
  

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

 

 

 

 

 

Maria Lígia Mathias Pagenotto 

 

 

 

A velhice e o envelhecimento: seus significados na vida de um 

grupo de jornalistas com mais de 60 anos de idade 

 

 

 

MESTRADO EM GERONTOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO  

2011 



  

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

 

 

 

 

 

Maria Lígia Mathias Pagenotto 

 

 

 

A velhice e o envelhecimento: seus significados na vida de um 

grupo de jornalistas com mais de 60 anos de idade 

 

 

 

MESTRADO EM GERONTOLOGIA 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como 

exigência parcial para obtenção do título de Mestre 

em Gerontologia, sob a orientação da Professora 

Doutora Suzana Aparecida da Rocha Medeiros. 

 

SÃO PAULO  

2011 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a pessoas muito importantes em minha vida: a meus filhos, Isadora e 

Francisco, para que suas velhices sejam repletas de possibilidades;    

a meus pais, João (in memoriam) e Maria Apparecida,  

por todo cuidado comigo para que eu chegasse até aqui. 

 

 

Aos jornalistas que, como eu, envelhecem. 

 

 

Ao doutor Edison Reis Lopes (in memoriam), por ter aberto meus olhos  

para um lado da vida até então desconhecido para mim. 

 



  

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço a todos que colaboraram para que este trabalho se realizasse. 

À minha orientadora, Professora Doutora Suzana Medeiros, pelo acolhimento 

e pelos ensinamentos. 

A todos os professores da Gerontologia, pelas trocas em salas de aula e 

conversas que transformaram meu olhar sobre a vida, especialmente às professoras 

Elizabeth Mercadante, Suzana Cariello da Fonseca e Beltrina Côrte, com imensas 

contribuições a esta pesquisa. 

Pelas aulas sempre prazerosas, agradeço aos professores Ruth Lopes, 

Flamínia Ludovici, Nadia Ruiz, Salma Muchail, Silvana Tótora, Maria Helena Villas 

Boas Concone, Paulo Renato Canineu e Vera Brandão. 

Ao professor Sergio Vilas Boas, pelo prazer das descobertas proporcionadas 

com o Jornalismo Literário. 

A meus companheiros de mestrado, especialmente a minha querida amiga 

Sônia Fuentes, meu anjo da guarda nesta empreitada. Sem seu incentivo, tudo seria 

bem mais difícil. Agradeço as muitas gargalhadas, almoços, sopas, cafés, as malas 

carregadas, as caronas, os empurrões decisivos, o estímulo sem fim; a Ilza 

Trabachin, amiga do coração, por sempre ter estado por perto, mesmo morando em 

Cuiabá; a Divina Fátima dos Santos, por me mostrar as imensas possibilidades do 

convívio intergeracional. E, por nossa amizade, aprendizagem e boas risadas: a 

Gisnelli, Nádia, Vanessa, Paulão, Ana Tomazoni, Cida Souza, Beth Hong, Janaína, 

Jane, Maria das Candeias, Bella Alvim e Luciana Mussi. 

Vera Lara Lucas, amiga que primeiro me apontou os caminhos de um 

mestrado e esteve por perto em todos os momentos dessa trajetória. 

Pessoal da ACI/PUC-SP: Eveline Denardi, por algumas conversas decisivas 

no início; Thaís Polato, Priscila Lacerda e Thiago Pacheco, pelo incentivo, mesmo 

que indireto. 



  

Magali Oliveira Fernandes, pela leitura cuidadosa, suas poesias e 

profissionalismo que enriqueceram o material escrito. 

Inês Godinho, por suas indicações preciosas. 

Ana Ferraz, Araci dos Reis, Carla Reichmann, Clélia Ramos, Cristiana Felipe, 

Edna De Divittis, Elenice Lombardo, Jô Reis, Liana Amaral, Margarida Domingos, 

Rosângela Ferreira, Solange Prat Eslava: irmãs do coração, por sempre acreditarem 

em mim, mesmo no escuro; e darem, cada uma a seu modo, mais sentido à minha 

vida. 

Sergio de Castro Rodrigues, por tornar minhas idas à PUC mais fáceis e 

agradáveis. 

Antonieta Borges Lopes, pela torcida forte e imenso carinho sempre. 

Meus irmãos, Cida, Inês e Luís, por todos nossos momentos de convívio. 

Os sujeitos desta pesquisa, os quais passei a admirar mais ao conhecer parte 

de suas histórias.  

Todo o pessoal do OLHE – Observatório da Longevidade Humana e 

Envelhecimento –, por ampliar meu conhecimento na área. 

Manoela Ballester, por suavizar os caminhos da burocracia. 

Valdívia Santos Oliveira, por sua fidelidade e compromisso, garantindo minha 

tranquilidade em diversos momentos.  

Capes, pela concessão da bolsa de estudos. 

André Borges Lopes, pela cumplicidade, apoio, bronca, amor. Tudo. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“É importante saber que somos kairós, isto é, um tempo vivido em uma determinação consciente 

e efetiva de nossa existência. Uma consciência que é tempo e que indica novas direções.” 

Joel Martins 



  

RESUMO 

 

Neste trabalho, pretende-se discutir a velhice e o envelhecimento como condição 

pessoal e processo sociocultural. Toma-se como foco a passagem do tempo na vida 

de pessoas, considerando aí a articulação do tempo cronológico e do tempo kairós. 

A pesquisadora – jornalista de profissão desde a década de 1980 – entrevistou seis 

jornalistas da imprensa escrita da cidade de São Paulo; primeiramente, com o intuito 

de poder analisar, por intermédio dos depoimentos e de sua própria experiência, a 

relação entre esses profissionais da comunicação e o modo de envelhecerem no 

meio profissional; e, num segundo momento, com o objetivo de compreender, de 

forma mais abrangente, os significados da velhice e do envelhecimento no contexto 

social. No caso do Jornalismo, nas décadas de 1980 e 1990, a pesquisadora pôde 

presenciar, na condição de recém-formada da área, acontecimentos bem marcantes 

na história da grande imprensa no País, não somente do ponto de vista político (pós-

ditadura), como do ponto de vista tecnológico, com uma série de mudanças no setor 

da mídia impressa, especialmente com a inserção, nas empresas de jornal de 

grande porte, de máquinas digitais e, por conseguinte, com a substituição de vários 

profissionais da edição de um modo mais amplo. As tensões daquele momento 

foram observadas no seu ambiente de trabalho, levando-a a pensar, pela primeira 

vez, no seu envelhecimento e o do grupo em que adentrava como recém-formada. 

Um grupo de jornalistas que se segmentava de forma contundente, cada vez mais, 

sobretudo, no referente à diferença de gerações – a dos jornalistas mais jovens 

(entre 25 a 40 anos de idade) e a dos mais velhos (dos 50 anos em diante). Além 

disso, a pesquisadora pôde observar de perto como os jornalistas, em sua maioria 

os mais velhos, lidavam com a imposição das novas aparelhagens tecnológicas nas 

redações de jornal e como esses eram vistos e tratados quando não se 

familiarizavam com os novos instrumentos de trabalho.  Como estratégia de 

investigação, optou-se por uma metodologia qualitativa, com o uso de entrevistas 

semiestruturadas, dirigidas a esses seis profissionais escolhidos pela pesquisadora 

de maneira livre, seguindo apenas o critério de reunir pessoas que se encontram na 

ativa de sua carreira profissional de jornalista e com mais de 60 anos de idade, 

padrão de pessoa idosa estabelecido pela ONU (Organização das Nações Unidas).  

 

Palavras-chave: velhice, envelhecimento, jornalismo, tempo cronológico, tempo 

kairós, intergeracionalidade, gerontologia.  
 



  

ABSTRACT 

 

This study aims to discuss old age and aging as personal condition and sociocultural 

process. It focuses on the passage of time in people‟s life, considering the 

articulation of chronological time and kairos time. The researcher – who has been a 

journalist since the 1980s – interviewed six journalists with the written press of the 

city of São Paulo; firstly, with the purpose of analyzing, through the testimonies and 

her own experience, the relationship between these communication professionals 

and the way they age in the professional environment; secondly, in order to 

understand in a broader way the meanings of old age and aging in the social context.  

In the case of Journalism, in the 1980s and 1990s, the researcher could witness, in 

the condition of a novice in the area, remarkable events in the history of the press in 

Brazil, not only from the political point of view (post-dictatorship), but also from the 

technological standpoint, with a series of changes in the printed media sector, 

especially with the inclusion, in large newspaper companies, of digital machines, and, 

consequently, with the replacement of many editing professionals in a broader way. 

The tensions of that moment were observed in her working environment, and they 

led her to think for the first time about her aging and that of the group in which she 

was entering as a novice. A group of journalists that was divided in a sharp way, 

mainly due to the difference in generations – that of the younger journalists (between 

25 and 40 years of age) and that of the older journalists (50 years and older). In 

addition, the researcher could take a close look on how the journalists, mainly the 

older ones, dealt with the imposition of new technological equipment in the 

newsrooms and how they were seen and treated when they were not familiarized 

with the new working tools. As investigation strategy, a qualitative methodology was 

used, with semi-structured interviews directed at these six professionals, who were 

freely chosen by the researcher. The only criterion that was followed was that of 

interviewing people who are active in their professional career of journalist and aged 

60 or older - the elderly person standard established by the UNO (United Nations 

Organization). 

 

Keywords: old age, aging, journalism, chronological time, kairos time, 

intergenerationality, gerontology. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Velha de alguém” 

Da experiência pessoal do envelhecimento  

à busca de uma sistematização do tema 

 

 Em 1988, recém-contratada como jornalista em O Estado de S. Paulo, 

quando acabava de completar 28 anos de idade, percebi-me “velha de alguém”. 

Moça de muitos, decerto, mas isso começava a me perturbar. Pela primeira vez, 

pensei a velhice, a minha velhice. Eu, jornalista há pouquíssimo tempo, ciente da 

inexperiência na profissão que acabava de iniciar e já vivenciando na grande 

imprensa uma situação confusa de envelhecimento na redação do jornal. 

 Várias pessoas bem mais novas do que eu ocupavam cargos melhores e com 

maior prestígio, naquele momento. Ganhavam salários mais altos e tudo mais. 

Porém, o que me intrigava não era o desejo de ocupar os seus lugares ou ganhar 

seus salários, mas compreender por que aquele grupo de profissionais muito jovens 

estava na ativa e no comando.  

 Havia no mesmo ambiente de trabalho os mais velhos – a maioria homens 

(acima de 50 anos de idade) –, mas esses eram, aos olhos dos jovens talentos (em 

média, de 40 anos de idade no máximo), apenas profissionais que ocupavam na 

redação posições secundárias. Era um momento de substituições de 

responsabilidades nos jornais, podia-se constatar, claramente. Retomando, o 

cenário da época delineava-se da seguinte maneira: de um lado, estavam os jovens 

ovacionados no ambiente de trabalho, por sua condição de vantagem, pelo menos 

aparente, em relação às novas formas de produção jornalística, formas essas 

avaliadas como mais adequadas e coerentes às novas exigências tecnológicas no 

setor da comunicação; de outro lado, estavam os mais velhos, muitos deles vistos 

como ultrapassados, tanto na maneira de operacionalizarem as novas máquinas 

como nos procedimentos e atuações do fazer Jornalismo.  

 Eu, no meio de ambos os grupos, sentia-me “velha”, uma “velha” na fronteira, 

sem ter atingido ainda os 30 anos de idade, vivenciando naquele instante com certa 
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angústia ou tensão, na ordem das subjetividades, um acontecimento bastante 

singular, mas que não conseguia identificar na sua profundidade e comprometimento 

ideológico naquela ocasião. 

 Creio que essa experiência acabou motivando-me a desenvolver, agora, de 

forma mais objetiva e sistematizada, esta dissertação de mestrado, na busca de 

compreender melhor o que estava ocorrendo, efetivamente, tanto no plano pessoal 

quanto no profissional, bem como na ordem do social e da cultura.  

 Atualmente, na faixa etária daqueles profissionais que eram vistos, pela 

maioria dos colegas mais jovens, como ultrapassados, nos anos 80 e 90, naquela 

redação do jornal, percebo de imediato que a passagem do tempo em mim ativou 

um tipo de percepção mais afiada no exercício de lidar com a minha vida 

profissional.  

 As novas máquinas e aparelhagens tecnológicas continuam aparecendo de 

forma quase que imperativa e são lançadas a todo instante na área de comunicação 

principalmente, mas o que posso notar com maior sensibilidade é que o meu 

amadurecimento não se vincula necessariamente (e, principalmente, de forma 

exclusiva) às minhas habilidades técnicas (como pensava há alguns anos); ao 

contrário disso, posso entender que, nesse processo de mudanças contínuas dos 

instrumentos de trabalho, são as concepções ideológicas e sociais de como lidar 

com o novo, o velho ou ambos que me posicionam e me encaminham para uma 

reflexão crítica e, portanto ativa, nesse contexto.  

 Paralelamente ao que acontecia na redação de O Estado de S. Paulo na 

época, fui informada de que os espaços da redação no jornal A Folha de S. Paulo já 

haviam sido dominados pelos jovens jornalistas de forma bem mais radical. Será 

que era uma nova tendência no Jornalismo brasileiro ou internacional? Será que os 

antigos profissionais de a Folha de S. Paulo tinham “cedido” suas cadeiras aos mais 

novos, por serem esses considerados pelos chefes modernos com condições mais 

favoráveis na atuação de suas funções? O que estava em jogo com esses novos 

perfis que se firmavam nas redações de jornal da grande imprensa no País?  

 Mesmo não respondendo tais questionamentos diretamente, o que pretendo 

fazer, neste trabalho, é traçar o caminho por onde circularam ideias e ideais em 

relação a jovens e velhos a partir de um determinado período neste ambiente de 
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trabalho jornalístico. Ao mesmo tempo, não vou realizar nenhuma apologia à 

maturidade, porque tenho a certeza que há excelentes jornalistas jovens e velhos, 

assim como jornalistas incompetentes jovens e velhos também. Não é a idade que 

está em pauta para classificar qualidades profissionais. Minhas inquietações são de 

outra ordem, da experiência do sujeito em relação ao tempo ou aos tempos no 

envelhecimento – o ser velho e o sentir-se velho diante do outro ou de si mesmo, e 

de como se colocar de maneira não passiva nem intimidada diante do fato. 

Dessa forma, me apoio aqui nesta discussão no âmbito da Gerontologia – 

entendendo Gerontologia como área interdisciplinar que agrega, em sua base 

teórica, outras áreas do conhecimento, especialmente as Ciências Humanas.   

Começo a citar Medeiros (2003), por exemplo, que diz que a vida não se 

reduz a uma sucessão de eventos, mas ela é um entrelaçamento de “tempos” – o 

passado, o presente e o futuro. Afirma a autora que esses “tempos” vão se 

transformando e se acrescentando em nós, por meio das nossas vivências e dos 

conhecimentos experimentados.  

Aos olhos do mercado de trabalho, no entanto, por conta de um tempo que se 

impõe como linear, cronológico, muitos velhos jornalistas têm suas pretensões 

profissionais “abortadas” e se veem num estado de marginalização segundo uma 

categoria etária. Como esse problema poderia ser tratado teoricamente pela 

Gerontologia? Ou mesmo por outros estudiosos, de outras áreas do conhecimento, 

voltados para o tema da velhice e do envelhecimento?  

Neste estudo, pretendo verificar como o tempo linear, determinado 

socialmente, e o tempo afetivo, no nível do sujeito, articulam-se na vida das 

pessoas.  

Com base na minha experiência do passado naquele ambiente de redação do 

jornal Estadão, procuro averiguar o quanto o tempo afetivo, o tempo kairós, 

inscreve-se na minha trajetória de vida, tanto a pessoal quanto a profissional. A 

sensação é de que nasço e envelheço continuamente. E, como afirma Medeiros 

(2003), sendo sempre mais jovem e mais velha do que alguém. 

 Recorro, aqui também, a Beauvoir (1990), que chamou a atenção sobre o que 

se estabelece com o outro, na criação da identidade do velho. Identidade que se 

revela, segundo ela, como chocante e estigmatizadora. 
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É normal, uma vez que em nós é o outro que é velho, que a 
revelação de nossa idade venha dos outros. Nunca consentimos de 
boa vontade. Uma pessoa fica sempre sobressaltada quando a 
chamam de velha pela primeira vez. (1990, p. 353). 

 

Como bem lembra Beauvoir (1990), a velhice, muito mais do que um evento 

biológico, é um fato cultural cujas representações estão constantemente em 

movimento, em construção, ligada a interesses variados nos contextos diferentes de 

uma sociedade. 

O que me leva a refletir a partir daí é que uma série de interesses ideológicos 

e políticos estava engendrada naquele novo modo de se conceber o jornalismo, um 

novo modo de valorização dos profissionais mais jovens. Pode-se pensar que era a 

questão da tecnologia que estava em pauta como fator prioritário na articulação e 

circulação das informações da grande imprensa? 

Em se tratando do velho, no sentido do envelhecimento biológico, sabe-se 

que o Brasil, aos poucos, começa a se dar conta da sua realidade social em relação 

ao idoso. Dados preliminares do mais recente censo realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados em setembro de 2010, 

revelam que o País já possui cerca de 17 mil pessoas com mais de 100 anos de 

idade. 

O crescimento acelerado da faixa etária acima dos 60 anos produz impacto 

na sociedade, chamando atenção de economistas e profissionais da área de 

recursos humanos das empresas.  

Ainda que lentamente, o envelhecimento dos brasileiros começa a modificar 

formas tradicionais de trabalho nas grandes corporações, na vida dos indivíduos, 

nas relações sociais e familiares, no sistema de saúde e na previdência social.  

No censo do IBGE de 1970, a população relativa de idosos brasileiros já era 

de 5,1%. Porém, no censo demográfico do ano 2000, esse percentual se elevou 

para 8,6%, com uma população absoluta de 14,5 milhões de pessoas. Segundo 

projeções para 2020, esse contingente chegará a aproximadamente 30,9 milhões de 

idosos brasileiros. 
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Em nosso País, a mudança no perfil etário da população é consequência, 

especialmente, do decréscimo da fecundidade hoje, em relação ao passado. Por 

trás deste fenômeno, observam-se a urbanização crescente, melhoria no nível de 

escolaridade e a presença cada vez maior de mulheres no mercado de trabalho. 

Também, pesa a redução da taxa de mortalidade, devido a melhorias no 

saneamento básico, controle de infecções, desenvolvimento de tecnologias.  

Diversas pesquisas acadêmicas e reportagens na mídia têm nos feito ver que 

há novos perfis de idosos despontando no Brasil. Há, de fato, uma significativa 

mudança em curso. Mas, na prática, a conscientização a respeito dessas mudanças 

ainda não é percebida em nosso meio social, segundo afirma Camarano (2004). 

Grande parte dos brasileiros ainda pensa o nosso País como sendo composto 

essencialmente por uma população jovem, o que tem impacto na carência de 

políticas públicas para idosos e também consequências na forma como se percebe o 

velho em nossa sociedade. 

Seria por essa razão, isto é, a falta de conscientização desse grande 

segmento social, que os velhos ainda não são encarados como deveriam, segundo 

revelam diversos estudos a respeito? Por isso são “medicados” e “estatizados”, 

conforme nos chamam atenção Minayo & Coimbra Jr. (2002)? Comentam esses 

autores que a velhice foi transformada em problema político e de saúde. Problema 

regulado por normas e rotulado, pasteurizado, desconsiderando-se aí a 

complexidade dos sujeitos envolvidos. Isto é, dentro de uma lógica em que os velhos 

têm seu tempo reduzido somente ao tempo cronológico.  

 Neste estudo, o que se pode notar é que os seis jornalistas entrevistados, 

sem exceção, contam histórias de um tempo que não é determinantemente objetivo 

e linear, mas múltiplo, na ordem das subjetividades e do afetivo. Portanto, conta-se, 

aqui, segundo Martins (1998), com “uma consciência que é tempo e que indica 

novas direções”. E diz o autor: “O tempo é um horizonte de possibilidades do Ser.” 

(p. 22).  

 Assim, penso em dar voz, neste trabalho, a um grupo de jornalistas, para que 

se reflita e discuta sobre tipos de velhos que surgem de modo bastante adverso ao 

que foi traçado até agora a respeito, isto é, dentro de um discurso bastante 

retrógrado que os considera à parte, à margem, como um “problema social”. Um 

pouco daquilo que pude observar na redação do jornal, nos anos 80 e 90. 
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Tótora (2006) e Mercadante (1997) afirmam, nesse sentido, que a velhice não 

pode ser identificada como uma entidade homogênea. Há, sim, uma noção das 

limitações, mas essas, no momento em que os idosos se encontram na atualidade, 

não são suficientes para tornar-lhes a vida pesada. O devir velho, longe de ser um 

resgate de  uma ideia originária, ou de se situar em uma fase cronológica fechada e 

determinada, é também o deslizar-se entre várias situações e contextos. 

Nesse ponto, vale retomar também Medeiros (2003), quando nos instiga a 

pensar se, de fato, os velhos são um peso para nossa sociedade: “Não será a 

sociedade, o poder público, a falta de solidariedade da maioria que torna pesada a 

vida de quem envelhece?”. (p.190). 

O que se percebe, tomando como base estudos mais recentes sobre 

significados da velhice e do envelhecimento, é que a velhice não é um fenômeno 

meramente natural. Muito mais do que isso, é uma categoria social, construída 

historicamente pelos vários sujeitos que a vivenciam (MINAYO & COIMBRA, 2002), 

de forma direta ou indiretamente, no convívio diário das relações cotidianas, 

familiares, profissionais e culturais. E, no Brasil, particularmente, é uma categoria 

que ganha fôlego, cada vez mais, não somente no sentido da longevidade estendida 

como também da quantidade de pessoas mais velhas no convívio social. 

Das entrevistas feitas aqui com os jornalistas, chega-se a um resultado de 

extrema importância, como matéria de discussão, no âmbito da Gerontologia e para 

além dela, fazendo-nos um repertório bastante vivo para se compreender o que 

existe de comum e quais são as diferenças encontradas nesse grupo específico, 

sobretudo, pelo olhar da pesquisadora, também uma jornalista. 

 No Capítulo 1, “A condição da velhice”, procura-se mostrar o que vem sendo 

discutido sobre a relação tempo e memória na velhice e no envelhecimento, 

questionando: por que é tão difícil envelhecer em nossa sociedade? Terceira Idade é 

mesmo uma possibilidade de conscientização do sujeito que envelhece e da 

sociedade de um modo mais amplo? Como acontece a relação entre tempo e 

memória no envelhecimento? 

No Capítulo 2, “A metodologia da pesquisa”, são apresentados os motivos 

que levaram a pesquisadora a optar pela entrevista. E, ainda, as pautas 

selecionadas para identificação dos questionamentos e temas tratados nesta 
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pesquisa. Além disso, são apontados os autores que serviram de base, como 

referência teórica de fundamental importância.  

 No Capítulo 3, “Os entrevistados”, parte-se para a mostra da “matéria-prima” 

da pesquisa. São as transcrições das entrevistas, os depoimentos, dos jornalistas, 

com as experiências profissionais e de vida, mescladas por eles, de modo explícito e 

também implícito, traçando um perfil de grupo, de certo modo bastante coeso, mas 

também diverso, sobretudo  no referente aos seus envelhecimentos. 

 No Capítulo 4, “Um breve histórico no Jornalismo impresso na cidade de São 

Paulo”, as vivências dos jornalistas são relacionadas às transformações mais gerais 

no âmbito sociocultural, incluindo aí a experiência da própria pesquisadora. Além 

disso, essas vivências são analisadas tanto do ponto de vista da dinâmica do grupo, 

de uma geração específica, quanto no que diz respeito à pessoa e suas 

subjetividades. É a partir daí que são identificados os tempos cronos e kairós como 

marcadores de histórias de vida e de história social dos jornalistas. 

 Nas Considerações Finais, são apresentados os resultados que, de um lado, 

nos levam à identificação e interpretação de alguns problemas pontuais, que 

remetem a novas considerações e possibilidades de representação do que seja a 

velhice e o envelhecimento para o sujeito e a sociedade. De outro, apontam para 

novos caminhos de pesquisa nesse sentido, procurando maior aprofundamento e 

detalhamento às questões encontradas, especialmente nas relações 

intergeracionais estabelecidas no âmbito do Jornalismo. 
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CAPÍTULO 1 

A CONDIÇÃO DA VELHICE 

 

1.1 Por que é tão difícil envelhecer? 

 

Começo este primeiro capítulo contando um episódio que me pareceu 

bastante apropriado para ilustrar parte do que se vai tratar aqui. Em uma festa, 

recentemente, vi uma mulher de 32 anos que se perturbou muito com o fato de uma 

criança achar que ela contava com 40 anos de idade – sem nomeá-la de velha. Sua 

perturbação, ao se deparar com tal problema, chegou a um ponto de incômodo tão 

forte que se sentiu na obrigação de dar satisfação para si mesma e para as pessoas 

que estavam ao seu redor, porque devia aparentar àquela criança mais idade do que 

realmente tinha. Reproduzo o diálogo a seguir: 

 “Que é isso? Tenho cara de velha, eu?”, espantou-se a mulher de 32 anos ao 

ouvir da criança de 7 que ela deveria ter “mais ou menos uns 40 anos”.  

 “Ué, mas a minha mãe tem 43 anos e não acho ela velha”, respondeu o 

menino. “Por que você diz que é velha?” 

 “Acho que estou envelhecida mesmo, enrugada, precisando dar um jeito na 

minha pele e no meu cabelo. Está muito seco, sem corte. Talvez você tenha razão, 

eu ando com cara de velha. Preciso me arrumar melhor, passar um batonzinho.” 

 Na conversa, o espanto por se aparentar a uma “velha” de 40 anos, tendo 32 

anos, fica evidenciado o seu pavor diante da condição de velhice – mesmo que, aos 

olhos do menino, os mais de 40 anos da mãe não o remetessem à imagem de velha 

como algo ruim.  

 Nesse diálogo, a mulher não foi identificada como velha, mas sim como 

alguém de 40 anos. O que se pode notar é que pesou para ela o significado da 

velhice, e esta relacionada à ideia de desleixo, de descuido consigo mesma: “preciso 

me arrumar melhor”, ela se defendeu. 

 Repara-se, nesse caso, que não são apenas os anos a mais que estão em 

jogo na conversa da mulher com o menino e as pessoas em torno, é a aparência de 
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velha com alguns sinais de rugas que podem “ofender” ou causar incômodo aos que 

estão próximos.  

 O cabelo desarrumado, “muito seco”, “sem corte”, aparece como signo, de 

forma pejorativa, associado à velhice, que não é dada como coisa boa, agradável e 

bela; ao contrário, uma coisa ruim, negativa e incômoda, tanto para si quanto para 

os outros.  

 Ela devia imaginar: se sou assim, ninguém vai me desejar, não terei direito de 

desejar ninguém dessa maneira em que me encontro, com aparência de velha. É o 

corpo que vai deixando de ser vigoroso, tornando-se cada vez mais flácido, 

encarado como algo frágil, enfraquecido e, por conseguinte, reforçando o estigma do 

ser velho como algo prejudicial.   

 Cabelos brancos naturais numa mulher é outro sinal de desleixo, sempre se 

ouve. De maneira geral, sobretudo, as mulheres, não deixam de associar cabelos 

brancos à velhice e, portanto, à falta de cuidado consigo. Mas, por que ser ou 

parecer velho/velha é tão difícil? A velhice é uma etapa da vida, assim como são a 

infância, a adolescência, a maturidade adulta. O que se observa é que a velhice está 

diretamente relacionada ao sentimento de perdas. Perdas de pessoas e coisas, 

tanto na ordem de razões objetivas quanto na ordem das subjetividades. Mas até 

que ponto isso é reforçado culturalmente? 

No Brasil, um país em desenvolvimento, define-se como velho – ou melhor, 

idoso – aquele que tem mais de 60 anos de idade. É um dado estabelecido pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), em função da expectativa de vida ao 

nascer e a idade em que, nesses países, os trabalhadores se aposentam. O mesmo 

organismo estabeleceu que a velhice, nos países desenvolvidos, começa a partir 

dos 65 anos de idade. 

 Isso nos lembra Debert (1994), quando diz que, além de estar associada ao 

ciclo biológico, a velhice é uma construção histórica e social. Por conta disso, isto é, 

dessas determinações e definições objetivas, vê-se que os entrevistados, de um 

lado, seguem uma referência cronológica comum; por outro lado, diferem-se quando 

indagados a respeito da passagem do tempo para eles. Sua percepção de velhice e 

envelhecimento passa por ambas vivências. São as datas e horas marcadas, mas 
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também são as outras considerações relacionadas ao sentimento, à emoção, a 

estados de espírito mais sensíveis ao que se viveu e vive.  

 Sobre o impacto de se ver envelhecendo, um deles disse considerar uma 

“injustiça” (envelhecer). Outros consideraram a condição de velhice como um fato 

natural, quase que imperceptível e nada alicerçado a sofrimento, sacrifício, etc. 

Houve um deles que chegou a dizer que preferia responder à pergunta com uma 

tirada humorística, sem drama. 

 A questão que se sobrepõe nesta pesquisa é o quanto envelhecer pode estar 

vinculado à dificuldade de exercer a função de jornalista, especialmente. Mas o que 

é ser jornalista hoje? E o que era antes? E vale ressaltar aqui que quando 

indagados, alguns levantaram o seguinte aspecto do envelhecimento, bastante 

presente em nossa sociedade brasileira: as transformações no corpo físico e o 

quanto isso pode impactar no exercício da profissão. As transformações do corpo 

físico significam também “perda” na vida cotidiana, e na maneira como as pessoas 

passam a lhe encarar, algumas vezes com certo desprezo e intolerância.  

 Quanto à passagem do tempo relacionada ao ganho, à experiência e ao 

amadurecimento, são lembrados por eles aspectos como a relação com o trabalho – 

mais precisamente o empregador – e com o “outro”, mais genericamente. E a 

memória é acionada com frequência, para relembrar como a trajetória de vida 

pessoal e profissional os levaram a ser jornalistas e como constroem suas carreiras 

ao longo desse percurso. 

 As diversas situações da vida real no mundo contemporâneo nos mostram 

que há certo modelo social de velho, generalizado, que não corresponde à ideia, 

muitas vezes, construída pelos próprios velhos.  

 Por exemplo, as imagens sobre condição física ideal, que vemos atualmente 

divulgadas na mídia, estão quase sempre associadas à juventude, à beleza de um 

corpo saudável, viril, rígido. Não há espaço para fragilidades. O velho e seu corpo, 

na maioria das vezes, não existem nesse universo de maneira tranquila, não entram 

nesse espaço como categoria forte e plena, não encontram seu lugar de 

representação como tal. Na mídia, em especial, o velho é tratado de forma 

pejorativa, quase sempre, reforçando ainda mais o estigma. Para ser inserido nesse 
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contexto é preciso se parecer com jovem, é preciso esticar a pele do rosto, pintar os 

cabelos, disfarçar a aparência que o torna um velho ou uma velha.  

