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RESUMO 
INTRODUÇÃO:O “bombardeio” que a mídia propõe sobre estética corporal e 
formas de se vestir, entre outras, acabam impondo padrões que constituem, na 
verdade, a negação do envelhecimento e da velhice.  Que ideal de corpo é 
proposto pela Mídia – particularmente pela Medicina Estética – para o 
Envelhecimento e a Velhice no âmbito da Sociedade Brasileira Atual? 
OBJETIVO: Diante do atual culto aos corpos jovens e “sarados” e da 
negação dos “sinais exteriores da idade” investigar, em ambiente virtual, a 
relação entre Corpo, Envelhecimento e Velhice. 
METODOLOGIA:Considerando que o lócus da investigação foi a mídia 
virtual a abordagem metodológica proposta recaiu sobre procedimentos 
qualitativos e, mais precisamente, sobre a Análise de Conteúdo (AC). Para o 
levantamento foram utilizados os seguintes buscadores: “Corpo”, 
“Envelhecimento”, “Velhice” e “Medicina Estética”. Com estas orientações no 
horizonte os dados foram coletados através levantamentos na Web (Internet) 
do que está sendo veiculado sobre o tema. As matérias foram coletadas nos 
meses de Outubro e Novembro de 2015 cobrindo, portanto, um período de 
sessenta dias. Por sua ampla utilização e pelos recursos de que dispõe na 
investigação foi utilizada a ferramenta “Google”.  Nela foram selecionadas, para 
cada um dos buscadores, todas as matérias das cinco primeiras “páginas”.  Ao 
registro de cada título seguiu-se uma primeira análise dos conteúdos 
veiculados nos sites.Para a Análise de Conteúdo foram selecionadas as 
palavras e expressões mais recorrentes que, presentes nos discursos sobre os 
buscadores, revelam os significados associados ao tema. RESULTADOS 
OBTIDOS: Para o buscador “corpo”, foram levantados 53 (cinquenta e três). 
Para o buscador “envelhecimento”, resultaram em 75 (setenta e cinco) sites. Já 
o buscador “velhice” resultou em 70 (setenta) sites.Para o buscador “medicina 
estética” foram 76 (setenta e seis) sites. Todos os sites foram submetidos aos 
critérios de inclusão e exclusão do estudo. 
PALAVRAS CHAVE:“Corpo”, “Envelhecimento”, “Velhice” e “Medicina 
Estética”. 
 



ABSTRACT 
INTRODUCTION: O “bombing” that the media offers about body esthetics e 
ways of dressing, among others, laying patterns that are end. In fact, the denial 
of aging and old age. That body ideal is proposed by the media – particularly for 
the Aesthetic Medicine – for Aging and Old Age within the framework of the 
Brazilian Society current? GOAL: Against the current cult of young bodies and 
“healed” and denial of “outword signal of aging”, investigate, in a virtual 
environment, the relationship between body, aging and old age. 
METHODOLOGY: Considering that scope of investigation was the virtual 
media the methodological approach fell on qualitative procedures and, more 
precisely, on Content Analysis (CA). For this survey the following search 
engines were used: “Body”, “Aging”, “Old age” e “Aesthetic Medicine”. With 
these guidelines in the horizon data were collected through surveys on the Web 
(Internet) of what is being informed about of theme. The materials were 
collected in the months of October and November 2015 covering, therefore, a 
period of sixty days. Due to its wide use and the resources available to the 
research tool was used “Google”.  It was selected, for each of the searches, all 
the materials of the first five “pages”.  The registration of each title was followed 
by a first analysis of broadcast content on the websites. For the content analysis 
the words were selected and the most frequent expressions, present in 
discourses on search engines, reveal the meanings associated with the topic. 
RESULTS: For the search “body”, they were identified 53 (fifty three). For the 
search “aging”, they were identified 75 (seventy five) sites. Já o buscador “Old 
Age” it resulted 70 (seventy) sites. For the search “Aesthetic Medicine” were 
identified 76 (seventy six) sites. All sites were submitted to the inclusion and 
exclusion criteria of the study.  
KEYWORDS: “Body”, “Aging”, “Old age” e “Aesthetic Medicine”. 
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 PALAVRAS INICIAIS 

 

“Com a idade, uma outra beleza pode 
fazer brilhar um rosto, uma beleza 
modelada de dentro”. 

