplica da realidade, como ele se relaciona com o mundo real. 

Assim, uma vez que esta pesquisa busca investigar o envelhecimento na 

sociedade contemporânea, particularmente no Brasil, observando como vive esse 

segmento da população no país, por meio da representação da mulher em filmes do 

cinema brasileiro recente (Central do Brasil, Copacabana, Depois daquele baile, O 

outro lado da rua), cabe aqui conceituar o termo representação. 
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2.3 REPRESENTAÇÃO 

 

O termo representação tem origem no vocábulo latino repraesentationis, cujo 

significado é: imagem ou reprodução de alguma coisa. Para Abbagnano (1982), é 

um termo medieval que foi introduzido na filosofia escolástica com a finalidade de 

indicar uma imagem, ideia ou ambas as coisas, sugerindo “semelhança” com o 

objeto ou a coisa representada.  

O dicionário Philosophy of mind estabelece que representação seja o que 

significa, refere ou denota algo, e acrescenta que para produzir a representação 

pode-se empregar qualquer objeto físico ou estado, inclusive objetos abstratos, 

como números. 

Vale ressaltar que a representação está sempre relacionada a uma cultura e é 

“um processo pelo qual se institui um representante que, em certo contexto limitado, 

tomará o lugar do que representa” (AUMONT, 1995, p. 103). Isso quer dizer que, a 

representação é mais ou menos adequada ao que representa, de acordo com o 

contexto cultural no qual ela é produzida e/ou observada, porque seu poder de 

reprodução de uma realidade depende, também, das convenções sociais 

estabelecidas. Assim, o contexto cultural do espectador exerce influência no poder 

de representação das imagens, pois as mudanças no contexto cultural provocam 

transformações nas estruturas das imagens e essas se aproximam ou se distanciam 

da realidade, conforme o ponto de vista de quem observa.  

É possível dizer que a relação entre representação e realidade é construída a 

partir de regras sociais; dessa forma o poder das representações varia conforme o 

contexto social, pois, um estudo das representações não deve ser focado sobre o 

comportamento ou o processamento de informações, mas sobre o pensamento, a 

forma como o indivíduo pensa, formula determinadas perguntas e busca respondê-

las.  

A representação social é um modo específico de compreensão e 

comunicação, relacionada a uma imagem ou significação. Portanto, vale constatar 

que, as representações convocam o senso comum e realidades compartilhadas 

pelos indivíduos da sociedade, isto é, podem ser geradoras de ideias compartilhadas 

pela coletividade. Assim, o indivíduo pertencente a um grupo específico – no caso o 

objeto deste estudo, a mulher idosa – passa a ser compreendido a partir do conjunto 
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de ideias que compõem as representações relacionadas a ele. Pois, toda 

representação tem como objetivo tornar familiar o que é estranho.  

O indivíduo, frente ao desconhecido, procura, em suas experiências e 

conhecimentos anteriores, o que se assemelhe ou se oponha a este; - não importa 

se o desconhecido for representado por objeto ou pessoa - para então classificá-lo 

e, consequentemente, torná-lo familiar, alocando-o em sua mente. 

Representar é, portanto, estabelecer uma relação entre essas representações 

e as coisas representadas. Assim, as palavras, mesmo que convencionais e 

arbitrárias, “representariam” os conceitos (SOARES, 2007). Esse tipo de 

representação é chamado por Stuart Hall (1997) de indexical.  

O pesquisador Murilo Soares (2007) revisa o conceito de representações e o 

põe como referência em trabalhos analíticos a respeito da cultura midiática. Para ele, 

nas análises da comunicação midiática, “o objeto mais freqüente são as 

representações que aparecem sob a forma de encenação sobre pessoas, 

processos, estados, o que destaca a importância das formas analógicas, narrativas 

ou descritivas para a representação” (SOARES, 2007, p. 2).   

As “representações sociais” são veiculadas na mídia, e atribuir-lhes 

características é possível por meio de alguns autores que apontam para uma grande 

diversidade de formulações na tentativa de conceituá-las. Essa “diversidade de 

entendimento”, expressão utilizada por Mary Rangel (1997, p. 22) pode ser 

observada nos seguintes conceitos de representação social: 

 
(...) é uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada, 
tendo um objetivo prático e concorrendo à construção de uma realidade 
comum a um conjunto social. (JODELET, 1994, p. 36) 
(...) é um conteúdo mental estruturado – isto é, cognitivo, avaliativo, afetivo 
e simbólico – sobre o fenômeno social relevante, que toma a forma de 
imagens ou metáforas, e que é conscientemente compartilhado com outros 
membros do grupo social. (WAGNER, 1998, p. 3) 
(...) é produto e processo de uma atividade mental pela qual um indivíduo 
ou um grupo reconstitui o real ao qual ele é confrontado e lhe atribui uma 
significação específica. (ABRIC, 1994, p. 188). 

 
Além desses conceitos, a proposta teórica de Serge Moscovici (1961) aponta 

para a dificuldade em conceituar as representações sociais. Ele admite que, se, por 

um lado, esse fenômeno é passível de observação e identificação, por outro, o 

conceito, por ser complexo, demanda uma maior “maturidade” e desenvolvimento do 

próprio postulado teórico das representações sociais para que haja uma definição do 

mesmo. 
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Essa argumentação de Moscovici (1961) é confirmada por Ibáñez Gracia 

(1988) que aponta duas justificativas para a dificuldade de conceituar representação 

social: é um “conceito híbrido”, uma vez que sua origem se vincula à sociologia e à 

psicologia e em consequência esse fenômeno articula conceito dessas duas áreas. 

A segunda resulta da primeira, já que os conceitos fundidos de outras áreas são 

mais restritos, por tratarem basicamente de objetos e não de fenômenos e se 

constituírem mais operativos em relação ao conceito de representação social. 

Conforme Moscovici, a origem de “representação social” remonta à 

representação coletiva proposta por Durkheim, ainda que ele critique este conceito, 

por levar em conta apenas os aspectos sociológicos do pensamento organizado e a 

representação surgir como reprodução do social. Nesse sentido, ele opta por trocar 

o adjetivo “coletivo” por “social” e admite que as representações sejam construídas 

pelos sujeitos quando da elaboração compartilhada do conhecimento. Ele reforça a 

ideia da representação social como um conceito psicossocial.  

A teoria das representações sociais, atualmente, centraliza uma ampla 

discussão no campo das ciências sociais, como possibilidade teórica e como forma 

de responder a problemas empíricos e, ainda, por situar-se na interface dos 

fenômenos sociais e coletivos. Por abarcar a relação entre a objetividade e a 

subjetividade, na evolução da sociedade, esta teoria constitui-se em uma forma 

privilegiada de se pensar a subjetividade nas ciências sociais, porque estabelece 

uma ponte entre o individual e o social, e ainda por enfocar uma visão da sociedade 

em transformação constante.  

Assim, as representações sociais têm sido utilizadas pelas diversas 

disciplinas que compõem, desde a década de 1970, o espectro das ciências sociais, 

como meio de investigação. A noção de representação social, portanto, ao situar-se 

entre essas múltiplas disciplinas, prenuncia uma atitude moderna de ciência 

interdisciplinar.  

E é Moscovici (1961) que introduz a Teoria das Representações Sociais, 

inicialmente, dentro da Psicologia Social, posteriormente, porém, seus seguidores 

atribuíram-lhe um caráter multidisciplinar. Quando ele propôs a noção de 

representação social, objetivava estudar o universo do senso comum como conjunto 

de opiniões construídas sobre um determinado objeto social.  

Em 1978, Moscovici afirmou que as representações sociais são formas para 

se conhecer o mundo, mediante um processo dialético que acontece entre as 
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necessidades individuais, dentro de determinado conjunto de relações sociais, que 

vão estabelecendo um corpo de informações, que auxiliam os indivíduos a 

reconhecerem o mundo à sua volta.  

Moscovici (1978), conforme dito, anteriormente, resgata o conceito das 

representações sociais, do conceito das representações coletivas, proposto 

anteriormente por Emile Durkheim. Isso acontece após verificar diferenças básicas 

entre estas representações. Para ele, as representações coletivas referem-se aos 

pensamentos e ideias compartilhados por diversas pessoas ou por um grupo e 

tornam-se parte do senso comum, conforme sua repetição no cotidiano. Assim, 

assumem um caráter de movimento coletivo, abrangendo muitas vezes um caráter 

normativo, autoritário e imposto. Ele afirmou ainda, que as representações sociais 

aludem aos conteúdos desses pensamentos cotidianos. 

Reforçando o que foi dito acima, as representações coletivas referem-se aos 

pensamentos e ideias compartilhados por diversas pessoas ou por um grupo e 

tornam-se parte do senso comum, conforme sua repetição no cotidiano; assim, como 

é o idoso, particularmente a mulher idosa tema de estudo deste texto, cabe 

prosseguir refletindo sobre a velhice. A conceituação da velhice surge como uma 

das primeiras questões a serem consideradas, uma vez que o ciclo biológico próprio 

do ser humano é semelhante ao ciclo dos demais seres vivos; todos nascem, 

crescem e morrem e as diversas etapas dessa vida são social e culturalmente 

construídas.  

O que motivou Moscovici (1978) a substituir o termo coletivo por social foi a 

necessidade de pensar a representação como uma ponte entre o mundo individual e 

o social, compatível com uma visão de sociedade que se transforma 

constantemente. Nesta perspectiva, criticou o conceito de representações coletivas 

por perceber que o mesmo pressupõe uma sociedade homogênea, onde predomina 

uma única representação dos fatos ou situações, o que significaria uma 

representação hegemônica da coletividade. Isto implicaria uma visão de sociedade 

estática fechada, não sendo consideradas as trocas entre os indivíduos ou grupos 

na construção das representações. 

Torna-se interessante reafirmar que as representações coletivas existem no 

sentido de serem constituídas por elementos compartilhados por indivíduos de 

determinados grupos sociais, porém, estas não podem ser vistas como verdadeiras, 

como definitivas, uma vez que variam conforme circunstâncias histórico-culturais. 



62 

 

Elas constituem conteúdos do pensamento cotidiano, constituído por princípios, 

regras, valores e ações estabelecidas no dia a dia, por meio das trocas e interações 

entre indivíduos, e entre eles e os mundos. Isto é o que as caracteriza como sociais, 

já que o homem recebe, cria informações e gera novos conhecimentos, modificando 

o seu pensamento e o do outro, determinando, assim um processo em 

transformação constante, onde deve haver ambiente para conflitos e contradições 

(CAMARGO, 1999) 

As afirmações acima vão ao encontro de Denise Jodelet (1994) ao definir 

representações como formas de conhecimento prático, como o saber do senso 

comum, que tem a função de instituir uma ordem, que permite ao indivíduo orientar-

se e dominar seu mundo social e material, possibilitando comunicação entre os 

mesmos, o que caracteriza linguagem do cotidiano. 

Brígido Camargo e outros autores (1999) afirmam que o termo senso comum 

é usado muitas vezes de forma preconceituosa e até pejorativa, ao ser 

compartilhado pelo povo. Em função disso, muitas vezes é concebido como confuso, 

desorganizado e fragmentado, ou como não-científico. Esses autores, porém, se 

associa a outros aqui citados, que rompem com esta visão estereotipada, ao colocar 

o senso comum como prioritário para a interação entre os indivíduos, uma vez que é 

através deste processo que as representações se originam e permitem conceituar os 

objetos, explicando comportamentos, objetivando-os como parte do papel social do 

indivíduo.  

E, o valor do senso comum é permeado pelo saber científico, adquirido por 

indivíduos dos grupos, por meio de estudos ou conhecimentos formais, pelos 

noticiários veiculados pelos meios de comunicação e partilhados pelos sujeitos nas 

trocas e interações. Desta forma, à medida que surgem novos problemas no 

cotidiano, na busca de soluções, a sociedade produz novas representações, levando 

o indivíduo a transformar em familiar o que lhes é estranho. 

O envelhecimento deixa, então, de ser encarado como um estado em que 

indivíduos se submetem passivamente, para ser encarado como um elemento 

biológico, do qual os indivíduos reagem a partir de suas preferências pessoais e 

culturais (CORIN,1982; MARSHALL,1986). 

O processo de formação das representações sociais é, também, a seleção 

de informações acerca de determinado objeto social e a consequente 

descontextualização dos objetos retidos, que formam uma imagem, fazendo com 
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que as ideias construídas sejam concebidas como algo concreto, palpável. Essa 

objetivação sugere uma naturalização do objeto e categorização, através das quais 

a representação social torna-se instrumento de ordenação e classificação do real, 

pensado na apropriação de novas representações, por meio da ancoragem dos 

novos elementos apreendidos das representações já existentes. Portanto, 

constituem-se em um processo dinâmico, cíclico e impossível de dizer quando 

ocorre o primeiro movimento (MEDRADO, 1996). 

Um estudo dessas representações não deve ser focado sobre o 

comportamento ou o processamento de informações, mas sim sobre o pensamento, 

a forma como o homem pensa, formula perguntas e busca respostas. A 

representação social está relacionada a uma imagem ou significação e é um modo 

específico de compreensão e comunicação. 

Isto significa que as representações criam não apenas o senso comum, mas 

também realidades compartilhadas pelos indivíduos na sociedade, ou seja, as 

representações que são construídas sobre um determinado grupo de pessoas, por 

exemplo, constituem um senso comum sobre aqueles indivíduos. Isto é, podem 

gerar ideias compartilhadas pela coletividade, sobre “quem” ou “como” são aquelas 

pessoas. O indivíduo, pertencente a um grupo específico passa a ser compreendido 

a partir do conjunto de ideias que compõem as representações relacionadas ao 

grupo em que está inserido. 

Toda representação objetiva tornar familiar o que é estranho. A construção de 

uma representação é motivada pela não-familiaridade daquilo que é representado. 

Quando uma realidade desconhecida é imposta a um indivíduo, por ser 

desconhecida, provoca atração e ao mesmo tempo gera incômodo e preocupação 

por não se encaixar no seu “mundo particular”, isto é, no que ele conhece e assim 

exerce domínio e pode controlar. Dessa forma, o desconhecido representa uma 

ameaça ao estabelecido. 

A representação é vista, portanto, como uma atividade cognitiva, perceptiva e 

imaginária, construída pelo indivíduo por meio das informações que ele apreende. 

Nesse contexto, as representações não serão idênticas, cópias perfeitas, reprodução 

da realidade, porque os indivíduos não são idênticos em suas histórias e 

percepções; a compreensão da realidade, inclusive, está condicionada ao momento 

sócio-histórico no qual estão inseridos. Então, a participação do indivíduo na 
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construção das representações dá-se exatamente através das diferenças individuais, 

distintas, frutos de vivências próprias. 

Benedito Medrado (1996) afirma, também, que a representação social não 

pode ser compreendida como resultado único de processos socioeconômicos, pois, 

se por um lado os valores e normas sociais têm influências fundamentais na 

construção do indivíduo, por outro é o peso de atitudes e motivações edificadas 

conforme experiências pessoais concebidas na história individual. 

Assim, o envelhecimento passa a ser abordado como um acontecimento 

universal que gera problemas comuns, mas que podem ser vividos e resolvidos, 

diferentemente, nas diversas culturas. A velhice recebe então, significados distintos, 

dependentes do sistema simbólico de cada cultura.  

Segundo Medrado (1996), compreender a representação social da velhice é 

apreender as imagens e os significados atribuídos a essa etapa do desenvolvimento 

e às consequências dessas representações sobre a identidade dos idosos, ou seja, 

é compreender o seu espaço no seu meio de inserção.  

Os meios de comunicação, atualmente, conforme ressaltado neste texto, são 

importantes mediadores de representações que perpassam o social, e ajudam a 

produzir discursos em torno da identidade cultural de um grupo (ROSSINI, 2005) e 

neste estudo as mulheres idosas. Os audiovisuais, dentro destes meios são os mais 

comumente consumidos, daí fazer-se necessário uma reflexão sobre os discursos 

identitários que perpassam estes meios. Com o aumento da proporção de idosos 

nas populações ocidentais e, como consequência, sua crescente visibilidade no 

cenário social, o tema da velhice tem sido cada vez mais abordado, não só nas 

novelas e comerciais de TV, como também no cinema. 

A observação crítica das imagens através do cinema viabiliza a análise das 

representações da velhice construídas por ele nessas sociedades ocidentais, assim 

como as mudanças ocorridas em tais representações na medida do crescimento da 

proporção de idosos e do consequente aumento de visibilidade desse grupo nessas 

sociedades, entre outros fatores. 

 

2.4 IDENTIDADE 

 

A questão da identidade tem sido muito discutida na teoria social e o 

argumento usado é de que: “as velhas identidades, que por tanto tempo 
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estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e 

fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado” (HALL, 

2006, p. 7). 

E Hall (2006), em sua obra A identidade Cultural na Pós-Modernidade trata 

das seguintes concepções de identidade: do sujeito do Iluminismo, do sujeito 

sociológico e do sujeito pós-moderno. 

O “sujeito do Iluminismo” era individualista, pois, baseava-se na concepção do 

homem (usualmente descrito como masculino) “como um indivíduo centrado, 

unificado, dotado das capacidades de razão, de consciência e de ação” (HALL, 

2006, p. 10); ele tinha como centro um núcleo interior que emergia no seu 

nascimento e se desenvolvia por sua existência. 

O “sujeito sociológico” refletia a complexidade do mundo moderno e a 

consciência de que o núcleo interior do sujeito não era autônomo e auto-suficiente, 

mas formado a partir do relacionamento com outras pessoas importantes para ele. 

Pessoas essas que “mediavam para o sujeito os valores, sentidos e símbolos – a 

cultura – dos mundos que ele/ela habitava” (HALL, 2006, p. 11). Conforme essa 

visão, considerada a “concepção sociológica clássica”, a identidade é formada do 

interagir entre o eu e a sociedade, preenche o espaço entre o mundo pessoal e o 

mundo público e ainda o mundo social e cultural. 

O “sujeito pós-moderno” não possui uma identidade fixa, essencial ou 

permanente. Sua Identidade é “formada e transformada continuamente em relação 

às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais 

que nos rodeiam” (HALL, 2006, p. 13), isto é, em diferentes momentos o sujeito 

assume identidades também diferentes, e se os indivíduos carregam uma identidade 

unificada do nascimento à morte é porque construiu uma cômoda história sobre si. 

Ainda tratando de identidade, Hall (2006) a relaciona com a mudança que 

acontece na “modernidade tardia”, advinda da globalização e seu impacto sobre a 

identidade cultural, uma vez que as sociedades modernas mudam de forma rápida e 

permanente.  

Assim, inseridos nessas sociedades modernas estão todos os indivíduos, 

inclusive o idoso, uma vez que o envelhecimento é iniciado a partir do nascimento. 

No entanto, convencionou-se afirmar que é a partir dos 60-65 anos de idade que 

acontece uma modificação nas características pessoais, aspectos da identidade do 

indivíduo, que a partir daí é considerado idoso (GONÇALVES, 1999), pois esse 
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indivíduo idoso conserva o seu modo de ser, sua identidade, embora algumas de 

suas características possam ter sido modificadas pela experiência adquirida na vida 

e não por um determinante cronológico pessimista. 

Nesse contexto, os idosos, com a intenção de afastar a velhice, muitas vezes, 

por serem discriminados, tentam negá-la. Essa atitude, socialmente, os aproxima e 

alguns deles buscam igualar-se aos jovens, vestindo-se ou penteando-se para se 

mostrarem mais moços. Esses idosos, frente aos mais jovens, idosos, muitas vezes, 

aparentam uma alegria e um dinamismo que não lhes são inerentes. Por outro lado, 

os jovens, por receberem informações preconcebidas sobre a velhice, os percebem 

conforme valores que lhes foram passados de que são fracos, incapazes, 

aborrecidos e que devem receber proteção pelos cabelos brancos (CANÔAS, 1995). 

E, muitas vezes o modo de agir do idoso „cansa‟ os que o cercam. Exemplo 

disso é quando ele é repetitivo ao expressar determinados posicionamentos, frutos 

de sua(s) experiência(s) de vida; provavelmente pela sabedoria adquirida, que o 

permite avaliar as coisas de forma mais prática e efetiva, com a intenção de situar 

seu papel no grupo social em que está inserido, pois é básico para o indivíduo, em 

todas as etapas da vida, manter sua identidade, no seu modo de agir, uma vez que 

deseja alcançar metas.  

O preconceito quanto ao envelhecimento humano não permite que se 

perceba e reflita que o idoso é uma pessoa experiente, devido aos anos vividos, que 

busca se adaptar às mudanças que ocorrem socialmente, nesse mundo que parece 

almejar excluí-lo. O idoso, porém, não é obrigado a aceitar as representações que os 

outros têm dele. A recusa, manifestada, seja verbalmente ou através de seus 

comportamentos, pode ser uma forma de provar para si mesmo que seu “eu” não 

corresponde às imagens que lhes são atribuídas.  

Essa forma como o idoso se situa em relação ao mundo, pode ser encontrada 

nas concepções existentes sobre a velhice e muitas vezes no seu próprio 

comportamento, isso, sem dúvida, afeta as representações e imagens que os velhos 

têm de si e da sociedade da qual faz parte; sociedade essa que tem uma visão 

distorcida sobre a velhice.  

Ainda refletindo com Hall (2006), a identidade não é algo sólido, imutável, pois 

antigamente, devido à dificuldade de comunicação entre diferentes ambientes, 

espaço e temporalmente, a principal fonte de identidade era o ambiente em que o 

indivíduo nascia. E, na modernidade, devido ao processo de globalização, as 
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“identidades” dos indivíduos passaram a sofrer mudanças, as relações entre os 

ambientes ficaram mais estreitas, uma vez que os meios de comunicação foram 

aprimorarados, ocasionando uma homogeneização cultural, ou seja, em ambientes 

diferentes, passaram a serem compartilhadas culturas diversificadas. 

Ao tratar de mudanças, cabe concordar com Erving Goffman (1988) quando 

afirma que à medida que o tempo passa o próprio indivíduo, no meio em que está 

inserido, fundamenta suas exigências não no que acredita ser, mas na forma como 

ele é visto, e passa a acreditar, mesmo que por alguns momentos, nos atributos que 

lhes são impostos pela sociedade.  