 

O conhecimento da existência de um modelo social amplo e geral de 
velho, presente no imaginário social, que se constrói pela 
contraposição à identidade de jovem, levou-nos a pensar sobre 
questões relativas à identidade do idoso e como esta mesma 
identidade é sentida e vivida por aqueles indivíduos classificados 
como velhos. (MERCADANTE, 1997, p. 56). 

 

 Mercadante não descarta a noção de identidade. Para a autora, é útil haver 

essa demarcação, a título de referência de um grupo de pessoas cronologicamente 

reconhecidas como idosas. Todavia, o problema está em outro ponto, isto é, “mas 

essa mesma noção não explica o ser velho como um sujeito pleno de desejos e, 

dessa forma, não somente portador de uma identidade, mas também, e, 

principalmente, de subjetividade.” (p.32). 

 Hoje, o velho, em nossa sociedade, é, segundo Tótora (2006), alvo de 

diversas estratégias de poder, mas no sentido da negação da própria condição 

cidadã. Para esta autora, o aumento da longevidade, a melhoria nos níveis de saúde 

e qualidade de vida da população são estratégias das políticas de produção dos 

corpos saudáveis. 

 Apoiando-se em Foucault (2008), a autora ainda explica que as relações de 

poder se apropriam dos corpos desde o século XIX, a fim de disciplinar suas forças. 

E diz:  

 

As relações de poder do tipo disciplinar produzem corpos 
individualizados, classificados e hierarquizados sob intensa 
vigilância. A esse poder disciplinar se acrescem novas tecnologias 
de gestão da vida, as biopolíticas da população (...). O corpo do ser 
vivo enuncia-se como suporte de processos biológicos, sendo 
sujeitado a todo tipo de intervenção para prolongar a vida. (TÓTORA, 
2006, p. 36). 

 

 Nesse sentido, pode-se afirmar que em nossa sociedade principalmente, 

envelhecer é perder muitas coisas e ser excluído como tal. De um lado, tem-se a 

velhice reduzida a um fato biológico. De outro, como algo que deve ser disfarçado. E 
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mais: o envelhecimento está alicerçado, sobretudo, à doença, merecendo atenção 

de autoridades públicas e privadas. Deve-se, portanto, evitar a doença. 

 A própria palavra “velho” é considerada inadequada. Goldfarb (1998) diz, com 

muita propriedade, que o substantivo velho só é aceito quando utilizado como 

adjetivo. Podemos chamar de velho algo antigo ou usado, mas soa inadequado se 

referir assim a uma pessoa.  

 

O substantivo velho deu lugar a “um senhor de terceira idade” ou 
“uma senhora de idade avançada”, e a muitas outras tentativas de 
nomeação de alguma coisa que não é mais nominável no discurso 
do homem da modernidade. Ora, se não tem um nome, pode tê-los 
todos, e então a velhice vira uma espécie de buraco negro, onde 
qualquer interpretação pode entrar, qualquer representação ser 
possível e onde permanecemos ignorantes sobre o que realmente 
contém. Queremos dizer com isto que o fato de ser jovem ou velho, 
aparentemente tão simples para a consciência individual, passa a 
tornar-se incerto quando percebemos que as noções de juventude e 
velhice sofrem sérias transformações ao longo de nossa existência. 
(GOLDFARB, 1998, p. 9). 

 

 Quando escreveu, em 1963, O nascimento da clínica, Michel Foucault talvez 

não imaginasse ainda o que estaria por vir no final do século XX e início do XXI, em 

matéria do que muitos ousam chamar de terapia “antienvelhecimento”.  

 Com sua visão crítica da sociedade, Foucault certamente não se esquivaria a 

tecer comentário a respeito desta obsessão por parecer jovem que tomou conta de 

nossa sociedade. Nunca vivemos tanto, segundo censos demográficos, mas ao que 

parece nunca foi tão necessário esconder a idade cronológica que temos. Em O 

nascimento da clínica (2004), Foucault comenta como se originou o discurso que 

afirma que velhice e doença andam juntas. E, em consequência, envelhecer, 

segundo o autor, tornou-se algo tão desastroso em nosso meio social. E completa 

dizendo que o discurso da velhice nasce sob o signo da patologia. 

 Atualmente, a toxina botulínica, conhecida com o nome comercial de Botox, já 

é aplicada em garotas a partir dos 20 anos, como medida preventiva ao surgimento 

de rugas no combate ao envelhecimento, segundo o site Hypescience. 

 Lembra Foucault (2004) que o nascimento da clínica médica concebido como 

um discurso de estrutura científica surge na passagem do século XVIII para o século 
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XIX. Nasce nesse período um tipo de ciência, a medicina, erguida sob a égide das 

ideias positivistas.  

 Para o autor, que descendia de uma família de médicos e de quem era 

esperado seguir com esse papel, quebrar esse paradigma já foi uma enorme 

transgressão, o que não o impede a fazer uma crítica contundente à dita medicina 

científica.  

 

No século XVIII, alguns tentaram extrair da precisão da balança um 
método racional para melhor se entender o funcionamento do corpo. 
No entanto, tudo isto foi abandonado para dar lugar a uma atividade 
artesanal: “a agilidade artesanal do quebra crânio substituiu a 
precisão científica da balança e, entretanto, é naquela que nossa 
ciência, a partir de Bichat, se reconhece”. (...) É dessa mudança na 
estrutura dos discursos que surge a possibilidade de uma 
experiência clínica, quando se pode falar do sujeito por intermédio de 
um discurso que possui uma estrutura científica. A pergunta típica do 
século XVIII: O que você tem? se transforma em: Onde lhe dói? E 
assim, as relações entre significante e significado se reorganizam 
propiciando o nascimento da clínica. (FOUCAULT apud SANTOS, 
1977, p. 11). 

 

 A pesquisadora Silva (2008), convida-nos a refletir sobre dois fatores que, no 

seu entendimento, se destacam no contexto, colaborando para dar forma à ideia de 

velhice: a formação de novos saberes médicos que investiam sobre o corpo 

envelhecido e a institucionalização das aposentadorias, esta mais recentemente. 

Nesse sentido, a velhice passa a ser associada à invalidez e à improdutividade.  

 Katz (1995), que também se baseia na conceituação foucaultiana de 

sociedade disciplinar, explica que a velhice, na sua história, foi imediata e 

intimamente relacionada à história do corpo. Ainda para o autor, a velhice apresenta-

se como um discurso importante no momento mesmo em que os sujeitos são 

inseridos na modernidade, isto é, na série moderna de disciplinamento. Tal discurso 

é fundamentado na biologia e é, portanto, resultado de análise relativa ao corpo 

envelhecido. 

 Em relação à condição da aposentadoria no envelhecimento, diz a autora 

Silva (2008) que é a partir da formalização desse processo que se amplia o olhar 

das disciplinas especializadas sobre a velhice. E explica:  
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Fruto do processo de industrialização, a criação de pensões foi uma 
resposta às modificações e aos problemas surgidos ao longo dos 
séculos XIX e XX. Com base no contexto francês, Lenoir (1979) 
realiza minuciosa análise do impacto gerado pela institucionalização 
das aposentadorias e pelo consequente aparecimento de agentes de 
gestão, na definição da velhice como categoria etária diferenciada e, 
posteriormente, na definição da terceira idade. No decorrer da 
segunda metade do século XIX, a velhice começou a ser objeto do 
discurso de legisladores sociais, dando ensejo à criação de 
instituições específicas, como as caixas de aposentadoria para a 
velhice, e à especialização progressiva de determinados hospícios 
em asilo para velhos. (p. 159). 

 

 Em O nascimento da clínica, Foucault (2004) fala que a abertura de 

cadáveres, com a anatomia patológica, colaborou para o surgimento de um novo 

discurso acerca da saúde, da doença e do envelhecimento. As lesões passam a 

explicar os sintomas. Mudam o olhar e a linguagem médica a partir de então. E, 

segundo o autor, em seu início, a anatomia patológica tomou o aspecto “de um 

fundamento enfim objetivo, real e indubitável de uma descrição de doenças”. Como 

assinala, ainda, “uma nosologia fundada na afecção dos órgãos será 

necessariamente invariável” (p. 144). Segundo ele, o patologista francês Marie-

François Xavier Bichat (1710-1802) seria o responsável por essa separação doente 

– doença. E diz: 

 

A anatomia de Bichat fez muito mais do que dar um campo de 
aplicação objetivo aos métodos da análise; ele a transforma em um 
momento essencial do processo patológico; realiza-a no interior da 
doença, na trama de sua história. Em certo sentido, nada está mais 
longe do nominalismo implícito do método clínico, em que a análise 
se apoiava, senão em palavras, ao menos em seguimentos de 
percepção sempre suscetíveis de serem transcritos em uma 
linguagem; trata-se agora de uma análise que diz respeito a uma 
série de fenômenos reais, atuando de maneira a dissociar a 
complexidade funcional em simplicidades anatômicas; ela libera 
elementos que não são menos reais e concretos, por terem sido 
isolados por abstração; descobre o pericárdio no coração, a 
aracnóide no cérebro e as mucosas no aparelho intestinal. A 
anatomia só pôde tornar-se patológica na medida em que o 
patológico anatomiza espontaneamente. A doença, autópsia na noite 
do corpo, dissecção no vivo. (FOUCAULT, 2004 p. 149). 

 

 É oportuno citar, aqui, Groisman (2002), quando afirma que, no exercício da 

anatomia patológica, a medicina passou a buscar, segundo ele, os sinais da doença 
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na superfície do corpo, o que significou um rompimento com um modelo secular de 

prática médica, que via a doença como produto da relação do indivíduo com forças 

cósmicas ou divinas. Diz o autor sobre os novos modos de conceber os sinais da 

doença: “A aceitação dessa prerrogativa significaria pensar que aqueles que 

sobrevivessem até a velhice avançada realmente teriam muito pouca esperança de 

escapar das debilidades e doenças físicas e mentais.” (p. 70). 

 No modelo novo, o corpo tornou-se um sistema de significados. Assim, 

voltando o seu olhar para as superfícies do corpo, o discurso sobre a senescência 

trataria de diferenciar o corpo envelhecido, reconhecendo sinais que o tornariam 

distinto do corpo jovem. E, nesse sentido, pode-se afirmar que o trabalho de Bichat é 

citado como paradigmático.  

 A partir dessas reflexões a respeito do corpo (que envelhece) para as 

ciências médicas, tem-se a “marca” da diferença: corpos jovens x corpos 

envelhecidos. No corpo do velho, segundo Bichat, numa proporção que afirma ser 

de sete entre dez pacientes, são encontradas artérias com esclerose e tecidos e 

órgãos que sofreram deterioração. E há pesquisadores que chegam a dizer que 

100% dos corpos dos idosos apresentavam tal característica. Assim, a velhice passa 

a um “estado fisiológico específico, cujas principais características se agrupam sob o 

signo da senescência”, segundo Silva (2008, p.158). E a senescência, então, precisa 

ser medicalizada e combatida. 

 De um lado, a velhice é obviamente uma questão biológica, portanto, comum 

a todos os seres vivos, em qualquer sociedade. Mas, por outro lado, apresenta-se 

de formas diversas em diferentes contextos históricos e culturais, inserindo-se numa 

rede complexa de intercâmbios sociais.  

 Katz (1996) explica que a ciência médica “reduziu o velho a uma relação 

espacial entre a superfície de seu corpo e o seu interior”. (apud IACUB, 2007, p.69). 

O que se nota é que a partir de um determinado momento, sobretudo, com a 

medicina que se desenvolve do século XVIII em diante, a velhice, enquanto tema, 

passa a ser vista numa perspectiva científica médica, cabendo ressaltar aí que esse 

foi um processo social com implicações na cultura, e que acabou transformando 

uma visão filosófica sobre o corpo e a pessoa, até então explicativa, para o corpo 

objeto de estudo da medicina. 



27 

 

  

 Iacub (2007) explica que a velhice foi “atravessada” por um microscópio, 

estabelecendo-se a diferença entre o corpo normal – do jovem – e o corpo 

patológico – do velho. Nesta visão se enquadra o que Foucault chama de “biopoder”. 

Sendo assim, o “anormal” deve ser trazido o mais rápido possível para a condição 

de “normalidade”. Isto é, passa a existir uma única referência de qualidade do corpo 

para duas ou mais realidades distintas.  

 Groisman (2002) faz uma série de considerações interessantes sobre a 

geriatria. Fundamenta-se na história, por exemplo, a partir de Haber (1986), que 

relata um conjunto de modificações na forma como a medicina percebia a doença e 

o corpo envelhecido. Isso ocorria nos séculos XVIII e XIX e se apresentava como um 

saber pré-geriátrico, um discurso sobre a senescência. Segundo Groisman:  

 

Uma das concepções da época sobre a senescência é a metáfora na 
qual o corpo era concebido como tendo uma quantidade limitada de 
vitalidade: “ao nascer, o organismo era agraciado com um 
suprimento de energia, que utilizava para crescer e se desenvolver.  
À medida que este suprimento diminuía, o corpo, já na idade adulta, 
era capaz apenas de se manter. Finalmente, a sua energia estaria 
gasta, e o corpo decairia lentamente. (p. 69).   

  

 Os tratamentos disponíveis não levavam em conta as diferenças de idade. 

Além disso, a debilidade dos velhos não era considerada algo tratável. 

Diferentemente da atualidade, em que a velhice precisa ser combatida e evitada. O 

impacto dessa nova concepção sobre o que significa envelhecer é bastante evidente 

ainda hoje.  

 Chama-nos atenção sobre o assunto a autora Tótora (2008), ao afirmar que: 

  

Todo esse procedimento de normalização tem como objetivo a 
contenção dos riscos de adoecer e de morrer. A tão propalada 
qualidade de vida, expressa nos enunciados de uma pluralidade de 
discursos, formaliza saberes que intensificam os dispositivos do 
biopoder. Envelhecer bem e com qualidade de vida tornou-se um 
lugar comum, um clichê repetido à exaustão. Tal enunciado, 
independentemente de seu grau de cientificidade, engendra 
inúmeros dispositivos de controle não somente dos velhos, mas do 
modo de vida de toda a população, com base na alegação de uma 
vida saudável para envelhecer bem. (p. 31). 
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 Aquele primeiro episódio, com a mulher de 32 anos de idade, trazido no início 

deste capítulo, pode ser o resultado do que se discute aqui. O medo da mulher de se 

aparentar velha traz, como bem diz Tótora (2008), o desencadeamento de 

 

uma verdadeira parafernália de receituários de como se deve viver, 
alimentando o mercado consumidor de saúde. (...) A prevenção é a 
senha que integra uma pluralidade de discursos: seja o das mídias, 
seja o dos profissionais de saúde. A maioria de qualquer faixa etária 
se oferece sem resistência a cumprir seu papel de domesticado 
consumidor. O marketing é um poderoso mecanismo de controle 
social, adestra os órgãos dos sentidos e elege o que é bom e ruim 
para se obter uma boa forma que varia a cada novo produto lançado 
no mercado, exigindo um consumidor flexível à mudança de hábitos. 
(...) Aliás, como afirma Deleuze, na sociedade de controle, 
diferentemente da sociedade disciplinar, o controle é de curto prazo 
e de rotação rápida, mas contínuo e ilimitado. (p.31). 

 

 

1.2 A Terceira Idade e o retorno do sujeito: uma possibilidade 

 

 A nova nomenclatura proporciona novos significados para a velhice e o 

envelhecimento? Há quanto tempo tal expressão passou a existir? Trata-se de uma 

categoria social? De um segmento cultural específico?   

 Creio que caberia iniciar qualquer discussão a esse respeito baseando-nos 

fundamentalmente na Gerontologia, bem como na História.  O termo Terceira Idade 

foi criado na Europa, no final da década de 1950. E a Gerontologia surgiu, segundo 

alguns autores, em 1903. O termo teria sido cunhado pelo médico russo Metchnikoff, 

do Instituto Pasteur, na França.  

 Mesmo que a história da velhice esteja permanentemente em construção, 

vale dizer que a categoria Terceira Idade não deixa de ser um marco na literatura 

especializada, responsável por importantes transformações e conquistas 

reivindicatórias bastante relevantes na sociedade. É a visão de muitos estudiosos a 

esse respeito. 

 O aposentado incapaz, improdutivo e excluído, politiza-se a partir de 

determinado momento. Sai do seu “descanso” e passa a exigir seus direitos. Nessa 
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marcha, recentemente, surge no Brasil o Estatuto do Idoso, cuja aprovação data de 

2003.  

 Quem são as pessoas que compõem esse grupo? Trata-se de um único 

grupo, isto é, pode-se dizer que é um grupo homogêneo do ponto de vista objetivo? 

E do subjetivo?  

 Silva (2008) questiona se o termo Terceira Idade substitui o de velhice no 

nosso cenário atual ou se ambos coexistem pacificamente. Concone (2007), 

também crê que o termo “velho” equivale ao da Terceira Idade. Para ambos os 

autores são termos que incomodam ainda, porque conservam o estigma da 

segmentação. Referem-se a quem está fora do lugar, ocupando espaços que 

deveriam ser exclusividade de jovens. 

 Para a autora Concone (2007), negar o idoso de carne e osso, seria negar a 

sua condição de finitude. E continua: 

 

De carne e osso, porque o “idoso idealizado” é objeto de respeito, pela 
“sabedoria acumulada”, pela “experiência”, pela “memória”. A idealização do 
idoso é a contrapartida e o reforço da negação de fato. Nessa linha de 
idealização respeitosa, jamais entraria em consideração que um idoso no 
ônibus na hora do “rush” pudesse ser, por exemplo, um “velho batedor de 
carteiras”...  Por que? Por que parece um contra-senso, afinal, é um idoso, 
por definição indefeso e “bom”. (p. 21). 

 

 Há, obviamente, diversas teorias que tratam da construção social da velhice. 

A ocidental tende a enxergar a pessoa idosa como decadente, prenunciando a 

morte, como já visto aqui, embora haja um movimento contrário em curso neste 

sentido – também já mencionado. A denominação “Terceira Idade” provém dessa 

tentativa de conferir um novo olhar à velhice. Assim como é também o termo “melhor 

idade”.  

 Segundo Goldfarb (1998), Terceira Idade é mais uma nomeação que funciona 

como um eufemismo. E diz: 

 

Um dos maiores estigmas contemporâneos é chamar a fase da velhice de 
„melhor idade‟. Para cada pessoa uma certa idade pode ser melhor: 
infância, adolescência ou maturidade. Chamar a velhice de melhor idade 
pode ser uma das formas de lidar com as dificuldades presentes nessa 
fase. (p.23). 
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 Cria-se ainda um modelo de velho “jovial” – ou o velho de alma jovem – 

aqueles, como nos diz Tótora (2008), que se esforçam por exibir  performance de 

juventude. Por trás disso, está o desejo de ser aceito pela sociedade, de ser visto 

como “normal”, a partir de uma referência única do corpo “sarado”.  

 A meu ver, Terceira Idade pode significar uma busca de espaço social (ainda 

que não o atinja completamente, num primeiro momento). Uma busca de 

reivindicação do sujeito múltiplo que envelhece e não quer ser excluído, 

desvalorizado como tal. Tem-se a impressão de que quando uma pessoa se 

apresenta como da Terceira Idade ela já quer o reconhecimento de sua condição 

social, seu status (ao menos almejado) de respeito, como categoria legítima, com 

direitos próprios. 

 Mercadante (1997) chama atenção sobre a Terceira Idade afirmando que não 

significa apenas um eufemismo nem tampouco um sinônimo de velhice de forma 

pejorativa, mas a apresentação de novas possibilidades, abrindo espaços de 

discussão e de representação daqueles e para aqueles considerados como à parte, 

uma abertura para novas atitudes, oportunidades de vivenciar experiências até 

então renegadas aos ditos mais velhos, idosos, como o desejo, a sexualidade, etc.   

 Cito Debert (1994) que prefere considerar o termo como outro processo de 

evolução, no qual a velhice passa, a partir das décadas de 1960-1970, a ser tratada 

como uma categoria específica, e que começa a ser vista também a partir do 

coletivo, uma questão coletiva, que pede mudanças de tratamento, de identificação 

de perfil demográfico, institucional, como por exemplo o caso das aposentadorias e 

outras medidas que interferem diretamente na economia, com impactos na ordem do 

familiar, do profissional/empresarial e do Estado. 

 Entre os jornalistas entrevistados, as respostas que versam sobre a velhice, 

de um lado, variam muito, como não poderia deixar de ser, e estão em geral em 

consonância com o estilo de vida e o momento em que cada um está inserido – o 

que corrobora o conceito de heterogeneidade dessa fase. O que nos faz pensar que 

diversos são os velhos e suas velhices. Por outro lado, o grupo se anuncia com 

determinadas características muito próprias de uma classe social dada, com 

formação universitária e na ativa, o que pode trazer para a discussão elementos de 
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convergência bastante importantes. O fato de estarem na ativa como profissionais 

liberais nos remete a uma trajetória profissional que partilha de uma condição social 

privilegiada em nossa sociedade. 

Tanto a diversidade como as semelhanças que coexistem no grupo são 

indicativos para se perceber o grau da complexidade que envolve o tema do 

envelhecimento. Retomando Mercadante (1997): “O destino da velhice, o ser velho, 

não é ser igualmente velho em todos os lugares, este destino é vivido de maneira 

variável segundo o contexto social”. (p.26). 

 

1.3 A relação tempo e memória no envelhecimento 

 

 Falar da velhice é trazer para nossa sociedade o incômodo tema da finitude. 

É trazer, ao mesmo tempo, noções de corpo na relação entre tempo e memória – o 

que fica e o que desaparece. No entanto, o que se percebe é que 

concomitantemente a tais concepções existe também, de maneira contundente, a 

cultura do consumismo, que se encarrega de negar – até onde seja possível – 

qualquer ideia da condição de finitude do corpo físico, mascarando sinais de 

envelhecimento, encobrindo a potencialidade do que se sente em relação ao tempo 

cronológico e o tempo kairós na sua história de vida.  

 Em relação a isso, vale citar Blessmann (2004) quando se refere a uma 

mente jovem em um corpo velho – alusão frequente em nosso meio. Segundo ela, 

solidifica-se aí a ideia de que ambos, corpo e mente, andam dissociados.  

 Segundo aponta Blessmann (2004), a visão dualista de homem tem origem 

na tradição antropológica ocidental. Platão (430-347 a.C.) já dizia que o corpo é o 

elemento material onde a alma repousa. Vemos aqui o corpo diminuído em relação à 

mente – esta sim responsável pela formulação de ideias e pela imortalidade. 

 O corpo sempre significou na tradição judaico-cristã um ponto de conflito 

entre o bem e o mal, desejo e castigo. As doenças, até o Renascimento, eram vistas 

como expiação dos pecados. Com a abertura dos cadáveres, como já mencionado 

aqui, a doença passa a ser associada a uma causa orgânica. O pensamento 

cartesiano traz a vitória da lógica sobre o misticismo.  
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 De acordo com Blessmann (2004), é a partir da teoria cartesiana que o corpo 

é concebido como máquina, e com esse corpo surgem as ideias de corpo utilitário 

da Revolução Industrial. 

  

Corpo que é manipulado, modelado, treinado, enfim, que se torna 
hábil e produz. Na sociedade pós-industrial, caracterizada pela 
difusão do saber e da informação, por uma tecnologia que ultrapassa 
a ciência e a máquina para tornar-se social e organizacional, surge 
uma nova forma de controle, onde o corpo dominado não é apenas o 
do trabalhador. (p.25).  

 

 Para Blessmann, no capitalismo, o corpo aparece também dividido: matéria 

que se sobrepõe à mente. Ao mesmo tempo, sugere o autor que nesse momento se 

inscreve uma nova corporeidade – ou seja, uma forma nova de ver o homem.  

 Conforme observa Tótora (2008), há um nítido apelo à imagem em nossa 

cultura, que nos leva a pensar o corpo como objeto a ser moldado, controlado.  

 Para Nietzche (1974), o homem é inteiramente corpo. A alma é uma parte 

deste corpo. Ainda citando Blessmann, vemos aqui as ideias de Merleau-Ponty 

(1999).  

 

É ele quem formula um conceito de corpo não mais orientado pelo 
dualismo mente-corpo, que o coloca na condição de objeto, mas sim 
como um modo de ser, modo de se manifestar no mundo, 
reconhecendo que a presença do homem no mundo é corporal, esta 
é a sua forma de ser no mundo (...). A ideia de corpo concebida por 
Merleau-Ponty nos remete à corporeidade. (BLESSMANN, 2004, p. 
26).  

 

 O processo de envelhecimento nos desafia a pensar o corpo que sofre 

transformações ao longo do tempo; de um lado, o corpo natural, que corresponde a 

um ciclo biológico; de outro lado, o corpo simbólico, fruto de construções sociais e 

culturais.  

 Mercadante (1997) diz que é no corpo que se dá a primeira vivência da 

velhice.  

O corpo por si só não revela como atributo a velhice, mas uma vez 
que ela, como estigma, se instala no corpo, ela passa a inquietar o 
idoso. Certamente a inquietação é decorrente de uma avaliação 
também estigmatizada e, assim sendo, uma abominação do velho 
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diante de seu próprio corpo. A visão de um corpo imperfeito – “em 
declínio”, “enfraquecido”, “enrugado” etc. – não avalia só o corpo, 
mas sugere imediatamente ampliar-se para além do corpo, sobre a 
personalidade, o papel social, econômico e cultural do idoso (...). 
Nessa correlação, a ideia de tempo é uma das fundamentais. (p.29). 

  

 Como bem diz Goldfarb (2005), o homem se reconhece temporal quando 

toma consciência de si. A inscrição das coisas no tempo apresenta-se em ritmo 

diferente para cada pessoa e em cada situação. Dessa forma, sabemos, mesmo 

sem teorizar, que duas horas podem ser muito tempo quando se trata de fazer um 

trabalho maçante, mas também podem ser muito pouco quando é este o tempo que 

se tem para ficar próximo de uma pessoa amada.  

 

Convivemos com duas representações do tempo, a do tempo circular 
baseado na repetição, onde tudo permanece igual, e a do tempo 
sucessivo, produtor de história. O homem escreveria sua história em 
um tempo sucessivo, enquanto a natureza estaria marcada por ciclos 
vitais repetitivos. (p.52). 

 

 Para a autora, pensar em nossa história de vida é fazer diferentes leituras do 

mesmo texto em épocas diferentes. A temporalidade humana se constrói sobre uma 

linha temporal que, a partir do presente, permite-nos avaliar o passado, retificá-lo e 

projetarmos no futuro. E continua: 

 

Sempre acharemos coisas novas e as entenderemos de diferentes 
maneiras; construiremos interpretações diversas para o mesmo fato, 
porque o tempo e a experiência de vida nos oferecerão essa 
possibilidade. O passado não contém em si mesmo o sentido do 
presente, pois é a partir do presente que se constrói um sentido para 
o passado. (p.42).  

 

 De forma similar Martins (1998) convida-nos a refletir também sobre o tempo 

e o envelhecimento. Para o autor, a exemplo de Goldfarb (2005), o homem – e só 

ele – vive uma dupla temporalidade – o tempo cronológico e o tempo existencial. A 

consciência a respeito dessa temporalidade, vale lembrar, constrói-se aos poucos e 

se manifesta de forma extremamente peculiar para cada indivíduo. Isso quer dizer 

que as noções de passado, presente e futuro – as memórias de cada um – são 
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mediadas por características pessoais, com base em contextos históricos, culturais e 

existenciais. 

 Voltando à questão da temporalidade, a cronológica, obviamente, diz respeito 

ao tempo demarcado por segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos.  

 É, por definição, segundo Martins (1998), o tempo da modernidade, pouco 

afeito às lembranças do passado. É esse tempo o responsável por dividir a 

existência humana em fases (infância, adolescência, vida adulta e velhice), 

conferindo a cada uma um papel específico. Quem ousar burlar as regras pode 

correr o risco de se sentir desajustado, fora de lugar, alvo de preconceito. 

 Já a temporalidade existencial passa distante dos marcadores cronológicos. 

Caracteriza-se por não ser linear, mas sim cíclica, como já afirmado. Martins (1998) 

nos diz que o tempo humano é também um tempo interno – ele implica também na 

inclusão da subjetividade. “O homem não está no tempo, o tempo é que está no 

homem.” (p.12). 

 No contexto de nossa sociedade contemporânea, a passagem do tempo se 

revela cruel ao homem, conforme afirma Bobbio (1997). A velocidade com que as 

mudanças se processam colocam em posição antagônica aqueles que sabem das 

coisas e aqueles que não sabem. Os velhos se encaixariam no segundo grupo, 

confirmando o estigma. 

Mautner (2003), como psicanalista, diz que:  

 
A ditadura do relógio define a nossa relação com o mundo mais do 
que desejamos e imaginamos. Desde que nascemos, vamos 
introjetando o dever de funcionar na cadência geral. Isso leva à 
comparação ininterrupta e à consequente e inevitável competição: 
“Estou adiante, atrás ou emparelhado?” É sob uma eterna auto-
observação que nossa auto-estima se constitui. “Quem acompanha 
os outros é bom”, “Quem se adianta fica entre os melhores”, “Quem 
se atrasa é menos”. (p.12).  

 

 A autora afirma que a relação entre o relógio e a produção industrial é 

orgânica. Para ela:  

Não se conhece modernidade fora da ditadura do relógio. Diante 
disso, somos todos iguais, tudo depende do que conseguimos salvar 
de diferente, nosso, pessoal. Em geral, somos resultantes da 
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interação com esse artefato mecânico-tecnológico que nós mesmos 
criamos há menos de mil anos. (p. 12). 

 

 Mercadante (1997) nos lembra que, na construção de um novo tempo, o 

resgate da memória é fundamental. Mas aponta que o velho não pode ser 

merecedor apenas de reviver seu passado, como muitos insistem. “Ele não viveu e 

vive só no e do passado, ele vive o presente e projeta também para o futuro.” (p.30) 

É, neste sentido, que o direito à memória, segundo Mercadante, faz de cada pessoa 

um historiador de si mesmo.  

 Os entrevistados para este trabalho, como será visto adiante, mostram-se 

recompondo seu passado por meio do presente. E também falam sobre seu futuro. 

Trabalham com representações e interpretações que se renovam no momento de 

dizer, recontar suas trajetórias de vida. O diferencial é a forma como reelaboram 

cada momento vivido.  

