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RESUMO
O propósito dessa pesquisa de Iniciação Científica é analisar e discutir a representação social do envelhecimento por
meio da análise de propagandas televisivas, buscando perceber se elas contribuem para estigmatizar a velhice ou se, ao
contrário, trazem representações positivas sobre a mesma. Por tratar-se de um trabalho incipiente ainda não podemos
apresentar resultados conclusivos, mas, vamos defender aqui que toda forma de estigma se constitui numa forma de
violência social capaz de comprometer a qualidade de vida e a saúde dos idosos.  Partimos, assim, da hipótese de que
no Brasil  a propaganda televisiva tem contribuído para a formação e a manutenção de uma visão negativa sobre o
envelhecimento. O aumento da expectativa de vida da população brasileira faz com que as discussões voltadas a essa
coorte etária se tornem cada vez mais significativas.  O conceito de representação será embasado nos estudos de
Moscovici. Também usaremos os teóricos Adorno e Hokheimer, que discutem sobre indústria cultural. O estudo é de
caráter interdisciplinar, interessando tanto para profissionais da área de comunicação, antropologia, história quanto para
profissionais da área de saúde, fonoaudiólogos, enfermeiros, psicólogos e demais profissionais que tenham a população
idosa como objeto de estudo.

PALAVRAS-CHAVE: Mídia televisiva, Envelhecimento, Estereótipos, Violência Social.

1 INTRODUÇÃO

O propósito dessa pesquisa é analisar e discutir a representação social do envelhecimento
por  meio  da  análise  de  propagandas  televisivas,  buscando  perceber  se  elas  contribuem  para
estigmatizar  a  velhice  ou  se,  ao  contrário,  trazem  representações  positivas  sobre  a
mesma. Considerando  as  diferentes  imagens  do  envelhecimento  quando  comparadas  entre
populações ou grupos sociais, percebemos uma relação entre as classes sociais dominantes em
relação às dominadas com o sentido de inferioridade ou superioridade. É o que encontramos na
imagem do idoso segundo a opinião de muitos adultos jovens. Em consequência disso, ocorre uma
projeção de um adjetivo desfavorável sobre o outro sujeito, com o intuito de se valorizar em relação
ao outro, omitindo as próprias imperfeições. 

Por isso, há uma exclusão dos atributos pertencentes ao idoso, sendo na maior parte dos
casos resultado do efeito de normas sociais. Por exemplo: o velho é tido como avô frágil, conselheiro
e assexuado diante uma sociedade preconceituosa que se recusa a aceitar que o idoso também
possui desejos, anseios e qualidades a serem exploradas.

No caso das mulheres idosas a situação é ainda mais complexa, porque as mulheres que ao
longo de suas vidas foram marginalizadas em função do gênero feminino, terminam sendo, mais
tarde,  marginalizadas  em  função  da  faixa  etária.  Como  diz  Debert  (1994),  as  mulheres  são
valorizadas principalmente em função de sua capacidade reprodutiva e do cuidado com as crianças,
e quando envelhecem, passam a ser desvalorizadas.

No espaço midiático, o velho é incitado a adquirir novos hábitos para manter o corpo saudável
e  um  espírito  jovem,  com  participação  social  e  valores  modernos.  Para  isso,  é  lançado
constantemente  um  arsenal  de  produtos  e  serviços  de  rejuvenescimento,  cosméticos,
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eletrodomésticos modernos, centros de lazer, agências específicas de turismo, serviços bancários, e
outros produtos são criados e direcionados ao consumo desse gênero.

Defendemos  que  por  mais  que  se  tenha  buscado  tratar  a  velhice  de  maneira  menos
estigmatizada, os comerciais da TV brasileira continuam acentuando as desigualdades entre jovens
e idosos, perdendo-se um canal importante para a transmissão de uma imagem mais positiva da
velhice.

Essa pesquisa busca penetrar nessa discussão para um melhor entendimento sobre o papel
da mídia em relação ao processo de envelhecimento. Acreditamos que a televisão pode contribuir
enormemente para ajudar a formar uma representação mais respeitosa do idoso, já que é através do
olhar que, inicialmente, estigmatizamos as pessoas.

Como diz Raquel Ribeiro a velhice representada nas propagandas está ligada à autonomia,
independência e renda. Nesse aspecto eles constroem uma positividade da velhice. No entanto, há
uma idealização do idoso nas propagandas, pois eles não representam a multiplicidade de situações
vivenciadas pela maioria dos idosos brasileiros relativas à renda e cor. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Será realizada uma análise da representação social do envelhecimento na mídia televisiva.
Para isso, serão analisadas as propagandas veiculadas em três redes de televisão aberta no Brasil:
Rede Globo, Rede Record e Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), por um período 30 dias, por
meio da gravação da programação noturna, no horário das 18:00 h às 21:00 h. A programação está,
portanto,  dentro  do  chamado  horário  nobre.  As  propagandas  serão  divididas  em  dois  grupos:
propagandas positivas sobre a velhice e propagandas negativas sobre a velhice.

Acreditamos que toda propaganda, ouvida/vista frequentemente pelo telespectador, termina
contribuindo  para  se  criar,  mudar  ou  cristalizar  sua  opinião  sobre  o  envelhecimento.  Mas,  a
propaganda, por si só, não é transparente e objetiva, o telespectador constrói sua interpretação a
partir do que lhe é “induzido” pelos meios de comunicação de massa. Por isso, vamos buscar no
conceito  de  representação  social  de  Moscovici  o  suporte  teórico  dessa  pesquisa.  Na  obra  de
Moscovici o conceito de representação encontra-se numa relação entre os sistemas de pensamento
e as práticas sociais, ou seja, há uma preocupação com a inter-relação entre o sujeito e o objeto, e
como acontece o processo de construção do conhecimento, ao mesmo tempo individual e coletivo
na construção das Representações Sociais. Essa construção é um conhecimento de senso comum
que comporta uma série de informações e impressões significativas quando procura um referencial
acerca de determinado tipo de conhecimento. Para a discussão sobre a indústria cultural vamos nos
valer dos trabalhos de Adorno e Horkheimer.  O termo indústria  cultural,  ao invés de cultura de
massa, é preferido por esses autores.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por tratar-se de uma pesquisa de iniciação científica ainda muito incipiente, não dispomos de
resultados concretos, uma vez que procedemos a seleção bibliográfica e estamos, no momento,
realizando a leitura e o fichamento  dos textos.  Entretanto,  o  que nos foi  dado apreender  até o
presente  momento  é  que  as  propagandas  televisivas  promovem  a  estigmatização  do  idoso,
reproduzindo um preconceito que se encontra espalhado por toda a sociedade brasileira.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As pesquisas sobre a população idosa no Brasil são cada vez mais relevante se levarmos em
consideração o perfil demográfico do país. Nesse sentido, pensar as representações sobre os idosos
na mídia configura-se numa discussão importante porque as propagandas televisivas, dado o caráter
de formadoras de opinião, podem contribuir para maior respeito aos direitos da população integrante
da terceira idade.
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