E a mulher, segundo Anelino Silva e Valdenildo Silva (2008) inserida em um 

processo de libertação social, tem participado mais ativamente do processo de 

produção do território brasileiro e essa territorialidade causa uma nova relação sócio-

espacial de gênero e cultura no país que se revela por novas representações sociais 

e identitárias, que permeiam essa nova relação entre gênero e cultura no Brasil 

contemporâneo.  

O cinema, como produtor de discursos que ajudam a dar visibilidade às 

representações sociais em torno das identidades culturais, permite a compreensão 

dos enfrentamentos, das permanências e das mudanças presentes no campo social 

(ROSSINI, 2005). Essa autora diz ainda ser antiga a discussão do cinema brasileiro 

em torno da representação da identidade cultural, porque o cinema brasileiro é “da 

busca: do público, das verbas, do reconhecimento, de uma linguagem própria, de 

uma identificação com o país” (ROSSINI, 2005 p. 97). O cinema, portanto, traz um 

conjunto de informações, em forma de imagens e sons, que têm o potencial de 

traduzir determinados elementos da nossa sociedade, como cultura e contexto 

histórico, por exemplo.   

E o cinema, desde os primórdios, sempre conseguiu transmitir anseios, 

necessidades, emoções e contradições do homem. Assim, pela relação que 

estabelece com o público, transforma cada nova obra em uma possibilidade de 

crítica, análise ou simples espetáculo. Muitas das personagens, ali representadas 

são construídas para transmitir o ponto de vista do realizador, sendo, por vezes de 

tal forma, "reais", que é quase impossível ficar-lhes indiferente. 

Assim, por ser o cinema uma atividade cultural importante quanto à reflexão 

de um determinado segmento social, ou até de vários segmentos, os idosos, pouco 

a pouco, veem na tela, além de entretenimento em forma de ficção, um espelho de 
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seu dia a dia, de seus anseios, de seus problemas, de suas emoções e de seus 

sonhos, passando-lhe uma tentativa de esboçar uma relação entre cinema e 

identidade cultural.  E a identidade pode ser discurso ou discursos produzidos por 

uma sociedade ao longo de um determinado período sobre si, o que ela mostra de 

si, sua história, seus mitos e seus heróis.  

A tentativa de esboçar a relação entre cinema e identidade cultural se deu na 

busca de filmes que expressem o cinema como uma atividade cultural importante 

para a identidade de um determinado corpo social, ou seja, a utilização do cinema 

como objeto de reflexão.  

Ao falar em identidade cultural, autores dos Estudos Culturais – escola de 

pensamento transdisciplinar nascida na Inglaterra, em torno dos anos de 1970 – 

veem como marco fundador da reflexão atual a respeito desse tema, o choque 

cultural, porque afirma e consolida, em países hegemônicos, intelectuais oriundos 

dos países colonizados. Entre esses autores estão Stuart Hall, negro e jamaicano, o 

mais importante nessa reflexão na Inglaterra e Homi K. Bhabha, indiano, com 

trajetória semelhante nos Estados Unidos (MOURA, 2005, p. 77 e 78).  

E Moura (2005, p. 78) complementa: 

 
Podemos dizer que estes autores invadiram a praia dos países centrais e 
instalaram a problemática da identidade de maneira performática. E é 
significativo que a busca de um perfil próprio como pesquisadores esteja 
conectada à própria busca, naqueles países, de políticas públicas de 
inserção dos imigrantes e seus descendentes, em termos de trabalho, 
educação, cultura e saúde. Como o número de imigrantes africanos e 
asiáticos cresceu consideravelmente dos anos cinqüenta aos noventa, 
estampou-se, na cena cotidiana de cidades como Londres, Berlim e 
Bruxelas, a presença do outro.  
Este outro não era novidade enquanto tal. Entretanto, mantinha-se lá, na 
casa do outro (grifo nosso). 

 
Esse autor prossegue na reflexão a respeito do “outro” e aborda a alteridade, 

tema tratado pela antropologia, cujo problema central é “a diversidade das formas, 

como as sociedades humanas organizam sistemas simbólicos que proporcionam 

experimentar a vida em sociedade com sentido” (MOURA, 2005, p. 78); assim, nas 

últimas décadas ocorreu que o “ex-colonizado”, visto como o outro, adentra a casa 

do “metropolitano” que também se percebe como outro. Esse fato torna perceptível o 

quanto é importante se discutir a identidade (MOURA 2005). 

Falar do outro faz lembrar a importância em respeitá-lo, pois, como diz Pierre 

Lévy (2007), esse outro não é mais um ser que assuste ou ameace; como cada 
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indivíduo ele ignora e domina alguns conhecimentos. E o idoso possui experiência, 

conhecimentos a serem trocados, afinal, as concepções são ilusórias ao se pensar 

que somente os velhos envelhecem.  

Nesse contexto é apresentada a velhice, em filmes que geram, em luz e 

sombra, múltiplas imagens do envelhecimento humano, propiciando uma 

possibilidade a mais de entender a velhice e de compreender sua influência cultural 

na produção cinematográfica. Assim, o filme pode ser uma reconstrução da 

realidade e o cinema aparece como uma “janela” que torna os indivíduos 

testemunhas da ação.  

Para Jacques Aumont (1995, p. 37): 

 
O filme deve ser pensado como representação visual e sonora, que produz 
seus sentidos a partir do cruzamento de vários elementos como: o próprio 
enquadramento; a relação entre o campo e o fora de campo, componentes 
do espaço fílmico; a articulação interna das cenas, e destas com o filme 
como um todo, bem como com o trabalho sonoro do filme, que pode, 
inclusive, contrapor-se ao sentido do que é visto ou verbalizado.  

 

Portanto, é importante, para a análise, compreender o filme como um produto 

social que opera seus sentidos a partir de características próprias da técnica 

cinematográfica.  

Cabe no momento ressaltar que, por meio do cinema se constrói 

representações e que a partir das representações multifacetadas, existentes na 

sociedade, está o indivíduo idoso, com identidade e que se relaciona com essa 

réplica da realidade e com o mundo real, por meio dos filmes, onde os personagens 

e o enredo correspondem a visões de realidade dos autores, diretores e atores. Há 

então, correspondência entre os filmes de ficção e a realidade social. 

Correspondência essa que se dá em consequência da necessidade de identificação 

do público com algum elemento do filme.  

A existência dessa identificação é para dar sentido ao filme ou para que o 

espectador encontre significado nele, pois, caso a obra não seja conectada com as 

realidades experimentadas por ele (algo, provavelmente, impossível de acontecer, 

uma vez que os idealizadores não irão desenvolver um produto que não tenha 

nenhuma relação com a existência deles próprios), dificultará o entendimento, a 

comunicação entre as partes (filme/espectador). 

Conclui-se, portanto, que permanece sempre algum elo entre as 

representações construídas no cinema e as que existem na sociedade. Nesse 



70 

 

contexto estão inseridas muitas das representações da velhice expressas nos filmes. 

Representações percebidas por meio da observação dos elementos visuais que 

compõem a imagem de um personagem e da forma como ele se posiciona em suas 

relações com os outros e com o seu meio. Assim, discorreremos, a seguir, a respeito 

do cinema.  
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3 GÊNERO E VELHICE NA CINEMATOGRAFIA BRASILEIRA 
  

Idosos com freqüência são personagens do cinema, e sua presença 

como figuras centrais nos filmes, apesar de ser mais rara, tem ganho 

um espaço cada vez maior [...]. (DEBERT, 2004, p. 23) 

 

Neste capítulo, serão feitas ponderações a respeito de gênero, velhice e de 

cinema, do seu surgimento na vida moderna na América – em Hollywood, a 

influência do cinema de Hollywood no Brasil e seu surgimento neste País, 

atentando, por fim, para a mulher e a velhice no cinema brasileiro, atentando para os 

filmes em estudo. 

 

3.1 GÊNERO 

 

Ainda na década de 1960, o movimento feminista, deflagrado, questionava o 

papel da mulher frente à sociedade, procurando lutar por seus direitos, pois em 

muitos momentos da antiguidade, a mulher fazia tudo o que lhe era imposto e era 

considerada como um ser desprezível, sendo útil apenas para gerar e cuidar dos 

filhos, executar as tarefas domésticas e satisfazer o homem. Assim, com o 

movimento feminista, procurava-se equiparar direitos e deveres nos âmbitos sociais, 

econômicos e políticos, entre mulheres e homens. A luta era para que as mulheres 

tivessem vez e voz, podendo assim participar da sociedade de forma própria e 

legítima.  

A comunidade acadêmica tem influência nessa mudança, pois por meio de 

elaborações críticas e teóricas, com os estudos culturais começou a pensar de forma 

apreciativa sobre as questões de gênero, e sobre a posição e representação da 

mulher no contexto sócio-cultural.  

Assim, cabe aqui discorrer sobre o conceito de gênero que inicialmente é 

usado como sinônimo de mulher. É possível dizer que “esse uso do termo gênero 

constitui um dos aspectos daquilo que se poderia chamar de busca da legitimidade 

acadêmica para os estudos feministas dos anos 80” (SCOTT, 1990, p. 75). 

À medida que várias disciplinas incorporaram o termo gênero em seu 

vocabulário, diversas utilizações e nuances lhes foram atribuídas; algumas das 
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interpretações dessas disciplinas foram de gênero como: relacional, tradução de 

sistemas culturais, como uma variável psicológica. Essas interpretações, dentro de 

cada contexto específico, trouxeram grandes contribuições para o estudo da mulher 

e sua relação com a sociedade.  

Judith Butler (2008) ao tratar de gênero, afirma que a identidade social de 

gênero não é algo estático ou essencial, mas sim é um processo contingente e 

relacional no qual os sujeitos estão sempre em construção e, portanto, em 

transformação. Essa autora fala, também, de regulações de gênero, evidenciadas a 

partir de comportamentos diferenciais determinados para homens e mulheres. 

A definição de gênero tratada nesta pesquisa está ligada ao gênero relacional, 

pois gênero deve ser visto como elemento constitutivo das relações sociais, com 

base em diferenças percebidas entre os sexos, e como sendo um modo básico de 

significar relações de poder (SCOTT, 1990). 

Gênero, portanto, é um conceito relacional e uma estrutura de dominação 

simbólica; os gêneros são um par de opostos que constituem uma relação e as 

relações de gênero são de poder em que “o princípio masculino é tomado como 

medida de todas as coisas” (BOURDIEU, 1999, p. 23). 

A base da visão relacional é o sistema social de relacionamento entre homem 

e mulher, com suas múltiplas vozes, podendo-se assim perceber a pluralidade de 

elementos que constituem a personalidade humana e entender que as várias 

categorias de gênero não são somente homem e mulher, mas também: 

homossexuais, bissexuais e transexuais.  

Observar gênero como relacional, por levar em conta o contexto em que os 

indivíduos estão inseridos: suas crenças, etnias, relações de poder, entre outros, 

possibilita estudar o ser humano (BEVACQUA et al, 2002). Esse observar ajuda 

bastante nesta pesquisa, pois contribui para uma melhor compreensão de como 

homens e mulheres fazem suas opções e as comunicam ao mundo.  

Ao se falar em fazer opções, as conquistas sociais e políticas obtidas pelo 

movimento feminista no século XX não podem ser negadas, incluindo direitos civis 

para as mulheres – à educação, ao voto, ao trabalho, à reprodução voluntária – e 

maior liberdade nos costumes, da vestimenta ao prazer sexual. E é igualmente 

evidente que a dominação masculina não desapareceu, permanecendo em todos os 

campos da vida social. E Pierre Bourdieu (1999, p. 126) diz que:  
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As mudanças visíveis que afetaram a condição feminina mascaram a 
permanência de estruturas invisíveis que só podem ser esclarecidas por um 
pensamento relacional, capaz de pôr em relação a economia doméstica (...) 
e os diferentes setores do mercado de trabalho (os campos) em que estão 
situados os homens e as mulheres.  

 
O esforço para libertar mulheres da dominação, chamada por Bourdieu (1999, 

p. 136) de “estruturas objetivas e incorporadas”, que deve ser junto com um esforço 

para liberar os homens das estruturas que fazem com que eles contribuam com essa 

dominação, pois: “Tal como as disposições à submissão, as que levam a reivindicar 

e a exercer a dominação não estão inscritas em uma natureza e têm que ser 

construídas ao longo de todo um trabalho de socialização, isto é, (...) de 

diferenciação ativa em relação ao sexo oposto" (BOURDIEU,1999p. 63). 

Compete, nesta pesquisa, refletir a respeito das diferenças entre homens e 

mulheres. Vale ressaltar, porém, que autores se dividem com relação a essas 

diferenças, pois uns defendem a ausência e outros a existência.  

Diversos estudiosos concordam com os resultados das pesquisadoras 

Eleanor Maccoby e Carol Jacklin (1974) de que as diferenças psicológicas entre 

homens e mulheres são inexistentes ou não comprovadas, isto é, são muito 

pequenas, incoerentes, dependem do contexto ou o produto de diversos artifícios. 

Entre os autores que defendem a existência de diferenças encontra-se Eagly 

(1995) que fala em diferenças fracas a fortes. Dentre as características em que são 

mostradas fortes diferenças encontram-se, distintos comportamentos sociais, como 

expressividade facial, frequência de preenchimento das pausas durante o discurso; 

diversos comportamentos sexuais, como frequência da masturbação, atitudes para 

com o sexo casual; uma classe de traços de personalidade como meiguice, 

tendência para cuidar dos outros; capacidades físicas como velocidade, distância e 

precisão do lançamento duma bola e ainda um teste de capacidade cognitiva 

(rotação mental). 

Talcott Parsons & Bales (1956) explicitam essas diferenças associando-as às 

esferas pública e privada. Eles fazem uma ligação entre os temperamentos e os 

papéis masculino e feminino. Para esses autores, o papel da mulher é de natureza 

expressiva e o papel do homem é de natureza instrumental. O desempenho destes 

papéis guia as personalidades de uma maneira que o homem foca-se na realização 

de objetivos, inibe as suas emoções, agindo em função do seu interesse pessoal e 

constitui relações favoráveis para alcançar o que almeja; já a mulher é sensível, 
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condescendente, maleável, preocupa-se com as necessidades afetivas da família, 

expõe as suas emoções e estima os outros por suas qualidades pessoais.  

Com a intenção de combater os estereótipos que sustentam que os homens e 

as mulheres diferem nas suas capacidades, personalidades e comportamentos 

sociais, autoras feministas multiplicam os estudos sobre as diferenças entre os 

sexos. 

Na época dessa discussão, evidenciar a ausência de diferenças devia impedir 

que o pouco número de mulheres a ingressar em profissões que por tradição eram 

exercidas por homens, como a engenharia e as ciências, fosse justificado por existir 

diferenças entre os sexos e às mulheres seria assegurado o acesso às posições 

sociais das quais eram excluídas (EAGLY, 1995; ARCHER, 1996). Os estudos 

realizados, porém admitem que as diferenças entre os sexos são relativamente 

pequenas. 

Nesse contexto, a mulher, apresentada como uma figura frágil e sensível, por 

meio de um discurso instalado no contexto de uma sociedade patriarcal, por muito 

tempo teve um papel muito claro a ser desempenhado na sociedade até o século 

XIX – o de dona de casa, mãe e esposa. Pensando nas representações da mulher 

na atualidade (a partir dos anos 1980, século XX) cabe considerar que a sua 

imagem continua, em muitas das representações, edificada sobre as bases e 

reflexos desses estigmas.  

Ann Kaplan (1995), Cristina Costa (2002) e Marta Robles (2006) discutem a 

construção de estereótipos do feminino e o papel social da mulher na atualidade, 

considerando sua posição, como dito anteriormente, em uma sociedade patriarcal e 

machista. E John Berger (1977) compactua com essa visão ao dizer que:  

 
Nascer mulher é vir ao mundo dentro de um espaço definido e confinado, à 
guarda do homem (...). Os homens agem, as mulheres aparecem. Os 
homens olham para as mulheres. As mulheres vêem-se a serem vistas. Isto 
determina não só a maioria das relações entre homens e mulheres como 
também as relações das mulheres consigo próprias. (BERGER, 1977, p. 50 
e 57). 

 
Embora o termo “gênero” tenha sido aplicado desde a década de 1960, o seu 

conceito só foi vastamente desenvolvido e difundido, nos anos de 1980, quando 

feministas iniciaram debate a respeito do termo, buscando refletir sobre a gravidade 

da opressão da mulher, apresentando distinções entre os sexos, tanto do ponto de 
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vista das características biológicas, como também das construídas socialmente, e 

ainda desestabilizando as tradições do pensamento ocidental.  

O estudo de gênero no envelhecimento é recente e tem destaque em 

aspectos demográficos relacionados à “feminização da velhice”, devido à menor 

mortalidade feminina e haver predominância de mulheres entre a população idosa, 

uma vez que homens morrem mais cedo e as mulheres vivem mais (CAMARANO, 

2003). Além disso, cabe reconhecer que homens e mulheres vivem e envelhecem de 

forma diferenciada. 

Assim, atendendo ao proposto no projeto deste estudo, cabe um encontro 

com parte da crítica literária do século XX e um diálogo com modernas teorias 

feministas, para se refletir sobre posicionamentos críticos e teóricos de alguns 

nomes representativos, como Ann Kaplan e Elaine Showalter, Michele Z. Rosaldo, 

Heleieth Saffioti.  

Ao analisar o papel da crítica feminista, Elaine Showalter (1993) propõe que a 

primeira dificuldade consiste em determinar o que vem a ser esta crítica, visto que 

em cada país ela parece assumir características diferenciadas. Todavia, a crítica tem 

se mantido em torno de duas tendências básicas, representadas pela crítica anglo-

saxônica que inclui os estudos norte-americanos e franceses. Vale ressaltar que 

apesar de assumirem sustentação teórica diversa, ambas traduzem a preocupação 

com o pensar feminista e criam parâmetros genuínos de análise. É necessário 

salientar, entretanto, que esta pesquisa não se apoiará exclusivamente numa única 

corrente de abordagem, tentar-se-á apresentar um quadro teórico que possa 

abranger pensamentos convergentes. 

A questão da legitimidade das Teorias e Crítica Feministas circunscreve-se 

principalmente em torno de teorização e de método. A primeira observação a se 

fazer diz respeito à valorização da subjetividade proposta pelos Estudos Feministas 

que contrariam radicalmente o pensamento acadêmico corrente, pautado numa 

postura racionalista que só aceita como acadêmica a pesquisa que obedece 

rigorosamente os critérios da imparcialidade do método e da neutralidade da teoria, 

neutralizando a subjetividade como elemento propulsor do conhecimento teórico e 

prático. É preciso colocar sob suspeita a suposta imparcialidade e neutralidade, pois 

estes critérios acadêmicos têm servido para corroborar unilateralmente o ponto de 

vista do sujeito masculino. O modus operandis dos Estudos Feministas funda-se sob 
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a égide do resgate da subjetividade no processo cognitivo assumindo a vinculação 

explícita entre interesse e conhecimento.  

Em seu texto “Para que crítica feminista?” Rita Schmidt (1995) aponta uma 

questão fundamental que diz respeito diretamente ao posicionamento crítico da 

teoria feminista, ou seja, o fato desta marcar o lugar de onde se fala, considerando 

dois pontos nevrálgicos do binômio cultura patriarcal versus história das margens: a) 

a crítica feminista funciona como mecanismo de resistência ao poder do discurso 

crítico responsável pelas exclusões e pelo licenciamento das vozes; b) a importância 

de colocar-se em evidência o conceito de leitora gendrada, isto é, marcada por 

especificidades de gênero, experiência e interesse. Leitora que fala e lê a partir do 

gênero, classe, e raça. 

Assim, conforme abordado em capítulo anterior, apesar da velhice ser 

globalmente feminina, ela tem um intenso componente de gênero, ou seja, mulheres 

idosas têm maior probabilidade de enviuvarem em desvantagem socioeconômica.  

Cabe ressaltar que a viuvez é apontada como sinônimo de solidão; e a morte 

do cônjuge para essas mulheres, segundo Clarice Peixoto (1997) tanto pode ser 

uma tragédia ou uma libertação e Guita Debert (1999) diz que nos dias atuais ser 

viúva é ser autônoma, ter liberdade. Essas mulheres, na juventude, devido às 

relações gênero prevalecentes, não tiveram liberdade. 

Além das relações prevalecentes de gênero, essas mulheres não tiveram 

liberdade, por se ocuparem com afazeres domésticos, por pouco usufruírem de uma 

multiplicidade de experiências dos espaços públicos e ainda por ser próprio à sua 

classe social a rotina e o trabalho mecânico. Neste contexto, o cinema caracterizou o 

universo dessas mulheres, por ser investido de poderes para suprir-lhes as faltas de 

ordem material e simbólica (FERNANDES e SIQUEIRA, 2009). 

As estudiosas Rozsika Parker e Griselda Pollock consideram a mulher como 

um conjunto internalizado de representações. E a respeito das considerações feitas 

por essas autoras, Heartney (2002), argumenta:  

 
Isso se conformava, de maneira geral, à visão pós-moderna da realidade. 
Como formulou a teórica Kate Linker, “na medida em que a realidade só 
pode ser conhecida através das formas que a articulam, não existe 
nenhuma realidade fora da representação”. (HEARTNEY, 2002, p. 52).  

 

Para compreensão de internalização das representações, Laura Mulvey 

(1975) e Ann Kaplan (1995) refletem sobre a representação da mulher no sistema se 
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utilizando de dois conceitos: o voyeurismo e o fetichismo. Elas usam estes conceitos 

para explicar a representação da mulher no contexto da imagem fílmica em relação 

à posição do espectador, ao observar a imagem feminina na tela.  

Na representação fílmica, o espectador como voyeur é aquele levado pelo 

prazer de ver e observar sem que seja visto ou observado e sua satisfação se dá 

pelo olhar como propulsor para a construção da beleza física feminina; fetiche é 

ligado ao desejo sexual.  