 Cito, ainda, Mercadante (1997): “Por outras palavras, além da sociabilidade, a 

memória é fundamental na constituição da subjetividade.” Bosi (1987), autora 

importante para essa discussão a respeito do tempo e da memória, afirma que 

lembrar não é só reviver, mas também reconstruir.  

 

O que percebo em mim quando vejo as imagens do presente ou 
evoco as do passado? Percebo, em todos os casos, que cada 
imagem formada em mim está mediada pela imagem, sempre 
presente, do meu corpo. (Bergson apud Bosi, 1987, p. 18) O 
sentimento difuso da própria corporeidade é constante e convive, no 
interior da vida psicológica, com a percepção do meio físico ou social 
que circunda o sujeito. (BOSI, p.18).  

  

Mais uma vez cito Bergson (1990), que diz que a memória é o lado subjetivo 

de nosso conhecimento das coisas. A lembrança seria a sobrevivência do passado. 

Nesse sentido, como será visto mais adiante, no Capítulo 3, as imagens que são 

trazidas pelos entrevistados veem carregadas de corporeidade, numa combinação 

entre passado e presente em movimento e recriação.  

 Afirma Bosi (1987): 
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O caráter livre espontâneo, quase onírico da memória é, segundo 
Halbwachs, excepcional. Na maior parte das vezes, lembrar não é 
reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, como imagens e ideias de 
hoje, as experiências do passado. (...) A lembrança é uma imagem 
construída pelos materiais que estão agora à nossa disposição. No 
conjunto de representações que povoam nossa consciência atual, 
por mais nítida que nos pareça, a lembrança de um fato antigo ela 
não é a mesma imagem que experimentamos na infância, porque 
nós não somos os mesmos de então e porque nossa percepção 
alterou-se e, com ela nossas ideias, nossos juízos de realidade e de 
valor. (p. 25).  

  

Halbwachs (2006) fala da relação íntima entre memória individual e meio 

social. “O grupo é suporte da memória se nos identificamos com ele e fazemos 

nosso seu passado”. (p. 414). 

 O tempo na memória, nos quadros coletivos, segundo o autor, não se forma 

com base em datas, nomes e fórmulas reconhecidamente memoráveis para toda 

uma sociedade. Nesse caso, advém da relação que o grupo, no qual o indivíduo 

está inserido, estabelece, a partir de eventos que lhes façam sentido. Os recursos 

da memória, sob diversas classificações, entre elas a memória social, como dita 

aqui, serão constantemente acionados neste trabalho, entremeando-se com os 

tempos cronológicos e kairós. 

 Vale trazer para este capítulo ainda o conceito de cultura de Geertz (1973). O 

autor afirma que qualquer sociedade humana imprime significado a tudo a que lhe 

pertence. Tudo o que é produzido pelo humano é cultural e é passível de 

interpretação. Importante ressaltar também que interpretar os significados das 

coisas, na análise de determinado grupo, em um contexto específico, é fundamental 

para que se entenda melhor com quem se dialoga.  

 Dessa forma, escutar o que dizem e como dizem os nossos entrevistados a 

respeito da velhice e do envelhecimento é também tentar compreender os 

significados impressos no âmbito da cultura, em seus vários desdobramentos. 
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CAPÍTULO 2 

A METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

2.1 Das questões aos questionamentos objetivos e subjetivos 

 

De cunho autobiográfico, na medida em que o desencadeador deste trabalho 

é a experiência da pesquisadora e jornalista com o tema do envelhecimento, 

levando em conta inquietações de ordem objetivas (aquele ambiente do jornal) e de 

ordem subjetiva (na emoção de se sentir velha de alguém), o que se vai levar em 

conta como foco principal é o entrelaçamento dos tempos cronológico e kairós na 

trajetória de vida das pessoas, optando aqui em procurar compreender melhor o 

processo de amadurecimento na profissão e na vida pessoal diante da condição da 

velhice. Para isso, recorreu-se a entrevistas com um grupo de jornalistas ativos na 

profissão (um total de seis), que contassem com mais de 60 anos de idade, padrão 

etário estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) para definir, 

cronologicamente, o idoso nos países em desenvolvimento. 

Os depoentes foram escolhidos de modo livre pela pesquisadora, que adotou 

como critério básico de seleção o exercício profissional específico, concentrado, em 

grande parte, na imprensa paulistana, assim como procurou equilibrar a quantidade 

de homens e mulheres entrevistados (foram três de cada sexo). Importante ressaltar 

ainda que esses seis entrevistados são jornalistas expressivos em seus campos de 

atuação e trazem consigo informações relevantes a respeito. 

 A pesquisa se propõe seguir metodologia qualitativa, utilizando a técnica da 

entrevista semiestruturada, em que se mesclaram algumas perguntas abertas com 

uma conversa informal. 

  Com dez questões propostas, abaixo relacionadas, procurou-se 

entender o significado da velhice e do envelhecimento para esses jornalistas, diante 

do impacto da variável idade no desenvolvimento da carreira profissional e na vida 

pessoal. Por meio das perguntas, buscou-se igualmente verificar a relação entre 

envelhecimento e amadurecimento para os entrevistados, observando, em suas 

falas, quais significados são mobilizados para se referir à questão da velhice. Que 
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peso a velhice ocuparia na carreira deles, sobretudo, com o advento das novas 

tecnologias no âmbito da comunicação. Aliás, processo na grande maioria das vezes 

conciliado em nosso meio social ao jovem, o que acaba contribuindo para o 

desenvolvimento de algumas relações mais ou menos conflituosas entre as 

gerações e também na tomada de decisões no próprio trabalho com os profissionais 

jornalistas mais novos e mais velhos.  

 Como base teórica, a pesquisadora apoiou-se em autores que apontam para 

a construção social de uma identidade de velho em nosso meio, como Beauvoir, 

Minayo, Coimbra, Mercadante, Tótora. Procurou-se compreender os mecanismos do 

biopoder e a regulação dos sujeitos baseando-se em Foucault – autor fundamental 

para elucidar a forte analogia que nossa sociedade costuma fazer entre a velhice e a 

doença. 

 A passagem do tempo na vida dos jornalistas entrevistados articula-se neste 

material através de uma busca para melhor entender como dialogam os tempos 

cronológico e kairós, tomando como base as ideias de Martins, bem como de 

Medeiros. 

 Cabe ressaltar ainda que, no referente à metodologia aplicada neste trabalho, 

a pesquisadora recorre ao autor Richard Sennett que, em seu livro A corrosão do 

caráter (2007), chama atenção para o envolvimento pessoal e teórico que mantém 

com seus entrevistados. Um dado importante para a compreensão da vida dos 

sujeitos entrevistados na relação com o trabalho.  

 Da mesma forma, no tocante à metodologia, em Sennett (2007) procura-se 

reunir fontes diversas para alicerçar informações e narrativas históricas e de 

trabalho, e, aqui, ao mesmo tempo, reflexões teóricas sociogerontológicas, 

relacionando-as à história pessoal e profissional da jornalista pesquisadora.  

 

O leitor muitas vezes encontrará ideias filosóficas aplicadas a 
experiências concretas de indivíduos ou por elas testadas. Não me 
desculpo por isso; uma ideia precisa suportar o peso da experiência 
concreta, senão se torna mera abstração. (2007, p. 11).     

  

 Ouvindo esses colegas, dando voz a um segmento fundamental na área da 

grande imprensa, o intuito deste estudo esteve todo momento concentrado na 
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possibilidade de contribuir para uma reflexão mais acurada a respeito do exercício 

profissional, sensível e comprometido com as humanidades, baseando-se na ideia 

de que a velhice é uma questão complexa, que envolve vários níveis de 

manifestação, seja no âmbito do biológico, do histórico, do social, do cultural, do 

psicológico, etc. 

 Às perguntas que se seguem abaixo, os entrevistados fornecem informações 

e dados repletos de significados e interpretações. Nesta pesquisa de cunho 

qualitativo, ressalta-se mais uma vez o intuito de analisar tais informações e 

interpretações fornecidas por eles, procurando com isso ampliar suas respostas na 

busca de uma sistematização crítica.  

 Cito Geertz (1973), porém trazendo-o, agora, para uma perspectiva 

gerontológica: 

 

(...) o objetivo da antropologia é o alargamento do universo do 
discurso humano. De fato, esse não é seu único objetivo (...). No 
entanto, esse é um objetivo ao qual o conceito de cultura semiótico 
se adapta especialmente bem. Como sistemas entrelaçados de 
signos interpretáveis (o que eu chamaria símbolos, ignorando as 
utilizações provinciais), a cultura não é um poder, algo ao qual 
podem ser atribuídos casualmente os acontecimentos sociais, os 
comportamentos e as instituições ou os processos; ela é um 
contexto, algo dentro do qual eles podem ser descritos de forma 
inteligível – isto é, descritos com densidade. (p. 24).    

 



40 

 

  

Questões 

 

1. Quando e por que decidiu ser jornalista? 

2. Como foi o processo de construção de sua carreira como jornalista? 

3. Você considera que a passagem do tempo beneficiou o exercício do seu 

trabalho profissional? Por quê? 

4. Que avaliação faz da sua produção, do início da carreira até agora? 

5. O que é ser velho para você (ou como define o seu envelhecimento e a sua 

velhice)? 

6. Você acha que o jornalismo influenciou – positivamente ou não – a visão 

que você tem hoje sobre o seu próprio envelhecimento e o dos outros? 

7. Acha que o profissional jornalista tem mais vantagens sobre outros no 

tocante à questão da tecnologia (maior familiaridade com as ferramentas, por 

exemplo), por conta de sua necessidade em se valer desse recurso para se 

manter no mercado como freelancer e mesmo para se atualizar e manter 

contato com outros colegas? Que tipo de vantagens – ou não – isso poderia 

lhe trazer, do ponto de vista físico, psicológico e social? 

8. No seu dia a dia de trabalho, convive ou já conviveu com pessoas de idade 

muito diferentes da sua? Se sim, de que forma avalia essa convivência 

intergeracional?  

9. Conte um fato marcante na sua vida de jornalista? Marcante por quê? 

10. O que imagina para o seu futuro profissional e pessoal? 

Fonte: elaboração da autora. 
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2.2 Para além dos muros da imprensa 

 

 As razões desta pesquisa estão centradas na possibilidade de contribuição 

em trazer para o debate acadêmico, pela Gerontologia, uma série de 

questionamentos sobre a velhice e o envelhecimento do profissional jornalista na 

relação com o trabalho, no convívio entre gerações no ambiente da grande da 

imprensa, fomentando, assim, uma discussão que amplie o conceito de bem-estar, 

de longevidade e de inclusão social do idoso, abrindo perspectivas que possibilitem 

muitas e diversas formas de vivência da velhice, para além dos muros da imprensa.  

 Esse debate, acima citado, a meu ver, tende a ser levado a outras áreas do 

conhecimento, favorecendo a desconstrução da imagem pejorativa do velho, do 

idoso, e de suas relações no mercado de trabalho, como algo problemático, 

colocando-o à margem social.  

 Todavia, no referente ao método de pesquisa adotado, lembro ainda o que diz 

Bourdieu (apud MINAYO, 2000), ao afirmar que o método não deve servir como uma 

camisa-de-força, mas sim como algo que venha nortear o propósito de busca, dando 

rumo às inquirições pertinentes. 

 No que diz respeito à forma das entrevistas, aqui usada, retomo também 

Becker (1999), quando afirma:  

 

A entrevista semidiretiva ou semidirigida é certamente a mais 
utilizada em investigação social. É semidireciva no sentido em que 
não é inteiramente aberta nem encaminhada por um grande número 
de pesquisas precisas. Geralmente, o investigador dispõe de uma 
série de perguntas-guia, relativamente abertas, a propósito das quais 
é imperativo receber uma informação da parte do entrevistado. Mas 
não colocará necessariamente todas as perguntas pela ordem em 
que as anotou e sob a formulação prevista. Tanto quanto possível, 
„deixará andar‟ o entrevistado, para que este possa falar 
abertamente, com as palavras que desejar e pela ordem que lhe 
convier. O investigador esforçar-se-á simplesmente por 
reencaminhar a entrevista para os objetivos cada vez que o 
entrevistado deles se afastar e por colocar as perguntas às quais o 
entrevistado não chega por si próprio ao momento mais apropriado e 
de forma tão natural quanto possível. (Becker apud Minayo, 2000, 
p.128). 
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 A escolha da entrevista como método se deu por se tratar de um modo 

bastante ligado ao ofício do jornalista e, também, por acreditar que essa maneira de 

registro poderia nos encaminhar a direções ainda não previstas, porém 

enriquecedoras a partir dos depoimentos.  

 Segundo Minayo (2000), são muitos os autores que tratam do tema 

entrevista. Entre eles: Thiollent; Schrader; Michelat; Kandel; Goode & Hatt; Hyman. 

E diz: 

 

Mediante a entrevista podem ser obtidos dados de duas naturezas: 
(a) os que se referem a fatos que o pesquisador poderia conseguir 
através de outras fontes, como censos, estatísticas, registros civis, 
atestados de óbitos etc. São dados a que Lundberg chama „objetivos‟ 
(1946); Parga Nina denomina „concretos‟ (1983) e Gurvitch (1955) os 
qualifica como pertencentes ao nível „ecológico ou morfológico da 
realidade. (b) os que se referem diretamente ao indivíduo 
entrevistado, isto é, suas atitudes, valores e opiniões. São 
informações ao nível mais profundo da realidade que os cientistas 
sociais costumam denominar „subjetivos‟. Só podem ser conseguidos 
com a contribuição dos atores sociais envolvidos. (2000, p. 131). 

 

 Como será visto adiante, no Capítulo 4, é bem interessante a verificação de 

dados que foram surgindo como elemento surpresa completamente imprevisível 

para quem entrevistava. Tanto elementos de estranhamento como de identificação. 

Uma pergunta aparentemente simples trouxe algumas vezes vivências e 

comentários que transcendiam a intenção primeira.  

 

2.3 De uma entrevista ninguém sai ileso 

 

 Quando me especializei em Jornalismo Literário, pela ABJL (Academia 

Brasileira de Jornalismo Literário), em 2006, vi aumentar em mim o gosto pela 

entrevista. Passei a olhar, então, os entrevistados de forma muito mais atenciosa, 

sensível e livre das amarras do dito “jornalismo diário da grande imprensa”, que tem, 

geralmente, perguntas prontas para respostas que precisam ser ouvidas de uma 

determinada maneira. 
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 No Jornalismo Literário, aprende-se a ser meticuloso como devem ser os 

cientistas sociais. Na qualidade de jornalista e pesquisadora, os ensinamentos 

aprendidos no curso de Jornalismo Literário são de grande importância para um 

trabalho de campo bem feito e de qualidade. 

 Vilas Boas (s.d) escreve sobre Jornalismo Literário, em artigo que poderia ser 

visto como um dos pilares em que se sustenta a modalidade jornalística como tal. Ao 

se referir ao livro de Ecléa Bosi, Velhos Amigos, (2003) afirma: 

 

O humano possui ainda o diferencial de poder reviver o passado 
mentalmente, e de resignificá-lo. Todas as pessoas vivas, e não 
apenas as famosas, compõem a memória social e coletiva. Ecléa 
Bosi nos dá exemplos a partir da matéria descartada pelo jornalismo 
frugal: “... é do cotidiano que brota a magia”, escreve ela, “a 
brincadeira que vai transformando uma coisa em outra. (...) o tecido 
das vidas mais comuns é atravessado por um fio dourado: esse fio é 
a história”.   

 

E mais adiante, Vilas Boas complementa na sua citação de Bosi (2003): 

As histórias de vida estão povoadas de coisas perdidas que se daria 
tudo para encontrar: elas sustentam nossa identidade, perdê-las é 
perder um pedaço da alma (p. 27)”, escreve Ecléa. (...) A alma são 
os objetos, que apalpamos, mas também os sentimentos (...) Antes 
de racionalizar, precisamos sentir, como fazem os artistas e os 
cientistas. Ecléa Bosi aproveitou o prodigioso poder de evocação da 
memória para explorar a diversidade, apostar no encontro (...), 
percorrer o mundo caminhando (...).  

  

A meu ver, é imprescindível e inspirador que o pesquisador esteja disposto a 

não agir como autômato diante de seu entrevistado – um risco que todos corremos, 

seja por falta de tempo, experiência, desejo de concluir rapidamente o trabalho, 

entre outros motivos. Vale se apegar ao humanismo do Jornalismo Literário para 

que a entrevista (científica ou não) apresente rigor, precisão e emoção. Afinal, 

quando é escolhido um tema para estudo já está ali colocado muito do pesquisador. 

O tema faz parte de quem o escolhe e o realiza. Não existe imparcialidade total. Há 

quem argumente que isso implica perda da cientificidade.  

 Segundo Minayo (2000),  
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o que torna a entrevista instrumento privilegiado de coleta de informações 
para as ciências sociais é a possibilidade de a fala ser reveladora de 
condições estruturais, de sistemas de valores, normas e símbolos (sendo 
ela mesma um deles) e ao mesmo tempo ter a magia de transmitir, através 
de um porta-voz, as representações de grupos determinados, em condições 
históricas, sócio-econômicas e culturais específicas. Vários estudiosos 
apontam essa particularidade de a comunicação verbal ser uma forma 
privilegiada de interação e para a sua densidade enquanto fato social. 
Bakhtin considera a palavra como o fenômeno ideológico por excelência: “A 
palavra é o modo mais puro e sensível de relação social.” (p.133). 

  

No referente à entrevista, também sou levada a pensar, com base na 

experiência de jornalista, que ela nos transforma e, ao mesmo tempo, transforma o 

entrevistado, isto é, não se sai ilesa dessa experiência.  

 A esse respeito, Minayo (2000) afirma: 

 

A premissa básica, em ambos os casos, é de que a entrevista não é 
simplesmente um trabalho de coleta de dados, mas sempre uma 
situação de interação na qual as informações dadas pelos sujeitos 
podem ser profundamente afetadas pela natureza de suas relações 
com o entrevistador. (p.134). 

  

Por fim, ainda tratando da metodologia neste trabalho, gostaria de falar sobre 

a importância da chamada “escuta sensível”, ideia bastante divulgada no meio 

jornalístico, e que pude entender mais profundamente como postura profissional 

diante do sujeito entrevistado. Citando Macedo (2000) como “uma autêntica 

ausculta, porque visceral.” (p. 144). 

 Ao se considerar nesta pesquisa a dimensão objetiva, assim como a da 

subjetividade, busca-se o ser que envelhece (todo ser envelhece, não é mesmo?), 

desde a entrevistadora (pesquisadora) até os entrevistados, e suas relações 

profissionais e sociais.  
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CAPÍTULO 3 

OS ENTREVISTADOS 

 

3.1. O tempo cronológico e o tempo kairós nas entrevistas 

 

Primeiramente, neste capítulo, o leitor é convidado a conhecer o grupo dos 

jornalistas entrevistados na pesquisa, adiantando, porém, informações introdutórias 

sobre cada um, para pontuar, assim, o tempo cronológico – marcado por nome, 

idade, lugar de nascimento, formação, atividade, vínculo profissional.  

Depois vão aparecer suas respostas, seguidas de vários comentários. É nesta 

segunda parte que será encontrado com maior clareza e intensidade o tempo kairós, 

ou seja, aquele relacionado à experiência mais profunda do sujeito em relação ao 

que é e ao o que representa. 

Como afirma Martins (1998): “há, necessariamente, uma diferença entre o 

humano e os objetivos da natureza. Estes últimos estão simplesmente presentes em 

nosso aparelho perceptual. A existencialidade porém é que é, em si mesma, a 

estrutura essencial do ser humano.” (p. 2). 

Para desconstruir a ideia e o estigma de que o ser humano tem sua 

capacidade mental reduzida às possibilidades físicas, é importante retomar  Martins 

(1998), ao afirmar que o que nos conduz a tal pensamento são as ciências naturais 

e as ciências humanas que se utilizam da metodologia específica destas primeiras. 

Neste sentido, vale identificar nos depoimentos dos jornalistas a maneira 

como vão relatar as suas vidas, ou melhor, as suas existencialidades, estando 

intimamente atreladas ao tempo da emoção e da afetividade por eles vividos. 

“Porque o tempo é o sentido da vida. Sentido num curso d‟água, sentido de 

uma frase, sentido de um valor, ou sentir de um perfume (...).” (MARTINS, 1998, 

p.3). 
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 Cecilia Thompson (CT), 74 anos, nasceu em São Paulo/SP. Estudou 

Jornalismo na Escola de Jornalismo Cásper Líbero (quando esta era ligada à 

Faculdade de Filosofia São Bento da PUCSP), Direito (na São Francisco/USP por 2 

anos), Letras Anglo-Germânicas na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

USP/Maria Antônia, Filosofia na USP. Proficiência em Inglês em Michigan/EUA). Na 

ocasião da entrevista, trabalhava como freelancer para o Discovery Channel 

Communications.   

 

Maria José Gomes dos Reis (MJGR), 63 anos, natural de São Paulo/SP. 

Exerce profissão de jornalista sem ter cursado a faculdade. Estudou Letras e 

Cinema na USP (cursos incompletos) e formou-se em Pedagogia. Na ocasião da 

entrevista trabalhava como freelancer para a Editora Viva seu Tempo (Guia do 

Turista e Guia da Terceira Idade) e para a Gabel Comunicações (Revistas de Bairro 

Higienópolis, Perdizes, Jardins e Vila Nova Conceição). É idealizadora e 

responsável pela produção de uma série de programas para a TV Brasil, É a 

Vovozinha.  

 

Mylton Severiano (MS), 70 anos, natural de Marília/SP. Exerce profissão de 

jornalista sem ter cursado a faculdade. Tem formação como acordeonista pelo 

Conservatório Musical Santa Cecília, em Marília/SP. Cursou dois anos e meio a 

Faculdade de Direito do Largo São Francisco/ USP. Em 1960, começou a trabalhar 

na Folha de S. Paulo. Como freelancer, escreve para diversas publicações. Na 

ocasião da entrevista, mantinha, com o fotógrafo Amancio Chiodi, o blog 

fotoamancius.blogspot.com; com Katia Reinisch, uma página mensal, chamada Em 

Plantando Tudo Dá, na revista de bordo da TAM Almanaque Brasil de Cultura 

Popular. Lançou, em 2010, com Palmério Dória, pela Geração Editorial, o livro 

Honoráveis Bandidos – Um retrato do 

Brasil na Era Sarney. Escrevia, quando foi entrevistado, um livro sobre a revista 

Realidade.  

 

 

http://fotoamancius.blogspot.com/
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Regina Neves (RN), 62 anos, nasceu em Belo Horizonte/MG. Estudou 

Comunicação Social – Jornalismo na UFMG. Na ocasião da entrevista, colaborava, 

como freelancer, para diversas publicações. Prestou serviço para o site da Sadia 

Food Services. Também elaborou o conteúdo do site da revista de Belo Horizonte 

Fato Relevante. Mantinha o blog www.dietegourmet.blogspot.com e preparava o 

lançamento de um outro sobre envelhecimento intitulado Outono.  

 

Renato Pompeu (RP), 69 anos, nasceu em Campinas/SP. Exerce Jornalismo 

sem ter feito a faculdade. Estudou na Aliança Francesa e na Sociedade Brasileira de 

Cultura. Cursou, sem ter concluído, Ciências na USP. Na ocasião da entrevista, 

prestava serviço, como freelancer, para algumas publicações, entre elas, as revistas 

Caros Amigos e Carta Capital.  

 

Ruy Fernando Barboza (RFB), 67 anos, nasceu em Paranaguá/PR. Exerce 

Jornalismo sem ter feito a faculdade. Formou-se em Direito pela São Francisco/USP.  

É mestre em Comunicação pela ECA/USP e psicanalista com formação na Escola 

Freudiana de São Paulo. Formado também em Psicologia, pela Universidade São 

Marcos, em Psico-oncologia, pelo Creighton Health Institute, Califórnia, e em Análise 

Bioenergética pelo International Institute of Bioenergetic Analysis, de Nova York. Na 

ocasião da entrevista ocupava os cargos de coordenador geral da Secretaria de 

Comunicação Social do Supremo Tribunal Federal e coordenador da Rádio e da TV 

Justiça, em Brasília, DF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dietegourmet.blogspot.com/
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3.2 As entrevistas 

 
 

hora certa ou certa hora... 

 

relógios marcam corpo: rugas no rosto. não sabem 

o senso do mundo, o centro do mundo. Minhas  

recordações. as suas. relógios não sabem os olhos  

do espaço onírico, não imaginam tempos espirais 

que rezam em redes da retina múltiplos 

deslocamentos de horas, pessoas, acontecimentos 

... retilínea a marcação do relógios, contrária ao 

espelho da memória que, sob planos diversos e 

esparsos, re-significa em batidas de coração 

o desmedido ato aventureiro de viver, intercalando 

em seu batuque poético: o tom grave e o tom 

agudo, na cadência do som, ressuscitados. 

 

(Magali Oliveira Fernandes) 

 
 

Com o propósito de facilitar a leitura e o acompanhamento desses 

depoimentos, na forma de entrevistas, optou-se em apresentar, para cada pergunta 

feita, o conjunto das seis respostas num mesmo bloco. 

De um lado, tem-se a explanação das questões, uma a uma, como que 

servindo de roteiro básico, norteador para o que vai se explanar – um roteiro em 

busca dos sujeitos nas suas relações com o tempo, a profissão e o envelhecimento. 

De outro lado, conta-se com o bloco das respostas, enfatizando, portanto, as 

semelhanças e as diferenças trazidas pelo grupo. Também, vale adiantar que o 

material passou por uma pequena edição técnica, a fim de possibilitar a melhoria 

dessa exposição, sem ferir a sua forma nem prejudicar o conteúdo na sua íntegra. 
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1. Quando e por que decidiu ser jornalista? 

CT: Creio que me decidi muito cedo, pois em velhos cadernos de anotações 

já falo nisso. Fazia jornaizinhos para as bonecas – minhas, de minha irmã e da 

nossa melhor amiga e vizinha –, com notícias, fofocas, figurinos, sugestões culturais 

e receitas. Era mais uma “revista de mulherzinha”. E, mais tarde, fui sempre a 

encarregada dos jornais estudantis e universitários de onde estudava. Onde não 

tinha, eu criava.  

A razão disso: um tio jornalista, João Raymundo Ribeiro, diretor do 

Suplemento Cultural do extinto mas célebre Correio Paulistano, ligado à Semana de 

22, que me mostrava seus textos, me abriu sua biblioteca (embora eu ainda fosse 

criança, e pela qual nenhuma das primas se interessava), com coleções de O 

Cruzeiro, Life e revistas italianas, francesas e brasileiras, e me comprava revistas 

infantis como O Tico-Tico e a argentina Billiken (meus primeiros contatos com as 

línguas que hoje falo, e traduzo, foram aquelas revistas).  

Outra razão: nos anos 40 e 50, mulher quase não ia para a universidade; 

quando estudava e trabalhava (até casar) era o curso de Secretariado ou de 

Biblioteconomia, raramente outros. Minhas três primas mais velhas se formaram 

secretária e bibliotecária, mas eu achava pouco, achava secretária, por exemplo, 

uma função que ficava “submetida ao homem”, numa cópia da função de esposa (e 

os filmes americanos mostravam as secretárias, não raro, como amantes dos 

chefes). Então fui “fuçar” e descobri o curso de Jornalismo da Cásper Líbero (me 

formei na 8ª turma,  acho, como está no livro da Regina Helena de Paiva Ramos, 

aluna um ano antes de mim, A Invasão das Redações). 

 

MJGR: Foi um processo natural – isto é, sempre soube, desde criança, que 

queria ser jornalista. Naquela época, anos 1960, não havia a regulamentação da 

profissão nem a necessidade de fazer faculdade específica.  

 

MS: Eu era garoto, em Marília, por volta de uns 8 anos de idade, quando 

resolvi ser jornalista, acho. Meu pai gostava de caçar, e um dia fui com ele. 

Acabamos indo parar num casebre de camponeses, no meio do mato, que nos 

abrigou no meio de uma chuva. Era um casal muito pobre, que trabalhava para um 



50 

 

  

latifundiário de Marília. Eles tinham duas crianças de colo, e vi que para comer só 

havia feijão com farinha. Fiquei muito impressionado, entrevistei o casal e pensei em 

escrever sobre aquilo e mostrar para minha professora.  Meu pai era do Partidão e 

escrevia para o jornal Terra Livre, dirigido aos camponeses. Então, ele me disse: 

“Escreva sobre o que viu que eu vou mandar para o Terra Livre.” Aí está a gênese 

da minha vocação. Escrevi sobre o que considerava uma tremenda injustiça. 

 

RN: Fui uma legítima filha dos anos 60 e meu grande projeto pessoal era sair 

de casa o que, na época, e no interior de Minas, significava casar. Abandonei a ideia 

três meses antes de subir ao altar porque pensei em outra opção: estudar em outra 

cidade (fato raríssimo na época).  Procurei por uma profissão onde eu pudesse 

escrever. E optei pelo Jornalismo, onde poderia escrever e ainda “salvar o mundo”, 

lutando com a palavra contra a ditadura (literalmente assim, éramos muito puros nos 

anos 60). Fiz o primeiro vestibular unificado e fui estudar na UFMG (turma de 1973). 

 

RP: Não sei dizer, fui enfrentando as situações na medida em que surgiam. 

Tornei-me jornalista para seguir a carreira de meu pai e de minha parentela em 

geral. 

 

RFB: Aos 19 anos, em 1963, cursando o terceiro ano de Direito (fui fazer 

Direito pensando em ser diplomata, mas em pouco tempo, na medida em que minha 

consciência política aumentava, diminuiu e sumiu o desejo de  ir para a diplomacia e 

cresceu o de ser jornalista), fiz um teste de português na Folha de S. Paulo. Me saí 

muito bem e fui para a redação, trabalhar como preparador de textos.  

 

2. Como foi o processo de construção de sua carreira como jornalista? 

CT: Não foi nada linear. Entrei para a Cásper com 17 anos, em 1954, na 

turma da manhã, e já em 1956, quando estava no 3.º ano de Jornalismo, prestei 

vestibular para a Filosofia da USP, Letras Anglo-Germânicas, porque a essa altura 

claro que já queria ser correspondente internacional, assim como uma Christiane 
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Amanpour avant-la-lettre. (Jornalista inglesa contemporânea, correspondente 

internacional da rede ABC, uma das repórteres mais premiadas do mundo). 