Oliver Clément 
 

 A observação assistemática de pessoas em processo de 

envelhecimento ao meu redor levou-me a certas inquietações sobre essa 

fase da vida. 

 Lembro-me que sempre observava as pessoas mais velhas, com os 

cabelos brancos; sempre as respeitei muito e gostava de ficar próximo, 

como se estivesse cuidando. Uma vez, no dia das eleições, pedi para meu 

tio Marcos votar em um candidato pois ele era “velhinho” e eu achava que 

ele merecia ganhar as eleições. 

 A atenção sobre o cuidado, o cuidar e cuidar-se nos remete aos 

primórdios da humanidade; se não houvesse tais preocupações a 

humanidade estaria extinta.  

 A enfermagem tem no “cuidado” o maior pilar da profissão; 

principalmente o zelar pelo próximo. Nela desconhecemos origem social, 

raça/cor, orientação religiosa, sexo, idade etc. No entanto, minhas 

preocupações sempre foram grandes quando o próximo envolve o 

envelhecimento e as pessoas idosas. Foi então que passei a refletir sobre as 

influências do meio no processo de cuidar e, principalmente, sobre o cuidar 

de si.   

 Dentre as várias atividades que desenvolvo, minha participação em  

um grupo religioso levou à solicitação para que eu assumisse a direção de 

um grupo da terceira idade. Pensei não ser capaz, mas em conjunto com 

outras colaboradoras fomos em frente. Neste período desenvolvemos muitas 

atividades envolvendo a cultura, lazer e sociabilidade dessas pessoas.  

 Todos participam de algum grupo social ou até mesmo de vários; as 

informações nos circundam, as tendências, nos seus variados sentidos, nos 

cercam. Inconsciente ou conscientemente vivemos nas malhas da rede e, 

através dela, diariamente absorvemos muitas informações. 
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 O “bombardeio” que a mídia propõe sobre estética corporal e formas 

de se vestir, entre outras, acabam impondo padrões que constituem, na 

verdade, a negação do envelhecimento e da velhice: ai daquele que não 

anula os efeitos do tempo sobre os corpos, que despreza dietas e que ignora 

os apelos da indústria da moda!  

 A mídia (em seus vários veículos) tem um papel significativo na 

opinião pública e na formação de imagens negativas ou positivas sobre 

algum assunto, tema ou âmbito da existência, sendo que propõe, não 

poucas vezes, informações que degradam o envelhecer ou o ser velho.  

 São apelos que revelam – sob formas renovadas – outra “negação da 

velhice”; que testemunham a manutenção de estereótipos que, de há muito 

estabelecidos, repõem um ideário no qual a velhice encontra-se afastada de 

princípios relacionados à beleza, à produtividade, à sexualidade, à 

capacidade de estabelecer relações satisfatórias de trocas sociais e afetivas. 

Apelos que demonstram a manutenção do perverso e pouco confortável 

lugar do envelhecimento e da velhice na Sociedade Atual. 

 KELLNER discute como os estudos culturais deveriam dar mais 

importância para mídia,  

 

Por isso, hoje em dia os estudos culturais deveriam discutir como 
a mídia e a cultura podem ser transformadas em instrumentos de 
mudança social. [...] É preciso dar mais atenção à mídia alternativa 
do que se fez até agora, refletindo-se mais no modo como a 
tecnologia da mídia pode ser reconfigurada e usada em favor das 
pessoas. (2001 p. 426) 
  

Avançando sobre o tema observamos uma supervalorização do corpo 

jovem, sendo esta uma das características da Sociedade Moderna.  