É nesse sentido que em seus estudos Kaplan (1995) caracteriza três tipos de 

mulher, construídos no cinema de Hollywood, desde o ano de 1930 até os dias 

atuais: a) a mulher cúmplice – que renuncia seus sentimentos pessoais e sua 

realização individual e assume uma postura frágil; b) a mulher resistente – a que 

surge no século XX, integrada ao mercado de trabalho, emancipada financeiramente 

(devido o movimento feminista), e que luta por sua realização pessoal; c) e a mulher 

pós-moderna – aquela que descobriu seu espaço nas esferas social, econômica e 

política, conquistando assim a liberdade almejada e se encontrou preparada para 

enfrentar questões que se originam em sua nova situação, frente aos novos 

elementos surgidos em contextos culturais da contemporaneidade, como AIDS e 

outras doenças sexualmente transmissíveis, homossexualismo, gravidez in vitro, etc. 

No Brasil, no início do século XX, segundo as convenções sociais, o marido 

era o provedor do lar e a mulher não precisava e não deveria ganhar dinheiro. As de 

elite empobrecida e as que enviuvavam, precisavam se virar para se sustentar e aos 

filhos, faziam doces por encomendas, arranjo de flores, bordados e crivos etc. 

Porém, essas atividades eram mal vistas pela sociedade e elas pouco valorizadas. 

Mas, a partir da década de 1970, algumas transpuseram as barreiras do papel de 

apenas esposa, mãe e dona do lar e foram conquistando um espaço maior no 

mercado de trabalho, ao se organizaram, porque perceberam e preencheram as 

lacunas e necessidades desse mercado, ou seja, elas souberam aproveitar e 

passaram a assumir diversas funções na sociedade, passando a ocupar os lugares 

vagos, inclusive no cinema. 

Muitos têm sido os estudos a respeito da representação da mulher no cinema; 

representações essas analisadas sob diversas perspectivas, principalmente a partir 

dos anos de 1970, época em que se começou a falar de uma "Teoria Feminista do 

Cinema". Esta teoria, através de uma crítica ideológica, debruçou-se mais 

intensamente sobre a construção de personagens femininas nos filmes e procurou 
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demonstrar que a imagem da mulher, ao longo da história do cinema, sempre foi 

produto de um olhar masculino. 

Analisar a representação de personagens femininas nos filmes tem sido uma 

preocupação central de muitas críticas feministas, e foi devido a elas que o papel da 

mulher, na história do cinema, começou a ser abordado quando se detectou a 

ausência de papeis femininos fortes, que saíssem da visão patriarcal tradicional. 

Trabalhos de mulheres como Helen Taylor, Jacqueline Bobo, Ângela 

Partington, Janet Thumim, Annette Kuhn, entre outras, começaram a preencher a 

lacuna e a abrir espaço para analisar a forma como a figura feminina tem sido 

representada, ao longo dos tempos nos filmes.  

 

3.2 CINEMA 

 

O cinema surge no início da vida moderna. A princípio foi criado para ser um 

aparelho de laboratório de física, reprodutor do movimento, porém se transformou 

em veículo narrativo. Ele conta histórias, e, por isso, desperta o interesse de muitas 

pessoas, tornando-se um produtor dos espetáculos coletivos. 

Chamado por muitos de “fotografias animadas”, o cinema foi comercializado, 

inicialmente, como equipamento; adquiria-se o projetor e junto com esse, rolos de 

filmes. Esse comércio era disputado por dois fabricantes: os franceses irmãos 

Lumiére – com o cinematógrafo, e o americano Thomas Edison – com o Vitascópio. 

Já os autores se dividiam para defender o fabricante de sua preferência (PAIVA, 

2005). 

O cinema, como meio de comunicação, caracteriza-se por reproduzir a 

imagem em movimento e, sob esse aspecto distingue-se da fotografia, que é 

estática e congela o movimento, operando um corte no tempo. O cinema é uma arte 

temporal que cria a ilusão de reproduzir a vida tal qual é. Coloca na tela pedaços da 

realidade, como se o olhar do espectador – aquele cuja localização potencial se 

realiza de forma virtual (RUBIM, 2005) – estivesse enfocando o real e não a sua 

representação.  

O espectador tem a impressão exata de estar participando dos 

acontecimentos, na função de testemunha. Isso ocorre mesmo com a representação 

de fatos acontecidos longe de sua moradia ou local de trabalho. O realismo 

apresentado pelo cinema tem por objetivo dar credibilidade à representação, uma 
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vez que esconde os truques de filmagem, assim como esconde produtores, o grupo 

social que o produz. Com isso, fortalece a sensação de participação direta no que 

está acontecendo.  

O cinema é um meio de comunicação forte, principalmente por penetrar, 

através de suas projeções, nos recantos mais intimistas de cada indivíduo, 

contribuindo para que esse sinta sensações, emoções e sentimentos mais profundos 

nele existentes, fazendo com que o espectador, ao ver e sentir, se aproxime de si 

mesmo e que esse encontro o fascine ou assombre, como um velho (des)conhecido 

(PAIVA, 2005). 

E o americano Thomas Alva Edison, considerado por muitos como o inventor 

do cinema, tinha uma visão do que seria a "sua" invenção ao afirmar que quem 

controlasse a indústria cinematográfica estaria controlando o meio de comunicação 

de maior influência sobre o público. Assim, decidiu patentear o "seu" invento de 

fotografia animada.  

Em seguida, Edison começou uma intensa campanha judicial contra as 

pequenas companhias e os comerciantes isolados que o exploravam publicamente. 

Salas e estúdios de cinema eram fechados e os materiais técnicos e películas eram 

confiscados. Dessa forma eliminou a concorrência, assegurou o poderio econômico 

do cinema e garantiu, na América, o primeiro monopólio da indústria 

cinematográfica. Até hoje, os EUA detêm o domínio do mercado mundial.  

É nesse contexto de domínio e uma ampla visão econômica do cinema que, 

por volta dos anos 1910-1913 surge Hollywood, um distrito dentro de Los Angeles, 

considerado, por muitos, até os dias atuais, como a capital do cinema. Subitamente 

muitos produtores e realizadores de nome começaram a se dirigir para Los Angeles, 

com a intenção de fugir do pagamento de patentes a Edson. Abrem-se, então, as 

portas para uma produção ilimitada de filmes, principalmente no distrito. Para 

Hollywood, porém, os filmes são, fundamentalmente, uma unidade de produção de 

lucro econômico instalada em um sistema social capitalista. 

Após 1918, Hollywood começa a se firmar, realmente, como a capital do 

cinema e o cinema americano a dominar o mundo, tendo como principal fator o 

aparecimento do cinema falado, inovação que demandou capitais consideráveis. 

Nessa época, a Europa estava arrasada pela I Grande Guerra e os filmes de 

Hollywood dominavam as salas na Inglaterra, na França e na Itália. 

Em seguida, veio a II Grande Guerra Mundial, os E.U.A manteve uma posição 
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neutra sem participação efetiva e por conta disso, a produção cinematográfica não 

parou. Devido à guerra, milhares de filmes em Hollywood, antes não exibidos na 

Europa, passam no início de 1946, a ser lançados em grandes quantidades, 

favorecendo a indústria cinematográfica americana. 

Ainda nesse ano o cinema Hollywoodiano, com a constituição de 

conglomerados formados por grandes produtoras como a Paramount, a Universal, a 

Warner Bros entre outras (compostas por associados ou por donos de grandes 

empresas econômicas, automobilísticas, setores de serviços, indústria do cigarro, 

bancos), toma definitivamente o mercado comercial, e esse domínio perdura 

absoluto até 1960. 

Com o fim da guerra, o mundo se dividiu em duas potências econômicas e 

ideológicas, o E.U.A capitalista e a URSS socialista. E, como houve uma 

preocupação de que a Europa Ocidental se inclinasse para o comunismo, a 

inundação de filmes no mercado, tinha o intuito de ressaltar o modo de vida 

capitalista americano. 

Apesar do sistema Hollywood entrar em declínio nos anos de 1960 

(produções passaram a ser feitas em estúdios na Inglaterra e na Itália), o cinema 

norte americano, com a produção independente e com orçamento reduzido, tomou 

novos rumos e até os dia atuais domina o mercado cinematográfico. Basta que se 

olhe em qualquer jornal do mundo para que se veja o número de filmes dos E.U.A 

em cartaz, inclusive no Brasil, onde filmes americanos ocupam mais de 50% das 

salas de cinema, nas principais capitais do país. 

 

3.21 Cinema no Brasil 

 

A influência do cinema de Hollywood, no Brasil, gerou forte polêmica na época 

do Cinema Novo (ciclo do cinema brasileiro a ser tratado adiante). Essa polêmica 

“girou entre a defesa de um cinema qualitativamente melhor, prazeroso e universal e 

a defesa de um cinema nacional sobrevivente graças à criatividade, apesar da falta 

de apadrinhamento governamental” (MENEGUELLO, 1996, p. 25).  

Neste ínterim, vale lembrar que, sete meses após a primeira projeção de 

cinema em Paris, o cinematógrafo dos irmãos Lumière chega ao Rio de Janeiro, 

capital brasileira. Em 8 de julho de 1896 é exibida, naquela cidade, a primeira 
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sessão pública cinematográfica. E, devido ao sucesso, no ano seguinte, Pascoal 

Segreto inaugura a primeira sala fixa de exibições em nosso país. 

A partir desse acontecimento, o cinema brasileiro nasce, precisamente, em 

1898, após o irmão de Paschoal, Afonso Segretto12 – imigrante italiano, registrar 

com uma câmera Lumièr imagens da Baía de Guanabara, a bordo do navio francês 

chamado Brêsil (CALDAS e MONTORO, 2006). 

Em fevereiro de 1898, o médico e ex-sócio de Pascoal Segretto, José Roberto 

de Cunha Sales realiza em São Paulo as primeiras exibições do cinematógrafo. No 

entanto, a primeira filmagem em São Paulo foi feita por Segretto, em setembro de 

1899, em uma celebração da colônia de imigrantes italianos. Notícias de novas 

tomadas no Estado se dão em início de 1904, dessa vez foram registrados, 

cinematograficamente, aspectos referentes ao interior do Estado, como vistas de 

fazendas de café, terreiros, gados (MASCARENHAS, 2010).  

As salas de exibição proliferaram e a produção de filmes nacionais foi 

estimulada, até 1912, período em que houve queda na quantidade das produções 

artesanais, devido à industrialização norte americana que passou a exercer o 

controle do mercado cinematográfico brasileiro. E o cinema se espalha por outras 

partes do Brasil, além do eixo Rio - São Paulo. As produções do cinema nacional 

foram distribuídas e exibidas em regiões mais pobres e isoladas do país. 

A indústria cinematográfica, no Brasil, foi desenvolvida pelo jornalista e 

cineasta Adhemar Gonzaga. Em 1930 ele fundou a Cinédia (desativada em 1951, 

por dificuldades financeiras). Foram produzidos filmes como Alô, Brasil! (direção de 

Wallace Downey, 1935), Alô, Alô, carnaval! (direção de Adhemar Gonzaga, 1936) e 

o melodrama O Ébrio (direção de Gilda de Abreu, 1946).  

Em 1941 foi criada, no Rio de Janeiro, a Atlântida, importante produtora que 

produziu filmes de sucesso, como, o Moleque Tião (direção de José Carlos Burle), 

estrelado por Grande Otelo, em 1943 e, em 1944 Tristezas Não Pagam Dívidas 

(direção de José Carlos Burle e Rui Costa), quando surgiu a dupla formada pelos 

atores Grande Otelo e Oscarito. A Atlântida continuou produzindo, consolidou a 

Comédia Carioca Urbana – apelidada de Chanchada e manteve esse estúdio em 

atividade até o início dos anos de 1960. 

                                                 
12

 Pascoal Segretto popularizou-se através de suas filmagens, passando a ser chamado de “Ministro 
das Diversões do Rio de Janeiro”.   
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A Companhia Cinematográfica Vera Cruz foi inaugurada em 1949, em São 

Paulo, inspirada em modelos do cinema europeu, quando “a burguesia paulista, 

depois de importar vultosos e custosos equipamentos e um grande número de 

técnicos, [...] sob a direção de Alberto Cavalcanti” (RUBIM, 1999, p. 47). A Vera Cruz 

produziu 18 longas-metragens, entre os quais o premiado O Cangaceiro (Lima 

Barreto), lançado em 1953. Essa companhia, porém, faliu em 1954, pois perdeu, 

para exibidores e distribuidores, mais da metade da arrecadação, porque não 

possuía sistema de distribuição próprio. A falência ocorreu devido à má 

administração de recursos e em virtude da difícil concorrência com os filmes 

estrangeiros.  

Nesse período, com o filme Rio, 40 Graus (produção de Nelson Pereira dos 

Santos), surge o Cinema Novo (CALDAS e MONTORO, 2006), movimento de 

grande repercussão internacional e muito importante na história do cinema brasileiro. 

Inspirado na nouvelle vogue13 e no neo-realismo14, teve origem nos movimentos do 

cinema baiano e do cinema cepecista (Centro Popular de Cultura – CPC15). 

Pelo Cinema Baiano foram produzidos filmes como Redenção (Roberto 

Pires), O Pátio e Barravento (Glauber Rocha), Bahia de Todos os Santos 

(Trigueirinho Neto); o ciclo foi encerrado com o Diabo na Terra do Sol (Glauber 

Rocha). Cineastas como Carlos Diegues, Leon Hirszman, Miguel Borges e Arnaldo 

Jabor, que buscavam fazer um cinema diferente do que estava sendo produzido até 

aquela época, começaram um movimento que se funde com o que vinha 

acontecendo no Cinema Baiano, dando origem ao Cinema Novo, a partir do CPC – 

que passou a abrigar a produção cinematográfica, iniciada nos clubes de cinema, no 

grupo de estudos cinematográficos e nos suplementos literários. 

Esse ciclo aconteceu, internacionalmente, a partir do segundo seminário do 

terceiro mundo, organizado pelo Instituto Columbianum16 que, caracterizado pela 

                                                 
13

 Movimento do cinema francês, que ocorreu nos anos de 1960. Os filmes dessa corrente são 
caracterizados por um formato próprio, com um conceito de montagem não linear, mas marcados 
pela resistência ao moralismo, bandeira comum nos movimentos sociais daquele período.  
14

 Movimento artístico que ocorreu na década de 1940 e teve no cinema italiano, sua principal via de 
expressão, possuía compromisso estético e levava às telas a realidade do povo com o objetivo de 
apresentar os problemas sociais, impulsionando um movimento pela busca de soluções. 
15

 Organização associada à União nacional de Estudantes – UNE, criada em 1961, na cidade do Rio 
de Janeiro, por um grupo de intelectuais de esquerda, com o objetivo de criar e divulgar uma “arte 
popular revolucionária”. Reuniu artistas de diversas áreas (teatro, música, cinema, literatura, artes 
plásticas etc.), defendendo o caráter coletivo e didático da obra de arte, bem como o engajamento 
político do artista. 
16 

Um órgão jesuíta de Genova que reuniu uma cinematografia produzida em toda a América Latina. 
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“estética da fome”17, com a proposta de levar às telas denúncias sociais, também 

estava comprometido com a liberdade da criação artística, em oposição às 

produções luxuosas da indústria norte-americana. Porém, apesar de ter conseguido 

uma grande repercussão internacional, os filmes produzidos por esse movimento 

não tiveram um forte apelo popular no Brasil (BARBIERI, 1979).  

Entre os principais cineastas representantes do Cinema Novo, destacam-se: 

Glauber Rocha, Paulo César Saraceni, Ruy Guerra, Carlos Diegues, Nelson Pereira 

dos Santos, Walter Lima Júnior, Joaquim Pedro de Andrade, Gustavo Dahl. 

Glauber Rocha é o cineasta de maior destaque do movimento cinemanovista; 

para iniciar ele: “Contou com uma câmera velha, seis mil metros de filme em preto e 

branco, alguns equipamentos precários e atores inexperientes (...)” (RUBIM, 1999, p. 

47) e deu uma identidade nova ao cinema brasileiro. Iniciou sua carreira 

cinematográfica, no Cinema Baiano, com o curta-metragem, de 11 minutos, O Pátio. 

Produziu o primeiro longa-metragem, Barravento (1962). Em 1971 partiu para o 

exílio e continuou produzindo até 1980, quando realizou sua última obra, A Idade da 

Terra. Entre suas principais produções pode-se destacar Deus e o Diabo na Terra do 

Sol (1964); Terra em Transe (1967) e; O Dragão da Maldade contra o Santo 

Guerreiro (1969). 

Reconhecido e premiado internacionalmente, Glauber Rocha, preocupava-se 

em fazer do cinema um instrumento de transformação política e social, como 

também um espaço para a experimentação estética. Uma das suas contribuições 

mais marcantes foi a ruptura com a interpretação naturalista, característica, na 

época, do cinema brasileiro. 

Essa empresa, inicialmente, atuou de forma mais incisiva no mercado interno: 

financiou, co-produziu e distribuiu obras nacionais, principalmente a partir da O 

Cinema brasileiro tem seu auge a partir da criação, pelo Governo Federal da 

Empresa Brasileira de Filmes – EMBRAFILME (1969), instituição de cunho nacional 

que possibilitou o fomento do cinema no país e que teve como objetivo a divulgação 

do nosso cinema no exterior.  

                                                 
17

 "Uma Estética da Fome" (1995), tese-manifesto de Glauber Rocha, foi e ainda é um texto 

importante sobre e para o cinema em geral e, principalmente para o cinema dos países do Terceiro 

Mundo. Provocou polêmicas em diversos níveis, as quais continuam existindo, pois surgiu em um 

momento em que um sistema político-econômico-social começava a ser imposto e a fechar um 

período pleno de inquietações manifestas. 
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Dentre as obras que contaram com apoio da Embrafilme estão: Toda Nudez 

será Castigada (Arnaldo Jabour, 1973) Dona Flor e seus dois Maridos (Bruno 

Barreto, 1977), Morte e Vida Severina (Zelito Viana, 1976), Bye Bye Brasil (Carlos 

Diegues, 1979) Pixote (Hector Babenco, 1980), Terra dos Indios (Zelito Viana, 1978), 

Pra Frente Brasil (Roberto Farias, 1983), Memórias do Cárcere (Nelson Pereira dos 

Santos, 1984), Eternamente Pagu (Norma Benguell,1988), Xica da Silva (Carlos 

Diegues, 1976) e A Dama do Lotação (Neville D‟Almeida, 1975). 

Em 1990, no governo de Fernando Collor, a Embrafilme e o Concine (órgão 

que fiscalizava as leis) são extintos. Com isso o cinema nacional teve uma crise e 

improdutividade. A produção de novos filmes ficou praticamente reduzida a zero. As 

salas de exibição espalhadas pelo país exibiam praticamente filmes norte-

americanos (LEITE, 2005, p. 120).  

Somente a partir da promulgação da Lei 8401/92, que regulava atividades de 

audiovisual, seguida pela Lei do audiovisual em 1993, que oferecia benefícios fiscais 

às empresas privadas que investiam capital no setor, incentivaram a retomada das 

produções. O filme Carlota Joaquina: Princesa do Brasil (Carla Camurati, 1995), 

apesar de precedido por Veja essa Canção (Carlos Diegues, 1994) e Lamarca 

(Sérgio Resende, 1994), representou o início do ciclo denominado de Retomada, 

devido ao baixo custo de sua produção e ao grande sucesso de bilheteria.  

Mais de 200 produções nacionais foram lançadas no período entre os anos 

1995 e os anos 2002, com um público que passou de 400 mil para 25 milhões de 

espectadores. Entre essas produções estão dois dos filmes em estudo: Central do 

Brasil (1998), Copacabana (2001). 

Assim, os filmes passaram a ser financiados pela iniciativa privada, os quais 

deveriam ser aprovados por seus investidores, necessitando, no entanto, que se 

ajustassem à nova realidade, pois as empresas privadas, assim como a Embrafilme 

(controlavam conteúdos ideológicos) exerciam, também, um tipo de controle, uma 

vez que não financiavam filmes que comprometessem suas marcas e tinham como 

interesse investir em produções similares aos filmes estrangeiros. Esse novo cenário 

passou a estimular uma produção mais voltada para o mercado que visava 

reconquistar o público. 

A diversidade de estilos caracteriza a fase da Retomada, isso pode ser 

considerado como resultado da maturidade temática e estética e ainda a vontade de 

atingir um espectador habituado ao estilo hollywoodiano e que não tinha “bons 
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olhos” para o cinema nacional. Entre as produções realizadas na fase da Retomada 

estão: Terra Estrangeira (Walter Salles, 1995), Pequeno Dicionário Amoroso (Sandra 

Werneck, 1996), Um Céu de Estrelas (Tata Amaral, 1996), O que é Isso, 

Companheiro? (Bruno Barreto, 1997), Central do Brasil (Walter Salles, 1998), Eu, 

Tu, Eles (Andrucha Waddington, 2000), Bicho de Sete Cabeças (Laís Bodanzky, 

2000), Copacabana (2001), Cidade de Deus (Fernando Meirelles, 2002), Madame 

Satã (Karim Aïnouz, 2002). 

Pode-se perceber, ao observar a história do cinema brasileiro, que sua 

biografia iniciou com a importação de equipamentos para a produção de filmes, ao 

mesmo tempo em que ocorreu o desenvolvimento do cinema europeu, que traçou 

um percurso com obstáculos marcados por intervalos entre momentos de êxito e 

outros de crises, e, também, pela pressão exercida pela indústria norte-americana. 

 

3.2.1.1 A mulher e a velhice no cinema brasileiro 

 

Vale afirmar, que na história do cinema brasileiro, nas décadas de 1970 e 

1980 a velhice era pouco abordada. É no final do século XX e início do século XXI, 

juntamente com o crescimento significante do envelhecimento da população, que, 

discretamente, a velhice começa a ser abordada na cinematografia brasileira. Nesse 

tempo, são realizados os filmes analisados neste estudo, os quais, por meio de seus 

personagens, começam a apresentar as transformações sociais relacionadas ao 

aumento da longevidade e ao envelhecimento populacional, uma vez que o cinema 

é uma atividade cultural importante para a mudança nas formas de representação da 

velhice. 