Na época, já estava também apaixonada por teatro, e em 1957, recém-

formada em Jornalismo, entrei para o cursinho de teatro que o Teatro de Arena 

oferecia, com grandes professores. As coisas daí se misturaram, pois comecei a 

namorar o ator Gianfrancesco Guarnieri (que ainda não era dramaturgo, tendo 

apenas uma peça escrita mas não divulgada, O Cruzeiro Lá do Alto (em fevereiro de 

1958, rebatizada como Eles Não Usam Black-Tie, e apresentada por mais de três 

anos no Arena, com imenso sucesso). Em maio desse mesmo ano nos casamos, 

interrompi os estudos na Filosofia, e passei a me dedicar mais ao teatro, à militância 

política e à tradução de livros para as editoras Brasiliense, Fulgor, Difusão Européia 

do Livro e outras.  

Com o sucesso de Black-Tie e a apresentação, no Teatro Maria Della Costa, 

de Gimba, a segunda peça do Guarnieri, fomos para a Europa, o que cortou “a 

incipiente carreira” mesmo. Lá nasceu nosso filho mais velho, Flávio Eduardo, e fiz 

conhecimento com pessoas dos círculos e meios literários mais cultos, com quem fui 

completando minha formação. De imprensa, nada: os jornais portugueses da época 

salazarista eram o que podes imaginar!  Na volta, em 1961, fui para o jornal Última 

Hora e, como parte da militância política, passei a colaborar com a Última Hora, de 

Samuel Wainer, organizando um suplemento cultural dominical – olha a influência do 

tio João aí! –, mais popular e menos sofisticado do que o célebre Suplemento 

Cultural do Estadão. Dirigido às classes menos favorecidas, procurava dar dicas de 

cultura, etc. Paternalista, sim: era a época. Também redigia todo o material de 

divulgação do Arena e escrevia artigos sobre teatro para os cursos. Colegas 

colunistas, todos muito jovens: Guarnieri, Ignácio de Loyola, Jô Soares, Plínio 

Marcos... e tive meu segundo filho, Paulo.  

Eu estava com 24 anos, e louca para voltar a estudar e escrever em jornal, 

mas com dois meninos muito pequenos, um marido muito empenhado em coisas em 

que precisava de minha colaboração e oportunidades em teatro, foi só com o golpe 

de 1964 que voltei para o Jornalismo, escrevendo para Movimento, Em Tempo, 

revista Versus e quem mais me pedisse ou precisasse, sempre “de grátis”, pois 

ninguém ia cobrar para combater a ditadura! 
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Com o marido no exílio, e tendo ficado sozinha para sustentar, educar, vestir, 

instruir e divertir os meninos – a essa altura, com 5 anos e 3 anos e meio – procurei 

a Editora Abril, e passei a colaborar – em casa – com as revistas técnicas, em 

traduções, e o final de Realidade.  

 

MJGR: Arrumei meu primeiro emprego pelo jornal, um anúncio procurava um 

redator para uma agência de publicidade. Eu tinha 21 anos, trabalhava meio período 

e cursava Letras na USP. Uma colega de trabalho me disse que o jornal Última Hora 

precisava de colaborador freelancer. Fui até lá e consegui trabalho. A primeira pauta 

que me passaram era sobre eutanásia (peguei sem saber o significado da palavra!). 

Naquela época, pesquisar era muito mais difícil. Mas dei conta do recado – era uma 

matéria de página dupla para o caderno dominical que publicava reportagens 

extensas. Deu certo e fiquei como colaboradora fixa uns tempos, até que me 

contrataram. Comecei na editoria de Variedades, depois passei para Geral. Em 

1969, eu já estava trabalhando na Editora Abril – numa área das revistas femininas 

que se chamava Fotonovelas e englobava Capricho, Contigo, Noturno e Ilusão. Eu 

escrevia matérias sobre artistas, em cima de artigos publicados em revistas italianas 

de fofoca. 

Acabei trancando a faculdade, não dava tempo.  Quando saí da Abril – dois 

anos depois, quando houve uma troca de chefia, resolvi parar por um tempo e ter 

filhos. Tinha dúvidas sobre continuar ou não a carreira, estava meio desiludida. 

Depois que nasceu meu primeiro filho resolvi estudar novamente. Escolhi 

Pedagogia, terminei o curso e fui dar aulas em uma escola particular, para crianças 

pequenas. Mas durou pouco, logo voltei a trabalhar como freelancer para 

publicações femininas. Fiquei como freelancer uns bons tempos, o que me permitiu 

estar mais próxima de meus filhos. Quando estava perto de fazer 40 anos, começou 

minha experiência em televisão. Fui trabalhar na TV Bandeirantes, no Jornalismo 

diário, fazendo Internacional. Apanhei bastante no começo, era tudo novo para mim 

– não havia a facilidade de computadores, eu ficava lendo telex das agências 

internacionais e depois editava nas ilhas. De lá fui para a Globo (Bom Dia São 

Paulo) e, depois, TV Cultura. Mudei do Jornalismo diário para Documentários – eu 

fazia revisão e finalização de programas do exterior, os enlatados. Tempos depois 

trabalhei em uma produtora fazendo vídeojornais – eu viajava com a equipe técnica, 
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gravava em algumas fábricas fora de São Paulo (clientes da produtora), fazia o 

roteiro e editava. Aos poucos fui voltando para revistas. Em 1996, comecei a 

trabalhar na revista Barbara, uma experiência nova em publicações, voltada para 

mulheres de 40 anos ou mais. Eu fazia uma coluna de Turismo e isso me deu a 

oportunidade de viajar por diversos países. Mesmo depois, quando a revista fechou, 

continuei como freelancer de Turismo para diversas publicações. Nesse meio tempo 

trabalhei de novo em uma produtora de vídeo, sempre como editora de texto, e na 

comunicação da ONG Alfabetização Solidária. 

 

MS: Agradeço aos deuses, às forças superiores ou ao que me proporcionou o 

fato de construir uma carreira sólida inteiramente na vida prática, sem ter jamais 

necessidade de sentar no ridículo banco  de “escola de Jornalismo”,  como narrou 

García Márquez – um de meus ídolos na escritura e, por sinal, homem de letras que 

se orgulha de ser jornalista. Minha geração, aquela que fez Realidade, Ex-, O 

Bondinho e outras publicações e programas de TV, aprendeu fazendo; as reuniões 

de pauta na velha Folha se davam na hora do cafezinho, no corredor da redação, 

nas happy hours dos bares e boates. Nas redações havia todas as faixas de idade – 

na Folhona, por exemplo, tinha o Percival de Souza trabalhando como contínuo aos 

16 anos mas já prometendo o grande repórter de polícia que se tornou; depois vinha 

a minha faixa, entre 19 e 20 e poucos; e havia gente na casa dos 30, 40, 50, 60 e 

até setentões, como o Laino. Assim, os mais novos tocavam fogo nos mais velhos e 

os mais velhos nos passavam algo inestimável que não se aprenderá jamais nas 

“escolas”: experiência, malícia, o convívio em que se ouve histórias de vida. 

 

RN: Quando entrei no curso de comunicação queria acabar logo e ir cobrir a 

Guerra do Vietnã in loco. Meu ídolo era o repórter da revista Realidade – minha 

grande escola de texto –  Hamilton Ribeiro, que perdeu a perna lá, vitimado por uma 

granada. Mas a guerra acabou antes que eu pudesse ir... Primeiro sonho 

profissional desfeito. Minha mãe até hoje tem certeza que a guerra acabou porque 

ela rezou para eu não ir... A única coisa que fiz, profissionalmente, sobre o tema foi 

transcrever boletins da France Press sobre a guerra no meu primeiro estágio numa 

pequena rádio de BH, a Rádio Jornal de Minas. Durante meses contei também para 

uso pessoal o número de mortos que os dois lados divulgavam... número 
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assombroso, o que foi uma lição importante sobre o mau hábito de jornalistas de 

acreditar sem checar... No resto foi tudo meio por acaso e meio por instinto. Fui 

seguindo a maré, as vagas que apareciam. Foi um processo rápido e, como sempre 

tive muita capacidade de gerenciamento, logo fui parar em chefia de reportagem, 

função que exerci durante boa parte da minha vida profissional, embora minha 

preferência sempre tenha sido a reportagem. Também fui algumas vezes chefe de 

redação. Fui jornalista com emprego fixo de 1970 (primeiro com estágios) até 2008. 

 Às vezes, com dois empregos. E uma imensa capacidade de ir trabalhar em 

empresas que não pagavam ou atrasavam o pagamento, embora também tenha 

participado de outras empresas que não tinham este tipo de problema. Posso dizer 

que só fiz exatamente o que queria quando fui repórter da Gazeta Mercantil já do 

meio para o fim da minha carreira. Mas tive muitos bons momentos. Adorei ter 

participado da criação e chefia de reportagem do Aqui Agora do SBT, por exemplo. 

Adorei as matérias que fiz quando trabalhei na sucursal mineira de O Globo. Adorei 

trabalhar com Boris Casoy, um mestre. 

 

RP: Estudei muito como autodidata, especialmente obras de Ciências 

Humanas, mas também algumas de Ciências Naturais. Nos últimos anos 

praticamente só tenho lido para fazer resenhas. Procuro me manter atualizado em 

relação às tecnologias de informação e de redação. 

 

RFB: Quando entrei na Folha, o secretário de redação era Woile Guimarães, 

grande professor e formador de jornalistas. Aprendi muito com ele, e em pouco 

tempo era redator e repórter político do jornal, depois fui repórter especial e, em 

1969, fui convidado para ser repórter de matérias de denúncia na revista Quatro 

Rodas (repórter de porrada, como dizia o então diretor da revista, Mauro Ivan 

Pereira de Mello). Quem se empenhou em me levar pra lá foi o Mário Joaquim 

Escobar de Andrade, que tinha me conhecido em coberturas políticas – ele no Jornal 

do Brasil, eu na Folha) e gostava de mim e do meu trabalho. Lá conheci também o 

Audálio Dantas, que era o redator chefe, e com quem aprendi mais um tanto, em 

matéria de reportagem e texto. Pouco tempo depois, o Audálio foi para a revista 

Realidade – cuja redação ficava a 20 metros da Quatro Rodas – e eu e Mário fomos 

promovidos a secretários de redação, ele cuidando mais dos fechamentos e eu da 
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produção das reportagens – mas nos dávamos muito bem, e nos revezávamos nas 

duas funções. Logo fui também convidado para ser repórter e redator da Realidade. 

Foi o melhor período da minha carreira, trabalhando com Audálio, Raimundo 

Pereira, José Hamilton Ribeiro, Luís Fernando Mercadante, Jorge Andrade, Luís 

Edgar de Andrade, José Carlos Marão, Mylton Severiano da Silva, Luís Lobo, 

Hamilton Almeida Filho, Múcio Borges da Fonseca. Devo dizer que no tempo da 

Folha trabalhei, paralelamente, em outras publicações, como a Gazeta (participei, 

como editor de texto, de uma reforma do jornal comandada pelo Múcio Borges da 

Fonseca. Múcio sempre se referiu a esse período como “Nossa aventura louca da 

Gazeta”) . Foram muitas as aventuras loucas – uma delas em 1973, quando levei 33 

pessoas de São Paulo, Rio e até de Brasília para fazer um jornal no Paraná. Mas 

não me arrependo de nenhuma dessas loucuras idealistas. 

 

3. Você considera que a passagem do tempo beneficiou o exercício do 

seu trabalho profissional? Por quê? 

CT: Bela e difícil pergunta. Como lhe disse, a sucessão de fatos em minha 

vida não foi uma sequência, mas sem dúvida uma consequência. Como ir andando 

de trem para um destino certo, mas interrompendo a viagem em cidadezinhas do 

caminho, em baldeações, para ver e conhecer outras coisas, mas sem perder de 

vista o destino final, e retomando o trem quando ele passa de novo.  (Já fiz isso na 

Europa, levei cinco meses para chegar a Paris, mas ah!, que bela viagem!). 

Resumindo: envelhecer foi um curso que me pareceu natural. Nunca parei para ter 

crises – a dos 30, dos 40, dos 60, porque estava sempre muito ocupada 

entusiasmada, em crise, ou muito feliz, para me importar com números.  

A vida deu uma arrancada mais violenta em 1964 e 1965, claro, quando meu 

marido voltou do exílio, e, como aconteceu com 90% dos casais com a nossa 

formação e da nossa geração, nós nos separamos, e pude passar a tomar decisões 

que envolviam apenas a mim e aos meninos.  

 Em 1965 trabalhei como tradutora de seriados de TV (até batizei um que 

ainda passa com minhas traduções na tevê: Jeannie é um Gênio). Em 1966 e 1967 

recebi convites muito interessantes para fazer cinema. Sempre por trás das 

câmeras, e envolvendo também trabalho de comunicação, fui assistente de direção 
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e continuista de Walter Hugo Khoury. Depois de dois filmes, ele  me indicou para a 

NBC de Nova York, que procurava uma pessoa que pudesse ser a ligação entre 

diretores e atores – americanos ou de outra nacionalidades – e a equipe técnica, 

brasileira, na filmagem de dois longas-metragens e de uma série de televisão. Com 

bom domínio do inglês e outros idiomas, e sabendo também escrever, fiquei com 

eles durante um ano e meio, como continuista, assistente de câmera e de direção, e 

escrevendo para jornais e revistas dos Estados Unidos. 

Como se vê, o Jornalismo ficava ao redor. Na verdade, eu era e estava 

apaixonada por cinema, aliás, esqueci de contar que trabalhei na Cinemateca 

Brasileira em 1961, 1962 e 1963, e até publiquei artigos e um livro pela Cinemateca. 

Meu tio João tinha sala de cinema em casa e passava filmes em 36mm, que eu, 

ainda criança, ou traduzia ou dublava! E quando as equipes se mudaram para o 

México, para depois voltarem para Nova York, fui convidada a ir com eles, para fazer 

carreira,  o que infelizmente não pude aceitar, porque os meninos, que já não tinham 

pai desde 1965, não poderiam também ficar sem mãe. 

Assim, a vida pessoal sempre se entrelaçava com a profissional, mas, incrível 

e felizmente, consegui fazer com que as duas combinassem, e raramente uma 

prejudicou a outra, ouso dizer. 

Mas “o tempo páaaassa”, como dizia nosso velho colega de rádio Fiore 

Gigliotti, e a idade chegou, e, dizem, foi por causa dela, e do tempo excessivo de 

casa – 34 anos no Estadão (já chego lá) –, que no final de 2008, aos 72 anos, fui 

demitida. Explico em detalhes mais além. Foi só nessa ocasião que me senti mais 

velha. E confesso que fiquei meio sem rumo por algumas semanas, e muito brava. 

  

MJGR: Em alguns pontos sim: com os anos, ganhei experiência e segurança 

no trabalho. Mas também sinto algumas perdas, como por exemplo a falta de 

vontade de trabalhar muito. Depois de passar 40 anos trabalhando!, uma certa falta 

de entusiasmo e uma sensação de déjà vu.  

 

MS: Total! Sujeitos como Paulo Patarra, criador de Realidade, Sergio de 

Souza, editor do texto da revista e depois criador do Bondinho, do Ex-, da Caros 

Amigos, etc e etc. Fernando Pacheco Jordão, Narciso Kalili,  entre outros “mais 
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velhos”, lapidaram meu caráter, minha vocação, meu jeito de estar no Jornalismo e 

no mundo. 

 

RN: Dediquei minha vida ao Jornalismo, que amo de paixão. Durante 38 anos 

estive todos os dias da minha vida, fora as férias, numa redação e tenho saudade 

até hoje. Mas as coisas mudaram muito. Tive sorte de viver um grande momento da 

imprensa nacional, quando ela saiu do experimentalismo para a profissionalização (e 

a obrigatoriedade do diploma foi fundamental nesse processo, pois elevou a ética). 

Vivi a época da estruturação, inclusive com o surgimento dos manuais de redação e 

a redefinição da diagramação e das grandes posturas jornalísticas contra a ditadura 

de jornais como o Estadão e o Jornal do Brasil. Os jornais tinham equipes grandes e 

sucursais também grandes nas capitais brasileiras. Hoje, a qualidade ficou em 

segundo plano, o que a imprensa quer é ter equipes reduzidas que ganhem pouco. 

Textos pequenos, porque o leitor é “burro”... Pode?? Então, mandaram embora os 

mais experientes e com melhores salários, trocados por uma turma jovem, 

inexperiente (mesmo que talentosa), de baixos salários. Quando amadurecem e 

exigem uma renumeração mais justa, são de novo substituídos por outra turma 

recém-saída da escola. A explicação que gostam de dar é que os mais jovens são 

mais afinados com as novas tecnologias. Mas isso não é verdade. Eu e muitas 

pessoas da minha geração nos adaptamos perfeitamente. O que querem realmente 

é baixar os custos. A qualidade da informação já não pesa tanto. Também vivi o 

aparecimento das assessorias de imprensa. Não sou contra e já trabalhei em várias; 

são um importante ponto de apoio, mas não podem substituir a investigação. Vivi 

todo este processo interligando vida pessoal e profissional. 

 

RP: Considero que o tempo trouxe ganhos na paz de espírito, pois aprendi a 

me isolar em respeito à competição desenfreada na profissão, e perdas financeiras. 

 

RFB: Claro que sim. Há uma transferência de aprendizagem de uma 

experiência profissional para a outra, e cada vez estamos mais prontos para 

solucionar questões e também para fazer melhor o que já fazíamos. Mesmo o 

período que considero o melhor da minha vida profissional – o da revista Realidade 
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– seria muito mais rico, teria melhor qualidade se eu o refizesse agora, com a 

experiência acumulada ao longo desses anos todos. É claro que isso se reflete na 

vida pessoal – que, por outro lado, é difícil de separar da vida profissional. Alguém 

bem realizado no trabalho, que, portanto, tem a autoestima mais alta, é claro que 

será um pai e um marido ou namorado mais ponderado, mais calmo, mais 

compreensivo, mais cooperativo, mais companheiro. 

 

4. Que avaliação faz da sua produção como jornalista, do início da 

carreira até agora? 

CT: Variando de média para boa, com alguns pontos altos – com muito 

empenho e evolução, penso –, mas jamais ganhei Prêmio Esso ou outros, e embora 

seja bem conhecida no meio, acho que nunca entrarei numa lista “das Dez Mais”. 

Estar no livro das pioneiras, da Regina Helena de Paiva Ramos (A Invasão das 

Redações, mencionado na primeira resposta), nem é por mérito – é por antiguidade 

mesmo! Acho que, se deixei alguma marca, foi por inteligência, persistência, algum 

humor, paixão e dedicação. Coerência e caráter também gostaria de pensar que são 

fatores que ainda me fazem lembrada. Será? Mas nenhum “brilho especial” – a não 

ser o brilho especial de uma mente com muitas lembranças.  

 

MJGR: Gostei de tudo o que fiz, estendi minhas experiências por diversas 

áreas de Jornalismo – jornal, revista, televisão. Só não ocupei cargo de chefia, às 

vezes me cobrava por isso, achando ser falta de ambição. Mas acho que não tenho 

o perfil de chefe, minha ambição tomou formas diferentes, ousando mudar de 

emprego e de área quando sentia necessidade.  

 

MS: O feedback recebido dos colegas, tanto os meus contemporâneos como 

os mais novos, me confirma que me tornei um dos grandes jornalistas de meu 

tempo, que exerci a profissão ajudando a mostrar aos colegas como se postar do 

lado “bom”. Que lado é este? Cito meu amigo, com quem tive a rara oportunidade de 

trabalhar em várias ocasiões, Narciso Kalili, no prefácio que ele escreveu para o livro 

Rota 66, do Caco Barcellos. Alguns trechos: “Caco Barcellos é um jornalista que tem 

lado (...) o dos mais fracos, o das vítimas. Ele não está sozinho neste lado do 
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Jornalismo. Caco segue o exemplo de gente daqui e de fora, que não se aquece na 

própria vaidade nem proclama uma visão cínica do mundo, quase sempre um 

horizonte que não vai além do próprio umbigo. (...) Os jornalistas que escolhem ter 

lado, não importa onde estejam, acabam tendo comportamentos muito parecidos: 

sofrem as mesmas pressões, lutam pelos mesmos princípios. (...) É lugar para ser 

ocupado por gente de talento, sensibilidade; gente que, antes de tudo, tenha 

coragem. (...) 

A busca da verdade não impede que Caco exercite sua sensibilidade: os 

relatos que faz têm força, são substantivos. Para ele, estar de um lado não significa 

distorcer a realidade, mas aprofundar discordâncias, radicalizar diferenças. (...) O 

lado dos desgraçados, dos miseráveis. Gente sem privilégios, indefesa, e para quem 

o trabalho de jornalistas como Caco Barcellos ou Donald Wood representa a porta 

da entrada em direção à vida.” 

 

RN: Quando comecei no Jornalismo a presença de mulheres na redação era 

mínima. Já fui contratada num jornal aqui de Minas porque o dono mantinha sempre 

uma mulher na redação para evitar que os homens falassem palavrões... Então 

minha primeira vitória foi a luta contra o preconceito. Já participei de projetos 

importantes como o primeiro jornal do Boris Casoy – lançamento da figura âncora no 

telejornalismo do Brasil). Já fiz grandes reportagens. Viajei meio mundo. Tive cargos 

de chefia, embora sempre tenha preferido a reportagem (o que não foi bom para 

meu salário). Tive que fazer muita coisa que não queria. Mas fiz coisas que me 

deram muito prazer. Valeu a pena. 

 

RP: Em geral, eu me sinto satisfeito com a profissão, a não ser quando me 

mandam alterar o que produzi. Acho que outra pessoa, e não eu, deve fazer os 

ajustes, assim como eu faço em relação a outros. Mas creio que me daria melhor em 

trabalhar em enciclopédias, pois o dono praticamente não interfere na divulgação ou 

não de informações. Do ponto de vista pessoal, me sinto bem, porque consegui uma 

relativa independência em relação ao mau ambiente que prevalece nas redações. 

 

RFB: Acho que respondi na anterior.  
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5. O que é ser velho para você (ou como define o seu envelhecimento e a 

sua velhice)? 

CT: Bernard Shaw (dramaturgo e ensaísta irlandês, 1856-1950) definiu com 

humor e precisão: "Velha é qualquer pessoa com 15 anos a mais do que eu". 

Conheço velhos jovens e jovens velhos – varia conforme o dia. Na verdade, fico 

pasma quando percebo que, querendo ou não, e na melhor das hipóteses, 3/4 da 

minha vida já se foram. Se eu chegar aos 100 anos. Muito pouco, "tanto para fazer e 

tão pouco tempo", diz o idiota no alto da colina dos Beatles. Mas é isso mesmo. 

Ainda tem muito para ver, lugares para conhecer, lugares para voltar muitas 

vezes – livros para ler, quadros, músicas para ouvir e reouvir – ver os netos 

crescerem – tem uma pequenina, de 15 meses, que é tão igual a mim nos anos 30. 

Ah, como eu queria ver minha neta Camila ir tocando a vida e trilhando caminhos e 

descaminhos, para ver se serão iguais ou diferentes dos meus! 

Sobre o envelhecimento, me dá pena a diminuição das capacidades físicas:  

não danço mais balé nem pulo corda como eu fazia. Aliás, tem tantas coisas que eu 

não faço mais, embora esteja, como disse o Jabor, n'outro dia, "muito bem para a 

minha idade". E completou, desgraçadinho que é: "E lúcida!" 

Tenho medo da decadência física e mental. Tenho todos os medos e noções 

do livro A Velhice, de Simone de Beauvoir, minha de sempre profeta e preferida. Das 

Memórias de uma Moça Bem Comportada, cuja tradução, com erros cometidos pelo 

tradutor anterior, tive a honra de rever, ainda muito jovem, na Difel, também. Lembro 

ainda dos livros Balanço Final e A Velhice, mais uma vez, porque aí prefigurei o que 

seria a minha vida – e foi.  

 

MJGR: O envelhecimento não se percebe, acontece aos poucos – um dia 

você nota que ficou velha e vai se adaptando, olhando em volta, se orientando e 

trocando ideias com os amigos da sua geração, que também envelheceram. Não é 

exatamente fácil, mas a gente vai se adaptando e fazendo o melhor possível. Tem 

que beber menos (álcool), comer menos, fazer muita ginástica, perceber que anda 

esquecida e se esforçar para não deixar a memória falhar. 
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MS: Diz um ditado americano que você sabe que está ficando velho quando 

tudo dói e o que não dói não funciona. O escritor judeu-americano Phillip Roth 

lançou há pouco um livro que aborda o envelhecimento, e numa entrevista declarou 

que “a velhice é um massacre”. Rubem Alves recusou em artigo para a Folha a 

expressão “melhor idade” usada por corporações, geralmente em avisos de 

preferência na fila. Acha que “melhor idade” é a juventude. Acho-os pessimistas. 

Ora, todo o mundo envelhece e morre, então por que ficar malhando a velhice. A 

morte? Claro, a almofadinha das articulações se desgasta, os ossos articulados 

atritam, isso dói. Daí o feiticeiro Rubens Zanella, homeopata, receita um pó chinês, 

extraído de crostas de caranguejos e lagostas, que refaz a almofadinha, e você toca 

o rolo. O sexo já não é feito tão assiduamente quanto antes, mas, quando o corpo 

responde, você trata de satisfazer a parceira regiamente. Não se come mais feijoada 

de noite – cansamos de fazer isso, nossa turma, num restaurante que ficava aberto 

até de madrugada, acho que chamado Gouveia, na Avenida Santo Amaro, e éramos 

capazes de tomar caipirinha antes, tomar cerveja durante e licores (licores, não um 

licor!) depois, e, quem sabe, até jogar um futebol (os homens) na manhã seguinte. 

Óbvio que me contento hoje com salada, peixe assado, ou uma sopa, um caldo. Mas 

basta observar a vida. A planta nasce, põe flores, as flores pegam cores, murcham, 

caem. Meu cãozinho Catatau tem 13 anos, até uns quatro anos atrás era o ás das 

redondezas, “ganhava” toda cadela no cio, agora prefere dormitar, dar uns latidos 

para um e outro ser vivente que passe. Sou um colecionador de frases, e, sobre a 

velhice, lhe ofereço estas: 

 

Todo o mundo quer viver muito tempo, mas ninguém quer ficar velho. 

Jonathan Swift (1667-1745), satirista irlandês. 

 

A velhice é prêmio para uns e castigo para outros. Marquês de Maricá (1773-

1848), político, escritor e moralista brasileiro. 

 

Contra a velhice não há remédio, mas pode-se tentar ficar velho durante 

muito tempo. Bispo Angelo Giuseppe Roncalli, depois papa João XXIII (1881-1963). 
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Nosso amor pela pessoa velha não deve ser uma opressão, uma tirania a 

inventar cuidados chocantes, temores que machucam. Façam o que bem entendam, 

cometam imprudências, desobedeçam conselhos. Libertemos os velhos de nossa 

fatigante bondade. Paulo Mendes Campos (1922-), escritor brasileiro. 

 

Velhice é quando um dia as moças começam a nos tratar com respeito e os 

rapazes sem respeito nenhum. Mário Quintana (1906-1994), poeta brasileiro. 

 

Torna-te velho cedo, se quiseres ser velho por muito tempo. 

Cícero (106-43 a. C.), tribuno e escritor romano. 

 

Veem-se chamas nos olhos dos moços, mas no olho do ancião vê-se a luz. 

Victor Hugo (1802-1885), poeta e escritor francês. 

 

Fico com a novíssima do meu amigo Otoniel Santos Pereira, que fará 70 

pouco depois de mim, que faço no dia da Imprensa!, no último dia de 2010. Ele diz 

que sai às ruas para fazer exercícios de invisibilidade. Pode olhar e contemplar à 

vontade as gatas, gatinhas e gatonas, e elas nem tchuns! Simplesmente não nos 

veem! E fico com meu pai, Bernardo Severiano da Silva, meu tipo inesquecível 

(1915-1996), que dizia: “Deus tira os dentes e enlarguece a goela”. E olha que era 

comunista ateu, mas cita Deus. 

 

RN: Como já disse antes sou filha dos anos 60, daquela geração que mudou 

o mundo e que chega agora à chamada Terceira Idade. Espero que consigamos 

revolucionar o envelhecimento também. Há muito preconceito... Ninguém contrata 

uma pessoa com 60 anos... Elegemos uma presidente mulher de 62 anos e, entre 

seus eleitores, com certeza, há muitos empresários que jamais contratariam alguém 

desta idade para suas empresas. Não é esquisito? Acontece que entre o fim da 

idade adulta e o envelhecimento (considerado como a perda das capacidades físicas 

e mentais) há um hiato crescente de anos. Mas a sociedade ainda vê quem tem 60 

anos como velhos incapazes (com direito a fazer xixi de graça nas rodoviárias e ter 
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filas especiais no banco) e não como  pessoas produtivas que poderiam contribuir 

econômica e ativamente para a sociedade. Há um programa de “Primeiro Emprego”, 

por que não um de “Último Emprego”, sem tirar vagas dos jovens no mercado, mas 

trabalhando em projetos sociais, ONGs, etc.? Meu novo blog, o Outono,  fala dessa 

fase, do número crescente de pessoas vivendo nela; pessoas que não encontram 

emprego fixo, mas não são velhos na acepção antiga da palavra. A idade média do 

brasileiro aumentou, mas a sociedade ainda é preconceituosa e não refletiu sobre 

isso. Deve refletir logo, pois estamos nos tornando um País de velhos. Só um 

exemplo: no meu último emprego na Rede TV, quando eu já tinha 60 anos, o plano 

de saúde levou dois meses para me aceitar, por causa da idade...  

 

RP: Ainda não senti o peso da velhice; como nunca fui atleta, não senti ainda 

o desgaste físico, nem o intelectual. 

 

RFB: Acho uma injustiça envelhecer. Sou contra. Penso como os escritores 

Luís Fernando Veríssimo e Pedro Nava. Este dizia que a experiência é um carro 

com os faróis voltados para trás. É claro que estamos melhores, mas sábios, mais 

cultos, decidimos melhor, escrevemos melhor na velhice, mas nosso corpo começa 

a deteriorar, sofremos fisicamente, somos cada vez mais frágeis, sentimos 

claramente que começou nosso processo de morte. Por mais que estejamos 

realizados – como estou, na vida, no trabalho, na família, no amor – é impossível 

não sentir um certo grau de revolta por esse absurdo que é a existência, pela falta 

de sentido da vida. Sem prejuízo, é claro, do fato de que cada projeto novo, cada 

realização renova ao menos em parte nossa energia e  não deixa de ser um certo 

renascimento, um certo remoçar. Na profissão, vejo que a passagem do tempo só 

me trouxe ganhos. Nenhuma perda, desse ponto de vista. Não tenho nenhuma 

dúvida do fato de eu escrever cada vez melhor, entrevistar com mais acuidade, 

analisar um texto, uma imagem, uma reportagem de TV ou de rádio cada vez com 

mais qualidade. 
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6. Você acha que o Jornalismo influenciou – positivamente ou não – a 

visão que você tem hoje sobre o seu próprio envelhecimento e o dos outros?  