Cabe ainda, para refletir um pouco mais sobre as representações da mulher, 

e particularmente a idosa, sublinhar o enfoque de gênero como uma categoria 

constituída historicamente e de grande valia para os estudos sobre a velhice, 

destacar que a característica relacional, onde o comportamento feminino e 

masculino define-se e é estabelecido nas relações de um com o outro, nas 

interações do dia a dia, como construções sociais, histórico-culturais (MATOS, 

1997). 

E, de forma sutil, a experiência fílmica produz e reproduz novas práticas 

sociais, pois o cinema não é só espaço para o divertimento e o lúdico, mas também 
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instância de incorporação do novo, uma vez que, estimula a mulher idosa a aprender 

e apreender, no contato com coisas externas ao seu lugar, ao seu mundo privado.  

A primeira mulher brasileira a realizar um filme foi a atriz Cleo de Verbena, em 

1930: O Mistério do Dominó, filme financiado por ela, no qual também atua e dirige. 

Carmem Santos, a portuguesa radicada no Brasil, segue seu exemplo e ajuda 

Humberto Mauro em produções e em seguida ela funda a Brasil Vita (produtora de 

filmes no Rio de Janeiro), onde produz, dirige e interpreta o filme Inconfidência 

Mineira. Estas duas mulheres atrizes dão exemplos de ousadia e determinação, pois 

com capital financeiro e prestígio, produzem seus próprios filmes. 

Nos anos de 1960, Zélia Costa realiza As Testemunhas não Condenam 

(1962). Essa é a década dos cinemas nacionais no Brasil, do Cinema Novo. E, “para 

a realizadora Tizuka Yamazaki, assistente de direção de vários filmes (...), „o Cinema 

Novo era machista‟. Não há qualquer exemplo de mulheres realizadoras no Cinema 

Novo. Estavam relegadas a elas funções de assistentes, figurinistas, continuístas” 

(AMARAL, 2003).  

Nesse período, porém, personagens e atrizes femininas resplandecem: 

Norma Bengell em Os Cafagestes, de Ruy Guerra; Leila Diniz com Todas as 

Mulheres do Mundo, de Domingos de Oliveira; Odete Lara que contracena com 

Norma Bengell, recebe um papel memorável em Noite Vazia, de Walter Hugo 

Khouri; Yoná Magalhães em Deus e o Diabo na Terra do Sol. Diná Sfatt é 

protagonista de vários filmes; Fernanda Montenegro é protagonista em A Falecida; 

Helena Ignez em O Padre e a Moça, 1966 e A Mulher de Todos, 1969; Eva Wilma 

(São Paulo S/A, 1966), Glauce Rocha (Navalha na Carne, 1969), Glória Menezes (O 

Pagador de Promessas, 1962) e ainda Itala Nandi, Anecy Rocha, Darlène Glória, 

são exemplos de atrizes que por meio de seus personagens apresentam uma nova 

mulher nas telas brasileiras. Elas são mulheres atuantes, muitas delas militantes de 

esquerda, que escolhem ou até criam seus personagens. 

A partir da década de 1970, no Brasil, as mulheres não só representam 

papéis libertários no cinema brasileiro, como também passam a expressar suas 

contradições enquanto atrizes e algumas vão além, ou seja, passam a dirigir filmes 

com temáticas próprias: Tereza Trautman, em 1974 realiza Os Homens que eu tive; 

Ana Carolina realiza diversos curtas e longas-metragens de repercussão na cena 

cultural do país; Vanja Orico, O Segredo da Rosa (1973); Rose Lacreta, Encarnação 

(1974); Vera de Figueiredo, Feminino Plural (1975); Luna Alkalay, Cristais de 
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Sangue (1976); Rosangela Maldonado, A deusa de mármore (1978). Essas 

mulheres assumem câmeras e canetas e escrevem a própria história, seja em curta 

ou em longa-metragem. Em 1979, um filme de uma mulher estoura nas bilheterias: 

Mar de Rosas de Ana Carolina, o qual fica por meses em cartaz nas cidades. 

Segundo Tata Amaral (2003), nos anos de 1980 surgem mulheres 

documentaristas e os seus filmes de ficção se impõem. Nessa década, emerge outro 

sucesso, tão grande quanto Mar de Rosas: Gaijin, Caminhos da Liberdade, de 

Tizuka Yamasaki. E o cinema brasileiro volta a ganhar notoriedade no exterior, ao 

ser premiado com o Urso de Prata, de Berlim, por conta do filme A Hora da Estrela 

de Suzana Amaral, após o desprestigio alcançado, desde o Cinema Novo. 

Emergem, ainda nesse período, muitos outros filmes de mulheres, estimulados pela 

Associação Brasileira de Documentaristas (ABD)18, é possível citar: Olga Futema, 

Inês Castilho, Tânia Savietto, Marlene França, Hilda Machado, Sandra Werneck, 

Helena Solberg, Tetê Morais, Lúcia Murat. 

No final dos anos de 1980 e começo de 1990 “o cinema brasileiro sofre um 

duro golpe com o governo Collor, que sequestra o dinheiro da população, bem como 

seus organismos estatais de financiamento da produção cultural, com o argumento 

do neoliberalismo” (AMARAL, 2003, p. 2). Além da produção em vídeo e da 

televisão, a produção cinematográfica que sobrevive é a de curtas-metragens, uma 

vez que não dependem do governo federal, pois sempre foram incentivadas por 

governos regionais e municipais. Surge então, na segunda metade do ano 1990, 

uma nova geração de cineastas, pronta para realizar seus primeiros longas-

metragens (AMARAL, 2003).  

Assim, voltam a acontecer políticas para o cinema. Este momento do cinema 

brasileiro é inaugurado com um filme de uma mulher, a atriz e diretora Carla 

Camuratti, que realiza com recursos, próprios e angariados graças a seu prestígio e 

confiabilidade, o filme Carlota Joaquina. 

Carlota Joaquina obtêm uma grande bilheteria para aquele momento do 

cinema no País (1 milhão e 200 mil espectadores) e é concretizada a conciliação do 

cinema brasileiro com seu público. Os passos de Camurati são seguidos por Daniela 

Thomas, Eliane Caffé, Lucia Murat, Sandra Werneck, Laís Bodanski, Rosane 

                                                 
18

 Associação de cineastas do Brasil, com ênfase no gênero documentário, mas também aberta a 
realizadores de curta metragem de ficção, de animação e experimentais. 
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Swartman, Anna Muylaert, Mara Mourão, Tata Amaral e muitas outras mulheres, as 

quais, segundo Tata Amaral (2003, p. 4): 

 
[...] vêm se empenhando em inventariar seus temas, inventar suas formas, 
escrever suas histórias, contribuindo não apenas para reforçar a imagem da 
mulher como uma agente realizadora, mas também para construir a história 
do cinema brasileiro, de vocação plural e diversa.  

 
Ainda segundo a Amaral (2003), atualmente, a produção de curta-metragem, 

sinalizadora do futuro de uma cinematografia, tem em sua produção quase 40% de 

filmes realizados por mulheres. E é nesse período que aumenta a produção de 

filmes a respeito da velhice, com atrizes brasileiras, entre elas19: Fernanda 

Montenegro, Irene Ravache, Marília Pera, Laura Cardoso, Joana Fomm, Walderez 

de Barros, Camilla Amado, as quais interpretam mulheres idosas, nos filmes em 

estudo, nesta pesquisa, representando assim a velhice brasileira, conforme veremos 

a seguir, quando trataremos desse tema. 

A produção de filmes, no Brasil, tendo como foco central a velhice inicia-se na 

década de 1950, sofre um aumento sutil na década de 1970 e é intensificada em 

finais do século XX e início deste século.  

As imagens apresentadas na produção cinematográfica, no período inicial, 

diferem das da atualidade, devido a uma série de fatores, como local e ano de 

produção; gênero, recursos financeiros e tecnológicos e, ainda, a intenção e forma 

de ser do diretor e dos atores, responsáveis pela construção dos personagens, com 

base em suas experiências e representações. 

Observar de forma crítica as imagens das produções cinematográficas 

propicia a análise das representações da velhice construídas pelo cinema nas 

sociedades ocidentais, como também as mudanças que ocorreram nessas 

representações, à medida que cresceu a proporção de idosos e consequentemente 

a forma como aumentou a visibilidade desse grupo nessas sociedades. 

Na década de 1970, embora a velhice não seja um dos temas mais 

importantes em debate e tenha surgido sutilmente no cinema, como dito acima, é 

possível citar alguns filmes que tratam desse tema de forma significativa; um deles, 

Em família (1971), junto com Chuvas de verão (1977), marcaram a discussão dessa 

temática no Cinema Nacional.   

                                                 
19

 Dessas atrizes, apenas Joana Fomm está sem trabalhar, porque sofre de uma doença que afeta os 
nervos, as demais continuam em plena atividade. 
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Figura 1  
 

                                   

 

 

   

 

 
 

Fonte: http://filmow.com/em-familia-t18417/ 
 

Em Família, de Paulo Porto, produzido em 1971, baseado no clássico sobre a 

velhice “A Cruz dos Anos”, de Leo McCarey, conta a história de um casal de idoso 

Lu (Iracema de Alencar), mulher de aproximadamente 80 anos, dona de casa e 

Souza (Rodolfo Arena), homem de 80 anos, aposentado.  

Eles enfrentam dificuldades financeiras e precisam abandonar a casa em que 

vivem, na cidade de Paty de Alfeires, interior do Estado do Rio de Janeiro. Diante 

das circunstâncias, o casal de idosos pede ajuda aos filhos. Os filhos, porém, como 

não podem comprar uma casa para os pais, resistem em levá-los para suas próprias 

casas, porque também enfrentam dificuldades e já têm suas próprias famílias. A 

solução encontrada é separar os pais, um vai morar com uma das filhas, Corinha, 

em São Paulo e a mãe, Lu, com Jorge, um dos filhos, no Rio de Janeiro. 

Esta seria considerada uma solução temporária, já que uma das filhas, Neli, 

casada com um rico industrial, não tem filhos e vive em uma mansão, e espera uma 

oportunidade de pedir ao marido para levar os pais para morar com eles.  

Figura 2 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: http://osfilmescinema.blogspot.com/2009/04/chuvas-de-verao.html 

 

http://filmow.com/em-familia-t18417/
http://osfilmescinema.blogspot.com/2009/04/chuvas-de-verao.html
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Chuvas de verão, do gênero drama, dirigido por Cacá Diegues, considerado 

um marco do cinema brasileiro, por tratar com lirismo os assuntos da terceira idade, 

mostra que as questões relacionadas ao envelhecimento já se faziam presentes, 

como dito acima, desde antes da década de 1970.  

Em Chuvas de verão, a cena de amor entre os personagens de Jofre Soares 

(Afonso) e Miriam Pires (Isaura) foi considerada revolucionária por mostrar o nu, o 

amor e o sexo na terceira idade. A atriz inclusive relutou em aceitar a personagem 

pela dificuldade de expor o seu corpo, numa idade mais avançada. A cena de amor 

ali exibida é considerada como uma das mais lindas do cinema brasileiro.  

Como dito, anteriormente, é na mesma década, 1990, da fase da Retomada 

do cinema brasileiro, período em que as leis de incentivo fiscal reanimaram as 

produções cinematográficas, quando, também ocorre o aumento da proporção de 

idosos na sociedade, devido a fatores aqui já relatados, o que faz ocorrer debate 

público a respeito da velhice. Consequentemente, como reflexo desse contexto, 

surge um aumento do número de produções cinematográficas sobre o envelhecer; 

entre essas, as que fazem parte deste estudo: Central do Brasil (Walter Sales, 

1998); Copacabana (Carla Camurati, 2000); Depois Daquele Baile (Roberto 

Bomtempo, 2005) e O Outro Lado da Rua (Marcos Bernstein, 2004). 

E, apesar de, também, ser recente a literatura sobre a velhice, ela é vasta e 

diversificada; seus estudos e teorias são elaborados em diferentes regiões e 

períodos, os quais se apresentam impregnados das suas culturas de origem. É com 

base nessa literatura, a qual compõe a referência bibliográfica desta pesquisa, que 

serão apresentadas, a seguir, análise das obras cinematográficas em estudo. 

Assim, com a intenção de situar o leitor, cada obra, portanto, será brevemente 

descrita; as personagens idosas serão apresentadas e em seguida será feita 

discussão a respeito das representações da velhice nas narrativas fílmicas, de 

acordo com os temas propostos nesta pesquisa.  
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Figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Central_do_Brasil_(filme) 

 

Central do Brasil é um filme de 1998, com roteiro de Marcos Bernstein e 

João Emanuel Carneiro, dirigido e produzido por Walter Salles que pretende, com 

exemplificar problemas sociais que serão resolvidos no plano das relações familiares 

e da amizade.  

Essa narrativa fílmica retrata parte da vida de Dora (Fernanda Montenegro) e 

da infância de Josué (Vinicius de Oliveira), personagens protagonistas que se veem 

ligadas pelo „destino‟, após o menino ficar órfão de mãe. 

Dora – mulher de sessenta e poucos anos, professora primária, aposentada, 

usa roupas de uma forma desleixada, cabelo despenteado, sem se preocupar em se 

mostrar atraente; ostenta pouca feminilidade em seus modos, é impulsiva, 

desonesta, insensível e solitária. Não tem família; conta apenas com Irene, uma 

vizinha, amiga de longa data.  

Irene (Marília Pêra) é também professora aposentada, veste-se de forma 

jovial, em tons coloridos, cabelos bem cuidados. Ela também não tem família; diz 

gostar de namorar e demonstra conhecer os caminhos da sexualidade, da 

afetividade. Ela curte a vida e é o oposto de Dora, enquanto a amiga não se 

preocupa mais com os códigos morais e éticos, Irene consegue discernir o certo do 

errado e acha que toda luta pela sobrevivência tem limites. Ela é basicamente uma 

otimista e não tem o cinismo da amiga. Isso é perceptível quando Dora a chama 

para que vejam as cartas escritas naquele dia. 

Alegre e comunicativa, Irene acredita na vida, no existir, no futuro, enquanto 

Dora não acredita em mais nada. O modo de viver de Irene conduz a que se 

concorde com Ribeiro (2001) de que o nível da qualidade de vida depende dos 

aspectos do bem-estar, pois ao gozar a vida, o indivíduo já tem em si bem-estar e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Central_do_Brasil_(filme)
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algum tipo de qualidade de vida, qualidade essa que só se torna possível se, além 

dos recursos objetivos, alguma pessoa se sente subjetivamente feliz. E assim vive 

Irene, feliz. Felicidade demonstrada pela forma alegre e comunicativa com que se 

relaciona.  

Dora, no seu dia a dia, luta para sobreviver no Brasil do "real", com bastante 

mau humor. Ela não tem uma visão moralista do mundo; para ela, as coisas são o 

que são e ponto final; por isso, tornou-se insensível, cínica, embora demonstre estar 

em busca da segunda chance, que a libertará de sua existência mesquinha, apesar 

de aparentar estar esquecida da afetividade, da sexualidade (BOSI, 1994). 

Quanto à sociabilidade, Dora só sai de casa para ir à imensa e tumultuada 

Central do Brasil, onde, apesar de na vida particular buscar solidão, se relaciona 

bem com as centenas de clientes com os quais, diariamente, conversa, bem como 

com o pessoal que, como ela, lá passa grande parte do dia, inclusive com Pedrão, 

personagem secundário, (uma espécie de segurança, que faz o papel de protetor 

dos camelôs que, clandestinamente, exercem a função de microempresários, em 

espaços da Central do Brasil). 

Nessa estação de trens, monta, diariamente, sua mesinha de trabalho, pondo-

se à disposição de imigrantes analfabetos para escrever cartas, a partir do 

pagamento de R$ 1,00. Esses, por se sentirem saudosos e carentes, buscam 

comunicação com familiares, parentes e amigos, uma vez que se encontram 

distantes de sua terra natal e de sua gente.  Dora ouve as informações de cada um 

dos seus interlocutores e vai registrando, em cartas, o que eles ditam; cartas essas 

que ela se responsabiliza em colocar, no correio, pelo preço de mais R$ 1,00. Mas, 

apesar de receber a estipulada quantia, não o faz. Financeiramente ela conta com o 

valor da aposentadoria e complementa seu orçamento com o que recebe ao 

escrever as cartas. 

Josué – é um garoto pobre, introspectivo, endurecido pela vida, porém digno. 

Com nove anos de idade perde sua mãe – Ana Fontenelle (Soia Lira), que morre 

atropelada por um ônibus, na saída da Central do Brasil, após procurar Dora para 

ditar, pela segunda vez, uma carta em nome de seu filho, para o pai. Ele é uma 

criança que sonha em conhecer o pai que jamais vira, pois ainda estava na barriga 

da mãe quando ela abandonou o marido, Jesus, na cidade de Bom Jesus do Norte, 

no Estado de Pernambuco – NE, que bebia muito; e ela segue para o Rio de 

Janeiro, fugindo de um convívio insuportável. 
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Dora e Josué se conhecem quando ela escreve uma carta, a pedido da mãe 

dele para o pai ausente, onde comunica, como já foi dito acima, o desejo do filho em 

conhecê-lo. Ao se conhecerem surge, entre ambos, período inicial de rejeição; mas, 

após a morte da mãe do menino, cria-se um elo de amizade e ajuda mútua, entre os 

dois. No entanto, esse entendimento vai ser ameaçado quando Josué descobre 

várias cartas, que deveriam ter sido enviadas, há muito tempo, aos destinatários, 

dentro de uma gaveta em casa de Dora. Ele se irrita, mostrando indignação e 

revolta.  

Depois desse forte desentendimento, eles se reaproximam, porque Josué, 

após orfandade, fica perdido e entregue à violência urbana do Rio de Janeiro, 

necessitando do apoio de alguém, o que mexe com a sensibilidade de Dora.  

Apesar de criança, Josué tem valores que lhes foram ensinados por sua mãe 

e ele demonstra a Dora a importância desses valores, despertando sua consciência, 

fazendo com que esta decida ajudá-lo a encontrar seu pai.  

Dora, então, rende-se ao apelo do sofrido menino e o acompanha em busca 

de seu pai em uma viagem com destino ao sertão de Pernambuco. 

Radiante ele parte à procura do pai que nunca conheceu e leva Dora consigo, 

fazendo-a se tornar uma pessoa solidária e alegre; a se perceber como mulher, 

sexuada e capaz de amar. 

Parte do percurso até Pernambuco, feito por Dora e Josué, é de carona no 

caminhão de Cesar (Othon Bastos), um homem solitário, que chega aos sessenta 

anos com uma vida passada em branco. Por trás de sua fala mansa e dos seus 

modos gentis e cândidos, há a inquietação de um homem que ainda desconhece os 

caminhos da própria sexualidade e afetividade.  

Nesse encontro é formado um trio: um homem, uma mulher e um menino. Em 

sequência, ao sentarem-se em um restaurante, a garçonete os vê como uma família. 

Nada mais é do que o olhar do outro que nomeia esse agrupamento de pessoas, 

como a estrutura de uma família; inclusive, ao recolher o pedido dos adultos, a 

garçonete olha para o menino e pergunta: "e pro seu filho?" Surpresos pelo mal-

entendido, os supostos 'pai' e 'mãe' não conseguem esboçar reação, é o menino 

quem assume o lugar de filho e responde: "uma coca-cola". 

A partir daí, as relações simbólicas e afetivas entre os três se alteram. Surge 

em Dora uma vontade de conquista, ela passa a desejar aquele homem. Assume, ao 

mesmo tempo, uma nova postura de mãe – por ter sido, indiretamente, confundida 



94 

 

com uma – e de mulher, uma mulher idosa que recomeça a despertar para a 

afetividade, a sexualidade. Ela pega na mão de César e diz: “Eu tô muito feliz por ter 

perdido aquele ônibus, muito feliz”.  

Em seguida Dora pede licença a César e vai ao banheiro, arrumar-se, tornar-

se bonita. No banheiro usa batom, que pediu emprestado a uma moça; essa é uma 

das cenas mais poéticas do filme: Dora, motivada pelo interesse por um homem 

reinveste-se da sua sexualidade e identidade feminina. Sai do banheiro contente, 

numa quase euforia. Mas para sua surpresa, o homem havia partido; ela vê o 

caminhão se afastando. A cena acontece no silêncio, elemento importante no filme, 

apontando para um excesso de emoção que palavras não podem dar conta. 

E, Dora, uma mulher que parece realizar revisões consecutivas durante a 

vida, pela primeira vez chora. É um somatório de sentimentos que renasce, tanto do 

desejo por um homem, como, também, sua frustração ao ser deixada por ele. Josué 

surge, liberta-a da experiência real e a coloca em plano simbólico; enquanto 

responde a sua própria pergunta ("Por que o César foi embora?): Ele tem medo... 

Ele é homem veado, né?" E, como para consolá-la, a leva de volta à realidade ao 

dizer: Cê fica muito mais bonita assim, de batom, muito mais. 

Enquanto César, ao fugir, demonstra desconhecer os caminhos de sua 

sexualidade e de sua afetividade, frente ao desejo de uma mulher (Dora), ela não 

tem medo, pois pode olhar o outro que surgiu a sua frente e aproveitar essa 

oportunidade de aprendizagem, quando olhou para ele e o desejou. 

Durante a viagem para Pernambuco, os dois vivem diversas situações não 

encontram o pai, mas localizam seus dois irmãos, Isaias e Moisés, que também 

esperam pelo pai que saiu e nunca mais voltou. Dora simpatiza com os dois e a 

partir daí se desenvolve uma firme empatia entre eles. Após convivência e 

entendimento dos quatro novos parentes amigos, desenvolvidos, por alguns dias, 

Dora parte, em busca da redefinição de um lugar social, deixando Josué com os 

irmãos. Ela não se despede dele, mas deixa-lhe uma carta, onde pede para ele olhar 

o retratinho que tiraram juntos, para que se lembre dela. E aquela mulher que dizia 

não ter medo, não sentir saudade, conclui a carta pedindo para ser lembrada, 

“porque tenho medo que um dia você também me esqueça. Tenho saudade do meu 

pai. Tenho saudade de tudo”.  

As representações da velhice em Central do Brasil se dão em diversas cenas 

a serem descritas a seguir. 
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Inicialmente, vale destacar, a importância da inserção do idoso no mercado 

de trabalho. E Dora demonstra isso quando busca complementar seu orçamento 

mensal, escrevendo cartas para analfabetos, fato destacado na cena em que ela diz 

a César: “Eu fui professora primária, depois que eu me aposentei aí eu comecei a 

fazer isso para ajudar no orçamento da casa”. 

Com essa afirmativa, a personagem trata a respeito da necessidade do 

aposentado retomar sua atividade produtiva e sua consequente reinclusão no 

mercado de trabalho, não só para o aumento do orçamento, mas, também, porque 

hoje em dia, observa-se que as pessoas nessa fase da existência, estão muito 

atentas à saúde, qualidade de vida e em forma sob os âmbitos: familiar, acadêmico, 

maturidade pessoal e profissional (AMÂNCIO, 2006). 

Ao buscar a alternativa, após a aposentadoria, de escrever cartas na maior 

estação de trens do Rio de Janeiro (Central do Brasil), Dora demonstra, na verdade, 

que a mulher, após a aposentadoria, anseia tal qual o homem, por viver e viver bem.  

Dora age, no desenrolar do filme, de forma a não se deslocar para uma “zona 

de entorpecimento”, responde às expectativas sociais geradas a partir da construção 

idealizada de papéis e normas derivadas do sistema binário e heterossexista do 

gênero (ECKERT e FRANÇA, 1999). Nesta perspectiva ela começa a perceber a 

possibilidade de que se pode envelhecer adequadamente, exercitando as renúncias 

necessárias que o declínio do corpo e da juventude solicita, especialmente, no 

tocante às práticas sexuais e efeitos do prazer erótico.  

Durante a viagem dos personagens, aparecem palavras como, caminho, 

lugar, andar, rumo, viagem, continuar, saudade, todas relacionadas ao momento da 

viagem. A música de Cartola: Preciso me encontrar, tocada no início do filme, diz: 

“Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir prá não chorar”, indica essa 

movimentação. Nessa viagem, Dora, que, apesar de ter se tornado insensível, 

cínica, desonesta, segue em busca de uma segunda chance que a libertará de sua 

existência mesquinha, fato confirmado quando ela telefona para Irene e diz: “Eu já 

errei muito por aí Irene, você mesmo sabe”. 

Apesar da relação de conflitos, demonstrada nos embates que acontecem 

entre os dois viajantes (Dora e Josué), o filme retrata problemas sociais que poderão 

ser resolvidos no reencontro e na solidariedade geracionais deles, uma vez que 

Dora redefine seu lugar social. Como observa Alda Motta (2004), os encontros onde 

haja sociabilidade para os idosos. A respeito disso, ela enfatiza: 
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[...] deverão ser também base e fortalecimento para busca – que deveria ser 
da sociedade inteira – da convivência, privada e pública, com as outras 
gerações. [...] Resta, então, por enquanto, o encontro geracional. Que não é 
tudo, mas também não é pouco [...] (MOTTA, 2004, p. 118-119). 

 

Assim, cabe concordar com a autora que é no encontro geracional, seja no 

plano das relações familiares, sociais ou de amizade que poderá acontecer a 

sociabilidade do idoso. Isso é comprovado com o encontro geracional que acontece 

entre Dora e Josué, surgido da “convivência, como a camaradagem e a amizade” 

(MOTTA, 2004, p. 114). E esse encontro faz com que Dora mude, comprovando 

que, como ainda fala Motta (2004, p. 118): “O reencontro e a solidariedade 

geracionais são grandes e bons momentos iniciais na trajetória do idoso em busca 

da redefinição de um lugar social (...)”.  

Central do Brasil apresenta, com muita sensibilidade, a relação de uma 

mulher (idosa), que mesmo tendo perdido a capacidade de afeto, tornando-se fria e 

angustiada, ao encontrar Josué, um garoto solitário, órfão de mãe e determinado a 

reencontrar seu pai, descobre a possibilidade de redenção, do afeto e rompe com a 

sua existência viciada e pequena. E, por uma série de contingências, o garoto leva 

aquela mulher a vivenciar mudanças profundas em sua vida.  

A Dora do início do filme, uma mulher sozinha, mesquinha, rabugenta, sem a 

menor autoestima, no final, apesar de continuar sozinha, está contente, mudada. Ao 

acompanhar o Josué no seu retorno para casa, se transforma, não é mais aquela 

para quem ele disse:  

- Você é feia e mentirosa, por isso que ninguém casa com você. 

- Parece homem, nem pinta a cara. 

A Dora que parte, mais uma vez usa batom e um vestido novo (que lhe foi 

dado por ele). Vai com um colorido novo no rosto e nos lábios, que aprenderam a 

sorrir. Enfim, o filme é uma oportunidade excelente para refletir sobre o sentido da 

vida, seus valores, e as possibilidades de diálogos entre gerações 
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Figura 4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com 

 

Copacabana é uma obra cinematográfica do gênero comédia, produzida e 

dirigida pela cineasta Carla Camurati (2001). É gravada em Copacabana, bairro do 

Rio de Janeiro, conhecido pela alta densidade de idosos, une imagens antigas e 

recentes do bairro, ao narrar a história de Alberto – personagem de Marco Nanini – 

que passa o filme invadido por recordações de amigos e situações que viveram em 

Copacabana. Trata também da vida da velhice nos dias atuais.  

A trama desenrola-se em torno do velório de Alberto, personagem central, 

mas como tem o objetivo de narrar sua vida, pontua diversos acontecimentos vividos 

pelo personagem e seu grupo de amigos.  

O filme é iniciado tendo como cenário uma foto antiga, em preto e branco, da 

praia de Copacabana, tendo como fundo musical, a melodia “Danúbio azul”. A foto é 

percorrida por uma câmera, que depois repousa no horizonte e espera o nascer do 

sol. Logo depois a paisagem antes imobilizada pela foto se torna animada, colorida, 

sai do passado para o presente ou, da não-vida para a vida. 

Uma voz substitui a valsa e aparece um velório. A voz é de Alberto, o morto, 

vivido por Marco Nanini representando um fotógrafo solteirão, que fica em estado de 

demência, passando a impressão de que está morto20, logo após a festa dos seus 

90 anos. O filme faz exatamente a retrospectiva de sua vida, de quase um século. É 

de forma lúdica, poética e bem-humorada que ele volta no tempo e revisita 

importantes fatos profissionais e afetivos de sua longa existência, entre eles o que 

                                                 
20

 Ele não morreu, foi acometido de catalepsia – condição observada principalmente em casos de 
demência precoce e de sono hipnótico. Ela acontece quando se observa uma rigidez dos músculos, 
de modo que o indivíduo permanece na posição em que fica colocado.  

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com
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conheceu a mulher amada, os inúmeros e belos momentos que passou em 

companhia de sua irmã Celima e quando ainda na infância escolheu sua profissão. 

É um filme sobre a alegria de lembrar e o prazer de viver, em Copacabana, em 

qualquer idade. 

Entre os personagens masculinos, dos quais a maior parte é idosa, além de 

Alberto, encontram-se: Enrico (Pietro Mario), um dos seus grandes amigos, que tem 

dificuldade para reconhecer que está velho e recusa-se a ficar em fila destinada a 

idosos; Atilio (Luis de Lima), ex-marido de Noêmia e que no final do filme sofre um 

enfarte ao ver que Alberto está vivo (o amigo foi acometido de catalepsia); Isaac 

(Felipe Wagner), marido de Fanny; Dr. Otávio Luz (Léo Alberty), namorado de Lily, 

médico tratado pelos amigos como “o medalhão” da medicina. E ainda os porteiros: 

Raimundo (Tonico Pereira) e Sebastião (Romeu Evaristo) – vivem a apostar 

diariamente qual dos idosos morrerá primeiro. E, por ironia, eles é que morrem 

juntos, no mesmo momento, atropelados, ainda jovens. Finalmente tem a 

personagem de um travesti conhecido, Rogéria. 

As personagens femininas são:  

Miloca – Maria Emilia Praxes (Camila Amado) – o grande amor da vida de 

Alberto. Eles não ficam juntos pelo abismo social que existe entre os dois. Alberto é 

considerado pelo pai de Miloca um “pé rapado”, que não poderá sustentar sua filha. 

Nas recordações, ela aparece jovem e bonita pedindo-lhe para comprar flores a fim 

de ajudar uma instituição de caridade, no que é atendida, pois ele compra, uma a 

uma, um bom número as flores, no objetivo de olhá-la mais de perto e ainda, mais 

linda, dançando com ele em um baile. Mas, no final do filme, ela aparece idosa, mal 

vestida, exercendo a função de vendedora ambulante, solitária que se faz 

acompanhar por um cachorro, diferente daquela jovem alegre.  

Miloca demonstra estar em solidão, resultante de deficiências nas relações 

sociais de uma pessoa só (PEDROZO e PORTELA, 2003), uma vez que não ter 

amigos leva alguns idosos à solidão e, ainda, por não possuir alguém com quem 

partilhar os seus momentos, as suas angústias e alegrias, gera sentimento de 

insatisfação. E ela aparenta, com seu jeito triste, o quanto é diferente das demais 

idosas do filme. Tristeza confirmada quando visita o velório de Alberto. 

Salete (Walderez de Barros) é uma solteirona apaixonada por Alberto; 

representa uma mulher ressentida por não ter efetivado essa relação; alterna sua 
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emoção com a raiva por essa frustração ou pelas lembranças de momentos em que 

ela tentava se aproximar de Alberto (e era sempre atrapalhada por sua irmã Salma). 

Salete – ao contrário dos idosos que se sentem constrangidos por terem que 

declarar a idade – se declara satisfeita por poder usufruir dos benefícios adquiridos 

pelos velhos, com a criação do Estatuto do Idoso. Ela diz ainda que, mesmo antes 

de alcançar a idade estabelecida naquele Estatuto, procurava a fila para pessoas 

mais velhas, agindo de forma oposta a Enrico que até hoje não usa a fila, pois não 

quer assumir a idade que tem, como a viver o conflito citado por Beauvoir entre ser-

para-si e o ser–para-os-outros, como momento de crise de identidade na velhice, 

pois ele imagina que velho é o outro. 

Salma (Laura Cardoso), solteira, como Salete, usa peruca e vestidos em tons 

escuros. Vive a criticar a irmã, como na juventude quando discordava de suas 

atitudes, achando que ela se oferecia para Alberto. Ela é chamada de “bruxa”, pelo 

porteiro Raimundo. 

Celima (Míriam Pires), viúva, na juventude, chegou a namorar, com Atilio, 

porém casa-se com outro.  Ela é irmã adotiva de Alberto. É, calma, paciente, ama 

muito ao irmão; e esse amor é correspondido por ele. Também usa vestidos em tom 

escuro. 

Noêmia (Renata Fronzi) foi casada com Atilio, cria gatos, os amigos a criticam 

pelo cheiro forte deles que se espalha, desde o seu apartamento até o elevador. É 

uma mulher robusta, usa roupas em tons claros. 

Fanny (Ida Gomes), a única casada entre as personagens mulheres, esposa 

de Isaac, com quem tem três filhos (não aparecem no filme), faz parte do grupo de 

amigos desde a mocidade. Ela também relembra o passado, inclusive os bailes no 

Copacabana Palace, em um dos quais aconteceu o início do seu namoro com o 

marido. Na praia, quando passa um senhor vendendo abacaxi, diz não comprar 

porque já tem um e aponta para o marido. Ela usa maquiagem, roupas coloridas e 

os cabelos sempre bem penteados. 

Lily (Ilka Soares) é alegre. É criticada pelas amigas por ter um amante, na 

“terceira idade”– Dr. Otávio. Como Irene (personagem de Central do Brasil), ela curte 

a vida, namora, demonstra conhecer os caminhos da sexualidade, da afetividade, 

mantém-se ativa e integrada na sociedade; também aparenta ser feliz; isso é 

observado na sua forma alegre e comunicativa de agir. Veste-se de forma jovial, em 

tons coloridos e mantém os cabelos sempre arrumados.  
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Fanny e Lily mostram que o sexo não é privilégio apenas dos jovens, isto é, 

tanto os homens quanto as mulheres podem praticá-lo por toda a vida, pois, como 

diz Salvatore Capodieci (2000, p. 68), “Os idosos bem informados e de bem consigo 

mesmos e com o próprio corpo poderão ter tantas relações sexuais quantas eles 

próprios desejarem (...)”. Esse autor diz ainda que: 

 
O passar dos anos determina mudanças importantes no aspecto físico e na 
fisiologia da sexualidade das pessoas idosas. Na ausência de doenças ou 
de efeitos colaterais de terapias médicas ou cirúrgicas, o processo de 
envelhecimento não implica distúrbios sexuais. (CAPODIECI, 2000, p. 59).  

 
Essas personagens comprovam que na terceira idade, portanto, além da 

satisfação física, o sexo reafirma o vínculo e o afeto do casal, demonstrando que 

uma pessoa pode ser muito valiosa para a outra.  

Mais uma personagem feminina desse filme é Jacira (Maria Sá), uma 

octogenária, bisavó, da qual Alberto faz referência quando afirma que entre os 

idosos do grupo de amigos ela e ele são os que demonstram ser ativos 

sexualmente. Ela, inclusive, vive a se masturbar; e tal é a frequência dessa prática 

que faz sua filha comentar que todas as almofadas da casa cheiram a “xoxota”. A 

empregada mostra um “vibrador” que Jacira usa e ela diz à filha que sente “um 

fogo”, fogo este que remédios não diminuem. 

Essa personagem demonstra ter a libido elevada contrariando a ideia de que 

com o avançar da idade o desejo sexual tende a diminuir. Ela confirma que “a vida 

sexual existe e continua viva até alcançar os mais altos níveis de idade” 

(CAPODEICI, 2000, p. 64). 

É por meio de Jacira que aparece entre a turma de amigos a radicalização de 

problemas de geração, como, no episódio em que essa personagem, para 

homenagear Alberto é duramente criticada por escolher uma canção de jovens, que 

para os presentes não retrata os anos de amizade deles. Porém ela se defende 

dizendo: “Quando você é velho, você já viveu todos os tempos”.  

A música, portanto, para ela era pertinente, pois surgiu no tempo em que eles 

vivem, foi cantada e tocada para todos, não apenas para os jovens. Essa análise de 

Jacira mostra que o tempo perde a noção espacial, não havendo, assim, uma 

hierarquia temporal, ou seja, tudo o que acontece na vida do indivíduo pode ser 

resgatado em qualquer idade, como memória e o que acontece na sociedade é para 
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todos e todos podem participar desses acontecimentos; no caso em questão, ouvir e 

curtir as músicas que quiserem.  

Jacira demonstra, conforme citado nesse texto “A crença na continuidade do 

tempo”, uma vez que o tempo “lança para o amanhã. Se não existisse a idéia de 

continuidade temporal e histórica, nós não só viveríamos fixados no presente como 

acreditaríamos poder mantê-lo eternamente” (TRENCH, 2004, p. 189). 

Rita (Joana Fomm) é filha de Jacira e mesmo já tendo “meia idade” não faz 

parte do grupo de amigos idosos. No cotidiano parece discordar do que é dito por 

Salvatore Capodieci (2000), pois não aceita que a mãe ainda tenha desejo sexual; 

demonstrando, assim, acreditar que esse desejo não deve ser sentido na velhice. 

Essa personagem cuida do neto, pois a filha Marta mora no exterior. 

Rita, ao cuidar do neto, enquanto a filha mora fora do país, vive bem, pois 

como outras idosas se encontra em plena maturidade, goza de boa saúde e se 

envolve em seus próprios interesses.  

Ao falarmos, acima, da representação de Alberto e Jacira, como ativos 

sexualmente, cabe ressaltar que em Copacabana a sexualidade na velhice é tratada 

sem falsos pudores. A cineasta desconstrói uma das ideias mais comuns na nossa 

sociedade: pessoas depois dos 80 anos não têm vida sexual. Assim, Jacira é 

castrada de seus desejos sexuais, pois de acordo com o pensamento da filha e da 

sociedade (representada pela empregada), deve permanecer em casa, não ter 

companheiro e tomar remédios para inibir a libido. Essa situação comprova que a 

representação do idoso assexuado faz com que, socialmente, não seja esperado 

que ele tenha o desejo de ter relações sexuais e ainda menos que demonstre esse 

desejo. Chega-se a considerar que é de mau gosto que os idosos assumam os seus 

interesses sexuais. Porém, a atividade sexual está inscrita no horizonte da morte e 

da vida, do tempo, do vir-a-ser e da eternidade. 

Ao discutir esse tema, cabe destacar que em Copacabana esse desejo sexual 

apresentado pelas personagens torna-se necessário, inclusive porque pode ser 

transformado pelo indivíduo em uma estratégia para escapar da morte a qual está 

destinado. Portanto, entender a velhice e a morte como fenômenos patológicos, 

segundo Morin (1997), abrem possibilidades de ações práticas que podem retardar, 

amenizar ou mesmo anular os efeitos do envelhecimento e “enganar” a morte. 

Nesse sentido, o homem ocidental contemporâneo vem avançando cientificamente, 
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desenvolvendo substâncias e técnicas que contribuem para o aumento do tempo da 

juventude e para uma vida mais longa. 

E cada idoso de Copacabana, como diz Myrian Lins de Barros (1987, p. 94-

95): “realiza revisões sucessivas durante a vida e a revisão nessa etapa [na velhice] 

parece se dá também em função do conhecimento no fim da vida e da proximidade 

da morte”. 

É perceptível, ao se falar de morte, que os idosos e as idosas de Copacabana 

vivem conforme diz Rubem Alves, em sua crônica “Sobre a Morte e o Morrer”, citada 

anteriormente, de forma ativa, buscam qualidade de vida e bem estar. E são os 

idosos de Copacabana que, ao se encontrarem não desenvolvem apenas “uma 

sociabilidade marcadamente intrageracional” (MOTTA, 2004), apesar desses 

encontros serem bem aceitos pelos idosos, por descobrirem nesse viver em 

sociedade, uma boa relação com seus pares. Há também encontro geracional, 

quando o protagonista se relaciona com jovens e criança e na festa do seu 

aniversário participam, crianças, como Edinho - o engraxate, que inclusive o ajuda a 

levantar do sofá e as jovens prostitutas. 

Por fim, ao analisar Copacabana, cabe afirmar que esse filme é uma apologia 

à amizade, uma das maiores riquezas na vida: os amigos que se faz. E, conforme 

Maria da luz Miranda (2006, p. 1): 

 
A amizade ajuda aos mais velhos “atendendo-lhes as necessidades e 
suprindo as atividades que declinam por efeito dos anos”, diz Aristóteles. 
Sócrates declara no Lísis, de Platão, que em toda a sua vida, sempre teve 
um ardente desejo de amizade, mais que qualquer outra coisa no mundo. 
Talvez lá, já vislumbrasse o que várias correntes, da antropologia à 
psicologia, constatam agora: a tese de que ter bons amigos pode prolongar 
a vida. 
Pesquisas apontam a amizade como fator determinante para a longevidade: 
quanto mais amigos, mais chances de uma vida longa e feliz.  

 
Esse filme, portanto, aponta não só para a importância da amizade, mas 

também para a possibilidade de construção de novas relações na velhice, indo de 

encontro à Teoria do Desengajamento que defende a idéia de que o velho não está 

mais disposto a construir novas relações, restringindo seu círculo de amizades, na 

medida em que se prepara para morrer. 

 

 

 



103 

 

Figura 5 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://www.interfilmes.com/filme_16170_depois.daquele.baile.html 

 

Depois Daquele Baile é um filme brasileiro de 2005, do gênero comédia, 

direção e produção de Roberto Bomtempo. O roteiro é de Susana Schild, baseado 

na peça teatral de Rogério Falabella com o mesmo nome.  

Conta a história de Dóris (Irene Ravache), uma mulher na terceira idade, 

exuberante e cheia de vida. Ela é especialista em culinária mineira e oferece um 

serviço de pensão para poucos clientes. Para agradá-los ela prepara as refeições de 

acordo com a dieta de cada um e nas noites de sexta-feira promove um jantar 

dançante. Entre os mais frequentes estão Freitas (Lima Duarte) e Otávio (Marcos 

Caruso), dois grandes amigos que dividem confidências e uma grande paixão por 

Dóris. Ambos disputam a atenção da anfitriã. E ainda a idosa Judite e o jovem 

Cosme. 

Dóris é uma mulher de aproximadamente 65 anos, viúva, alegre, sonhadora. 

Seus cabelos são loiros e cacheados, à altura dos ombros; usa roupas femininas: 

saias e vestidos, ou calças com blusas de cores em tons alegres, bem coloridas. Ela 

vive em Belo Horizonte, em uma casa espaçosa de uma vila, na companhia de Beth 

(Ingrid Guimarães), sua sobrinha, uma jovem de aproximadamente 25 anos, mal 

humorada e pessimista que se mudou do interior de Minas Gerais para a capital, 

com o objetivo de estudar enfermagem. Dóris tem uma filha que mora nos Estados 

Unidos.  

Dóris tem como amigos seus clientes do serviço de pousada e se relaciona bem 

com todos. Financeiramente conta com a pensão que recebe após a morte do 

marido e o valor recebido do serviço prestado em sua casa.  

http://www.interfilmes.com/filme_16170_depois.daquele.baile.html
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Apesar da idade avançada, Dóris alimenta sonhos de encontrar um amor. 

Seus sonhos são pouco alcançáveis, na visão de Beth, cujas desilusões amorosas a 

transformam em uma pessoa crítica e pouco esperançosa, fazendo-a acreditar que 

na idade de Dóris não é mais possível encontrar um grande amor. Porém, Dóris 

demonstra que todo ser humano “deseja amar e ser amado, ser útil e independente 

e sentir o significado profundo que representa a sua existência ao longo de todo o 

curso da vida” (CAPODIECI, 2000, p. 22). 

Beth expressa sua opinião sobre os pretendentes de Dóris: “um aposentado e 

o outro quebrado” e Dóris responde: “É tudo uma questão de tempero”. Esse diálogo 

indica que, para a mulher mais velha, com flexibilidade e alguns ajustes, podem ser 

construídas relações valiosas. Isso sugere, portanto, ser Dóris uma mulher 

experiente, otimista e que não é inocente, como Beth imagina, por acreditar em um 

amor perfeito, como em um conto de fadas.  