 CT: Ao contrário, ele sempre me fez sentir "uma mulher do meu tempo" – só 

a demissão, em 2008, me abalou, mas o fato de ter conseguido logo em seguida 

três trabalhos muito bons (posso detalhar, se interessar), e agora o “emprego” no 

Discovery, depois dos 72 anos, me reanimou e reanima. Não sei ficar sem trabalhar. 

Nem posso, o dinheiro do INSS, depois de 55 anos de trabalho, mal paga as escolas 

dos netos, a instrução deles, do jardim de infância às faculdades, é o que faço 

questão de lhes deixar. 

 

MJGR: Acho que sim, positivamente. O envelhecimento para mim virou até 

tema – caso da Revista da Terceira Idade e do programa É a Vovozinha, em que 

trabalho. Acho que ser jornalista colaborou para o meu processo de 

amadurecimento. O Jornalismo nos dá a grande oportunidade de pesquisar e 

aprender um pouco de tudo, nos mais variados assuntos. 

 

MS: O Jornalismo é uma função social que nos privilegia por receber e 

passar muita informação. Chegamos perto da sabedoria do poeta cômico latino 

Terêncio, que viveu 200 anos antes de Cristo e ali já concluía: “Sou homem, nada do 

que é humano me é estranho”. Outro dia, vi no jornal e na internet, no desfile de 

moda de São Paulo, um traje bem curioso. A modelo desfilava pelada dentro de um 

invólucro plástico transparente, e o nu frontal, embora protegido pela “roupa”, 

mostrava-a nua em pêlo. Nada de estranho senti, mas no dia seguinte me 

surpreendi com a carta de um leitor, de apenas 14 anos, publicada na Folha, 

protestando, perguntando “o que é que as crianças iriam achar”. O rapazelho é, 

portanto, biologicamente, mais novo que eu, mas psiquicamente é um velho; e eu, 

um moço. Voltemos então ao tema: “A idade não faz sábios, faz velhos” – segundo o 

ditado português muito citado por meu amigo João Antônio (1937-1996), jornalista e 

um dos cinco maiores escritores brasileiros do século XX, por mim biografado em 

Paixão de João Antônio (Casa Amarela, 2005, se puder leia, é bom), que ouvia o tal 

ditado do pai transmontano. 
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RN: Sim, influenciou positivamente pelo o que eu vi nas redações, pesquisei e 

escrevi a respeito. Eu acredito nessa força outonal pelo que eu li, inclusive na 

internet. O que eu aprendi, posso passar para frente. É importante também para as 

novas gerações. 

 

RP: Acho que influenciou positivamente, porque a observação me fez concluir 

que, pelo menos entre os jornalistas, os corruptos envelhecem muito mais 

rapidamente do que os que não são corruptos.  

 

RFB: Não sei se entendi bem a pergunta, mas não vejo, nas especificidades 

que o Jornalismo tem como profissão, nada que mereça grande destaque no que se 

refere a pensar o envelhecimento. Escrever sobre fatos e pessoas, pensar sobre 

elas não nos torna mais ou menos otimistas ou pessimistas sobre a falta de sentido 

da vida. Ser ou não jornalista não nos impede de fazer abstração dessa falta de 

sentido e viver bem a vida, e com ética, e se realizar na vida e no trabalho, e se 

orgulhar dos filhos, e se sentir solidário com a grande aventura do homem nesse 

mundão. Só ganhos. Nenhuma perda, desse ponto de vista. Não tenho nenhuma 

dúvida do fato de eu escrever cada vez melhor, entrevistar com mais acuidade, 

analisar um texto, uma imagem, uma reportagem de TV ou de rádio cada vez com 

mais qualidade. 

 

 7. Acha que o profissional jornalista tem mais vantagens sobre outros 

no tocante à questão da tecnologia (maior familiaridade com algumas 

ferramentas, por exemplo), por conta de sua necessidade de se valer desses 

recursos para permanecer no mercado, seja como freelancer e mesmo para se 

atualizar e manter contato com outros colegas? Que tipo de vantagens – ou 

não – isso poderia lhe trazer do ponto de vista físico, psicológico e social?  

CT: Todas as vantagens, tanto  que, antes da introdução dos computadores 

nos jornais, eu já me lançava em novas tecnologias, na Olivetti – onde fui tradutora 

técnica e diretora cultural –, quando não pude mais fazer cinema! –, durante quase 

10 anos! Foi lá que lancei o P.101 e P.203, computadores portátil e de mesa, desde 

que um elefante o portasse e a mesa aguentasse uns 150 quilos, quando quase 
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ninguém tinha ideia do que estava vindo. A onda cibernética, e em internet nem se 

falava. Era coisa de ficção científica. 

Saí da Olivetti para ganhar, no Estadão, 40% do que eu ganhava lá, em 

setembro de 1975, no auge da repressão (Estadão sob censura)  por não aguentar 

mais ficar fora de jornal, acordar cedo e ir para casa às18 horas, e não combater a 

repressão dos militares de dentro de um fórum onde poderia ser útil. 

O convite do então editor de Internacional, Frederico Branco, às vésperas do 

assassinato do nosso amigo e colega Vladimir Herzog, foi aceito em menos de 24 

horas. 

No dia seguinte, eu estava na redação da Major Quedinho para fazer um 

teste, pelo qual, ao final de três meses, tanto eu como o jornal deveríamos dizer se 

eu queria e iria continuar. Ao fim dos três meses ninguém me disse nada nem nada 

me foi perguntado, e eu fui ficando, e seguindo numa modesta ascensão, durante 34 

anos, até a tal demissão por ser "cara, obsoleta e velha", há exatos dois anos. 

Voltando aos computadores:  eu era tão apaixonada por esse novo meio de 

comunicação, que fui uma das primeiras a comprar um IBM 486 e instalá-lo em 

casa. Antes do advento da internet. O que não impediu que, em 2008, além de velha 

e com “muito tempo de casa”, o novo diretor de conteúdo do Estadão tenha me 

classificado de “obsoleta”, sem nem sequer saber o que eu fazia. "O que ela sabe 

fazer além de responder cartinhas?", perguntou ele ao meu chefe direto, que não se 

deu – ao que eu saiba – ao trabalho de lhe explicar que eu jamais respondera 

cartinhas, eu criara, isso sim, as colunas de Defesa do Cidadão e do Consumidor: 

São Paulo Reclama e Seus Direitos, no jornal, 15 ou até mais anos antes, um 

sucesso editorial que permanece nos meus moldes e com a equipe que criei, treinei 

e fui reformulando. Enfim: c'est la vie. Ou não, segundo Caetano. Mas o tempo, aí, 

de vários pontos de vista, parece ter sido a razão para “encerrarem” a minha 

carreira. Outro argumento: eu era cara. Era mesmo: pois com 34 anos de casa, 

tendo criado uma ouvidoria, a Central de Atendimento ao Leitor e Defesa do 

Cidadão, e com o cargo de editora e ouvidora (informal), quando mal se falava em 

cidadania e direitos do consumidor, eu já ganhava a fantástica fortuna de R$ 

8.500,00.  
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MJGR: Sim, certamente, acho que temos mais vantagens. Em comparação 

com amigos meus não jornalistas, eu estou anos luz à frente, sem modéstia, em se 

tratando da familiaridade com novas mídias. Traz muitas vantagens, sinto-me 

conectada com o mundo atual, estou sempre em contato com outras pessoas (por e-

mail, por redes sociais) e a par de tudo o que acontece nas áreas que me 

interessam. É impossível conceber o Jornalismo hoje, acho, sem que ele esteja 

associado à tecnologia.  

 

MS: Soube que o setentão Mino Carta, dono da Carta Capital, até hoje 

escreve à máquina. Paulo Patarra morreu aos 75 sem nunca ter usado computador. 

Conheci, há pouco, numa viagem à Espanha, um geólogo de 60 anos que não tem 

e-mail nem quer saber disso. Não vejo mais “vantagem” para nós na questão da 

tecnologia e das ferramentas, mas na própria profissão que nos “vicia” em 

informação – reparei em mim mesmo durante a viagem à Espanha, lá eu comprava 

e lia no mínimo dois jornais por dia, e trouxe um caderninho lotado de anotações. E 

acho que nós, jornalistas, quanto mais “desespecialistas” melhores ficamos. Jamais 

gostaria de ter virado jornalista “especializado em economia”, ou “esportivo”, ou “de 

polícia”... Eu me interesso por praticamente tudo (sou tudista, certo?): esporte, 

música, política, polícia, tecnologia, ciências, geografia, história... me traz vantagens, 

do ponto de vista orgânico, me faz bem ao corpo, pois me inteiro de tratamentos, 

alimentação correta etc.); do ponto de vista psicológico, me faz bem ao espírito ao 

buscar alimento para ele, musical, teatral, cinematográfico, etc.; e do ponto de vista 

social, ao me interessar por tudo, não tenho preconceito contra nenhuma preferência 

de ninguém, nenhuma profissão, nenhum assunto, etc. 

 

RN: Não sei se temos mais vantagens, mas, com certeza, somos o que 

usamos com maior abrangência, afinal somos interessados em “tudo”, não é? Passo 

horas em sites de notícias e em redes sociais, lendo e enviando notas. Acho que a 

tecnologia fez uma reviravolta completa nos meios de comunicação e até os ameaça 

(como os conhecemos hoje) por sua capacidade de democratizar o acesso à 

informação e, principalmente, democratizar a geração dela (blogs, youtube). Acho 

uma boa coisa, mas não sei onde vai dar. Também aumentou o acesso à 

informação para os jornalistas, mas, nada, nada mesmo, substitui a investigação, a 
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checagem detalhada de informação que chega on line, a entrevista pessoal (o 

ambiente pode mudar uma reportagem). Acho que a tecnologia tornou o jornalista 

mais preguiçoso (do uso do telefone às entrevistas por e-mail) e contra isto devemos 

ter uma postura rígida. Para quem, como eu, viveu a ditadura com censor dentro da 

redação, quando muitas vezes ficava sabendo de fatos porque recebia a ordem de 

não publicá-los, a tecnologia é um avanço e tanto. 

 

RP: Não sei dizer se é a profissão de jornalista que oferece vantagens em 

relação à tecnologia. Acho que qualquer pessoa que procura acompanhar o 

desenvolvimento tecnológico percebe vantagens nesse comportamento. Eu, 

pessoalmente, procuro acompanhar isso, me manter atualizado; gosto das novas 

tecnologias. 

 

RFB: Não, não acho. O impacto da tecnologia é geral, atinge de forma 

proporcional todas as profissões. Não vejo privilégios ou prejuízos específicos na 

profissão de jornalista, sob nenhum aspecto. Um médico, um advogado, um 

administrador de empresas sofrem efeitos semelhantes no seu dia a dia, no seu 

comportamento, nas suas emoções, no seu organismo. 

 

8. No seu dia a dia de trabalho, convive ou já conviveu com pessoas de 

idades muito diferentes da sua? Se sim, de que forma avalia essa convivência 

intergeracional?  

CT: Isso a profissão tem de muito bom: quando entrei, muito jovem, convivi 

com pessoas mais velhas, mais sábias, mais cultas, mais ilustradas e viajadas, com 

quem muito aprendi; e conforme o tempo foi passando, fui convivendo com jovens, 

mais jovens, muito mais jovens, e me dando muito bem com eles, fazendo sucesso 

com minhas memórias jurássicas, histórias do mesozóico, experiência, e 

aprendendo com eles, também, a encarar as coisas de novos jeitos, a me 

modernizar, a dominar tecnologia. Até o ponto que deu. Hoje, uso o que me é útil, 

faço parte de redes sociais, não sei mais escrever à mão. Do tal ponto em diante, 

sou como Pascal: "A que não é útil não me passa à consciência". Ainda aprendo uns 

truques no computador porque continuo a trabalhar, em tradução e divulgação, para 
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os vários Discovery Channel, mas ainda tenho muita coisa a aprender, se o 

desenvolvimento de novas tecnologias for tornando a gente obsoleta, de novo, de 

três em três meses. Ah, sim, dou aula no Curso de Focas do Estadão (para 

jornalistas recém-formados) e minhas palestras têm sido avaliadas, segundo 

Francisco Ornellas, o diretor do curso, como as preferidas. É que são realmente as 

mais engraçadas, conto a criação do mundo segundo eu mesma, e minhas 

conversas com Gutenberg, enquanto ele aperfeiçoava os tipos móveis. Uma 

mocinha certa vez me perguntou – depois de eu resumir os quase um quarto de 

século de ditadura e repressão, "e da Revolução Francesa, a senhora lembra?". 

Expliquei que eu era criança pequena, nem ao jardin des enfants eu ia...  

 

MJGR: Convivi muito e convivo ainda, sem problema algum, ao contrário. Eu 

me lembro que um tempo em que estive na TV Bandeirantes me sentia estranha por 

só ter jovens fazendo o mesmo que eu. Os mais velhos estavam todos em cargos de 

chefia. E olha que nessa época eu tinha 37 anos, não era velha, mas não via isso 

como problema, nem vejo agora. Por ter filhos jovens (na faixa dos 30 anos), uma 

delas trabalhando na minha área (inclusive fazendo parceria comigo no projeto É a 

Vovozinha), não sinto preconceito nenhum. Ao contrário, sou sempre consultada 

sobre tudo e a última a rever os textos para dar o ok. Eu me vejo como aquela antiga 

figura do pauteiro que havia nas redações de jornal, quando comecei: era ele quem 

dava a palavra final sobre tudo, que sabia dar todas as respostas. Não que eu as 

tenha – eles eram verdadeiras enciclopédias –, mas tento me encaixar no papel.  

 

MS: A gente dificilmente percebe se a exclusão se deveu à idade. Porém,  

acharia normal que o jovem, 40 anos mais novo, usasse sua condição de “genro” do 

dono para me alijar do topo da redação, o que aconteceu faz alguns anos. Para que 

o novo cresça, é preciso que o velho morra, ainda que simbolicamente. Se este novo 

será melhor ou pior que o velho ido, não importa. O que me lembro muito bem é 

que, aos 19 anos, cheguei à Folha e em apenas quatro anos já era subeditor de 

Política, o que me fez lutar muito contra a sensação de que pessoas de 30 anos ou 

mais não sabiam nada, quem sabia éramos nós, os mais novos! Compreender, 

como Sócrates, que só sei que nada sei, isto se chama amadurecer – ou seja, ficar 

mais “velho”. Também lembro que nessa ocasião chamei um colega bem mais 
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velho, o Laino, de “senhor”. Ele me chamou atenção. Não se chama outro colega de 

senhor na redação. Hoje, a juvenização das redações é um dado muito importante. 

Mas, quando eu cheguei na Folha eu me lembro bem do meu juvenilismo – nós, os 

jovens, não confiávamos em ninguém com mais de 30 anos. Mas logo mudamos 

isso. Víamos os velhos como importantes. Aos 19 anos, ninguém pensa na morte. 

Eu lembro que pegava a Kombi do meu pai e ia para a redação do Jornal da Tarde 

passando todos os sinais vermelhos, a 90 km por hora. Tinha confiança no meu 

taco. Agora, o que não pode acontecer é das redações terem só garotos e um dono 

de jornal, como é agora, praticamente. Na minha época, havia todas as faixas 

etárias na redação e aí você vai aprendendo a respeitar e ser respeitado. Aprendi 

muito com os mais velhos, mas também sei que ensinei muito a eles. É uma troca.  

 E veja você como um questionamento a mais nos põe a verrumar a 

consciência. Por que nunca mais esqueci o Laino? Por se igualar a mim, apesar de 

40 anos mais velho e mais experiente; e por me desafiar fisicamente a pôr uma 

perna, reta, sobre a mesa, apoiado na outra perna, reta. Me senti lisonjeado por 

poder tratá-lo por “você” e recusei a pôr a perna em cima da mesa, embora o 

pudesse, para não o “desacatar” – ainda hoje, aos 70 anos, posso pôr uma perna, 

retinha, sobre uma superfície plana mantendo a outra ereta, desde que a tal 

superfície seja da altura do meu quadril (Laino tinha 1,80 m de altura, mais ou 

menos, e a mesa era da altura do quadril dele, para mim ficaria difícil a proeza, mas, 

talvez, possível aos 20 anos). Por isso sou grato a ele e a tantos outros bem mais 

velhos vida afora, como o Amadeu Gonçalves, na mesma Folha, que me corrigiu 

quando escrevi: “O prefeito houve por bem decretar estado de calamidade pública”. 

E ele: Por que “houve por bem decretar”? Basta “decretou”. Tanto se tem falado 

sobre a horizontalidade etária na faixa dos 20/30 anos hoje em dia nas redações, 

das quais estou afastado há 20 anos (com exceção do período 2007-2009, na Caros 

Amigos), mas fico sabendo que é esmagadora a maioria de “vintenários” e quase 

nula a presença de cinquentenários e sexagenários. Também soube faz pouco 

tempo que em países como o Japão dão importância à presença de velhos nos 

ambientes de trabalho, pois nada substitui a experiência. Assim como nada substitui 

o ímpeto da juventude. 
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RN: Sim, e foi muito gratificante. Como chefe de reportagem convivi com 

gerações mais jovens – e muitos dos meus melhores amigos estão entre eles. 

Sempre fui a favor de delegar e supervisionar. Também convivi com jornalistas mais 

velhos e experientes que me ensinaram muito profissionalmente e na vida pessoal. 

Acho que a exclusão desses jornalistas que se observa hoje nas redações é uma 

grande perda e causa importante da má qualidade de boa parte do Jornalismo atual. 

Sua presença, experiência e supervisão são fundamentais. 

 

RP: Sempre convivi e continuo convivendo. Acho isso uma grande riqueza. 

Apesar de já ter passado alguns momentos desagradáveis por conta da idade na 

redação. Quando eu tinha por volta de 40 anos, eu trabalha na Folha de S. Paulo, 

nesse período,  o “Projeto Folha” havia sido instituído recentemente. Ou seja, havia 

muitos jovens no comando. A redação estava agitada porque havia acontecido um 

acidente de grandes proporções na cidade. Eu cheguei para trabalhar e percebi que 

os jovens jornalistas estavam correndo para cá e para lá, distribuindo tarefas entre 

si. Fui perguntar se poderia ajudar em algo e o meu chefe imediato, bem mais novo 

do que eu, olhou-me com indiferença e não me passou nenhuma tarefa. Fiquei de 

escanteio. Nesse momento, eu me senti invisível, como se eu fosse incapaz. Atribui 

isso a minha idade, já que eu era o mais velho ali. 

 

RFB: Sempre convivi, e muito bem, com pessoas de idade muito diferente da 

minha. Comecei aos 19 anos na Folha e meu melhor amigo tinha mais de 60 anos – 

era uma pessoa maravilhosa, chamada Aristides da Silveira Lobo. Hoje, com 67 

anos, convivo com jornalistas de pouco mais de 20 anos, e me orgulho, me 

envaideço de poder ensinar-lhes parte do que aprendi, e contribuir para que o 

trabalho deles seja melhor, mais ético, mais digno e inteligente. Isso me ajuda a 

envelhecer com mais qualidade, mais harmonia comigo mesmo. Não acho que 

tenha sofrido nenhuma forma de preconceito, nem porque era jovem – éramos todos 

muito jovens e em pouco tempo galgávamos os cargos de chefia – e nem porque 

sou velho – na TV Justiça e na Rádio Justiça, hoje, estou, sozinho, substituindo duas 

pessoas cujas idades, se somadas, não chegariam à minha. É claro que isso seria 

impossível sem minha idade e, portanto, minha experiência. Certamente fui 

escolhido exatamente por ser mais velho.   
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 9. Conte um fato marcante na sua vida de jornalista? Marcante por quê? 

CT: Os lugares que visitei e as pessoas que conheci. Lugares e pessoas que, 

numa vida comum, dificilmente eu teria visto e/ou conhecido. Dificilmente 

alguém planeja férias em São Petersburgo e todos os países escandinavos,  mas fiz 

isso, pelo jornal. Ou passa semanas na Itália, acompanhando o sequestro (e 

assassinato) do primeiro-ministro Aldo Moro; ou toma chá com Ronald Reagan, dias 

depois de sua eleição, no Encontro dos Sete Grandes, em Versailles.  Escrevendo 

sobre, claro, na maior animação; ou segue a política internacional com editores 

como Marcos Wilson e José Maria Mayrink, a brasileira nos tempos de Collor, tendo 

Zé Nêumanne como editor; ou ajuda a criar o caderno Cidades com Roberto Gazzi; 

ou batalha no Caderno 2, graças a todos os contatos e vivências anteriores; ou 

passa a editora de Opinião, editando e escolhendo os artigos da página 3 do 

Estadão, com Augusto Nunes, ou... ou... ou... enfim: meus filhos dizem que, sendo 

atores, podem ser tudo – de astronauta a mendigo. Como jornalistas, temos chance, 

também, de conhecer muito e sempre mais, de podermos nos informar sobre tudo 

que vai acontecendo, de “fuçar” a vida das pessoas e passar as novidades adiante. 

O jornalista é antes de tudo um fofoqueiro, e em ponto grande. 

Participar, de algum modo, nas lutas pela liberdade, procurando acertar, ou 

errando, mas do “lado certo”, nas lutas pela solidariedade, o companheirismo, ser 

útil. As decepções e chutes na cara, também. Isso sempre foi marcante, e continua 

sendo. Os colegas,  principalmente as colegas mulheres, cujo número fui vendo 

aumentar geometricamente, ano a ano, são também uma alegria. As seis grandes 

amigas, um pouco mais novas do que eu, que tenho hoje em dia, e com quem 

continuo falando e convivendo, são exatamente seis colegas do jornal, que entraram 

depois de mim e saíram antes de você. Todas na faixa dos 50 a 60 anos, todas 

“saídas” do jornal, por acordo ou à revelia, e todas ainda “na profissão”, mas não em 

redações. Trabalham em assessorias, como freelancers, têm empresa própria, 

enfim: continuam batalhando, e com muita competência. Fui a última a sair, embora 

a mais velha. A penúltima foi a minha melhor amiga, Marcia Glogowski, que você 

bem conhece. Melhor amiga há bem mais de 30 anos. Minhas outras duas melhores 

amigas, e há quase 60 anos – just for the record – são dos tempos de teatro e mais 

velhas do que eu: Belinha Abujamra, mulher do diretor Antonio Abujamra, e Eva 

Wilma, atriz, a quem conheci nos balés da adolescência.  
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Houve outros fatos marcantes, bem no início, como algumas pessoas que 

entrevistei, não porque fosse uma jovem promissora, mas porque falava os idiomas 

dessas celebridades. Tenho depoimento em separado a respeito, que fiz para o livro 

da Patrícia Mesquita, Retrato de uma Redação, em que saiu muito cortado, claro, 

mas vou achar o original integral e te mandar depois. 

 

MJGR: Como já disse, gostei de tudo o que já fiz na área. E continuo 

gostando. Destaco as viagens e participação em projetos cujo conteúdo está mais 

afinado com minhas ideias.  

 

MS: Acho que um fato marcante é a forma como comecei na profissão, 

contada na primeira questão. Outro fato que considero marcante é a minha chegada 

com 19 anos a São Paulo, para trabalhar na Folha de S. Paulo.  

 

RP: Quando fui preso pelo Dops na Editora da Abril, o chefe de Segurança da 

Abril, que profissionalmente deveria me proteger, bradou: “Também, olha o que ele 

escreveu!” 

 

RFB: O difícil é escolher. Mas vamos lá: em 1975, eu ajudava na criação do 

jornal Panorama, em Londrina, Paraná. Tínhamos levado diversos jornalistas 

experientes de São Paulo e Rio. Um deles era Narciso Kalili, que viria a ser o redator 

chefe. Tínhamos acabado de tirar Narciso da TV Cultura, onde trabalhava com o 

Wladimir Herzog. A operação Bandeirantes, também conhecida como DOI CODI  

(onde eu já estivera preso, em 1973), numa investigação feita para arrasar os 

últimos focos de resistência contra a ditadura, e que resultaria na morte de Vlado, 

prendeu o Narciso, que era um dos militantes da oposição ao regime no meio 

jornalístico. Paulo Pimentel, que tinha sido conspirador no Paraná, mas disputava o 

poder político estadual com Nei Braga, não queria ter problemas com os militares, e 

por isso mandou sustar a contratação de Narciso. O administrador dos negócios de 

Pimentel no norte do Paraná era Nacib Jabur, um sujeito bom caráter. Mas não 

podia contestar o chefe. Veio me comunicar a decisão. Perguntei: “Isso é definitivo, 
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não tem volta”? “Não tem não”, respondeu o Nacib. “E existe alguém que poderia 

convencer o Paulo Pimentel a voltar atrás?”. “Sim”, disse o turco, “Ruy Mesquita, o 

diretor do Estadão. Pimentel é um grande admirador dele.” Liguei imediatamente 

para Ethel, que era casada com Narciso, e disse a ela para pedir uma conversa com 

Ruy Mesquita, a fim de que interviesse junto ao ex-governador. Ethel foi e pediu. 

Ruy Mesquita, notoriamente um adversário ideológico de Narciso e de todos nós, e 

também conspirador em 1964 para a derrubada do presidente João Goulart, não 

teve um momento de hesitação. Ligou para Paulo Pimentel e lhe recomendou que 

contratasse o Narciso assim que saísse da prisão. “Se você não o contratar, eu vou 

contratá-lo para o meu jornal”, disse Ruy, segundo me contou o Nacib. Paulo 

Pimentel, envergonhado, revogou a decisão anterior e mandou contratar Narciso. 

Nunca falei com Ruy Mesquita, e só por poucas semanas trabalhei em sua empresa, 

na elaboração do número zero do Jornal da Tarde. Mas o episódio – como muitos 

outros, em que o Estadão deu exemplos edificantes de coragem e civismo – me 

mostrou que os verdadeiros jornalistas não são apenas amantes da verdade, mas 

também da democracia, da honestidade, da liberdade, da solidariedade e da justiça. 

Ruy Mesquita não estava apenas fazendo um favor. Estava repetindo o que muitas 

vezes fez, abrigando em seu jornal jornalistas que saiam da cadeia e eram 

perseguidos pela ditadura. Foram muitos. Ruy Mesquita é um verdadeiro jornalista. 

 

10. O que imagina para seu futuro pessoal e profissional?  

CT: Além da cerimônia, já roteirizada e bem engraçada, está convidada, é 

claro!, no Crematório de Vila Alpina? Continuar viajando – estou com uma bela 

viagem na ponta da agulha! –, ver os netos crescerem o mais que der, apoiá-los, 

deixar algum registro da minha vida, com e sem o avô famoso deles, continuar 

apoiando os filhos na melhor medida que eu possa (eles são a minha verdadeira 

paixão), ajudar na medida do possível os desprivilegiados e injustiçados – era por 

isso que eu amava as minhas colunas! –, conversar, ainda, com os jovens, ouvir e 

falar, “trocar”, ler, ouvir música, trabalhar no que me derem a honra de confiar e 

precisar, e escrever (ordenar capítulos soltos, costurar e rever) finalmente o meu 

famoso "não livro”. E, como dizia um poeta francês, olhar as nuvens... as 

maravilhosas nuvens. 
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MJGR: Aposentadoria! Isto é, ter dinheiro suficiente para escrever só o que 

eu quiser e quando quiser, viajar muito e fazer só o que tiver vontade. Quando era 

jovem ambicionava escrever um livro. Mas eu nunca imaginava o conteúdo desse 

livro, me via apenas na noite de autógrafos! Então, eu conclui que não tenho nada a 

escrever, já escrevi demais. Eu gosto mesmo é de ler – muito – os livros (bons) dos 

outros. 

 

MS: Nunca parar de ensinar e aprender ensinando. É gratificante aprender 

algo novo em alta idade. Outro dia mesmo indo para a Espanha no avião havia uma 

Esquire em espanhol (nem imaginava que ainda existisse a revista que curti na 

juventude em inglês), na qual li uma entrevista com o magnífico colega uruguaio 

Eduardo Galeano. E ali estava a resposta para esse tipo de questão que você 

propõe para encerrar o papo escrito (espero que venha o papo oral), na minha 

tradução do castelhano abracadabra é a palavra mais formosa de todas as línguas. 

É mágica, abre portas. Vem do hebreu antigo e tem muitas interpretações, mas a 

que mais gosto é a que significa: “Envia teu fogo até o fim.” Isso é o que eu quero: 

enviar meu fogo até o fim. Assino embaixo. 

 

RN: Imagino uma mudança de atitude quanto à velhice, o fim do preconceito, 

uma aposentadoria mais justa sem o fator previdenciário. Profissionalmente nunca 

vou abandonar a profissão, vou usar a tecnologia para continuar com meus blogs, 

vou fazer meus trabalhos de freelancer e continuar procurando emprego fixo. 

 

RP: A única coisa que me ocorre é mudar para Jaú/SP, para morar com 

parentes. 

 

RFB: Deixar minha marca no meu trabalho na área de comunicação do 

Supremo Tribunal Federal. Deixar uma rádio e uma TV que sejam agradáveis de ver 

e ouvir, que transmita com eficácia a informação jurídica e judiciária, sendo útil não 

só para os concurseiros e para os operadores do direito, mas para a população em 

geral, com bons documentários, noticiosos e reportagens. Ao terminar o mandato do 



76 

 

  

atual presidente do STF, daqui a dois anos, voltar para minha casa em Florianópolis, 

voltar a conviver com meus netos, com a paz da missão cumprida, e voltar ao meu 

ostracismo – ou seja, ao consumo das boas ostras na ilha... 
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CAPÍTULO 4 

UM BREVE HISTÓRICO DO JORNALISMO IMPRESSO NA CIDADE 

DE SÃO PAULO 

 

4.1. O Jornalismo e as mudanças tecnológicas na profissão: da máquina de 

escrever para o computador 

 

Começo este capítulo com um breve histórico do Jornalismo impresso na 

cidade de São Paulo, levando em conta as décadas de 1980 e 1990, contexto no 

qual presenciei significativas mudanças no modo de se fazer Jornalismo. Cabe 

ressaltar que essa é uma interpretação bem particular, mas que me levou a pensar 

de modo mais amplo tal experiência. Os depoimentos dos entrevistados têm a ver 

com as temáticas em pauta, que conectam tempo, Jornalismo, velhice e 

envelhecimento.  

Entrei na grande imprensa no final da década de 1980, uma época importante 

de transição para o Jornalismo no Brasil. Eu me formei na área em 1984, pela PUC-

SP. Mudanças tecnológicas relevantes, com a elaboração do jornal passando da 

máquina de escrever para o computador, marcaram esse período, que, por sua vez, 

foi pontuado pela busca de maior profissionalização, com as criações, 

primeiramente, do Manual de Redação da Folha de S. Paulo e, depois, de O Estado 

de S. Paulo. 