Na realidade os pretendentes de Dóris são dois idosos. Um é Freitas (Lima 

Duarte), homem com cerca de 70 anos que se veste de forma jovial; é separado da 

esposa que não aparece no filme. Vive sozinho em um apartamento pequeno. É um 

homem alegre e brincalhão, trata com alegria e simpatia o pessoal da pensão; é um 

sedutor e até se insinua para Beth, mas não simpatiza com D. Judite porque a acha 

velha. Come de tudo durante as refeições, gosta muito de cerveja e fuma cigarros 

quase que compulsivamente. Por conta desse comportamento, é despreocupado 

com a saúde. Tenta conquistar Dóris durante as refeições e as danças de sexta 

feira. Como dito acima, Freitas e Otávio são apaixonados por Dóris e os dois e a 

disputam, ou seja, cada um com seu estilo, tenta conquistar a viúva.  

O outro é Otávio (Marcos Caruso), que também aparenta ter 70 anos; é um 

homem discreto e elegante, veste normalmente com calça e camisa estilo social. 

Apesar de aposentado ainda exerce a profissão de protético, como seu pai. É sério, 

contido e preocupado com a saúde; quase hipocondríaco, toma grande número de 

remédios às refeições e em espaços de tempo já controlados por ele, no intuito de 

evitar doenças. Foi exilado durante a ditadura militar. Apaixonado por Dóris revela, 

no decorrer do filme, a origem e a força do seu amor por ela, que surgiu ainda na 

mocidade, durante um baile em que dançaram (motivo para a escolha do nome do 

filme e peça em que foi inspirado).  

E Dóris respeita o modo de ser de Freitas e Otávio, não só ao preparar a 

alimentação, conforme o gosto de cada um, mas também a satisfação de ser 
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paquerada por dois homens diferentes na sua velhice. Dois modos distintos de ser 

são apresentados: de um lado Freitas, um bom vivant que valoriza o momento 

presente, come e bebe o que gosta, defende o pensamento que o melhor remédio é 

desfrutar a vida. Já Otávio vive, como já foi citado acima, a tomar remédios para 

todos os males, preocupa-se com o futuro, cuida da saúde visando envelhecer sem 

doenças.  

Judith (Regina Sampaio) – mulher de aproximadamente 70 anos, usa óculos, 

tem os cabelos brancos que mantém presos em um coque. Foi abandonada pelo 

marido há 15 anos e após ficar “trancada” em casa por cinco anos com depressão, 

consegue superar esse abandono, e busca ocupar o seu tempo. Frequenta um bingo 

que se torna seu assunto favorito (juntamente com viagem que fez à Índia em 

companhia do marido quando ainda estava casada com ele) como também, volta a 

se relacionar com os vizinhos. No decorrer do filme o marido de Judith reaparece, 

alegando que perdeu a memória. Ela o aceita e esse aceitar aponta para a 

importância de uma companhia, de um amor na velhice. O que conduz a ressaltar a 

afirmativa de que cada vez mais é expressivo o número de pessoas idosas que 

moram sozinhas (MIRANDA, 2003). 

E Judith, assim como Dóris, vive sua velhice da melhor forma, isso é 

ressaltado em sua conversa com Jonny (Ferrucio Verdulim) – primo de Dóris, 

homossexual, que mudou-se do Brasil para a Inglaterra para casar. Durante um 

jantar ela lhe afirma que mesmo na sua idade existe desejo sexual, e que, quando 

esse desejo não é satisfeito, é preciso redirecioná-lo para outras atividades, no seu 

caso é direcionado, por exemplo, para o bingo.  

Sua frequência assídua ao bingo indica que seus desejos insatisfeitos 

ocupam uma parcela importante de sua vida, e ela confirma que “a vida sexual 

existe e continua viva até alcançar os mais altos níveis de idade” e que “a 

sexualidade continua viva” (CAPODEICI, 2000, p. 64). 

E ela fala ainda das dificuldades para se relacionar sexualmente, 

principalmente porque os homens se recusam a usar “camisinha”, e que isso 

restringe sua liberdade. Cabe destacar que Judith encontra em Jonny, homossexual, 

um bom interlocutor para falar sobre sexo. Essa representação trazida por Judith 

demonstra haver uma associação entre homossexualidade e liberdade sexual. 

Em uma das noites, após o jantar, Dóris, Otávio e Freitas conversam, quando 

esse último afirma não existir nada no passado que seja útil no presente. E, após 
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esse comentário de Freitas, Otávio diz: “pode ser”, e ele responde: “poderia ter sido” 

e Dóris, aponta outra possibilidade: “poderá ser”. Esse diálogo sugere que, 

independente da idade, as pessoas têm seus próprios modos de lidar com sua 

existência e que é possível interpretar o envelhecimento como uma experiência 

individual e única de cada indivíduo. 

Ainda durante o jantar, Dóris gosta do flerte dos dois amigos, quando 

demonstra ser uma mulher vaidosa, que ainda sente-se capaz de seduzir e ser 

seduzida. Isso leva a concordar com Salvatore Capodieci quando ao tratar da 

sexualidade das mulheres idosas, diz que “na idade avançada, (..) elas começavam 

uma nova e mais satisfatória relação sentimental” (2000, p. 64).  

A alegria, a aparência objetiva e prática de Freitas é contagiante e Dóris sorri 

satisfeita com o jeito dele ser. Em seguida, no meio de uma dança, ele a entrega 

para Otávio e parece estar disposto a promover a aproximação romântica entre os 

outros personagens, vendo possibilidade de futuro entre o casal, acreditando que 

Otávio e Dóris podem iniciar uma relação amorosa, apesar da idade.  

No filme, Depois Daquele Baile, é possível identificar, além do viver bem na 

velhice, os temas que são entrelaçados ao longo da trama, como, o amor, o resgate 

do passado e a amizade.  

A palavra amor aparece na contraposição com o sexo nas canções, em 

conversas sobre relacionamento e expectativas futuras, no diálogo entre Beth e 

Dóris e na descrição que Freitas faz de Otávio. 

Nesse filme o amor é apresentado como uma expectativa e uma possibilidade 

na terceira idade. Dóris alimenta a esperança de encontrar um amor maduro e 

amigo. Otávio tem, no amor que sente por Dóris, uma motivação para viver e, é a 

partir desse sentimento e da sua aproximação com os outros personagens, que ele 

modifica seus hábitos e redescobre os prazeres da vida, como a comida, a bebida e 

a dança.  

É sob o efeito da bebida que Otávio fica mais descontraído do que de 

costume e canta Fascination (música tocada quando ele dançou, na juventude, com 

Dóris) na tentativa de reviver o passado, como também, para provocar em Dóris a 

recordação daquele baile em que dançaram juntos. Ela canta com ele e parece 

relembrar de um fato que lhe aconteceu relacionado a essa música; ele fica a torcer 

para que ela lembre, porém ela diz que não sabe que lembrança é essa; ele 

desanima. 
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E Dóris, enquanto viúva, conduz a que se concorde com a fala de Alda Motta 

(2004, p. 132) de que “A viuvez é uma condição social peculiar: inesperada, não 

planejada, instantaneamente modificadora da vida das pessoas”. E a vida de Dóris é 

modificada, sendo possível dizer que ela busca novo rumo para sua vida ao montar 

a pensão, ao fazer novos amigos. Cabe ressaltar que essa representação é 

contraditória a do senso comum, que entende a velhice como uma fase onde não 

ocorrem mudanças de comportamento. A personagem mostra que, independente da 

idade, é possível inovar, modificar, decidir sobre sua própria existência, e que “a 

viuvez vai se tornando condição facilitadora do crescimento da sociabilidade” 

(MOTTA, 2004, p. 133). 

Os personagens em questão vivem em sociabilidade, cultivando a amizade 

apresentada no filme, que aponta para a possibilidade de novas relações na velhice. 

Mostra que os idosos podem ter motivações para viver, podem aprender coisas 

novas e que eles não estão apenas esperando a morte chegar; pelo contrário, suas 

vidas estão repletas de sentido e de motivação, pois eles, conforme Motta (2004, p. 

127), enquanto “velhos de menos” se mantém em “sintonia com o tempo social 

presente”. 

A amizade e companheirismo entre os personagens são evidentes em muitos 

momentos do filme, particularmente na relação entre Freitas e Otávio, que se 

destaca devido ao fato dos dois homens disputarem o amor da mesma mulher, sem 

que a amizade seja abalada. 

Após a morte de Freitas, seu gesto forte de amizade é mostrado, pois em sua 

carteira há dois papéis, ambos com o nome de Otávio, comprovando que no sorteio 

ele não incluiu seu nome; em silêncio e na surdina, ele abriu mão da disputa 

amorosa por Dóris. É Freitas também que surge como facilitador das relações entre 

os outros personagens, como aproximando Beth e Cosme e também incentivando 

Otávio para a conquista de Dóris. A reunião de amigos na casa de Dóris, por ocasião 

das refeições, representa um espaço de acolhida para cada personagem.  

É nesse ambiente e no bingo que Judith, abandonada pelo marido, se sente 

integrada e redescobre a sociabilidade. E, juntamente com Dóris, demonstra que 

não quer provar do que gosta e porque gosta, ou ainda não se importam se estão ou 

não velhas, elas querem viver com alegria, interagindo com os demais.  

Os quatro assumem a idade que têm, apesar de fazerem, enquanto idosos, 

parte do segmento citado por Camarano e Pasinato (2004) que vivencia a chamada 
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“última etapa da vida”; idade essa que traz, entre outras questões, vulnerabilidade, 

perdas de papéis sociais com a retirada da atividade econômica, aparecimento de 

novos papéis (ser avós), perdas de parente e amigos, agravamento de doenças 

crônicas (CAMARANO e PASINATO, 2004) 

As idosas fazem referência ao passado. Dóris em conversa com Freitas e 

Otávio depois do jantar relembra fatos que aconteceram em suas vidas, o mesmo 

acontece com Judith, que lembra com nostalgia, a sua época. Observam-se nesse 

contexto representações distintas da velhice que respeitam a individualidade dos 

personagens. As idosas desse filme, assim como as de Copacabana são como os 

indivíduos da pesquisa de Ecléa Bosi (1994), isto é, ativas, integradas, felizes. 

Cada personagem do filme tem sua própria maneira de encarar a vida, 

inclusive Beth, única mulher jovem. Em uma sequência, reunida com Dóris, Judith e 

Norma (amiga de Dóris que aparenta ter 65 anos), falam de amor e sexo. Judith diz 

que no seu tempo era fácil namorar e casar. Dóris, porém lembra que isso não 

garantia a felicidade, Norma diz que era garantia de ter uma família e Judith 

complementa que era garantia de companhia. É perceptível que essas mulheres 

valorizam não só a família e a companhia, mas também a felicidade. Indiretamente 

essa sequência aponta para a solidão, um dos aspectos mais evidentes nas 

representações da velhice.  

A solidão ocorre em virtude de motivos como: morte do cônjuge, 

independência dos filhos, afastamento dos amigos e do trabalho, com a 

aposentadoria. Portanto, a busca de um companheiro pode ocorrer devido à 

necessidade de companhia na velhice, e não exatamente por amor e/ou sexo, como 

na juventude e na fase adulta. E dentre essas mulheres, Dóris demonstra não se 

sentir solitária e que ela, assim como todo homem e mulher, independente da idade 

deseja amar e ser amado (CAPODIECI, 2000). Ela acredita que sexo com amor é 

muito melhor, apesar das amigas, inclusive Beth que é jovem, acharem que nem 

sempre é assim.   

Na mesma sequência, Beth leva as três mulheres para verem como funciona 

o namoro pela Internet e as quatro se divertem ao lerem os perfis dos candidatos. O 

que se vê na cena é uma euforia com a descoberta e não são vistas reações de 

surpresa ou indignação com as novas formas de relacionamento, confirmando que 

“a internet já é a principal mídia usada pelo público feminino no Brasil, ultrapassando 

a TV” (JUNQUEIRA, 2010). 
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Durante um jantar dançante, a noite é repleta de momentos de descontração 

e brincadeira, sugerindo uma velhice alegre, desfrutada de forma prazerosa e 

intensa. Pode ser interpretada como uma infantilização da velhice, porém não 

existem outras pessoas dando aos personagens tratamento infantil e nem eles 

demonstram esses comportamentos. De forma contraditória, Otávio demonstra 

maturidade e experiência ao dizer: “Existem outras formas de entendimento, sem 

brigas, sem palavras...”. 

A música de fundo, “Todo azul do mar”21, de Flávio Venturini e Ronaldo 

Bastos, fala sobre entrega, envolvimento, que pode estar se referindo à vida ou a um 

grande amor A música parece sugerir que os personagens estão mergulhados na 

vida, desfrutam intensamente suas existências, experimentam a liberdade e novos 

sentimentos, embora não descartem suas construções anteriores. Eles são donos de 

suas próprias vidas, têm autonomia e controle sobre seus projetos e realizações. 

Aproximando-se do final do filme, após jantar, com a presença do marido de 

Judith, que toca sanfona e Freitas faz a leitura de um de seus livros, ele é 

surpreendido pelo passado, por meio de seu filho que aparece na sala, e que fora 

abandonado por ele há muitos anos. Freitas se sente culpado e com vergonha por 

tê-lo abandonado e nunca o ter procurado. No dia seguinte ele e o filho sentam para 

conversar; são apresentados a ele, por meio de foto, seus dois netos. Freitas, se 

emociona. 

Ao repensar sua vida, ainda emocionado, Freitas vai ao banco buscar sua 

aposentadoria e na saída é assaltado. Como um idoso, fisicamente incapaz de 

reagir, de resistir ao assalto ele é visto como alvo fácil para os bandidos. Ele morre e 

de fato se revela um verdadeiro amigo para Otávio, quando esse percebe, 

ressaltando o que já foi dito anteriormente, que a aposta feita por eles foi fraudada 

em seu favor. Enfim, os dois homens idosos construíram uma relação de amizade 

muito significativa para eles dois, amizade essa admirada por Dóris. 

O acontecimento faz com que Dóris e Otávio reflitam sobre a vida e ele diz: 

“Tanta coisa na vida que a gente sonha em fazer... Aí vai adiando, vai adiando, 

adiando... Quando vê, a vida vem e atropela tudo”. Em seguida ele revela a Dóris 

                                                 
21

 A letra da música diz “(...) Tudo que eu fiz foi me confessar / Escravo do teu amor, livre para amar / 
Quando eu mergulhei fundo nesse olhar / Fui dono do mar azul, de todo azul do mar (...). Dava prá 
encher o universo da vida que eu quis prá mim / Tudo que eu fiz foi me confessar / Escravo do teu 
amor, livre para amar / Quando eu mergulhei fundo nesse olhar/ Fui dono do mar azul, de todo azul 
do mar (...)” 
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que dançaram no baile de formatura, que nunca esqueceu dela e que voltou 

pensando na possibilidade de ter com ela uma relação amorosa.  

Ao final do filme é mostrado o fim da vida de Freitas, que não teve tempo de 

se reaproximar do filho, conhecer os netos e o inicio da história de amor entre Dóris 

e Otávio. Essa sequência sugere, ainda, que Freitas estava certo quando disse: “O 

que importa é o dia de hoje“ e que Otávio, também, estava certo ao dizer que “é no 

passado que a gente pode encontrar o melhor das nossas vidas” e, ainda, que Dóris 

também estava certa quando disse que “poderá ser”. Isto é, cada indivíduo vivencia 

o processo de envelhecimento ao seu modo e a velhice é, assim como toda a vida, 

um período de possibilidades. 

Figura 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.interfilmes.com/filme_14786_o.outro.lado.da.rua.html 

 

O Outro Lado da Rua (2004) é dirigido por Marcos Bernstein com roteiro 

também dele com Melanie Dimantas; e tem como atores principais Fernanda 

Montenegro, Laura Cardoso e Raul Cortez, que vivem, também, uma experiência de 

velhice em Copacabana.  

Regina (Fernanda Montenegro), mulher de aproximadamente 65 anos, 

separada, vive sozinha em um apartamento de classe média, no bairro de 

Copacabana com sua cachorrinha Betina. Tem cabelos curtos, tingidos, usa calças 

compridas no dia-a-dia. Trabalha voluntariamente para a polícia, como “espiã”, sob o 

codinome de “Branca de neve”, denunciando pequenos delitos que acontecem no 

bairro de Copacabana. Ela usa o trabalho voluntário como uma estratégia para 

sentir-se útil e manter-se ocupada, contornando sua solidão. 

http://www.interfilmes.com/filme_14786_o.outro.lado.da.rua.html
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Regina não se dá com o ex-marido, tem uma relação difícil com o filho pelo 

fato de que ele acolheu o pai em sua casa, depois da separação do casal. Porém se 

dá bem com o neto, a quem frequentemente busca na escola e com quem faz 

passeios pelo bairro.  

Financeiramente Regina se mantém com a aposentadoria. Ela é uma mulher 

idosa, politicamente correta. Quando sai para passear com sua cachorrinha Betina 

pela praia, coleta o “cocô” não só da sua cadela, mas de todos os cachorros, sem 

discriminação; demonstra ser uma pessoa integrada a sua comunidade em 

Copacabana: cumprimenta as pessoas, tem boa relação com o jornaleiro, o porteiro 

do prédio. Não tem amigos, embora tente fazer amizade com o delegado e com 

Patolina. 

Patolina (Laura Cardoso) é o codinome da outra personagem idosa. Ela é 

uma mulher de aproximadamente 70 anos, aposentada, vive sozinha em 

Copacabana, trabalha também como voluntária, informando pequenos delitos à 

polícia. Ela usa vestidos em tons sombrios, cabelos curtos e tingidos, faz tricô, 

segundo ela para movimentar as mãos. Aparece durante o filme em uma Praça do 

bairro, sempre sozinha, e no decorrer do filme, muda-se para a casa de uma prima 

dela que reside em Bangu no Rio de Janeiro. Patolina se muda porque ao mesmo 

tempo em que se sente sozinha, também se sente a mais em Copacabana. Ela é 

introspectiva, não tem amigos, mas mantém diálogo com Regina, de quem 

demonstra não querer ser amiga, pois não aceita sequer fazer lanche quando é 

convidada. 

O filme inicia com Regina durante uma noite de aparente insônia, em que 

demonstra estar entediada. Ela vai para a janela em busca de distração e observa 

os vizinhos; é quando, com a ajuda de um binóculo vê o que julga ser um 

assassinato. Nessa sequência ela está em seu apartamento, acompanhada apenas 

por Betina, sua cachorrinha.  

Ela demonstra ser solitária. Sua solidão é a de uma mulher idosa que mora 

sozinha, sem família para cuidar, uma vez que seu filho já saiu de casa e constituiu 

sua própria família. Ela também é aposentada, não tem um trabalho, além do serviço 

voluntário para a polícia. Pode-se sugerir, entre outras coisas, que essa solidão é 

resultado do esvaziamento da família. Pois, o existir da família na sua vida de mulher 

idosa, preencheria esse esvaziamento, uma vez que a família é considerada o 

principal ponto de apoio à idosa. Cabe ressaltar que no modelo de família nuclear, 
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quando os filhos se casam, a família do indivíduo idoso volta a ser somente o seu 

cônjuge e quando este não está presente, como é o caso de Regina, esse indivíduo 

é deslocado, pois a “sua família” fica vazia, deixando de existir enquanto projeto 

(VELHO, 1999: 73-74). 

Embora não seja o caso de Regina, cabe ressaltar que em algumas situações, 

a mulher idosa é apoio para a família, pois muitas delas atuam como provedora ou 

auxiliam nas tarefas da casa e na educação dos netos. E Regina, mesmo não 

morando na casa do filho, busca, uma vez por semana, o neto na escola e fazem 

passeios juntos.  

Ainda tratando de solidão, a dos personagens desse filme pode ser 

relacionada ao modo de vida dos grandes centros urbanos e a condição da velhice. 

Patolina diz que é sozinha. Camargo diz que quando ia ser pai, olhava ao redor e 

tinha a sensação de que o mundo iria explodir de tanta gente que estava para 

nascer e Regina pergunta se com a solidão é a mesma coisa, ou seja, se a sua 

sensação de solidão se reflete nas outras pessoas.  

A Relação de Regina com o delegado também sugere a sua solidão, pois 

após ser afastada do serviço, ela procura o delegado para pedir proteção. Nesse 

caso, e como demonstram as sequências que surgem em seguida, Regina na 

verdade não busca proteção policial, mas sim segurança, apoio e afeto. Antes de 

viajar com Camargo, ela tem uma conversa com o delegado que revela uma relação 

que extrapola o campo profissional. 

Com relação aos filhos, tanto Regina como Camargo enfrentam conflitos, que 

embora de diferentes origens, estão associados às relações com os respectivos 

cônjuges. A filha de Camargo se revolta por nunca ter sabido a respeito da doença 

da mãe e Regina se desentende com o filho por ele oferecer abrigo ao pai, após a 

separação. A relação conflituosa com os filhos se apresenta como um dos fatores 

agravantes da solidão dos personagens. 

Outro aspecto relevante a ser apontado é o fato de Regina ser uma idosa que 

ajuda na comunidade em que está inserida. Como tem tempo disponível, como dito 

anteriormente, ela desenvolve um trabalho voluntário, devido a ela ter tempo, 

maturidade e experiência frente aos fatos do cotidiano (PEIXOTO, 2004). Portanto, 

Regina é uma idosa engajada na sociedade em uma atividade regular, e mantém-se 

ocupada. 
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E Regina, com o intuito de ajudar, dialoga com Patolina, querendo animá-la, 

uma vez que ela só se vê como velha e para ela o serviço é só pra ocupar o tempo 

vago, pois não acredita que o bairro tenha jeito. Ela demonstra viver um processo de 

auto-aceitação de sua condição de “velha” e da desvalorização de seu “trabalho” e 

como supõe Regina, Patolina, parece estar à espera da morte que dessa forma 

poderá ser antecipada. Regina, porém, procura possibilidades de ações práticas 

para poder retardar, amenizar ou mesmo anular os efeitos do seu envelhecimento e 

“enganar” a morte (MORIN, 1996),  

Assim, percebe-se que Regina, ao contrário de Patolina, faz um movimento 

que deve ser feito pela sociedade e o idoso nela inserido, uma vez que o indivíduo, 

do nascimento até a morte, empenha-se em satisfazer suas necessidades 

(MCGREGOR, 1973); e como dito anteriormente, é na maturidade, com o aumento 

da expectativa de vida, que a mulher idosa ainda deve atuar socialmente e buscar 

ter qualidade de vida.  