 O processo de profissionalização da carreira de jornalista no Brasil iniciou-se 

no final da década de 1930, período em que surgiram sindicatos e cursos de 

credenciamento para atuação na área. Em 1937, foi criado o Sindicato dos 

Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo e, dez anos mais tarde, em 1947, 

foi aberto o primeiro curso superior de Jornalismo, na Faculdade de Comunicação 

Social Cásper Líbero, na capital paulista. 

 A exigência do diploma para exercer a profissão – requisito não mais 

obrigatório desde junho de 2009 – foi aprovada por um decreto-lei em 1969, período 

fortemente marcado pela ditadura militar no País. Mesmo considerando esse 
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contexto bastante problemático, sobretudo do ponto de vista político, houve aumento 

da remuneração dos profissionais em Jornalismo.  

 Os jornais passaram a ser divididos por editorias, ou seja, áreas específicas 

para tratar determinados assuntos. Assim, os jornalistas, aos poucos, foram se 

especializando para atender a essa nova demanda de apresentação, mudando, 

assim, profundamente, o perfil desse profissional. 

 Nos anos 80 e 90, já com a exigência do curso para o exercício da profissão, 

os jornalistas mais velhos, principalmente, passaram a enfrentar não só o problema 

da falta de diploma na área, mas também as mudanças pertinentes no modo de 

trabalhar na redação, com a introdução, sobretudo, de computadores.  

 Os antigos profissionais, que até então eram na maioria autodidatas ou 

tinham formação em outras áreas, de repente se viram, em grande parte, sem apoio 

algum. Muitos deles, alguns de renome, não contavam nem com o curso primário 

completo. Era, então, uma disputa da experiência prática do fazer Jornalismo com a 

formalização do profissional advindo da universidade. Algo que se traduzia naquele 

momento em grandes tensões e desentendimentos. E, a meu ver, também em uma 

disputa geracional que se explicitava de modo contundente – os “velhos” sem 

diploma contra os “novos” diplomados e, portanto, mais aptos para o trabalho, que 

se voltava para uma prática computadorizada, segundo as novas políticas editoriais 

na imprensa escrita. 

Aquelas mudanças no ambiente das redações e no modo de se fazer 

Jornalismo seguiram seu curso ao longo dos anos, e hoje pode-se constatar mais 

novidades que, rapidamente, foram introduzidas no universo do jornalista – desde a 

proliferação das assessorias de imprensa até a chegada da internet e, por 

conseguinte, a efetivação de um Jornalismo empresarial,  cada vez mais produzido e 

sustentado em sistema on-line.  

O Jornal do Brasil, por exemplo, um dos mais tradicionais da história da 

imprensa brasileira, em setembro de 2010 passou a ser disponibilizado somente em 

versão digital. Um fato significativo, divisor de águas no contexto social e cultural do 

Jornalismo no País.  

 Podemos dizer que é justamente naquele período dos anos 1980 que 

começava a se delinear o conceito de “nova mídia”, em oposição à “velha mídia” ou 
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comunicação tradicional. É a partir daí que o perfil do profissional passava a sofrer 

transformações de forma cada vez mais nítida, no referente a uma juvenilização 

intensificada na mão-de-obra, valendo apontar ainda para a inserção em maior 

escala de mulheres no setor, o que até então era minoria. Nesse caso, poderia se 

pensar também que a feminilização com maior intensidade nas redações teria se 

dado pelo fato de as mulheres terem entrado no mercado de trabalho de um modo 

geral, e não somente nos meios de comunicação.  

 Na Folha de S. Paulo, considerado, já na época, um dos jornais mais 

expressivos do Brasil, vigorava o chamado “Projeto Folha”, implantado na década de 

1980 (mais precisamente, em 1984), pelo diretor de redação Otávio Frias Filho.  

 O “Projeto Folha”, nascido do Projeto Editorial do jornal, foi pontuado por uma 

série de polêmicas, envolvendo demissões e um novo modo de se fazer Jornalismo. 

Por tais razões, o “Projeto Folha” é visto ainda hoje como um marco na história do 

Jornalismo impresso paulista.  

 A jornalista Ana Estela de Sousa Pinto, atual editora de Treinamento do 

próprio jornal, por ocasião dos 80 anos da Folha de S. Paulo escreveu um texto 

(2001) em que definia esse projeto como uma “revolução gerencial”. Segundo ela, 

foi concebido com os objetivos de implantação de uma nova política editorial e de 

profissionalização na redação do jornal. 

Pode-se compreender daí que, no seu entendimento, o Jornalismo que se 

praticava até aquele momento não era considerado pela Folha de S. Paulo 

profissional, algo que gerou protestos no âmbito dos sindicatos da área, incluindo aí 

não só jornalistas, mas também a categoria dos gráficos.  São reforçados no 

“Projeto Folha” o apartidarismo e o profissionalismo do jornalista, tendo ainda como 

meta a escolha por administrar a redação como “uma empresa industrial moderna”.  

Enfatiza Ana Estela: “Era preciso fazer um jornalismo crítico, pluralista, 

apartidário e moderno”, dizia o texto do projeto de 1984, e isso “deve ser feito com 

intransigência técnica”. E, nesse contexto, como será visto mais adiante, os 

jornalistas, por mim entrevistados, parecem não se enquadrar nem um pouco, 

especialmente em relação a uma maneira de conceber a notícia como produto de 

uma empresa industrial, apartidária. 
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Não por acaso, a editora de Treinamento é, atualmente (no período em que 

este material foi pesquisado, em 2010), responsável também pelo curso destinado a 

focas (jargão que se refere ao jornalista iniciante na carreira) na Folha. Ela cumpre 

exatamente a função de capacitar o novo profissional dentro dessa nova lógica de 

notícia e empreendimento mercadológico.  

Segundo Ana Estela, o que mais provocou surpresa, e até revolta, em relação 

ao “Projeto Folha”, foi o fato de o jornal “se assumir abertamente como produto, 

sujeito, portanto, às leis do mercado”.  

Ana Estela revela que houve resistência interna contra alguns procedimentos 

apresentados pelo Manual, como a adoção de avaliação profissional, controle da 

produção e reuniões de críticas. Foi ainda instituída a figura do concurso, para 

admissão de novos profissionais. Na ocasião, foram demitidos 27 jornalistas, sob a 

alegação de serem tecnicamente insuficientes, uma questão que mobilizou o 

Sindicato dos Jornalistas e os próprios profissionais da Folha. 

Sob tal lógica deflagrada pela empresa, começou a ocorrer um polêmico 

processo de substituição das antigas gerações de profissionais por jornalistas 

recém-formados, com um objetivo claro de modernizar o veículo de comunicação. 

Era a empresa que estava acima de qualquer sujeito. 

Segundo afirma Ana Estela, o projeto, “como toda revolução, criou novas 

formas de trabalhar – adotadas depois por boa parte da imprensa nacional, 

provocou simpatias e ódios e deixou „feridos‟, mas fez da Folha o jornal de maior 

circulação do país.” (2001). 

Em relação à idade cronológica dos profissionais da imprensa naquele tempo, 

especialmente da Folha, houve uma nítida preferência pelos mais jovens. Estariam 

eles, por conta da idade, mais bem preparados para ocupar os cargos dos mais 

velhos? Qual seria a razão para essa mudança radical? 

Dentro desse padrão de exigências da empresa Folha para atender ao 

mercado, parece que aquela geração dos jornalistas mais velhos e mais engajados 

também não se encaixava. 

Assim, os jornalistas velhos começaram a ser descartados naqueles anos 80 

e 90. E por que essa situação de descarte do velho profissional da imprensa 

continua ocorrendo com a mesma força neste século XXI? O “Projeto Folha” se 
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estendeu ao longo desses anos em outras empresas da grande imprensa? Era uma 

tendência específica na profissão do jornalista ou se tratava de uma política 

empresarial muito mais abrangente nos meios de comunicação no Brasil e no 

exterior? 

Retornando ao “Projeto Folha”, pronunciou-se, em 1998, a professora 

Fernanda Peixoto, na ocasião docente da Antropologia da Unesp:  

   
Este projeto, levado a cabo por jornalistas na faixa de 25 e 35 anos, 
reformulou não apenas a fisionomia gráfica do jornal, como também 
o seu conteúdo: matérias mais curtas, maior número de cadernos 
especializados, maior ênfase na parte cultural do órgão; maior 
aproximação de setores intelectualizados ligados à Universidade; 
maior atenção ao público jovem. É importante lembrar que por 
ocasião do Projeto Folha foi criado um centro de pesquisas no jornal, 
hoje com grande credibilidade, o DataFolha, também chefiado por 
um jovem sociólogo, e que passou a realizar sistematicamente 
pesquisas sobre o perfil do leitor da Folha, orientando a linha editorial 
do jornal. 

 

Peixoto assinala, ainda, que as mudanças tecnológicas – com a passagem da 

máquina de escrever para os computadores – também colaboraram para mudanças 

no perfil dos jornalistas a partir daquele momento. De acordo com Peixoto: “O novo 

contexto de trabalho é visto com desencanto pelos profissionais das gerações 

anteriores: os computadores, segundo eles, são mal utilizados e não agilizam o 

trabalho”. (1998).  

 Os entrevistados, neste estudo, não se mostraram diretamente ligados a esse 

tipo de problema, o que enriquece a diversidade do impacto das velhas gerações em 

relação às novas tecnologias. Mas, nas entrelinhas de suas falas, aparece o 

descarte daquele que não interagia mais com seus pares na redação, a partir de um 

determinado momento. Por exemplo, um dos entrevistados comenta sobre a 

juvenilização da redações:  

“Agora, o que não pode acontecer é das redações terem só garotos e um 

dono de jornal (...) Na minha época havia todas as faixas etárias na redação, e aí 

você vai aprendendo a respeitar e ser respeitado.” (MS). 

 Não tardou muito para que outros jornais, estimulados pelo concorrente, entre 

eles O Estado, também fizessem essa transição geracional. Atualmente, pode-se 

dizer que A Folha também se destacou mais no cenário da imprensa brasileira na 
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época, em certa medida, por conta da cobertura de política, inovando ao mesmo 

tempo o tratamento dado às notícias num momento de redemocratização do País.  

Tal postura tocou boa parte dos leitores de jornal, que passaram a ter na 

Folha um referencial para o novo Jornalismo, que se pretendia ousado, moderno, 

em contraposição ao Jornalismo feito pelas gerações anteriores e pelos 

concorrentes. Mas até que ponto isso já foi avaliado criticamente? 

A forma como a Folha assumiu a campanha pelas “Diretas já”, em 1984, por 

exemplo, foi decisiva para sua consolidação como jornal jovem, renovado. Sobre 

isso Villaméa (2008) afirma que “a Folha saiu na frente e virou uma espécie de 

porta-bandeira da campanha das Diretas”. (p. 258). 

Se havia algo considerado como problema naquele contexto em que estive 

inserida no início de minha carreira, não era certamente com a idade daqueles 

jornalistas das redações da Folha e do Estado nos anos 80 e 90, mas sim com o 

modo de se fazer Jornalismo, em plena ebulição. 

Enfim, o processo de juvenilização das redações paulistanas foi um fenômeno 

bem marcante na imprensa dos anos 80 e 90, como será demonstrado mais adiante. 

Não irei me deter aqui numa análise profunda do “Projeto Folha”, nem tal questão 

está posta diretamente aos entrevistados desta pesquisa. Mas, com base na própria 

experiência como jornalista diante do que acontecia na época, a questão relativa ao 

papel do profissional velho da imprensa não poderia ser debatida sem que esse 

contexto de tantas mudanças fosse levado em conta, nesse breve histórico aqui 

proposto. 

  Nos quase dez anos que passei entre o jornal Estadão e o Jornal da 

Tarde (publicações de um mesmo grupo editorial), pude presenciar o enaltecimento 

do profissional jovem como sendo o mais criativo, ético, ousado, sem receio de 

enfrentar autoridades, com fôlego e disposição para qualquer tipo de reportagem na 

rua e em viagens, e afeito às novas tecnologias.  E eu acreditava nisso, naquela 

postura de profissional comprometido com a notícia e os novos enfrentamentos 

tecnológicos e empresariais da comunicação. 

O jovem era identificado ainda, com base nas memórias que guardo comigo, 

o profissional que (quase) nunca reclama de uma missão dada pela chefia, tentando 

cumpri-la à risca. Já os mais velhos do Estadão, por exemplo – com algumas 
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exceções, volto a repetir – eram vistos como profissionais acomodados, que agiam 

quase sempre com ética duvidosa em relação a seus envolvimentos profissionais 

paralelos.  

Havia, claro, e ainda há, na imprensa em geral, o respeito aos jornalistas 

velhos que fizeram nome pela qualidade do seu trabalho, sem precisar ceder a 

conchavos, como os sempre lembrados Alberto Dines e Claudio Abramo. Mas, 

naqueles anos, a discussão que predominava entre os círculos da Folha e do 

Estadão era de que os jovens trariam a solução para o Jornalismo de então, que se 

encontrava estagnado, colocando em risco sua credibilidade.  

Em contraponto aos mais experientes, talvez os jovens interessavam  mais às 

empresas, pois dominavam mais as novidades tecnológicas e aceitavam com menos 

resistência às novas ordens.  

Aos jornalistas mais velhos, não havia quase mais espaço dentro do jornal. 

Eles deveriam trabalhar em suas casas, como colaboradores terceirizados ou na 

condição de freelancer, ou ainda deveriam migrar para as assessorias de imprensa 

– um mercado que se desenvolveu bastante a partir deste período –, muitos a 

contragosto com essa função. Ou, então, optavam pela aposentaria, com exceção, 

volto a repetir, de alguns nomes relevantes para a empresa jornalística. Isso pôde 

ser visto com clareza nos depoimentos dos entrevistados. 

Nesse cenário bastante conturbado e tenso, podia-se imaginar os 

profissionais mais velhos fadados a uma marginalização social muito clara, 

deflagrada aparentemente pelo fator idade, num primeiro momento, mas também  

pelos novos modos de conceber a produção da informação e sua veiculação através 

de novas aparelhagens. Muitos deles relatam que lhes faltava espaço nas redações 

– situação que se acirrou ainda mais nos dias de hoje.  O que pode levar a crer que 

o fator idade passava a concentrar todas as outras tensões e competições 

existentes naquele momento de mudanças de várias ordens. 
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4.2. Um período de terror e insegurança – um confronto tenso entre gerações 

 

Na redação do jornal O Estado de S. Paulo, assisti de perto à substituição das 

máquinas de escrever e das laudas de papel pelo computador e os textos em telas 

de monitores. Do período de 1988 até 1998, a redação na qual eu me integrava foi 

paulatinamente sendo tomada por terminais denominados Atex, o sistema utilizado 

na ocasião. A Folha de S. Paulo, mais uma vez, saía na frente, e sua redação 

ultrajovem foi a primeira a receber e a assimilar tal novidade. No Estadão, sem 

dúvida, era uma novidade que sobressaltava toda a equipe do jornal. Ninguém ficou 

incólume à informatização. Alguns da equipe comemoravam a mudança, certos de 

que o novo processo traria mais agilidade à redação e à edição. Outros – 

geralmente, os mais velhos – viam com reserva a situação que os impedia de 

agirem como estavam acostumados. E não só isso: que os desqualificava diante de 

um novo modo de elaborar seus textos, seu trabalho de Jornalismo.  

Além disso, muito se falava em demissão de pessoal, pois as máquinas que 

chegavam seriam capazes de fazer o trabalho de vários profissionais, especialmente 

dos diagramadores. Instalou-se, não sem razão, um período de terror e bastante 

insegurança, e várias pessoas sofreram diretamente o impacto ante aquela 

realidade. Eram muitas as dúvidas entre a equipe do jornal: será que se conseguiria 

manipular os terminais? Escrever com rapidez, como pedia o Jornalismo diário? 

Será que a equipe diante dos computadores comprometeria o fluxo da notícia? As 

questões e inquietações eram de diferentes ordens em relação ao que acontecia 

tanto no sentido ético e social, voltado mais para o problema de substituição de 

pessoal, quanto do lado operacional, de como lidar com os novos instrumentos à 

disposição. Muitos profissionais se recusaram a passar da antiga máquina de 

escrever para o computador. Havia resistência e receio, ao mesmo tempo, na 

alegação de que eram incapazes para aprender as novas formas de produção da 

maneira como estavam ocorrendo.  

Maria José Baldessar, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, 

UFSC, produziu um artigo baseado em sua dissertação de mestrado (1998) em que 

tratou da questão do impacto da informatização nas redações de Santa Catarina, 

fenômeno que foi sendo transposto para outros estados. Um cenário pontuado por 

contradições e muitos questionamentos. O Jornalismo, afinal, sempre se associou 



85 

 

  

ao desenvolvimento de novas tecnologias, como rádio, fotografia, televisão, telex, 

fax, máquinas de linotipia e de impressão gráfica. Mas esse, especialmente, soava 

como mais determinante e imperativo.   

Nesse sentido, cito Baldessar, quando diz que a profissão de jornalista “nada 

tem de tecnológica”, porque ela “é movida pela criatividade e expressividade do 

profissional”. Mas essa posição parece confusa no contexto em que as modificações 

foram-se efetivando nas empresas de jornal. A meu ver, a realidade que se 

apresentava em avanços tecnológicos, desde o período inicial dos anos 80 até hoje, 

sobretudo, aos profissionais da comunicação, é direta e bastante forte, no sentido da 

influência tanto no modo de escrever e ler como no modo de fazer Jornalismo como 

um todo.  

Vale retomar um texto das jornalistas Astrid Fontenelle e Débora Chaves 

(1987), citado por Baldessar (1998, p. 3), que trata de maneira bastante poética a 

ambiência das redações:   

 

Um artigo publicado na revista Imprensa sobre a informatização do 
jornal O Globo descreve as mudanças no ambiente da redação, 
estabelecendo um paralelo entre a redação do passado e a atual: 
„uma louca sinfonia de gritos, gargalhadas, telefones, campainhas 
reverberavam impunemente (...) as Olivetti e Remington que não 
sofriam de arritmia eram disputadas no tapa (...) e o impiedoso papel 
carbono tingia mesas, paletós, mangas de camisa, dedos, mãos e 
rostos menos atentos  (...) montanhas de laudas se formavam para 
qualquer lado que se olhasse (...) hoje as persianas amarrotadas 
foram substituídas por um moderno sistema de iluminação que inclui 
um requinte inimaginável: calhas especialmente desenhadas, cujos 
focos de luz só iluminam as mesas dos terminais, sem reflexos nos 
olhos ou nas telas (...) um sistema de ar condicionado central acabou 
com o clima tropical que sufocava (...) e a sinfonia das pretinhas deu 
lugar a um silêncio cibernético, propiciado pelos 140 terminais e suas 
138 teclas (...) e a limpeza, nada de montanhas de papel‟”. (1998, p. 
3) 

  

De fato, são transformações significativas que têm consequência não apenas 

no ambiente, mas também nas relações pessoais, na identidade do jornalista e na 

própria elaboração do texto. Aqui vale lembrar ainda o quanto foi custoso para 

muitos esse processo de adaptação. Alguns velhos jornalistas que conheci se 
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angustiaram com a substituição das máquinas de escrever, como se ali perdessem 

parte de suas histórias.  

Aponta a autora Baldessar que, igualmente, as doenças de trabalho também 

se modificaram com o advento da informatização: 

    

Uma pesquisa da Organização Mundial do Trabalho, feita em 1984, 
identificou as doenças cardiovasculares, as neuroses e as doenças 
do aparelho digestivo como sendo as enfermidades mais frequentes 
na profissão de jornalista. Onze anos depois, a OIT refaz a pesquisa 
e acrescenta outros problemas causados pelo computador: 
deficiências na visão e no sistema reprodutor, lesões permanentes 
nos tendões, alergias, epilepsia, estresse, bronquite crônica devido 
ao ar refrigerado, além de problemas de ergonomia.  (1998, p. 9)  

 

Como pode-se perceber, o impacto das novas tecnologias e das políticas de 

produção da grande imprensa se fez sentir em vários âmbitos, atingindo e 

modificando os profissionais em situações diversas, extrapolando o ambiente da 

redação. Mas, sem dúvida nenhuma, como também afirma a autora, foi na linha de 

produção de um jornal ou revista que as transformações se fizeram sentir de forma 

mais sensível contundente.  

Sobre isso, escreve Baldessar:  

    

(...) o diagramador, que antes não vivia sem a régua de paicas, as 
cartelas de letras set e a caneta nanquim, aderiu aos softwares de 
edição de texto e trabalha com precisão. A mesma sorte não tiveram 
os revisores e copy-desks que, simplesmente, um a um, foram 
desaparecendo da redação. (1998, p. 4). 

 

Aqui se insere ainda uma discussão no âmbito do trabalho, especificamente. 

Como já explicitado, as mudanças provocaram demissões e acabaram por definir 

um confronto tenso entre gerações.  

Baldessar reforça em seu artigo o problema da juvenilização do trabalho 

jornalístico, atrelado também à questão da tecnologia, dados já apontados neste 

estudo. Isso – o da chegada do jovem, ocupando cargos diversos nas redações –, 
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vale ressaltar, mais uma vez, foi algo muito importante a marcar o jornalismo da 

década de 1980.  

Segundo a pesquisadora, pode-se observar, cada vez mais nos dias de hoje, 

a expansão das faculdades e universidades no País, e, por conseguinte, um número 

muito grande de formados em Jornalismo pleiteando uma vaga a cada ano (cerca de 

3 mil profissionais, cita) – contingente esse que o mercado não dá conta de 

absorver.  

Para Baldessar (1998),  

   

esse é “um exército de reserva numeroso, qualificado e jovem. São 
esses jornalistas recém-formados que têm permitido ao 
empresariado a opção pela contratação de profissionais recém-
formados, em detrimento de outros com mais idade e experiência. 
Esse procedimento acirra a rotatividade e reforça a manutenção de 
salários baixos.” ( p. 9). 

 

 

4.3. “No passado, os repórteres podiam ser meio poetas” 

 

O jornalista Nemércio Nogueira também nos fala, no prefácio do livro 

Jornalismo é... (1977, p.11), sobre as transformações radicais que a tecnologia 

operou nas redações. Nogueira, um profissional bastante experiente, chama atenção 

até para o horário de fechamento das publicações – hoje mais cedo – e o quanto 

isso alterou a relações entre os colegas. E continua: 

 

O clima nas redações também era outro. Para começar, hoje são 
silenciosas. Computador não faz barulho e elimina a necessidade de 
se falar alto. O jovem repórter é muito mais pautado do que era. 
Talvez corra menos risco profissional, mas tem menos liberdade de 
criação. Os jornais são estruturas mais complexas, mais industriais. 
Repórter, no meu tempo, entregava as laudas datilografadas e 
pronto. Hoje ele tem de se preocupar com o visual, diagramar a 
matéria no computador. Entender de pesquisa e infografia. No 
passado, os repórteres podiam ser meio poetas, hoje precisam ser 
quase editores. E os jornalistas são mais moços. Naqueles anos que 
a minha nostalgia não esquece as redações eram povoadas por 
gente muito mais velha. (...) Éramos raros, os moços. E talvez por 
isso tivéssemos a possibilidade de estar mais próximos dos 
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luminares, os grandes jornalistas da época. Privilégio muito distante 
dos milhares que hoje estudam jornalismo e da grande maioria dos 
jovens profissionais em todo o Brasil. (1997, pp. 11 e 12). 

 
 

Nesse texto, jovens e velhos aparecem, mais uma vez, como oponentes, mas 

há um claro reconhecimento, em sua geração, do valor dos mais velhos. O que 

também não coibia os sonhos dos mais novos. Segundo Nogueira, na época muitos 

jovens jornalistas almejavam transformar o Estadão, sempre tido com um jornal 

sisudo, “em algo parecido com o Caderno B do Jornal do Brasil”, reconhecidamente 

um produto mais alinhado com as ideias das gerações mais novas. De acordo com 

Nogueira, desse sonho, “anos depois, pelas mãos e pelo talento de Mino Carta e 

Murilo Felisberto, nasceria o Jornal da Tarde”. Na época, considerado uma 

publicação de vanguarda, pois quebrava alguns paradigmas da imprensa, como, por 

exemplo, ser um jornal vespertino. Isso não deixava de ser um projeto de 

juvenilização, mas bem diferente do que projeto que se impõe anos mais tarde nas 

redações. 

 

4.4. A questão da empregabilidade: o velho jornalista e o trabalho atual 

 

Vivemos a era do novo capitalismo, da flexibilidade, com o predomínio de 

organizações que investem em trabalhos de curto prazo. Esse mercado prefere 

evidentemente os trabalhadores jovens, pois alega que os mais velhos não se 

adaptam a essa flexibilidade.  

Marilena Chauí nos convida a refletir sobre o que é ser velho na sociedade 

capitalista. “É sobreviver”, nos diz na apresentação do livro de Ecléa Bosi, Memória 

e Sociedade (1987).  

 

Sem projeto, impedido de lembrar e de ensinar, sofrendo as 
adversidades de um corpo que se desagrega à medida que a 
memória vai-se tornando mais viva, a velhice, que não existe para si 
mas somente para o outro. E este outro é um opressor. (p. 18). 
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Sennett (2007, pp. 89-115) também nos fala sobre essa questão do “descarte” 

quando trata do caso da personagem Rose, de A corrosão do caráter. Dona de um 

bar em Nova York, foi convidada a trabalhar, por um contrato de dois anos, numa 

agência de publicidade, no segmento de bebidas. Já na meia-idade, a personagem 

diz que sofreu preconceitos e não se adaptou ao ambiente, repleto de jovens. O 

autor nos diz que as condições atuais da vida empresarial guardam muitos 

preconceitos em relação à fase em que se encontrava Rose.  

 
A cultura empresarial trata a meia-idade como avessa ao risco, no 
sentido do jogador. Mas esses preconceitos são difíceis de 
combater. No mundo de alta pressão, mutante, da moderna 
empresa, as pessoas de meia-idade podem facilmente vir a temer 
estar-se erodindo por dentro. (SENNETT, 2007, p. 108).  

 

A experiência da pessoa vai perdendo valor na medida em que se acumulam 

os anos. O que um trabalhador mais velho aprendeu no correr dos anos sobre uma 

determinada empresa ou profissão pode o atrapalhar diante de novas mudanças 

ditadas pelos superiores. Do ponto de vista da instituição, a flexibilidade dos jovens 

os torna mais maleáveis tanto em temos de assumir riscos quanto de submissão 

imediata, segundo aponta o autor. 

 

4.5. Jornalismo e ética 

 

Uma outra questão que vale a pena pensar neste estudo relaciona-se a uma 

ética que também se faz presente com frequência nos depoimentos dos jornalistas. 

Por exemplo, trago aqui, para enriquecer a explanação, o episódio da última eleição 

presidencial no Brasil, consumada em outubro de 2010. A ela precedeu-se um 

período de debates marcados por intensas discussões sobre a ética nas empresas 

jornalísticas. A “nova mídia” ocupou-se, em blogs e redes sociais, especialmente, a 

condenar a falta de ética dos principais meios de comunicação do País. 

A Folha de S. Paulo, a despeito de seu propalado projeto, não escapou à 

condenação. O jornal foi um dos muitos acusados de fazer campanha, sem assumir 

sua escolha pública por este ou aquele candidato, para José Serra, do PSDB, 
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principal opositor de Dilma Roussef, a candidata da situação (PT), eleita por maioria 

de votos. 

No caso da Folha, especificamente, uma articulista – profissional encarregada 

no jornal de redigir artigos em que defende opinião própria – foi acusada de publicar 

textos em que as propostas de Dilma eram com frequência combatidas,  

privilegiando as ideias do candidato Serra. A jornalista em questão, comentou-se em 

blogs e nas redes sociais da internet, especialmente no Facebook, seria casada com 

um profissional da área de marketing que atuou na campanha presidencial de José 

Serra.  

Como se articularia a ética neste século XXI, em que o Jornalismo parece 

cada vez mais comprometido com proprietários das empresas jornalísticas, 

acionistas, anunciantes? Costa (2009) diz que Sartre, para conseguir administrar 

tantas namoradas, era obrigado a recorrer a um “código moral temporário”. No 

Jornalismo, segundo o autor, um “código” semelhante é utilizado, para justificar 

alguns comportamentos. Neste sentido, haveria uma moral provisória presente cada 

vez mais nesse Jornalismo das novas tecnologias?  

Debord (2002) nos fala da sociedade do espetáculo. Os meios de 

comunicação, com sua onipresença, seriam o aspecto mais visível e superficial 

desta sociedade ao nos fazer crer que a vida real é pobre e fragmentária. Hoje, não 

basta mais ter, é preciso aparecer. 

Nesta era da pós-modernidade, Bauman (2001) discute de que forma as 

questões éticas se fundamentam no individualismo, uma marca dos tempos atuais. 

As novas mídias se inserem, de forma adequada, nesse contexto? Esse autor nos 

mostra ainda o quanto a fluidez é uma metáfora apropriada para nossa 

contemporaneidade. Afinal, os líquidos, como diz Costa (2001) referindo-se a 

Bauman, ao contrário dos sólidos, “não mantêm sua forma com facilidade, não fixam 

o espaço nem prendem o tempo.” (2009, p. 201). 

É em função dessa característica marcante que surge o conceito de moral 

provisória. Segundo Costa (2009), a palavra ética  
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(...) teve corrompido seu valor simbólico, numa longa operação 
alimentada e reforçada pelas franjas da modernidade em liquefação. 
Se o trabalho do comunicador requer preocupação ética, seja 
teórica, seja prática, essa preocupação se relativiza, perde sua 
característica clássica para adquirir contornos não éticos, muitas 
vezes dentro de um vácuo ético, dependendo do ponto de vista de 
quem a consome ou faz parte, de alguma forma, da ação da 
comunicação – ou da ação jornalística. (p. 262).  

 

Nesse cenário um tanto quanto pessimista, é importante lembrar o que 

propõe o jornalista Eugênio Bucci em texto publicado na internet. Segundo ele, a 

ética não pode ser relativizada e o Jornalismo deve contribuir, de fato, para o avanço 

dos direitos e da cidadania no país e no mundo.  

De acordo com Bucci (2001), 

 

 (...) o jornalismo sempre dialogou com as emoções de seu público. 
Não há nada de errado com isso. (...) Recentemente, porém, as 
referências estéticas do jornalismo já não são a literatura (ou o 
cinema e a pintura para o fotojornalismo) mas a chamada cultura 
pop. (…) é preciso competir pela atenção de uma platéia cada vez 
mais bombardeada e monopolizada pela indústria do espetáculo. 

 

E complementa: 

 
O pânico que o jornalismo tem da chatice é reflexo disso. Ser 
reflexivo é ser chato, o que é uma pena. Explorar as nuances e fugir 
do maniqueísmo é ser confuso, o que também é uma pena. (BUCCI, 
2001). 

 

Pelos códigos de ética da profissão, da Associação Nacional dos Editores de 

Revistas e da Federação Nacional dos Jornalistas, o jornalista tem obrigação de 

oferecer informação independente.  Embora a notícia seja mercadoria e Jornalismo 

seja um negócio comercial, a sociedade espera, segundo Bucci (2001), ao menos 

supostamente, independência editorial.  

A questão que permeia o debate sobre a ética está relacionada também à 

formação dos jornalistas, atualmente livres da obrigatoriedade do diploma para 

exercerem a profissão. Mas que tipo de profissional a imprensa precisa agora? A 
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capacidade técnica e a estética não podem se sobrepor ao olhar crítico do jornalista 

à sociedade, certamente. 

Entre tantas e profundas mudanças na área, principalmente a partir daqueles 

anos 80 e 90, o que é ser jornalista na atualidade? É ser jovem e ter formação 

universitária, e dominar tecnologias, fundamentalmente?  

 

4.6. Os marcadores de tempo na ordem dos relatos e da memória – histórias 

de vida e história social dos jornalistas 

 

Na escuta do grupo dos entrevistados nesta pesquisa, pude constatar 

fortemente o tempo cronológico e o tempo kairós em plena ebulição – ora 

prevalecendo um, ora outro. Os marcadores de tempos que se mostraram mais 

expressivos – cuja apresentação segue abaixo – estavam na ordem dos relatos e da 

memória reativada, fazendo reviverem histórias de vida e história social dos 

jornalistas. 

Na resposta à primeira questão, aparecem muito nitidamente, como 

marcadores do tempo kairós, referências que nos remetem a lembranças afetivas 

importantes dos entrevistados. Elas são citadas para explicar a escolha de algo 

extremamente forte e determinante em suas vidas: a opção pelo Jornalismo. Mas o 

tempo cronos pontua os acontecimentos, fazendo ver como tudo isso se dá em 

diversos contextos na instância do social. 

Para CT, por exemplo, ao responder a primeira pergunta, vem à tona a 

influência de seu tio João Raymundo Ribeiro, diretor do suplemento de Cultura do 

extinto jornal Correio Paulistano. “Fazia jornaizinhos para bonecas (...). Fui sempre 

encarregada dos jornais estudantis de onde estudava. (...) um tio jornalista (...) me 

abriu sua biblioteca com coleções de revistas (...).” 

Chamo atenção, aqui, para os primeiros depoimentos fornecidos por duas 

mulheres, CT e RN. O Jornalismo aparece associado à ideia de libertação da 

condição feminina na época, era o desejo de sair das profissões convencionais para 

mulheres. No início dos anos 60, no Brasil, o movimento feminista aparecia com 

certa veemência.  
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Com a opção pelo Jornalismo delineava-se uma postura diferente e clara de 

possibilidade de adentrar com mais vigor numa sociedade eminentemente machista. 

Algo que transcenderia a “simples” escolha pela profissão, como seria o caso das 

primas de CT, que se decidem pelos cursos de Secretariado e Biblioteconomia. “(...) 

eu achava pouco, achava secretária, por exemplo, uma função que ficava submetida 

ao homem numa cópia da função de esposa (...)”. 

Outro dado curioso encontrado nas entrevistas é o que se refere à escolha 

pela profissão também como algo atrelado à ideia de dom, vocação, que brota 

quase como uma “imposição” interna. “(...) sempre soube, desde criança que queria 

ser jornalista (...)”, fala MJGR. Ou “tornei-me jornalista para seguir a carreira de meu 

pai e de minha parentela em geral”, afirma RP. 

Na esteira dos movimentos políticos de esquerda, que se opunham a um 

governo ditatorial, o Jornalismo também aparece como um caminho de militância 

política, de resistência e de denúncia às injustiças sociais, um ofício importantíssimo 

para “mudar o mundo” e lutar contra governos reacionários. Quase uma missão. “(...) 

fui fazer Direito pensando em ser diplomata, mas em pouco tempo, na medida em 

que minha consciência política aumentava, diminuiu e sumiu o desejo de  ir para a 

diplomacia e cresceu o de ser jornalista (...)”, diz RFB. 

Em RN, isso também fica nítido: “(...) optei pelo Jornalismo, onde poderia 

escrever e ainda „salvar o mundo‟, lutando com a palavra contra a ditadura (...).” 

Interessante notar na voz de MS que a ideia de “vocação” para fazer política é 

de família. A situação é de claro afeto com a figura paterna, entrelaçando com muita 

delicadeza os tempos cronos e kairós: “Meu pai era do Partidão e escrevia para o 

jornal Terra Livre, dirigido aos camponeses. Então, ele me disse: “Escreva sobre o 

que viu que eu vou mandar para o Terra Livre.” Aí está a gênese da minha vocação. 

Escrevi sobre o que considerava uma tremenda injustiça.” 

Não se pode deixar de notar o quanto esse caminho trilhado para a escolha 

da profissão tem importância no contexto em que essas pessoas viviam. E o quanto 

difere o perfil dos entrevistados em relação do perfil dos profissionais atuais.  

Vale aqui lembrar Martins (1998): “O sujeito não pode ser uma série de 

eventos psíquicos – isto é, ser criança, ser adolescente, ser adulto, ser velho – como 

um conjunto de eventos segmentados (...)” (p.3). 
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E complemento: ele – o sujeito – é a sua época, o ambiente que o embalava e 

as pessoas ao seu redor.  

Dessa forma, quando nos propomos a compreender a história de vida de um 

ser humano e de um profissional, devemos fazê-lo relacionando-o aos fatos sobre 

sua existência – não simplesmente enumerando esses eventos por ordem 

cronológica, mas como são vividos. 

A militância política – presente em praticamente todas as falas – traz à tona 

um tempo de prisões e perseguições (atingindo muitos dos jornalistas entrevistados 

e seus companheiros de trabalho), censura, tortura e, certamente, engajamento e 

paixão. Esse marcador – cronológico e também kairós – é, pode-se dizer, 

extremamente relevante para situar e compreender um modo de ser no mundo e de 

fazer Jornalismo no País. 

Diz CT: “Na volta, em 1961, fui para o jornal Última Hora e, como parte da 

militância política, passei a colaborar com a Última Hora, de Samuel Wainer, 

organizando um suplemento cultural dominical (...).” 

 O golpe marca mais tarde um pouco sua volta definitiva para a imprensa – 

ainda que no início trabalhando sem receber, como nos fala –, após o nascimento 

dos filhos. “(...) foi só com o golpe de 1964 que voltei para o jornalismo, escrevendo 

para Movimento, Em Tempo, revista Versus e quem mais me pedisse ou precisasse, 

sempre “de grátis”, pois ninguém ia cobrar para combater a ditadura!” 

Há, claramente, por essas falas dos entrevistados, uma maior ênfase ao 

Jornalismo da paixão, do engajamento, contra o jornalismo da empresa, do 

mercado, do lucro, bem mais pragmático no sentido da comercialização da notícia. 

Neste caso, os tempos aparecem com lógicas que seguem percursos diferenciados. 

Nos depoimentos, os marcadores são da ordem do sujeito, em maioria. 

Nemércio Nogueira, jornalista citado anteriormente, embora não tenha sido 

entrevistado nesta pesquisa, resume bem tal diferença no perfil do jornalista atual e 

o do período anterior aos anos 80. Ele lembra que os jornais, hoje, são estruturas 

industriais complexas. O repórter também tem de ser um profissional completo – não 

basta apurar a notícia escrevê-la bem. Ele tem de se preocupar com o visual, 

diagramar a matéria no computador, saber visualizar um infográfico. Nogueira 
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observa que os jornalistas hoje precisam ser quase editores, mudando radicalmente 

a base da profissão e o ato de fazer acontecer a notícia. 

RN também sugere, em uma fala, esse espírito, que se traduz na entrega de 

uma geração aos ideais, antes de tudo: “(...) literalmente assim, éramos muito puros 

nos anos 60.” 

Nesta análise dos tempos cronos e kairós encontrados nos depoimentos, sem 

dúvida, como já afirmado, pode-se compreender melhor o que nos diz Martins 

(1998): “O homem sempre permanece relacionado com o tempo.” (p. 14). E, ao 

definir o que é esse “tempo”, o autor alerta sobre a necessidade de deixar de lado a 

“concepção popular de tempo” para então conceber o sujeito humano. Nesse 

sentido, o tempo seria percebido como algo comunicando-se com o sujeito dentro 

dele, ou melhor, de dentro para fora.  

Os integrantes deste estudo são pessoas que se pautam por ícones para 

projetar seu futuro no início da carreira. Pensam em seguir modelos que admiram, 

ou relatam com emoção serem colegas e terem se relacionado com determinados 

jornalistas e outros profissionais, e assim por diante. E, entre esses modelos, mais 

uma vez aparecem figuras que tiveram relevância, no contexto, na luta contra a 

ditadura. 

CT cita, com muito orgulho, que foi colega e, neste caso, também mulher, de 

Gianfrancesco Guarnieri, dramaturgo que também escrevia colunas para jornais; do 

escritor e também dramaturgo Plínio Marcos; e dos escritores, jornalistas e 

igualmente colunistas Jô Soares e Ignácio de Loyola Brandão. 

RN tinha como ídolo o repórter da revista Realidade Hamilton Ribeiro, que 

cobriu a guerra do Vietnã – seu grande sonho. Surpreendente notar como Hamilton 

ainda é referido como ídolo por jovens de muitas gerações posteriores à de RN – 

incluindo a minha e a de jovens jornalistas da atualidade. Um traço em comum entre 

todos, acredito, é a forma de conceber a profissão e a admiração pela história de 

vida desse profissional, além de ele sempre ser referido como uma importante 

escola de texto. 

A passagem do tempo cronológico é bastante clara nos marcadores que 

indicam como a profissão evoluía na linha do tempo. Novos caminhos profissionais 

se abrem para os entrevistados. Além de fazer reportagens, os que tinham 
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habilidades para línguas, como CT e MJGR, puderam se dedicar à tradução de 

livros. Também havia a possibilidade de ser revisor de texto ou trabalhar na edição 

do material colhido pelos repórteres. Ou ainda redigir resenhas e críticas literárias. 

No tocante à expansão da tecnologia, e do mercado profissional, mais 

possibilidades para os jornalistas se abrem na área, com inovações nas linguagens 

da televisão, do cinema e do rádio. Mais recentemente, com o surgimento das novas 

mídias, há o reconhecimento da passagem do impresso para a internet, por 

exemplo.  

Busca-se nos depoimentos colhidos aqui entender um pouco mais esse 

processo do envelhecimento. A resposta do jornalista RFB é uma das que mais 

chama a atenção. Ele é categórico em afirmar que, fisicamente, o envelhecimento é 

injusto. Mas, em seu discurso, ficam muito evidentes as contradições entre o tempo 

cronos, que ele relaciona à condição física, e kairós, relacionado à condição do 

intelecto. Se o primeiro aponta para a decadência, o segundo mostra um caminho 

oposto. 

Em sua fala, RFB demonstra certa recusa em aceitar apenas o marcador 

biológico para o que chama de envelhecimento. Há, de fato, uma “melhora” em 

outros aspectos. 

A resposta fornecida por RFB exprime ainda a presença evidente do processo 

físico no que concerne ao envelhecimento. Minayo e Coimbra (2002) mostram que 

esse processo é real, reconhecido por sinais no corpo, que “habita” o tempo 

cronológico. Mas ressalvam que “tais sinais são apropriados e elaborados 

simbolicamente por todas as sociedades, em rituais que definem, nas fronteiras 

etárias, um sentido político e organizador do sistema social.” (p.14) 

Vale lembrar, ainda, mais uma vez, que também vivemos o tempo como 

possibilidade – e aqui ele se expressa como fruto de nossas experiências. Dessa 

forma, o envelhecimento do corpo não seria um evento com data marcada, mas um 

processo com trajetória própria.  

Importante frisar que, no contexto sociocultural, os fatores biológicos ou 

cronológicos não são critérios para a compreensão da velhice, mas sim o seu 

significado, a sua simbologia, ou o que ela representa em diferentes épocas. Isso 

porque, como diz Beauvoir (1990), “(…) o homem não vive nunca em estado natural; 
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na sua velhice, como em qualquer outra idade, seu estatuto lhe é imposto pela 

sociedade à qual pertence.” (p. 15). 

 RFB nos diz que, do ponto de vista da construção de seu trabalho jornalístico, 

envelhecer só lhe trouxe vantagens. Por que então os jornalistas velhos começaram 

a ser descartados naqueles anos de 80 e 90? 

 Ele volta a enfatizar a importância da experiência acumulada ao discorrer 

sobre o quanto o exercício de seu trabalho colabora no processo de 

amadurecimento profissional e pessoal. Uma leitura de sua fala remete, mais uma 

vez, ao tempo kairós e à história de cada sujeito. Ser jornalista, para esse 

entrevistado, contribuiu ainda para uma visão positiva acerca da maturidade. 

Pode-se pensar aqui que, para RFB, do ponto de vista do intelecto, a velhice 

pode significar o apogeu. O jornalista diz que é contra envelhecer porque tal 

processo o colocaria mais próximo da morte, do fim, mas a maior contradição de seu 

discurso é que ele constata que, a cada projeto novo, se aproxima da vida. “(...) É 

claro que estamos melhores, mas sábios, mais cultos, decidimos melhor, 

escrevemos melhor na velhice, mas nosso corpo começa a deteriorar, sofremos 

fisicamente, somos cada vez mais frágeis, sentimos claramente que começou nosso 

processo de morte (...).” 

Quando RFB se refere ao quanto os anos a mais fazem diferença, para 

melhor, em sua vida profissional, percebe-se aí que a profissão de jornalista e suas 

experiências de tempo cronológico, entrelaçado com o kairós, podem proporcionar 

enriquecimento.   

O jornalista RP relata que envelhecer lhe trouxe muitos ganhos na conquista 

da almejada paz de espírito profissional, pois aprendeu a se manter distante da 

competição desenfreada que existe na carreira.  

Notem como o discurso de RP também faz referências positivas ao tempo 

kairós. Foi preciso envelhecer para se manter incólume ao estresse no ambiente de 

trabalho.  

As perdas do envelhecimento na profissão, para esse entrevistado, estão 

mais relacionadas à questão financeira, também relatada por outros quando se trata 

do tema trabalho. RN nos fala um pouco dessa perda – na verdade, uma perda 

proporcionada pela visão engessada que a sociedade tem do velho. Isso lhe 
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dificultaria conseguir um emprego fixo, como tanto almeja. Ela vive um afastamento 

compulsório do mercado de trabalho formal – atua como freelancer por falta de 

opção – e credita isso, no seu caso, à idade.   

 Na fala de CT, para a mesma temática a respeito do tempo – cronos – 

percebe-se um misto de orgulho, amargor e deboche. Quem conhece CT, 

prontamente identifica sua maneira de estar no mundo na resposta fornecida. E sua 

fala revela apreensão diante do envelhecimento. “(...) Sobre o envelhecimento, me 

dá pena a diminuição das capacidades físicas:  não danço mais balé nem pulo corda 

como eu fazia. Aliás, tem tantas coisas que eu não faço mais, embora esteja, como 

disse o Jabor, n'outro dia, "muito bem para a minha idade". E completou, 

desgraçadinho que é: „E lúcida‟. Tenho medo da decadência física e mental. Tenho 

todos os medos e noções do livro A Velhice (...)”. 

 Em um dado momento, deixa revelar que a idade foi a responsável por sua 

demissão do Estadão. Parte do amargor identificado em suas respostas viria dessa 

situação. Em seu lugar, provavelmente, o patrão contratou alguém com bem menos 

idade e experiência, e com um salário bem inferior ao seu. 

Para o jornalista MS a velhice não se apresenta exatamente como um 

problema, mas como um fato natural, como nas respostas de MJGR e RP. Este 

último afirma que, como nunca foi atleta, não sente o declínio físico chegar. 

A exemplo de CT em muitos momentos, MS recorre ao bom humor para tratar 

do envelhecimento. Ele não contesta as perdas físicas e as mudanças de hábito. 

Prega a adaptação para conviver melhor com elas, aparentemente sem angústia. E 

compara a passagem do homem pela terra à passagem de uma planta.  

MS, no entanto, parece aqui se esquecer de que não somos plantas. E a 

passagem do tempo para nós está sempre carregada de símbolos culturais. O 

envelhecimento não é algo somente natural – é cultural também. O jornalista parece 

querer, com a metáfora, amenizar a ideia que a sociedade faz do envelhecimento – 

cruel.  

Ele torna a falar do tema quando indagado sobre a passagem do tempo no 

corpo e as questões subjetivas. MS demonstra ter consciência de suas limitações 

físicas. Verbaliza a finitude, inclusive, ponto não levantado muito pelos demais. Mas, 

ao mesmo tempo, demonstra bom humor, mais uma vez, acerca das dificuldades 
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que percebe em si mesmo. E procura se adaptar de forma que as limitações não se 

transformem em um problema dramático em sua vida. 

 RP aparece como previdente – como nenhum outro entrevistado surgiu aqui 

nesse sentido – e diz que lhe ocorre morar com familiares no interior de São Paulo. 

Demonstrando uma certa consciência diante da condição de fragilidade física a 

enfrentar e da finitude, e antevendo, talvez, um perda de autonomia no futuro.  

MJGR também encara a velhice como algo natural, longe da perspectiva de 

ser um problema: “(...) a gente vai se adaptando e fazendo o melhor possível. Tem 

que beber menos (álcool), comer menos, fazer muita ginástica, perceber que anda 

esquecida e se esforçar para não deixar a memória falhar.” 

Segundo Bucci (2011, p. A2), em artigo intitulado “Meu corpo, meu oponente”, 

“a ideia de vencer os limites corporais é uma crença endêmica da nossa era”. Perder 

para o corpo, aceitar suas limitações, é sinônimo de fracasso, ele pontua.  

Bucci (2011) lembra ainda 

 

a civilização que existimos tem este traço particular, o de fazer com 
que o sujeito olhe para o seu próprio corpo como se ele fosse um 
objeto externo, administrável. O executivo, olhando para o gráfico de 
colesterol de seus exames de sangue periódicos, crê que pode 
gerenciar seu corpo como administra o caixa de sua empresa. A 
mulher contrata o cirurgião para esculpir seu colo a golpes de bisturi. 
Viver é combater o corpo, inutilmente. No final, é ele quem vencerá, 
mesmo morto.  

 

 Minayo (2006) fala de três mitos que discriminam e delimitam o papel do 

velho em nossa sociedade. Segundo a autora, são eles: redução do envelhecimento 

ao processo orgânico; consideração do processo de envelhecimento como 

decadência; interpretação da velhice como problema. O primeiro deles é, segundo a 

autora, o mais comum e arraigado em nossa sociedade. Como anteriormente 

apontado por Tótora (2008), Minayo & Coimbra Jr. (2002) afirmam: “Em torno da 

geriatria marcada pelo biologicismo, estabeleceu-se um grande mercado consumidor 

da medicina vinculada à idade, como se assim a medicalização da velhice 

constituísse uma „ciência normal‟”. (p. 14) 
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 De acordo com Groisman (2002), os enormes esforços para se medir 

exatamente o grau de envelhecimento de uma pessoa parecem derivar de uma 

outra dificuldade da gerontologia: o desafio de estabelecer as fronteiras entre a 

saúde e a doença, na velhice. Esse autor chama atenção para a importância de não 

generalizar idade, juventude e velhice como marcadores biológicos.  

 

 (...) o critério mais comumente utilizado para a definição do 
envelhecimento - o cronológico (idade) - é apontado como falho e 
arbitrário (...) porque o envelhecimento seria vivenciado de forma 
heterogênea pela população. Pessoas da mesma idade cronológica 
poderiam estar em estágios completamente distintos do 
envelhecimento. Além disso, o organismo de um indivíduo 
“envelheceria” de maneira diferente entre os tecidos, ossos, órgãos, 
nervos e células. Desse modo, o que podemos salientar é que a o 
envelhecimento não parece ser definido pela idade de uma pessoa, 
mas pelos efeitos que essa idade teria causado em seu organismo. 
(2002, p. 66). 

  

Fuentes (2010) traz as ideias de Bookstein, citado por Groisman, afirmando 

que “talvez fosse interessante considerar a idade gerontológica como um suposto 

marco ideal do envelhecimento” (FUENTES, p. 55). 

          Segundo Groisman: 

 

(...) a solução definitiva para se medir o envelhecimento seria a 
criação de uma idade gerontológica, que levaria em conta diversas 
escalas de variáveis com tratamento estatístico apropriado. Algumas 
variáveis físicas teriam um peso maior, enquanto as mais subjetivas, 
como o nível cognitivo, teriam um peso menor. A idade gerontológica 
levaria em consideração os fatores fisiológicos, juntamente com os 
psicológicos. (2002, p. 67). 

  

Em relação ao segundo mito – consideração do processo de envelhecimento 

como decadência –, Minayo (2006) diz que o imaginário social sobre a pessoa idosa 

acaba por formar uma visão negativa do que significa envelhecer.  

 

A sociedade mantém e reproduz a ideia de que a pessoa vale o 
quanto produz e o quanto ganha e, por isso, os mais velhos, fora do 
mercado de trabalho e, quase sempre, recebendo uma pequena 
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aposentadoria ou em total dependência financeira, podem ser 
descartados: são considerados inúteis ou peso morto. (p. 51). 

 

A velhice como problema, o terceiro mito apontado por Minayo (2006), 

também surge nas entrevistas. De acordo com a autora, “essa visão atravessa todas 

as classes e instituições e é gestada em três focos principais: a família, a instituição 

médica e o Estado” (p. 52). 

Dentro da família, o idoso é com frequência apontado como detonador de 

conflitos intergeracionais, segundo Minayo (2006). Além disso, familiares de pessoas 

idosas se queixam de que não existe apoio do Estado para algumas situações tidas 

como muito problemáticas, como no caso de famílias que possuem idosos 

dependentes, com doenças crônicas e degenerativas. 

Com o advento de alguns avanços na área da saúde, hoje se pode dizer que 

há uma redução da proporção da população idosa vulnerável, segundo Camarano 

(2005), mas os velhos nem por isso deixaram de ser vistos como problemas.  

 Entre os jornalistas entrevistados, RN, por exemplo, aponta uma contradição 

importante que existe em relação a esse mito de que nos fala Minayo (2006). Ela 

reivindica trabalho fixo, quer estar ativa, contribuindo para a sociedade, mas não 

encontra respaldo no mercado.  

Para ela, o problema reside na falta de emprego para quem já passou dos 60 

anos, e, de quebra, o preconceito vigente contra o velho, ambos já ditos acima. Mas 

RN não aceita a situação passivamente: revela que tem um blog – uma nova mídia – 

que trata exatamente de discutir o envelhecimento. Nesse sentido, está promovendo 

a “revolução” que espera de sua geração, mostrando seu inconformismo com a 

situação do idoso na sociedade. 

Os idosos, segundo ela, não são pensados como pessoas produtivas e que 

teriam muito a contribuir para o País. São vistos apenas a partir de um marcador 

biológico, o que os aproxima da doença, da debilidade, em detrimento à saúde. 

Ressalta que os únicos direitos que têm estão relacionados a ações paternalistas, 

baseadas no preconceito, na decadência do corpo físico. Espera-se com isso, no 

seu entender, passividade dos idosos, o contrário do que nos sugere RN em suas 

respostas. 
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Essa ideia de velhice é bem diferente na fala de MJGR, para quem tal fase 

veio naturalmente, sem que tenha se configurado como um problema. É de maneira 

similar a essa que Beauvoir (1990) descreve sobre o passar dos anos: “Essa 

encosta desce brandamente, e é imperceptível; é o ponteiro do relógio que não 

vemos caminhar.” (p. 351)  

Na relação com a profissão, os entrevistados mostram que o Jornalismo, por 

sua área de abrangência, pode, de certa forma contribuir para moldar uma visão – 

no caso, positiva – do que seriam o velho, a velhice e o processo de 

envelhecimento. A profissão promove a constante atualização do conhecimento, da 

informação, ou que facilitaria pensar a própria condição da pessoa e do profissional. 

Mas CT se adianta à resposta e diz, categórica, que sua visão a respeito do 

envelhecimento não é compatível com a sensação que o Jornalismo lhe proporciona 

sobre esta mesma questão. Afirma: “O Jornalismo sempre me fez sentir uma mulher 

do meu tempo”.  

Ela vem com a questão do trabalho em seguida, mostrando o quanto é esse 

dado importante para ela se sentir produtiva. Ao ser demitida, abala-se 

emocionalmente. Seu equilíbrio só é recuperado porque, em seguida, à demissão, 

consegue três trabalhos muito bons – valendo lembrar – depois dos 72 anos de 

idade. Algo bastante raro na atualidade. 

Acho muito interessante como MS responde de forma diferente a mesma 

questão – a que trata do Jornalismo como um fator positivo na construção da sua 

visão da velhice. Esse entrevistado conta que foi o convívio com profissionais que 

admirava que ajudaram a formar seu caráter, exercendo forte influência na maneira 

como enxerga a vida hoje. E eu completaria, dizendo que ajudaram a formar o seu 

“tempo”, o seu “relógio” interno na relação com o profissional. São nomes, 

marcadores referenciais de atuação e memória.  

 

 (...) Sujeitos como Paulo Patarra, criador de Realidade, Sergio de 
Souza, editor do texto da revista e depois criador do Bondinho, do 
Ex-, da Caros Amigos, etc, etc, Fernando Pacheco Jordão, Narciso 
Kalili,  entre outros „mais velhos‟, lapidaram meu caráter, minha 
vocação, meu jeito de estar no jornalismo e no mundo. 
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4.7. O convívio intergeracional pelo olhar da pesquisadora 

 

 Os entrevistados não são avessos à presença do jovem no ambiente de 

trabalho. Ao contrário, dizem que a experiência intergeracional é uma das 

características mais positivas que a atividade jornalística nas grandes redações 

pôde lhes proporcionar. 

 Pessoalmente, compactuo com essas ideias. As redações de jornal nas quais 

eu estive inserida, vale apontar, foram espaços por excelência para o convívio 

intergeracional. Como já mencionado, dividindo o mesmo local de trabalho, havia 

pessoas mais jovens e mais velhas do que eu. Sempre acreditei no valor desta 

experiência.  

 Refiro-me aqui especialmente ao convívio com profissionais mais velhos e 

mais experientes do que eu – na profissão e na vida, considerando um privilégio ter 

trabalhado ao lado de jornalistas como RP e CT, por exemplo, ambos entrevistados 

por mim nesta pesquisa.  

 Também foi por conta do jornalismo que pude conhecer o trabalho de MJGR, 

outra entrevistada e minha grande amiga já há mais de 15 anos. Nunca enxerguei a 

diferença de idade que nos separa como um empecilho. E percebo que o Jornalismo 

foi que nos permitiu essa aproximação. Poderia me referir aqui a diversos outros 

amigos mais jovens e mais velhos do que eu, com quem trabalhei e com quem 

mantenho amizade até hoje. 

 As redações que se apresentam com profissionais de diversas gerações, 

proporcionando um convívio entre pessoas de diferentes idades – fato mais raro 

atualmente, pois o predomínio maior é de jovens –, são um espaço privilegiado 

dentro de nossa sociedade hoje. 

 MS traz uma passagem de sua vida que ilustra bem o quanto, em sua 

formação, essa troca intergeracional foi benéfica e deixou marcas que levam a ele – 

e a nós – a acionar o tempo kairós em suas memórias. 

 

Por que nunca mais esqueci o Laino? Por se igualar a mim, apesar 
de 40 anos mais velho e mais experiente; e por me desafiar 
fisicamente a pôr uma perna, reta, sobre a mesa, apoiado na outra 
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perna, reta. Me senti lisonjeado por poder tratá-lo por “você” e 
recusei a pôr a perna em cima da mesa, embora o pudesse, para 
não o “desacatar” – ainda hoje, aos 70 anos, posso pôr uma perna, 
retinha, sobre uma superfície plana mantendo a outra ereta, desde 
que a tal superfície seja da altura do meu quadril (Laino tinha 1,80 m 
de altura, mais ou menos, e a mesa era da altura do quadril dele, 
para mim ficaria difícil a proeza, mas, talvez, possível aos 20 anos). 
Por isso sou grato a ele e a tantos outros bem mais velhos vida 
afora, como o Amadeu Gonçalves, na mesma Folha, que me corrigiu 
quando escrevi: “O prefeito houve por bem decretar estado de 
calamidade pública”. E ele: Por que “houve por bem decretar”? Basta 
“decretou”. Tanto se tem falado sobre a horizontalidade etária na 
faixa dos 20/30 anos hoje em dia nas redações, das quais estou 
afastado há 20 anos (com exceção do período 2007-2009, na Caros 
Amigos), mas fico sabendo que é esmagadora a maioria de 
“vintenários” e quase nula a presença de cinquentenários e 
sexagenários. Também soube faz pouco tempo que em países como 
o Japão dão importância à presença de velhos nos ambientes de 
trabalho, pois nada substitui a experiência. Assim como nada 
substitui o ímpeto da juventude. 
 
 

 Ferrigno (2003) defende a premissa de que a intergeracionalidade traz 

diversos benefícios e, portanto, deve ser estimulada. É certo que, em alguns pontos, 

essas relações não estão isentas de conflitos e colisões, especialmente no âmbito 

de uma empresa, como são as de ordem jornalística. Novos problemas surgem em 

função das experiências sociais e profissionais próprias de cada geração. O uso da 

tecnologia, como apontado nos trechos acima, pode ser um motivo de discussão 

intergeracional. Ou de confluência, mas não deveria ser no sentido da exclusão, da 

segmentação. 

 Mas, na perspectiva do jornal que mudava o sentido da notícia para uma 

condição mais adequada à produto de mercado, era mais fácil contrapor o velho ao 

novo, como forças antagônicas.  

 Segundo Magalhães (1989): 

 

Na relação entre jovens e velhos, é notório em nosso país, sobretudo 
nas classes médias e nas elites, uma visão distorcida e 
preconceituosa em relação à velhice. Um situação carregada de 
distanciamento ou indiferença ou, muitas vezes, de preconceitos 
ostensivos e velados em relação à competência para o trabalho, para 
a vida social, política e cultural ou para a simples convivência no 
lazer. Suas experiências e seu saber são dispensados, quando não 
desprezados na sociedade que valoriza a inovação e subestima o 
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antigo. Tudo o que é novo é bom, bonito e interessante. Tudo o que 
é velho é ruim, feio e desprovido de interesse (...) .(pp. 99-100). 