Regina, ainda dialogando com Patolina, declara que se vê de um jeito que 

ninguém mais a vê, pois se vê como sempre foi, isto é, disposta, ativa. Surge, mais 

uma vez, o conflito entre o ser-para-si e o ser–para-os-outros, que Beauvoir aponta 

como momento de crise de identidade na velhice; ou seja, enquanto ela se vê ativa, 

os outros, como exemplo o delegado, têm uma visão negativa dela, por estar velha. 

Portanto, a ideia que Regina tem de si mesma não corresponde à que os outros têm 

dela. E, o ser velho no olhar do outro pode ser entendido tendo em vista o fato de 

que a velhice pertence à categoria que Sartre denominou “os irrealizáveis”. Sobre 

eles, explica Beauvoir (1990, p. 357):  

 
Seu número é infinito, pois representam o inverso de nossa situação. O que 
somos para outrem é impossível vivê-lo no modo do para si. O irrealizável é 
o “meu ser a distância que limita todas as minhas escolhas e constitui o seu 
avesso”. 

 
E Regina, quando se dá conta de que a forma como se vê, não é a mesma 

como é vista pelo outro, ela se questiona sobre sua identidade, sobre quem é essa 

que continua se sentido da mesma forma, porém é tratada de uma maneira 

diferente.  

O filme gira em torno de um suposto assassinato, cujo responsável Camargo 

(Raul Cortez), é supostamente visto por Regina, através de um binóculo, aplicando 

uma injeção na esposa. Ele é um homem de aproximadamente 70 anos, e após a 
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morte da esposa, passa a viver sozinho, em um apartamento grande de um prédio 

luxuoso, em Copacabana. Tem uma filha, que lhe deu um neto, com a qual mantém 

uma relação difícil desde a morte da esposa, por haver escondido dela que a mãe 

estava doente, em fase terminal.  

E Regina, no dia seguinte, após observar Camargo, informa o fato ao 

delegado Alcides (Luiz Carlos Persy), um homem de aproximadamente 50 anos que 

aparece sempre em seu ambiente de trabalho. Ele a expulsa do serviço porque ela 

inconformada, decide investigar o caso, por conta própria. É nesse encontro que a 

expressão “terceira idade” aparece associada com as palavras “porcaria [de serviço]” 

e ,”por favor”, ditas pelo delegado: “Olha, dona Regina, eu tenho mais o que fazer... 

Não fui eu que inventei essa porcaria de serviço de terceira idade, por favor!”.  

O ,”por favor,” é dito em tom depreciativo e também pode ser lido em duplo 

sentido, primeiro na perspectiva de “não me venha com essa”, e segundo, na 

medida que o serviço é um favor que está sendo prestado à categoria que não mais 

tem serventia e que, inclusive, perturba o desenvolvimento regular dos trabalhos da 

delegacia. É relevante o contexto em que se desenrola essa situação, trata-se de 

uma atividade de voluntariado22, atividade que, mesmo reconhecida por organismos 

internacionais e nacionais, nem sempre é aceita pelas pessoas, organizações e 

grupos como produtiva, para muitos ela é desvalorizada. No filme, essa situação é 

apresentada, não só pelo delegado, mas também por Regina, isto é, enquanto ela 

valoriza, atua com seriedade e dedicação, ele deprecia o serviço ao chamar de 

porcaria.  

Essa sequência traz um momento de conflito entre a forma como Regina se 

vê e quer ser vista, e a forma como ela, de fato é vista, pelo delegado, ao dizer que 

outros idosos que fazem parte do serviço são idiotas, usam bengala, enquanto ela 

se movimenta, até corre e ao afirmar ser “mais fácil dizer que eu to esclerosada, 

que... Que eu tenho catarata e que eu não vi o que eu vi!”.  Ela desvaloriza os idosos 

do serviço por se sentir desvalorizada pelo delegado. Isto é, ela se vê na mesma 

condição do “velho de bengala e idiota” desprezado por ela. E o delegado sugere 

que ela vá cuidar da sua vida, vá correr na praia. A cena conduz a que se concorde 

com o dito que “o velho – salvo exceções” (BEAUVOIR, 1990, p. 266) não tem 

                                                 
22

 Componente da sociedade contemporânea que se caracteriza como prestação de serviço não 
remunerado e é exercido por pessoas com “tempo livre”, isto é, que têm disponibilidade e se 
interessam em participar de trabalhos de natureza humanitária e social.  
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condição para fazer mais nada, devendo apenas passear ou até mesmo ficar recluso 

em casa. 

Regina resolve investigar o suposto assassinato e durante a investigação 

acaba se envolvendo com Camargo. Os dois se apaixonam e, a partir dessa relação, 

ela inicia um processo de mudança em sua vida. Processo esse demonstrado nos 

momentos em que ao se arrumar para sair ela costuma colocar o batom, olhar e 

sorrir para si em frente ao espelho; em seguida beija a sua imagem que é refletida 

no espelho.  

É ainda no processo de mudança que Regina sai para passear com o neto, se 

olha no espelho e pergunta se ele a acha bonita; e diz que foi bonita quando jovem, 

inclusive que o avô dele (seu ex-marido) a achava “bonitinha”. Isso se dá porque 

Regina vai se tornando mais vaidosa, passa a (re)observar sua aparência ao iniciar 

experiência amorosa com Camargo, que exprime seu desejo por ela. E ela passa a 

sentir-se desejável.  

E, Regina começa a refletir a respeito dos últimos acontecimentos: foi 

desacreditada pelo delegado e isso a lançou em um turbilhão de pensamentos; a 

conversa com Patolina sugere que ela não aceita assumir a imagem que lhe está 

sendo imposta, pois ela afirma para si mesma que sabe o que viu. Isso pode 

também indicar dúvida quanto à própria sanidade. Daí a necessidade de provar, 

para si e para os outros, que está certa, e que não é esclerosada ou cega.  

Após a reflexão, Regina rasga o convite do aniversário do neto e afirma não 

ter tempo vago. Essa cena indica, novamente, o conflito, vivido pela personagem a 

“crise de identidade” ou o “ser-para-si” e o “ser-para-os-outros”. São situações onde 

ela se depara com um descompasso entre a sua autoimagem e uma “nova” imagem 

que lhe é imposta pela sociedade em tempos recentes. 

Em outra sequência, após impedir a tentativa de assalto a uma idosa, por dois 

assaltantes e que fracassa, ela fica nervosa, telefona para a sua própria casa (onde 

se encontra Betina, sua cachorra de estimação) e desabafa com sua secretária 

eletrônica. Ela percebe que está falando consigo mesma. É uma sequência em que 

a personagem se dá conta da sua solidão, ao dizer: “sozinha! Sem polícia! Sem 

ninguém!”. Em seguida ela desliga o telefone, desamparada, no meio do nada, em 

uma Copacabana deserta. É uma imagem forte que representa a solidão de Regina. 

E ela diz: “Como é difícil viver, meu Deus!”. Ao fazer essa afirmação, ela demonstra 
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o sentimento de uma mulher sozinha, desprezada em um mundo repleto de 

ameaças. 

Regina demonstra não ter a quem recorrer em um momento de desalento. 

Daí se instala contradição, que compõe a personagem. Se por um lado ela é forte e 

corajosa, também é frágil e desprotegida. E essa contradição ainda soma-se ao 

conflito de identidade, aqui tratado, uma vez que identidade social deve ser 

entendida como a forma pela qual os indivíduos se percebem dentro da sociedade 

em que vivem e pela qual percebem os outros em relação a eles próprios 

(BRADLEY, 1996).  

Ainda na sequência da tentativa de assalto à idosa, presenciada pela 

personagem, Regina se refere àquela senhora como “a pobre da velha”. Já o 

bandido ao dirigir-se a Regina diz: “Vaza véia! Vaza véia! Saí vovó!”. Nesse ponto a 

sequência aponta para o questionamento: Quem é o velho? Como já foi dito nesta 

pesquisa, a velhice não é homogênea, pois há, entre os idosos, diferenças de idade, 

de classe social, escolaridade, cultura, história de vida, entre outras, as quais 

aproximam ou distanciam os indivíduos de um estereotipo de velhice impresso nas 

representações do senso comum (BARROS, 2004).  

Ao encontrar com seu neto, Regina lhe conta a tentativa de assalto à idosa, 

onde a sua ação aos olhos da criança é de super avó. Ela se valoriza diante dele, 

reafirma a imagem do idoso como uma pessoa capaz de realizar tarefas difíceis, 

importantes e perigosas. E ele a ouve, provavelmente por ser seu neto e se 

comportar como “muitas crianças que amam suas avós, e são ensinados a respeitar 

o velho” (BEUVOIR, 1990, p. 270).  

Na sequência acima, vimos um encontro geracional vivido por Regina e seu 

neto. E é esse tipo de encontro que ela sugere a Camargo, após achar engraçado 

ele a chamar de “moça” quando a convida para sair, então recomenda que ele peça 

orientação a sua filha, sobre uma forma mais atual de se convidar uma mulher para 

jantar, ou seja, que ele se atualize com alguém mais jovem.  

É nesse momento que Camargo diz para Regina que “nem tudo está perdido”, 

provavelmente confiante no presente e no futuro, no amor na velhice e ela percebe 

que ele entende a sua luta contra a velhice, pois ela não aceita a imagem de velha 

que lhe é imposta no cotidiano. Ela demonstra ter uma identidade, definida por 

Jeffrey Weeks (1990) como o sentimento de pertencer a um determinado grupo, pois 

é a identidade que define “o que você tem em comum com algumas pessoas e o que 
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o torna diferente de outras” (WEEKS, 1990, p.88), e Regina se sente diferente 

daqueles idosos espalhados por Copacabana. 

À medida que Regina e Camargo vão se conhecendo, ele a convida para 

visitar sua casa de campo, situada em Itaipava. E ela aceita o convite, apesar de 

assustada por temer ficar sozinha com ele. Como Dóris (Depois daquele baile) ela 

demonstra ser uma mulher em busca de “uma nova e mais satisfatória relação 

sentimental” (CAPODIECI, 2000, p. 64).  

Alegre e amedrontada, Regina vai à delegacia, com o intuito de informar ao 

delegado sobre a sua viagem com Camargo, demonstrando querer se precaver 

contra um possível ataque daquele que ela pensa ser um assassino. E, no decorrer 

da conversa percebe-se que ela foi encontrar-se com um amigo, pedir proteção por 

temer pela sua segurança. Ela também vai pedir apoio emocional e revelar sua 

experiência.  

O delegado é receptivo ao seu apelo, se mostra disposto a ouvi-la. A cena 

parece um encontro entre mãe e filho, ou seja, Regina pede proteção e amparo a 

Alcides que lhe responde de forma afetuosa. No decorrer do diálogo, Alcides diz 

preferir pensar que depois de velha a mulher volta a ser virgem. Essa afirmativa do 

delegado pode ser interpretada de duas maneiras: assumir a construção de uma 

relação entre “mãe” e “filho”, onde Alcides, como um filho olha Regina, associando-a 

a uma mãe, à pureza e a castidade, ou então acreditando que depois de 

determinada idade não exista mais para a mulher idosa desejos e realização sexual.  

O outro lado da rua, assim como outro filme aqui trabalhado, Copacabana, 

também se passa em Copacabana, bairro com maior concentração de idosos, não 

só do Rio de Janeiro, mas entre os bairros do País. Essa informação é do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), após realização do Censo 2010, de que 

aquele é o bairro que concentra o maior número absoluto de idosos. São 43.431 

moradores com 60 anos ou mais, quase um terço da população do bairro.  

Assim, como questões relativas à terceira idade se dão como um drama 

urbano, e como o Outro lado da rua acontece em uma zona urbana, local onde está 

espelhada a realidade da segurança na cidade do Rio de Janeiro, esse filme aborda, 

por meio de Regina, as condições da velhice enfatizando a resistência à sua 

aceitação como momento da vida e a dinâmica que atinge as idosas que assumem 

sua condição de forma dinâmica. E apresenta estereótipos sobre a velhice, inclusive 
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verbalizados por Regina, ao depreciar o jornaleiro, os velhos que ficam na praça e 

até mesmo Camargo.  

Partes do filme são marcadas pela angústia e pelo sofrimento de Regina, 

como quando se encontram em Itaipava e ela interrompe-o ao ser beijada, 

empurrando-o e reagindo à possibilidade de uma relação física, dizendo: 

- Não dá. Eu tenho uma cicatriz de cesariana, outra de apendicite... Isso aqui é um 

verdadeiro jogo da velha e tenho estrias... Como é que eu vou tirar a roupa, meu 

Deus? 

Regina está envergonhada do seu corpo, e ela recusa os apelos de Camargo, 

seu discurso obedece ao senso comum, que determina que na velhice o corpo não 

seja atraente para o parceiro. O corpo, porém, apesar de com o passar do tempo 

sofrer transformações, denunciadas pelos primeiros sinais do envelhecimento – as 

rugas, os cabelos brancos (PITANGA, 2006), por si só não revela o envelhecer, é o 

dinamismo, a alegria, o estar em atividade ou não que vai definir como está a mulher 

idosa. 

Assim, cabe supor que Regina, atraída por Camargo, não quer decepcioná-lo, 

expondo um corpo que não corresponde aos padrões estéticos em voga, onde: “O 

consumo voltado para o corpo revela uma aversão (...) à velhice. Instaura-se, pois, 

um cenário que nos leva a pensar na idéia de rejeição e temor ao envelhecer em 

virtude do mito da „eterna juventude‟” (PITANGA, 2006, p. 19). Porém, segundo 

Pedro Demo (2001, p. 197), “mudamos naturalmente nossas feições externas, por 

mais que coloquemos resistência ao envelhecimento”. 

E a Regina que não se sentia velha para atuar socialmente, na proximidade 

de vier um novo amor se sente envelhecida. Portanto, cabe aqui considerar as 

diferentes derivações, velho – velha – velhice – velharada – velhinha – veia, que 

aparecem muitas vezes na trama. Um dos aspectos que chama a atenção é que 

essas referências são fortemente depreciativas, em grande parte, diretamente 

depreciativas, como “velho de bengala”, “velharada” ou o são pelas associações 

feitas, como “dedo duro e velha”, “pobre da velha” entre outras. Inclusive Regina diz: 

- Ai Deus! Porque que essa velharada toda não vai pra casa fazer alguma coisa... 

cuidar da vida... 

E ao olhar para os idosos que ficam na Praça de Copacabana, como referido 

por Alda Motta (1999, p. 216), “grupo de homens que se reúne diariamente em uma 

praça pública de bairro popular”, Regina demonstra querer saber o porquê daquela 
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“velharada” não ir procurar o que fazer em suas casas ou fora dela, ou seja, que 

saiam para cuidar, cada um deles, de sua vida, redirecionando, portanto o que foi 

sugerido pelo delegado. Regina, na verdade, não quer compartilhar da mesma 

condição daqueles velhos, ela quer atuar socialmente.  

A possibilidade da velhice é rejeitada por Regina ao dizer: “Só tem velho... de 

bengala... idiota! Eu ainda ando... E até corro!” e “Ai Deus! Porque que essa 

velharada toda não vai pra casa fazer alguma coisa... Cuidar da vida.”. Por outro 

lado ela se assume como tal quando diz: “Você acha que depois de velha a gente 

volta a ser virgem?” e “Isso aqui é um verdadeiro jogo da velha e tem estrias... Como 

é que eu vou tirar a roupa, meu Deus?” e é reconhecida como velha pelo assaltante 

que diz: “Vaza véia! Vaza véia! Saí vovó!”. 

E Regina, parece não perceber que envelhecer é natural e aparenta também 

sentir-se velha para o sexo, ao lembrar a Camargo que eles têm filhos e netos e que 

um deles pode não gostar dos defeitos do outro. Regina, apesar de ter demonstrado 

antes sua atração por Camargo, é na volta da viagem, após conversarem que ela 

manifesta estar envolvida e projeta ser possível viver, no futuro, com ele. 

A sexualidade na velhice, portanto, como descrito acima, um dos temas 

abordados nessa obra. Regina e Camargo falam sobre suas relações com o próprio 

corpo. Regina revela o sentimento de vergonha e Camargo enfatiza o medo de 

fracasso sexual. A cena de sexo entre Regina e Camargo revela um intercurso 

contido, no qual a mulher permanece vestida, as carícias ficam restritas as partes 

superiores dos corpos. Essa cena indica a representação do sexo na velhice de 

forma serena, sem apresentar impulsos como os atribuídos pela sociedade aos 

jovens amantes. Os olhares de Regina e Camargo não se dirigem a seus corpos, 

mas sim aos rostos. Pela parte superior dos corpos as mãos deslizam: rostos, 

cabeças e ombros. Como segurança e amparo os abraços podem ser decodificados. 

Uma manta cobre os corpos e ela não está completamente nua. O sexo nesse filme 

mostra a representação de uma realização forte, no campo afetivo, pois os 

personagens demonstram um envolvimento emocional que supera a atração física; 

Regina parece encontrar o grande amor desejado por Dóris em Depois daquele 

baile. 

Por fim, as cenas finais de O outro lado da rua estão relacionadas com a 

mudança ocorrida na vida de Regina. Ela fica abalada quando Camargo descobre 

que foi ela quem o denunciou, que acreditou ser ele um assassino. Sua tristeza 
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demonstra uma mudança de comportamento, pois ela já evidencia estar sentida por 

sua forma de pensar. E ela deixa transparecer que perder o afeto do juiz provocou 

outro olhar sobre sua vida e suas relações.  

Sua primeira mudança de atitude é ir à festa do neto, onde estará por algum 

tempo no mesmo espaço com o ex-marido. Essa atitude nos leva a pensar que a 

experiência afetiva com Camargo a fez reconsiderar sua maneira de se relacionar 

com as pessoas que ama, dando mais valor à relação com o filho e com o neto, 

desistindo de brigar com o ex-marido. 

Outra mudança no comportamento de Regina se dá quando ela supera seu 

orgulho e pede desculpas a Camargo; ela assume sua responsabilidade sobre suas 

atitudes e ao pedir-lhe compreensão, assume sua fragilidade frente à solidão. Ela 

aponta a possibilidade de realização não só de sexualidade, mas também de 

afetividade na velhice, como forma de superar sua solidão, pois suas novas atitudes 

fazem com que ela resgate valiosas relações que já estavam desgastadas. Assim, 

fica clara a importância da afetividade na velhice, tanto da família, quanto no viver 

um novo amor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS      

 

O avançar da idade já não é, para muitos, sinônimo de decadência e 

isolamento. (PEIXOTO, 2004, p.9) 

 

O presente estudo deteve-se na análise das representações da velhice em 

quatro obras da cinematografia brasileira: Central do Brasil, Copacabana, Depois 

daquele baile e O outro lado da rua.  

Esses quatro filmes procuram dar ênfase à mulher idosa nas suas atividades 

atuais e apontam avanços na narrativa em torno das questões da velhice. Assim, 

este trabalho é uma etapa inicial da apreciação global sobre as representações da 

velhice no cinema, uma vez que, com as novas tecnologias de informação e 

comunicação, as trocas e/ou sobreposições culturais se fazem cada vez mais 

evidentes. 

Por meio desses filmes, um cenário de interação entre diferentes culturas, 

com forte característica nas sociedades contemporâneas, sugere a hipótese de uma 

convergência nas representações a respeito da mulher idosa, não só no Brasil, mas 

em todo o mundo.  

As obras, analisadas, cuja ideia e realização aconteceram em finais do século 

XX e início do século XXI, representam épocas em que, com o aumento da 

proporção de idosos, as mulheres desse grupo ganharam maior visibilidade na 

sociedade moderna e as formas de representação foram ampliadas na construção 

das imagens da velhice.  

Portanto, dentre as representações da velhice trazidas pelos filmes: Central 

do Brasil, Copacabana, Depois daquele baile e O outro lado da rua, foi possível 

destacar categorias na construção de imagens das personagens idosas, seus 

sentimentos e interesses, conforme proposto inicialmente: afetividade, amizade, 

morte, relações familiares, sexualidade, sociabilidade, solidão, trabalho e encontro 

geracional. Temas, esses, tratados no decorrer deste trabalho, por traduzirem 

aspectos fundamentais da vida da mulher idosa, nas sociedades ocidentais, por 

meio dos quais é pensada a velhice, no mundo contemporâneo. Cabe, portanto, 
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discorrer a respeito das representações da mulher idosa, com base nos filmes e por 

meio dessas categorias. 

As quatro obras tratam de afetividade e de sexualidade de forma central em 

seus enredos. De afetividade nas relações familiares e de amizade e sexualidade 

quando as personagens buscam, com um parceiro, viver um novo relacionamento de 

amor, desfazendo o mito de que a idosa é assexuada. 

Em Central do Brasil Irene é aberta ao amor, namora; Dora não tem 

relacionamento amoroso, demonstra gostar da amiga Irene, passa a gostar do 

menino Josué e de seus irmãos, e abre-se ao amor quando conhece César. 

Em Copacabana Salma e Salete são solteiras, sendo que Salete é triste por 

não ter conquistado Alberto. Fanny mantém-se casada com Isaac, Celima é viúva, 

Lilly vive com Otávio, um amor surgido na velhice e Jacira tem a libido elevada. 

Depois Daquele Baile aponta para o amor de Otávio por Dóris, amor esse, 

com origem no passado. Freitas se interessa por Dóris, instigado por atração física e 

aspiração de conquistá-la. E Dóris sonha com um “amor maduro”, sem ilusão. 

O outro Lado da Rua mostra Regina, personagem que vive só, demonstra 

gostar do filho, porém não o visita porque abriga em sua casa seu ex-marido; tem 

um bom relacionamento com Bruno, seu neto. Depois, ela se apaixona por 

Camargo, porém quando deixa de mentir e ele descobre que ela é delatora do 

suposto assassinato cometido por ele, o que havia sido construído entre eles rompe. 

O filme, porém termina com a perspectiva de uma reconstrução entre eles. 

A solidão aparece na vida das personagens como algo a ser superado. 

Judith, em Depois Daquele Baile, apesar de ter sido abandonada pelo marido, após 

cinco anos de solidão e tristeza, passa a frequentar o bingo e volta a sentir vontade 

de viver. Depois ela aceita seu marido de volta, porém não deixa de demonstrar que, 

é possível viver bem, com ou sem seu companheiro. Nesse filme, a busca amorosa 

não é um recurso contra solidão, pois os personagens formam uma forte rede de 

relações sociais, concebida como uma probabilidade de troca, de amizade e afeto. 

Dóris, apesar de sentir saudade da filha, demonstra ser uma mulher feliz. 

O filme O Outro Lado da Rua apresenta uma relação amorosa erguida a partir 

do desejo de fugir da solidão. Podemos constatar nas cenas de Camargo e Regina, 

sozinhos, cada um no seu apartamento. E Regina, apesar de popular, conforme 

observação de Camargo, porque cumprimenta as pessoas no bairro onde mora, tem 
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sua solidão confirmada quando telefona para sua própria casa e “conversa” com a 

secretária eletrônica.  

Solitária, Patolina, também personagem de O Outro Lado da Rua, é uma 

idosa sem vontade de lutar por sua existência e, por conta da falta de convivência 

social, muda-se de Copacabana e passa a morar com uma sobrinha em Bangu. 

Central do Brasil apresenta Dora, uma mulher solitária, assim como Regina 

em O Outro Lado da Rua; ambas procuram ocupar o tempo, após a aposentadoria 

com o trabalho; elas apresentam a possibilidade da relação amorosa como 

estratégia para driblar a solidão. Em Copacabana e Depois daquele Baile vive-se o 

desejo de realização de ideais antigos, resgate da juventude e oportunidade de troca 

afetiva (Lilly e Otávio). 

A morte é abordada de maneira diferente nos quatro filmes. Em Central do 

Brasil é a mãe de Josué que morre atropelada, deixando-o órfão em uma cidade 

grande como o Rio de Janeiro, onde ele fica perdido e entregue à violência urbana 

do Rio de Janeiro, necessitando do apoio de alguém, o que mexe com a 

sensibilidade de Dora. E eles se aproximam, pois Josué, apesar de criança, tem 

valores que lhes foram ensinados por sua mãe e ele demonstra a Dora a importância 

desses valores, despertando sua consciência, fazendo com que esta decida ajudá-lo 

a encontrar seu pai e ela o acompanha em uma viagem com destino ao sertão de 

Pernambuco. E no final do filme ela desperta e parte para um futuro com um novo 

colorido no rosto e nos lábios. 

Copacabana gira em torno do velório de Alberto, que apesar de parecer, não 

está morto, mas vivo, pois está em um estado de demência – catalepsia. Os 

porteiros do prédio de Alberto convivem com a idéia da morte, apostando no 

presságio de qual dos idosos morrerá primeiro. No entanto, são eles que, embora 

ainda jovens, morrem atropelados, em frente ao prédio em que trabalham. Acontece 

ainda o enfarte de Atilio, que fica entre a vida e a morte, após perceber que o amigo 

Alberto está vivo.  E é, em torno da possibilidade de morte, de tristeza os 

personagens formam uma rede de relações sociais, pois amigos verdadeiros se 

apóiam na tristeza e na alegria e eles partem para acompanharem o companheiro 

Atilio no hospital. 

O Outro Lado da Rua traz a morte em três situações: primeiro, no diálogo 

entre Regina e Patolina. Regina critica os velhos da praça e fala que eles estão 

esperando a morte chegar. Ela ainda explica a Patolina (que faz tricô para não 
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perder a mão) que a mão dela está firme, sugerindo, com essa afirmativa, que, 

enquanto ela viver, sua mão também viverá. Segundo, quando Regina repete para si 

mesma: “eu não tenho tempo vago”, por não aceitar as insinuações do delegado, o 

que torna claro que ela não está disposta a ocupar o lugar que lhe é imposto: de 

uma velha sem ocupação, a aguardar pelo fim da vida. Ela luta contra uma “morte 

em vida” ou uma “morte social”. E terceiro, com a esposa de Camargo, em fase 

terminal, que, para não enfrentar o sofrimento de sua doença, decide morrer. 

Em Depois Daquele Baile a morte de Freitas aproxima o filme da realidade, 

ao mostrar que os personagens vivem com alegria e intensidade. Porém, a morte é 

uma possibilidade, uma vez que depois da morte do amigo, Otávio, decide declarar 

para Dóris o amor que sente por ela, porque não quer perder mais uma vez a sua 

amada. E, quando ele, fazendo referência a Freitas, fala para Dóris que a vida é 

para ser vivida, fica sugestionado que ele se lembra de sua própria morte e se 

motiva a tomar atitudes para realizar seus desejos. E Dóris, apesar de seu esposo 

ter morrido, vive sua viuvez com alegria e na expectativa de viver um novo amor. 

A amizade na velhice surge nos quatro filmes como componente fundamental 

da vida dos personagens. Central do Brasil mostra uma personagem que mora 

sozinha, não tem família, mas tem uma grande amiga que é Irene. Ela também se 

relaciona bem com as pessoas com quem lida no seu cotidiano na Central do Brasil 

– demais camelôs e clientes para quem escreve cartas. Mas ela se deixa contagiar 

por Josué que radiante parte à procura do pai que nunca conheceu e ele a faz se 

tornar uma pessoa solidária e alegre. Durante a viagem os dois vivem diversas 

situações, não encontram o pai, mas localizam os dois irmãos de Josué, Isaias e 

Moisés, dos quais Dora se torna amiga. 

A amizade é o tema central de Copacabana e Depois daquele baile, os quais 

apontam para o quanto é importante ser e ter amigo e ainda para a probabilidade de 

que sejam construídas novas relações na velhice. Essa perspectiva vai de encontro 

à Teoria do Desengajamento que defende a ideia de que o idoso não quer mais 

construir novas relações, encurtando seu círculo de amizades, na medida em que se 

apronta para morrer.  

Dóris, em Depois Daquele Baile reúne em sua pensão pessoas que 

desenvolvem relações de amor e amizade entre si. Freitas e Otávio são 

inseparáveis, apesar de se conhecem há pouco tempo. Judith, Dóris, Norma e Beth 
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trocam confidências e conselhos, formando-se entre a jovem Beth e as idosas uma 

rede de solidariedade, de ajuda mútua, construída a partir da convivência cotidiana.  

O outro Lado da Rua mostra Regina, personagem que vive só, acompanhada 

apenas por sua cadela Betina. Não tem amigos, não tem boa relação com o filho, 

porém tem uma boa relação com o neto e com pessoas que encontra no seu dia-a-

dia, como o jornaleiro, o entregador e o porteiro. Encontra apoio e proteção no 

delegado, com quem ela vai estabelecendo uma relação de amizade, baseada na 

cumplicidade, na confiança e no cuidado com o outro. A opção em ficar sozinha é 

porque ela se sente ativa e não aceita ficar em praças a jogar cartas ou fazendo 

tricô; com a atividade de informante ela pode sair e participar da noite em 

Copacabana. 

Quanto ao trabalho, apenas Dóris de Depois daquele baile não é 

aposentada, pois antes de ficar viúva era dona de casa, porém recebe pensão do 

governo. Mas, atualmente, serve jantar em sua casa, para clientes que se tornam 

seus amigos, realizando noites de danças às sextas-feiras e com esse serviço, 

executado com prazer, ela complementa seu orçamento.  

Dora em Central do Brasil é aposentada e complementa seu orçamento 

escrevendo cartas para analfabetos, na maior estação de trens do Rio de Janeiro 

(Central do Brasil), fato destacado na cena em que ela diz a César: “Eu fui 

professora primária, depois que eu me aposentei aí eu comecei a fazer isso para 

ajudar no orçamento da casa”. 

As idosas do filme Copacabana são todas aposentadas, vivem curtindo a vida 

e se divertindo jogando cartas, passeando na praia. 

Regina, em O Outro lado da Rua, apesar de aposentada, atua como 

voluntária para a polícia para manter-se viva, pois, para ela, estando ocupada 

consegue provar para si mesma e para os outros que ainda é útil. Ela leva o trabalho 

voluntário a sério porque acredita na seriedade de suas denúncias para solucionar 

os problemas de violência em Copacabana. Ela explicita essa visão quando 

conversa com Patolina, na história da “super-vó” que conta para o neto e nos 

diálogos com o delegado. 

Regina e Dora demonstram que, após a aposentadoria, a reinserção no 

mercado de trabalho é muito importante, uma vez que o emprego é instrumento para 

a satisfação de necessidades materiais do trabalhador e de sua família. Dora é 
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desonesta, Regina, porém associa o trabalhar a elementos como honestidade, 

solidariedade, fé que compõem o perfil de um excelente trabalhador.   

Quanto às relações familiares, as famílias das idosas são pequenas ou 

sequer existem. As relações entre pais e filhos são marcadas pela distância ou por 

conflitos familiares – filha de Dóris e a de Rita moram fora do Brasil. Regina não se 

dá com o filho. Enfim, não existe a representação da família como suporte para os 

indivíduos; isso pode ser imagem da cultura individualista das sociedades 

contemporâneas, que é marcada pelo isolamento de seus membros. 

Em Central do Brasil, Regina não tem família, apesar de durante o filme 

relembrar sua mãe e, principalmente, seu pai, que ela pensava não gostar, de quem 

achava não ter boas recordações, mas é dele que no fim do filme ela sente saudade. 

Em Copacabana, Alberto e Celima são irmãos, têm uma relação pautada no 

respeito e no amor. Salete e Salma são irmãs, brigam muito, principalmente porque 

Salma sempre atrapalhou a tentativa de Salete em conquistar Alberto, seu grande 

amor. Fanny e Isaac, apesar de casados e terem filhos (não aparecem no filme), são 

divertidos, têm uma relação de companheirismo; Atilio e Noêmia são separados, 

Jacira mora com a filha Rita e o bisneto e a relação de mãe e filho é tumultuada 

porque Rita não aceita que a mãe seja sexuada.  

Em Depois Daquele Baile, as famílias também não aparecem como “lugares” 

de apoio para os idosos, embora Dóris abrigue sua sobrinha Beth, que estuda 

enfermagem em Belo Horizonte a quem ela trata com muito carinho e também o 

primo John que mora fora do Brasil e a visita; mas a sua filha reside fora do país. 

Judith foi abandonada pelo marido, que volta, 15 anos depois e é aceito e esse fato 

aponta para a importância de uma companhia, de um amor na velhice. 

Em O Outro Lado da Rua, Regina tem uma relação conflituosa com seu filho, 

por não aceitar que ele abrigue seu ex-marido, recusando-se a entrar em seu 

apartamento e os encontros com seu neto acontecem na rua. Mas como a despertar, 

no final do filme ela resolve ir à festa de aniversário do neto, entrar no apartamento 

do filho, encontrar-se com o ex-marido, como a querer firmar os vínculos familiares. 

Quanto à sociabilidade, a representação de uma velhice socialmente ativa é 

evidente nos filmes Copacabana e Depois daquele Baile. No primeiro, durante a 

festa de Alberto, quando jogam cartas em casa e na praça, e ao passearem na 

praia; no segundo, durante as refeições e nos jantares dançantes. 



127 

 

Nos filmes, Central do Brasil e O Outro Lado da Rua a solidão é assinalada, 

como característica representativa das idosas, mas Dora e Regina buscam superar 

essa situação. A primeira, indo à estação de trens para escrever cartas, 

acompanhando Josué na sua viagem e, ainda, em companhia de Irene; Regina, com 

seu trabalho voluntário para a polícia, passeando com Betina, encontrando o neto e 

depois saindo com Camargo.  

Os encontros geracionais, nas quatro obras nos conduzem a concordar o 

quanto é boa a convivência entre gerações, pois acontece reencontro e 

solidariedade. Assim, em Central do Brasil, o encontro entre Dora e Josué, 

inicialmente é de rejeição, mas depois se cria um elo de amizade e ajuda mútua. 

Dora também se relaciona bem com os irmãos de Josué, Moisés e Isaias e ao 

encontrá-los é desenvolvida uma firme empatia entre todos. 

Em Copacabana crianças, jovens prostitutas e Edinho – o engraxate – 

circulam tranquilamente durante a festa de aniversário, interagindo com todas as 

idosas. Cabe destacar, também, a relação entre Jacira e sua filha Rita, onde a filha 

demonstra impaciência pelo fato de sua mãe ter a libido elevada, demonstrando 

acreditar que desejo sexual não deve ser sentido na velhice, na verdade ela 

aparenta, ao preocupar-se com a mãe, estar cuidando dela, porém é preconceituosa 

e demonstra acreditar que a mulher idosa é assexuada.  

Em Depois daquele baile há encontro geracional entre Dóris e Beth quando 

conversam a respeito dos pretendentes da mais velha; e ainda quando, em uma lan 

house, ao se encontrarem a jovem Beth e as três idosas (Norma, Dóris e Judith), 

observam homens na internet, conversam e se divertem juntas. E no filme O outro 

lado da rua, Regina, embora não se entenda com o filho, tem uma boa relação com 

o neto, dialogam, passeiam.  

Observamos, então, que diversas são as formas de representação da velhice 

nos quatro filmes analisados, as quais variam de acordo com o contexto da trama e 

com a visão dos criadores, em consonância com a época das produções. Vale 

ressaltar que, além da diversidade de representações antes mencionada, ao 

observar e analisar os modos de ser das personagens, é possível perceber que 

essas representações da velhice coincidem em alguns filmes e diferem em outros.  

Assim, nos filmes analisados, as mulheres idosas vivenciam a velhice cada 

uma a “seu modo”, como também atravessam outras possibilidades, entre elas a 

ideia da morte, afetividade, sexualidade, isolamento, rejeição, que implicam 
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escolhas. E por meio dessas escolhas cada uma constrói, desconstrói e reconstrói 

seu ser, ou seja, cada uma se apropria de seu projeto de vida, assumindo a 

responsabilidade sobre suas escolhas e imprimindo sentido à sua existência. 

Portanto, uma vez que as representações da velhice são construções em que 

a mulher idosa pode se reconhecer e reconhecer o outro, a partir do modo como a 

sua sociedade se configura, é possível a ela construir sua identidade. Cabe lembrar, 

porém, que representações são modos de entendimento de categorias que 

viabilizam as relações do indivíduo com o outro e com seu meio.  

É perceptível também que as idosas das obras Central do Brasil (Dora e 

Irene), Copacabana (Rita, Lilly, Salma, Salete) Depois daquele baile (Dóris e Nomra) 

e O outro lado da rua (Regina e Patolina), estão no mesmo grupo etário – dos velhos 

jovens (idade de 60 aos 76 anos). Já Judith (Depois daquele baile) e algumas idosas 

de Copacabana (Celima, Salma, Jacira, Fanny, Maloca) aparentam ter mais idade – 

estão no grupo dos idosos mais velhos (acima de 76 anos).  

As formas de representações observadas nesta pesquisa estão relacionadas 

a progressos direcionados às idosas, como: inclusão social – Universidade Aberta à 

Terceira Idade (UATI) e atividades de sociabilidade como os serviços – setores de 

turismo, transporte – e também os avanços científicos – criação de vacinas, 

equipamentos, e ainda de produtos médicos e estéticos (indústria farmacêutica e de 

cosméticos). E difusão de informações que passaram a abordar o tema da velhice, 

como jornais, revistas, televisão, cinema, teatro e outros meios de comunicação os 

quais têm buscado contribuir para que haja uma imagem mais dinâmica da velhice.  

Assim, as idosas aqui representadas – solteiras, separadas, casadas ou 

viúvas – estão aproveitando essa fase existencial com autonomia, tanto no campo 

financeiro, físico e emocional, ou seja, elas estão se integrando social, cultural e 

profissionalmente, conforme foi referendando aqui por teóricos que tratam da 

situação do idoso nos dias atuais. 

A análise realizada, com base na cinematografia brasileira e nos teóricos 

consultados, demonstra que a sociedade necessita superar a visão negativa de 

enclausurar os idosos em um processo de deterioração e declínio, rumo à morte. 

Pois esse é um fantasma de aniquilamento, destrutivo que alia ao pavor do 

envelhecer e se alimenta do temor de morrer, o qual cresce consideravelmente 

quando o vazio interior lhe concede um imensurável espaço. Necessário se faz, 

transformar o olhar para que se redimensione e se modifique a imagem negativa da 
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mulher que envelhece, deixando de ver nela apenas as perdas, os retrocessos e as 

limitações. Fica então a vontade de prosseguir, em um futuro próximo, com a 

investigação. 

Vale lembrar, ainda, a determinação legal de que idoso é todo indivíduo com 

idade igual ou superior a sessenta anos23. Assim, a delimitação etária da velhice 

passou a agregar indivíduos que, antes, poderiam, comumente, não ser 

considerados “velhos”, e isso aumentaria a heterogeneidade da categoria. Portanto, 

cabe ao Governo brasileiro buscar reformular as políticas públicas existentes, para 

que seja possível demarcar que o envelhecimento é um processo dinâmico e 

contínuo de transformação, o qual vai acontecendo durante a vida do sujeito e o 

situa em sua temporalidade, isto é, a ação do tempo sobre o indivíduo, deve 

contemplar o ser humano em sua singularidade, em particular a mulher idosa, que 

envelhece de modo absolutamente único e particular.  

Fica, portanto a sugestão de se pensar em formas de se envelhecer e de 

inúmeras velhices, pois o envelhecer, para uma maioria de idosos significa, de modo 

geral, crescimento, maturidade e não mutilação, paralisia. Ou seja, é algo 

processual, em curso com plena vigência e força. Pois viver é tecer naturalmente a 

trama da existência e, nesse contexto, cada fase do desenvolvimento é marcada 

com seus encantos e limitações, perdas e ganhos, riquezas e privações. 

Considera-se, portanto, que há, sim, um lugar para o idoso, em particular a 

mulher idosa no mundo contemporâneo, independentemente da beleza, aparência 

corpórea ou idade cronológica, pois como foi visto através dos filmes aqui 

analisados, seja como afeição, atração, paixão, querer bem, satisfação, conquista, 

desejo, como também na busca da formação de um vínculo emocional com alguém 

e ainda na descoberta de como é fácil ser feliz, do valor do carinho, do sorriso, de 

um gesto limpo de caráter que as idosas dos filmes em estudo vivem o amor, a 

afetividade, a sexualidade.  

Assim, numa perspectiva de que esta pesquisa possa vir a contribuir com os 

estudos a respeito da mulher idosa, cabe considerar que o envelhecimento não é 

algo estanque, mas sim um processo dinâmico e contínuo de transformação e, há, 

sim, um lugar para a mulher idosa no mundo contemporâneo. 

                                                 
23

 Estatuto do Idoso. Lei 10.741/2003, precedido pela Lei 8842/94 (política Nacional do Idoso). A OMS 
classifica como idoso, indivíduos com idade igual ou superior a sessenta anos, nos países 
subdesenvolvidos e igual ou superior a 65 anos nos países desenvolvidos. 
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Para concluir, abro um novo rumo para a pesquisa, ampliando, a partir de 

agora, com vistas no doutorado, a perspectiva para a recepção destas obras em 

expectadoras de diferentes gerações. Sempre foi um desejo desta pesquisadora, 

exibir os filmes aqui estudados para mulheres jovens e idosas, com o intuito de ouvi-

las quanto aos temas aqui abordados, promovendo assim um encontro geracional. 

Cabe ressaltar que essa experiência aconteceu com um grupo de mulheres para 

formação em copeira e eletricista do Projeto Mulheres Mil24, na disciplina língua 

portuguesa, ministrada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Bahia (IFBA) pela Profa. Dra. Maria da Conceição Pinheiro Araujo.  

A professora cedeu para esta pesquisadora duas aulas. Na primeira, dois dos 

filmes em estudo (Do outro lado da rua e Depois daquele baile) foram exibidos; em 

seguida distribuído um questionário com perguntas a respeito de afetividade, 

amizade, relações familiares, sexualidade, solidão e trabalho. Após a análise dos 

questionários, na segunda aula, foi promovida uma discussão, com base nas 

respostas dadas sobre os temas.  

Foram belos e proveitosos encontros, onde a pesquisadora, as jovens e as 

idosas interagiram e conversaram de forma aberta e descontraída sobre a velhice, 

por meio dos temas sugeridos. Foi possível perceber que as jovens não temem a 

velhice, demonstraram interesse em ajudar suas mães e mulheres que conhecem 

nessa etapa, como também esperam chegar à velhice de bem com a vida, ou seja, 

animadas, sem solidão, interagindo com as pessoas de seu convívio e abertas ao 

amor e à família, como Dóris; com a força para trabalhar de Regina e Dóris. Entre as 

idosas, algumas se viram como Regina, porém a maioria como Dóris, inclusive por 

estarem participando do projeto em busca de uma nova profissão, após os sessenta 

anos. 

 

 

                                                 
24

 O Mulheres Mil está inserido no conjunto de prioridades das políticas públicas do Governo do 
Brasil, especialmente nos eixos promoção da eqüidade, igualdade entre sexos, combate à violência 
contra mulher e acesso à educação. Tem como objetivo promover a formação profissional e 
tecnológica de cerca de mil mulheres desfavorecidas das regiões Nordeste e Norte. A meta é garantir 
o acesso à educação profissional e à elevação da escolaridade, de acordo com as necessidades 
educacionais de cada comunidade e a vocação econômica das regiões.  
Estruturado em três eixos - educação, cidadania e desenvolvimento sustentável - o programa 
possibilitará a inclusão social, por meio da oferta de formação focada na autonomia e na criação de 
alternativas para a inserção no mundo do trabalho, para que essas mulheres consigam melhorar a 
qualidade de suas vidas e das de suas comunidades. 
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