  

Ao comentar a relação intergeracional, CT também enaltece o convívio com 

os mais jovens. No seu caso, esse encontro aconteceu ao longo dos anos em que 

esteve numa redação e, mais recentemente, nas aulas que dá no curso para focas 

(jornalistas em início de carreira) ministrado no Estadão. Sobre essa última situação, 

aliás, a jornalista faz um comentário sarcástico, onde pode-se ler uma certa crítica 

ao desconhecimento da história demonstrado na aula por uma jovem profissional. A 

intergeracionalidade, como se pode ver, mesmo cultivada com sincero interesse, 

não nos livra – jovens e velhos – de certos constrangimentos. 

 Aproveito ainda para fazer aqui uma observação especial a uma frase dita por 

CT ainda a respeito do convívio intergeracional: “Conheço velhos jovens e jovens 

velhos”. Nesta fala, leio, ainda que nas entrelinhas, que a velhice, para soar positiva, 

precisa, de certa forma, citando Ferrigno (2003) mais uma vez, “tomar de 

empréstimo um modus vivendi de outra geração” (p. 65). 

 Em um outro momento, CT afirma que o envelhecimento “chegou” de forma 

natural  em sua vida, quase uma consequência do percurso que traçou até aqui – 

uma imagem, aliás, que me pareceu distante desta acima. O que vem demonstrar 

que nem sempre há uma coerência sobre o sentir-se velho ou não. Ora parece 

natural, ora é uma condição negada pelo próprio sujeito, oscilando assim no seu 

discurso.  

 É preciso lembrar que a velhice é um conceito diverso e plural, passa do 

envelhecimento do corpo físico às percepções subjetivas da pessoa. Há um 

processo natural de transformação do ser através da temporalidade – nascemos, 

crescemos, nos tornamos adultos, envelhecemos e morremos. E que se difere 

bastante da velhice proporcionada pelo olhar do outro, pela razão social e cultural 

também. 

 Dialogo aqui com Minayo (2002), que fala da necessidade de desnaturalizar o 

fenômeno da velhice.  
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Se, por um lado, o ciclo biológico próprio do ser humano assemelha-
se ao dos demais seres vivos – todos nascem, crescem e morrem – 
por outro lado, as várias etapas da vida são social e culturalmente 
construídas. Isto é, as diversas sociedades constroem diferentes 
práticas e representações sobre a velhice, a posição social dos 
velhos na comunidade e nas famílias e o tratamento que lhes deve 
ser dispensado pelos mais jovens. (p. 14). 

  

É necessário, nesse sentido, entender o lugar social do velho no seu meio, 

refletindo sobre as formas sociais em que ele se organiza, cumprindo posições 

diante do grupo a que pertence, seja o familiar ou o profissional, e assim por diante. 

 Certa vez, numa palestra sobre depressão em mulheres idosas e as formas 

de medicar esse “problema”, ouvi uma senhora da plateia se pronunciar de forma 

enérgica sobre os motivos que as levariam a ficar deprimidas. “Será que precisamos 

mesmo de remédios ou será que nosso „mal‟ não é a falta de oportunidades?” 

 Aliás, retomando a situação de RN, fora do mercado de trabalho, ao contrário 

de outros homens entrevistados e mais velhos, seriam as mulheres idosas mais alvo 

de preconceito do que os idosos?  

 Voltando ao tema proposto, como ficariam, diante da dita “falta de 

oportunidades” proporcionadas às idosas em nossa sociedade, além da depressão, 

as doenças ditas da senilidade, como o Alzheimer, cada vez mais diagnosticado em 

nosso meio? Bastide, no livro de Bosi (1987, p. 38), pergunta se a senilidade é um 

efeito da senescência ou um produto artificial da sociedade que rejeita os velhos? 

 Bosi (1987), por sua vez, nos leva a pensar a respeito de um outro lado do 

que habitualmente chamamos de  “conflito de gerações” – ou seja, o lado mais 

perverso da intergeracionalidade, questionando: mas, na verdade não seria este 

mais consequência do que  causa de conflitos sociais mais amplos?  

A noção que temos da velhice decorre mais da luta de classes do que do 

conflito de gerações. É preciso mudar a vida, recriar tudo, refazer as relações 

humanas doentes para que os velhos trabalhadores não sejam uma espécie 

estrangeira. (p. 36).   
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 CT acredita que sua demissão do jornal se deu em função da idade e, claro, 

do fato de ganhar um salário considerado alto para a média paga a funcionários 

daquela redação. Foi, então, que sentiu o peso por estar “velha”. Volto aqui a 

lembrar Beauvoir (1990), quando nos diz que a nossa velhice nos é sempre 

apontada pelo outro. Se ela afirma que estava muito ocupada para sentir o peso dos 

anos e ter crises por ter completado 30, 40, 50 ou 60 anos – esses números voltam 

a ser importantes marcadores cronológicos (e também kairós) quando ela conta, 

com tristeza, sobre sua demissão do jornal. CT pontua o ano e frisa sempre sua 

idade para dizer por que foi demitida. Ano e idade que servem para mostrar o quanto 

era experiente e há quantos anos desempenhava tal função, adquirindo 

conhecimento, com o tempo kairós muito presente. 

 A mesma sensação de “velhice” acometeu RP quando tinha por volta de 40 

anos e trabalhava na Folha de S. Paulo no período em que o “Projeto Folha” fora 

recém-instituído. A redação estava agitada porque havia acontecido um acidente de 

grandes proporções na cidade. Pompeu chegou para trabalhar e disse que os jovens 

jornalistas estavam correndo para cá e para lá, distribuindo tarefas entre si. Ele 

perguntou se poderia ajudar em algo e o seu chefe imediato, bem mais novo do que 

ele, olhou-o com indiferença e não lhe passou nenhuma tarefa. “Eu me senti 

invisível, como se eu fosse incapaz. Atribui isso a minha idade, já que eu era o mais 

velho ali.”  

 Para MS, a relação intergeracional em seus tempos de redação – 

precisamente a Folha de S. Paulo do anos 1960 – foi um período muito rico. Ele se 

lembra de um episódio que o marcou particularmente, quando chamou um colega de 

“senhor.” Foi imediatamente repreendido por isso, afinal, o fato de serem ambos 

jornalistas os igualaria, de certa forma, hierarquicamente. Eram companheiros de 

trabalho, e era isso o que se queria como ponto de interação e de diálogo. 

 Para esse entrevistado, a intergeracionalidade das redações é lembrada 

como algo positivo. MS diz que aprendeu muito com os colegas mais experientes, 

mas também ensinou algo a eles. Houve uma troca.  Profissional também formado 

no jornalismo “na prática” – isto é, longe das faculdades, RFB reconhece o valor do 

convívio com mais velhos no dia a dia da profissão. Afirma que, quando jovem, 

nunca sofreu preconceito dos mais velhos. No posto que estava quando concedeu 

seu depoimento, disse ocupar o lugar de duas pessoas cujas idades, se somadas, 
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não chegariam a dele. E garante que só estava nesse cargo por conta de sua 

experiência e de sua idade – mais uma vez, a articulação entre os tempos cronos e 

kairós. 

 MS também diz que não percebeu, ao longo da carreira a exclusão por conta 

da idade. Fala dessa situação de envelhecimento – que já teve de enfrentar – como 

se fosse um processo natural na profissão, não exatamente um problema. Mas 

lembra que precisou lutar, quando jovem, para vencer o preconceito por conta da 

idade. A maturidade, no seu caso, revela, traduz-se na percepção de sua ignorância 

diante da vida. Quando jovem, acreditava que “sabia de tudo”.  

 MJGR relata que quando começou na profissão tinha de recorrer com 

frequência aos mais velhos para tirar dúvidas. E afirma que eles eram “verdadeiras 

enciclopédias”, tamanho o nível de seus conhecimentos.  

 Ela chama atenção para as funções reconhecidamente tidas como destinadas 

a pessoas mais velhas nas redações. Ela entrou numa função, aos 37 anos, na qual 

só havia jovens. Os mais velhos ocupavam cargos de chefia, situação que ela não 

almejava, apesar de mais velha no grupo. 

 A propósito, RN se queixa dessa destinação dada aos jornalistas mais velhos. 

Ela afirma que gosta de ser repórter, mas, na lógica do mercado, parece 

inconcebível alguém querer isso depois dos 60 anos de idade. 

 Neste convívio intergeracional, porém, MJGR admite que não sofre 

preconceito no trabalho por conta da idade. Atualmente, a jornalista finaliza uma 

série de programas para a tevê que trata da questão do envelhecimento. E nesse 

projeto conta com a parceria da filha, formada em Rádio e TV, entre outros 

profissionais mais novos. Acha que justamente a relação intergeracional 

estabelecida no âmbito do trabalho afasta o preconceito no seu caso. Ela é 

constantemente requisitada por seus colegas mais jovens para sanar-lhes dúvida, 

uma situação que a agrada, pois a remete a velhos jornalistas para quem também 

se reportava quando mais jovem. 

 RP afirma que sempre conviveu e continua convivendo com pessoas mais 

jovens. A despeito do episódio já narrado na Folha de S. Paulo, ele afirma que 

considera a intergeracionalidade uma grande riqueza. 
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 Cabe informar aqui que nenhuma outra questão tratou tanto da ética e 

intergeracionalidade quanto a que indaga especificamente a respeito da tecnologia. 

Mas as opiniões divergem. E surpreendem. 

 RFB, por exemplo, acha que o impacto da tecnologia atinge a todos os 

profissionais na ativa, independentemente da sua idade ou área de atuação. Os 

jornalistas não seriam mais ou menos privilegiados por terem contato com as novas 

mídias. 

 MS compactua com RFB. E vale ressaltar que, para ambos, o domínio da 

tecnologia não é condição indispensável para se fazer Jornalismo de qualidade e 

ético. O que importa é a criatividade. MS cita pessoas que considera referências 

importantes no contexto da profissão, como os jornalistas Mino Carta e Paulo 

Patarra. Para ele, esses nomes se destacam por um Jornalismo ético e de 

qualidade, mesmo dispensando o uso da tecnologia.  

 Já para MJGR, é muito difícil dissociar o ofício que escolheu da  tecnologia. 

Os jornalistas, acredita, têm quase obrigação de estarem em dia com as novas 

ferramentas tecnológicas. De quebra, acha que estão sempre atualizados em 

relação ao que acontece no mundo. O que considera extremamente positivo. 

 Uma das vantagens apontadas reside justamente no fato de a tecnologia 

“facilitar” o contato com o mundo, impedindo que esses profissionais se tornem 

obsoletos ou que sejam considerados fora do mercado. E há outra discussão, em 

curso, já apresentada aqui antes, que perpassa pelo modo de se fazer Jornalismo 

atualmente, e isso relacionado à questão ética. Nesse caso, a discussão do uso da 

tecnologia gera também uma discussão intergeracional e ética.  

Ao falar sobre isso, RN imprime um tom de crítica à forma como as novas 

mídias moldaram o modo de se fazer Jornalismo – na sua opinião, modificando-o 

para pior. Mas ela também vê muita vantagens, especialmente quando compara 

esta época com o Jornalismo feito no contexto da ditadura militar. 

RN traz em sua resposta memórias positivas sobre os momentos que viveu 

na profissão – sobretudo no âmbito de uma redação de jornal impresso. Seu 

discurso toca na ética como sendo um atributo importante de sua geração. E 

trabalho/emprego/ tecnologia/ intergeracionalidade também são dados fortes em sua 
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fala, que acabam por se voltar sempre à questão da ética, num movimento quase 

circular.  

CT diz que sempre foi fascinada por transformações tecnológicas, mas isso 

não lhe garantiu um emprego no jornal após os 70 anos de idade. A jornalista conta 

que, antes mesmo da introdução dos computadores nas redações, atuou como 

tradutora técnica e diretora cultural na Olivetti (indústria de máquinas de escrever).  

 Ela sai da Olivetti para trabalhar no Estadão. E revela que foi uma das 

primeiras pessoas de quem tem notícia a comprar um IBM 486, e instalá-lo em casa, 

antes mesmo da chegada da internet. Mas, mesmo sempre em dia com as novas 

tecnologias e novas mídias, viu-se ameaçada por conta da variável idade (e, por 

consequência do salário), quando era funcionária do jornal. Mais um choque 

geracional. 

MS, por exemplo, se ufana por ser ético, por “postar-se do lado bom” e, por 

isso, ter reconhecimento no meio profissional. Ter ética, explica, é “ter um lado”, e 

deixar claro qual é esse lado, sem prejuízo do exercício profissional de qualidade. 

RP traz à tona o tema da ética de forma surpreendente quando entrevistado. 

Ao ser indagado se o Jornalismo influenciou – positivamente ou não – a visão que 

tem hoje sobre o seu próprio envelhecimento e o dos outros, ele responde que os 

jornalistas corruptos envelhecem mais rápido do que os não corruptos.  

Pode-se inferir daí um pouco a ideia que RP faz do envelhecimento – seria  

algo digno de chegar primeiro às pessoas que ferem a ética no exercício da 

profissão, isto é, algo carregado de significados mais pejorativos. E é ele quem 

revela que ainda não se percebeu velho. 

Ao falar da profissão como um todo, do início da carreira até agora, os 

entrevistados, de forma geral, mostram-se orgulhosos de suas trajetórias. Eles têm 

muito prazer pela escolha profissional e no que fazem e veem as experiências 

acumuladas e o trabalho produzido como um legado importante que pretendem 

deixar para as próximas gerações. A ideia de missão é muito presente. 

Porém, pode-se notar como esse legado e essa avaliação da carreira estão 

na ordem da pessoa e não dos objetos adquiridos como premiações, tampouco nos 

bens materiais acumulados. É a instrução que conta para a maioria. 
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Afirma CT:“(...) as escolas dos netos, a instrução deles, do jardim de infância 

às faculdades, é o que faço questão de lhes deixar.” 

Essa forma de se relacionar com o futuro não deixa de ser também um 

modelo de idealização, porém sempre pendendo às humanidades e não ao 

enriquecimento e aquisições materiais do profissional de sucesso, na carreira. 

Sem prêmios, mas com caráter e coerência no processo. Assim nos fala 

CT:“(...) Acho que, se deixei alguma marca, foi por inteligência, persistência, algum 

humor, paixão e dedicação. Coerência e caráter também gostaria de pensar que são 

fatores que ainda me fazem lembrada.” 

No caso de MJGR, o processo de busca interna valeu mais a pena do que o 

reconhecimento social. Observa-se aqui uma forte referência à sua experiência de 

vida, à satisfação pelo o que construiu internamente, ao tempo kairós. “Gostei de 

tudo o que fiz, estendi minhas experiências por diversas áreas de jornalismo – jornal, 

revista, televisão. Só não ocupei cargo de chefia, às vezes me cobrava por isso, 

achando ser falta de ambição. Mas acho que não tenho o perfil de chefe, minha 

ambição tomou formas diferentes, ousando mudar de emprego e de área quando 

sentia necessidade.”  

Interessante ainda notar a idealização para o que significa ser ou tornar-se 

velho: uma libertação. E a possibilidade de colocar em práticas projetos, fato que 

pode esbarrar, para algumas pessoas, na questão financeira. Valendo ressaltar que 

a maioria dos entrevistados não manifestou preocupação direta com uma possível 

perda da independência e autonomia associadas à velhice. 

Mas fica bastante evidente na respostas que as diferentes dimensões do 

tempo se mesclam constantemente: o tempo interno/subjetivo/vivido/kairós e o 

tempo externo (objetivo/datado/cronos), (BRANDÃO, 2004). 

Ao pensar um projeto para o seu futuro, MJGR, por exemplo, aciona o tempo 

prospectivo, que propõe a reflexão de tempo longo que abre espaço à criatividade.  

 RN também reivindica “uma aposentadoria mais justa, sem o fator 

previdenciário”. Mas, fundamentalmente, ela acredita “numa mudança de atitude 

quanto à velhice, com o fim do preconceito”. Também revela que nunca irá 

abandonar a profissão. Vai continuar se utilizando da tecnologia para fazer seus 
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blogs e seus trabalhos como freelancer, enquanto não consegue o tão almejado 

emprego fixo. 

  O que se pode verificar em RN é uma fala politizada e bastante otimista em 

relação ao futuro, assim como em MJGR. Ambas jornalistas parecem, de certa 

forma, não considerar (ou levar em conta) os problemas e dificuldades 

habitualmente associados à velhice. O tempo passará, mas RN, especificamente, se 

define, no futuro, profissionalmente do mesmo jeito que esteve no passado e está 

hoje. Dá para inferir que ela não pensa o envelhecimento como algo inibidor, pois 

não faz nenhum tipo de comentário sobre a saúde, a dependência, a perda da 

autonomia. Ela se vê o tempo todo como alguém potente e que vai permanecer 

assim no seu futuro. 

 Talvez tal aparente dificuldade dos entrevistados em tocar nesses temas da 

velhice e do envelhecimento remeta à ideia de silenciar diante da finitude, do 

desconhecido no nível da emoção. Como escreve Goldfarb (2005) a respeito da 

velhice, ela “não é unicamente um estado, mas um constante e sempre inacabado 

processo de subjetivação”. (p. 130).  

 A pergunta que se pode fazer aqui, talvez, seja voltada para o 

questionamento sobre que parâmetros a velhice deve ser definida? Pois cada um a 

faz a partir de determinados marcadores, tanto cronos quanto kairós. Prevalecendo, 

às vezes, um mais do que o outro. 

 A ideia da perpetuação no relato de cada um deles é algo muito presente. No 

futuro, por exemplo, RFB espera que o trabalho que desenvolveu no Supremo 

Tribunal Federal como jornalista seja uma referência para outros que virão depois. 

Ele tampouco parece se preocupar com a possibilidade de perder sua autonomia 

física. Seu desejo está mais voltado para o que fica, o que deixa como marca 

pessoal. 

 Com uma visão bastante positiva sobre a velhice, MS é outro entrevistado em 

cuja fala não há referência à perda da saúde e autonomia. Aparece muito forte a 

ideia de deixar como legado seu modo de vida. Ele espera viver a vida intensamente 

– portanto, não se imagina parado. Quer sempre ensinar e aprender. Como balanço 

de sua vida, por exemplo, se ufana por ser ético, por “postar-se do lado bom” e, por 
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isso, ter reconhecimento no meio profissional. Essa ética é, ainda, o legado que 

pretende deixar para outras gerações. 

CT também fala sobre a forma como gostaria de ser “eternizada” – zelosa de 

sua importância no meio profissional, ainda que modesta, a jornalista exalta o que 

considera suas qualidades, e pelas quais espera ser lembrada: bom humor, 

dedicação, coerência e caráter. Boa contadora de histórias nos ambientes em que 

trabalhou, ela ressalta positivamente a avaliação que faz de sua carreira na 

maturidade. 

RN também se refere com muito orgulho ao seu passado. Ao se recordar de 

sua história, faz um balanço bastante positivo de tudo o que viveu. Por exemplo, 

comenta feliz ter começado no Jornalismo numa época em que as mulheres eram 

minoria. Ela afirma que foi contratada por um jornal de Minas no início da carreira 

porque o dono sempre mantinha uma mulher na redação para evitar que os homens 

falassem palavrões.  

Considera a escolha da profissão de jornalista e a disponibilidade, naquele 

contexto, para enfrentar esse desafio sua primeira vitória contra o preconceito. No 

caso, o da presença da mulher nas redações. E enumera os grandes projetos dos 

quais já participou. Faz parte dessas lembranças o fato de ter integrado lutas contra 

a ditadura, contra o preconceito. RN faz uso de sua memória individual e social para 

situar-se no contexto – foi pioneira, assegura. Com isso, espera também travar uma 

luta inédita contra o preconceito em relação ao velho. Fala no passado – “valeu a 

pena” – como se agora não pudesse mais viver tudo isso, e também num sentido de 

balanço sobre sua trajetória. E em sua fala percebe-se mesmo que se sente 

impossibilitada diante do estigma que a imagem do velho carrega em nossa 

sociedade. É preciso que a “mentalidade mude”, para sentir-se totalmente incluída 

do ponto de vista do trabalho. E afirma que o Jornalismo influenciou a ideia que faz 

hoje da velhice e a importância de vencer mais um novo preconceito, pois a 

profissão lhe proporcionou contatos e conhecimentos diversos. 

 MJGR também traz à tona a importância do Jornalismo na forma como trata 

da velhice hoje. Segundo ela, a profissão lhe trouxe uma visão positiva do que é 

envelhecer. Melhor dizendo: ela soube reverter para si os ganhos que obteve com a 

passagem do tempo. O envelhecimento para ela virou tema de trabalho, motivação 

para novas conquistas sociais e pessoais.  
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Em relação ao tempo cronológico, MJGR garante que a velhice não é uma 

etapa exatamente fácil de ser vivida. Busca adaptar-se a ela da melhor forma: “Mas 

a gente vai se adaptando e fazendo o melhor possível.”  

Acho interessante notar aqui o quanto esses profissionais – com suas falas 

que soam muito otimistas – conferem um novo sentido à velhice. Em nosso meio 

social, todas as idades parecem ter um sentido especial, com exceção da velhice. A 

uma criança, por exemplo, costuma-se dizer que tem o futuro pela frente. Tem de se 

preparar para a vida adulta, todo seu desenvolvimento é cercado de cuidados.  

A escolha da escola é bastante valorizada na camadas mais altas de nossa 

população, já desde a mais tenra infância. Afinal, é preciso garantir que esta criança, 

que irá se tornar um adolescente, passe nos vestibulares das melhores 

universidades e espera-se que se torne um profissional brilhante. Ela irá, enfim, 

tornar-se adulta, firmar-se no mercado de trabalho, ganhar dinheiro, namorar, casar, 

constituir família, ter filhos, netos 

E depois? O que se espera dessa pessoa? Em nossa sociedade, costuma-se 

esperar que se aposente. Dependendo de sua classe social, poderá frequentar os 

grupos de Terceira Idade. Mas, e mais tarde, quando adentrar uma Quarta Idade, 

por exemplo, o que o futuro lhe reserva? 

Parece que aos velhos só é possível esperar uma velhice repleta de 

problemas, no aguardo da morte. Ao verbalizarem a respeito de uma velhice ideal, 

meus entrevistados estão de certa forma subvertendo essa ordem “lógica”. Estão 

reafirmando que podem, sim, trabalhar até a idade mais avançada, que isso lhes faz 

bem, que podem ter sonhos e pensar no futuro, como é comum a pessoas que estão 

em outra etapa da vida. 

Mas existe em algumas falas uma preocupação em relação ao futuro atrelada 

à ideia de aposentadoria, ao tempo cronos. Aqui vem à tona a questão da redução 

do salário como um problema. RP, por exemplo, diz que, enquanto estiver 

trabalhando, está confortável em relação à questão financeira. A chegada da 

aposentadoria o preocupa. Há ganhos em sua fala quando se refere à velhice, já 

apontados, e eles estão na ordem do sujeito interno, do tempo kairós. 

No caso de RFB, porém, a velhice aparece como problema mais centrado no 

fator idade e, para ele, nas suas consequências no corpo, como já relatado acima. 
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Ele não fala na questão financeira. Já MJGR idealiza a vida na aposentadoria, com 

dinheiro suficiente para viajar, um dos seus grandes prazeres, escrever só o que 

desejar e quando o desejar. O dinheiro – ou a falta dele – não é aqui apontado.  

Em relação ao futuro, de forma geral, há a perspectiva de muitos projetos, e 

uma avaliação, como já dita, sempre favorável a respeito do passado, em 

efervescência com o presente, o que acontece agora. Incluindo aí a questão das 

perdas, mas são os ganhos que se sobrepõem. Ao que parece, é o tempo kairós 

que vigora com uma maior nitidez. “(...) Isso é o que eu quero: enviar meu fogo até o 

fim.”, diz MS. 

 E RFB reforça ainda essa ideia quando planeja: “(...) Ao terminar o mandato 

do atual presidente do STF, daqui a dois anos, voltar para minha casa em 

Florianópolis, voltar a conviver com meus netos, com a paz da missão cumprida, e 

voltar ao meu ostracismo – ou seja, ao consumo das boas ostras na ilha...” 

 O que se configura como futuro para esses entrevistados é a estada com 

pessoas próximas, unidas a um plano de continuidade na vida e na profissão, 

semeando memórias e histórias, deixando marcas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste estudo, o envelhecimento foi percebido como algo complexo, que, por 

sua vez, extrapola os parâmetros cronológicos e biológicos. Também pôde-se notar 

que se trata de um processo, um estado de espírito variável de um sujeito a outro – 

ou variável num mesmo sujeito – ou, ainda, variável em diversos grupos. Pode-se 

manifestar de várias formas, dependendo das experiências e das possibilidades 

existentes no âmbito social e cultural em que está inserido. 

 Embora os jornalistas aqui entrevistados não lidem diretamente com ideias de 

exclusão, essa situação a meu ver aparece presente na vida deles de modo claro. 

Isso pode ser percebido, por exemplo, na condição em que todos se encontram: 

desempenhando funções jornalísticas como colaboradores terceirizados ou como 

freelancer. Ou seja, um indício de que não há espaço para eles nas redações, como 

dizem ter havido no passado para os profissionais mais velhos. 

  Mas isso também não exclui o fato de eles se sentirem incluídos no mercado 

de trabalho – ideia que também percebo claramente em seus depoimentos.  

 Ao se mostrarem plenamente ativos, de certa forma subvertem o imaginário 

que consagra o velho à aposentadoria, ao recolhimento. Mesmo quando se referem 

à decadência do físico, enaltecem os ganhos cognitivos. Para os entrevistados, o 

corpo se estende para as razões do intelecto. Afinal, trata-se de um grupo 

privilegiado em termos de conhecimento, informação, educação. Essa é uma 

característica específica do Jornalismo, ou dos profissionais que trabalham no 

campo das ideias. 

 Eles trazem em suas falas marcadores cronológicos expressivos, como já dito 

no Capítulo 4: o período da ditadura militar, sua luta contra esta forma de governo, o 

engajamento maior nos partidos políticos de esquerda; a influência dos movimentos 

que eclodiram nos anos 1960/70 no Brasil e no mundo, o feminismo; o advento dos 

computadores e as transformações no modo de se fazer Jornalismo; a tensão dos 

profissionais mais velhos na relação com os mais jovens nas redações.  

 Também apresentam os marcadores do tempo kairós, que igualmente 

moldam o perfil desses jornalistas: a relação com o pai, o tio, os ídolos e ícones, as 
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referências profissionais, as leituras, as peças de teatro, os jornais da época, a 

convivência com outros colegas, as viagens, as pautas, os sonhos.  

 Ressalta-se ainda a questão da intergeracionalidade no exercício diário dessa 

profissão em pauta. Tema muito importante nesta pesquisa. Os entrevistados são 

ativos e se afirmam como profissionais experientes, talentosos, com a capacidade 

intelectual preservada. Muito do que são e aprenderam ao longos dos anos na 

profissão – desde a escolha por ela – se deve ao contato que puderam ter na vida 

com pessoas mais jovens e, especialmente, com os mais velhos, num movimento 

constante de troca, ensinando e aprendendo. 

 Nas redações, eles já ocuparam os papéis dos mais jovens, inicialmente, e 

também dos mais velhos, porém em contextos muito menos tensos e sem a mesma 

competição havida a partir dos anos 80, quando pude presenciar tal situação.  

 Ao realizar essas entrevistas, elaborando algumas interpretações para esta 

pesquisa, verifiquei que, de forma simbólica, aqueles jornalistas que eram mais 

velhos quando comecei a trabalhar no Estadão, estavam sendo “trazidos” para esse 

espaço de questionamentos mais profundos, talvez, na ordem do tempo kairós em 

mim.  

 Naquele tempo, eu tinha quase 30 anos de idade. E os mais velhos estavam 

na faixa em que eu me encontro hoje, com 50 anos.  

 Atualmente, o que se faz mais presente no contexto do Jornalismo já não é 

tanto a política reivindicatória como foco, porém a adesão a novos planos pessoais 

de aperfeiçoamento da carreira do jornalista como tal. É a tecnologia como pano de 

fundo, absorvendo preocupações da pessoa individualmente, muito mais do que 

razões coletivas e sociais. As redações (novas) dos grandes jornais, onde a 

informação deixa de ter o caráter majoritário dos engajamentos, tornam-se espaços 

de produção de notícia como negócio, produto de venda, comercialização, 

mercadoria. 

 O que se pode concluir é que a reunião desses depoimentos sugere uma 

série de possibilidades – dentro do campo do Jornalismo no referente à existência 

de diversas maneiras de envelhecimento. E, também, no modo de realizar a 

profissão, trazendo com isso as razões e os problemas dessa trajetória.  
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 Trata-se aqui, nesta pesquisa de mestrado, de um começo de reflexão crítica, 

mas que carece, num segundo momento, de ampliação e aprofundamento, tanto em 

termos quantitativos – trazendo mais jornalistas velhos e jovens para essa “ausculta” 

de entrevistas; quanto qualitativos – fazendo reviver outras memórias e marcações 

de tempos kairós e cronos. 

 Para finalizar, trago aqui, de modo a ilustrar essas inquietações, parte de uma 

crônica do escritor mineiro Paulo Mendes Campos (1922-1991), escrita em 1969, 

presente na coletânea O Anjo Bêbado. O autor nos mostra, já nos anos 1960, o 

quanto é preciso modificar a ideia que se faz do velho e da velhice em nosso meio 

social, para que todos possam ser, em suma, mais livres e felizes. 

 

Tantos gestos afetivos lesam mais que confortam, tantas solicitudes 
desastradas arranham feridas latentes. Nosso amor pela pessoa 
velha não deve ser uma opressão, uma tirania a inventar cuidados 
chocantes, temores que machucam. Façam o que bem entendam, 
cometam imprudências, desobedeçam conselhos. Libertemos os 
velhos da nossa fatigante bondade. Que exagerem, se lhes der 
vontade, na comida e na bebida, esqueçam de tomar o remédio, 
fumem, apanhem sol, chuva, sereno. 
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ANEXO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Declaro que fui devidamente informado (a) sobre a pesquisa “A velhice e o envelhecimento 

– seus significados na vida de um grupo de jornalistas com mais de 60 anos de idade”, 

realizada pela mestranda Maria Lígia Mathias Pagenotto, aluna regularmente matriculada no 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo. 

Declaro, também, ter aceitado espontaneamente participar deste trabalho, concedendo 

entrevista e respondendo às questões formuladas pela pesquisadora, referentes ao seu 

tema de pesquisa. 

Tenho ciência de que minha participação é livre e que posso interrompê-la a qualquer 

momento. Afirmo ter sido esclarecido (a) de que as informações dadas e os depoimentos 

feitos serão identificados nominalmente, e que os dados coletados destinam-se, 

exclusivamente, para compor os resultados deste estudo, divulgação em eventos científicos 

e publicação em periódicos reconhecidos pela comunidade acadêmica.  

 

São Paulo, ____, de __________ 2010. 
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