Quando falamos de influências que nos atingem diariamente e por 

vários veículos quero dizer que a própria sociedade impõe que a vida diária 

é parte de um espetáculo; quem solicita, redefine e cobra novas informações 

somos nós mesmos. Assim sendo, fazemos parte de uma sociedade 

pautada na “espetacularização” 1. 

                                                           
1
 Definida à frente na página seguinte (pg.05 e 06). 
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É necessário que a preocupação com o envelhecimento seja ampla, 

pois as demandas nele presentes são várias, envolvendo diferentes áreas.  

A história retrata que o olhar sobre o corpo, sobre o que é "belo", foi 

sendo modificada, mas o que é relevante é que sempre houve uma 

preocupação com as mudanças que acompanham o corpo que envelhece. 

Qualquer novo olhar sobre o assunto torna-o mais relevante e 

permeado de tendências. A importância dada ao significado do corpo e da 

beleza mostra uma linha crescente e, com isto, o contraponto é: o 

envelhecer agrega ao seu significado um grande sentimento de pesar. 

Cabe, portanto, indagar “que razões levam às representações tão 

negativas do envelhecimento e da velhice?”. 

Em algumas situações podemos perceber o quanto a velhice tem se 

tornado um problema na vida cotidiana, principalmente quando falamos da 

velhice do “eu” e não da do “outro”. 

MESSY assim se refere à fala sobre a forma que se vê a velhice:  

 

A imagem da velhice parece uma imagem "fora", no espelho, 
imagem que nos apanha quando é antecipada e produz uma 
impressão de inquietante estranheza [...], esta inquietação se 
enche de temor se nossa imagem no espelho não adere mais à 
imagem da memória, mas antecipa uma imagem vindoura, 
marcada pela velhice [...]. (1999, p. 14 e 15) 
 

 Focalizar o envelhecimento, percebendo as mudanças na vida do 

outro parece mais fácil, pois quando se fala do envelhecimento do próprio eu 

a negação e o medo aparecem de forma marcante. Como afirma  MUCIDA 

“como não envelhecemos de uma só vez, ainda bem, percebemos o 

envelhecimento muito mais claramente nos outros do que em nós mesmos” 

(2009, p. 23).  

Afirmar a espetacularização da sociedade significa dizer que toda a 

vaidade que circunda o ciclo da vida acaba por nos influenciar e nos afogar 

nos discursos do "tem que ser" e do "tem que ter". Assim, "tenho que ser 

magra, manequim 38 no máximo"; ou então "se eu não comprar hoje a nova 

bolsa do Louis Vuitton [...]". 
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É dessa forma que acontece com nossa vida, mas nem sempre 

percebemos as mudanças e cobranças que nos são impostas. 

Outra questão é compreender o contexto em que estamos inseridos, 

pois a mulher brasileira, a título de ilustração, tem muito mais quadril do que 

as norte-americanas; dessa forma nem sempre as tendências apresentadas 

para moda vão ser as mais ideais para nós. 

 Outro fator extremamente importante é pensarmos no modelo de 

desenvolvimento econômico vigente no Brasil nas últimas décadas; modelo 

que favorece uma minoria em detrimento da maioria da população. Poucos 

são os que se apropriam da maior parte da riqueza produzida; muitos são os 

que vivem a míngua, que lutam cotidianamente para garantir até mesmo o 

alimento do dia a dia.   

Após todas as influências geradas pela sociedade que nos cerca, 

uma das áreas que cresceu muito, ganhando dimensões antes impensadas, 

foi o da medicina plástica; ela tem desenvolvido incontáveis modos de 

intervenção sobre as “marcas corporais da idade”. 

 Os paradigmas que cercam as pessoas idosas ficam evidentes nas 

campanhas publicitárias veiculadas pelos meios de comunicação. Nelas o 

que vemos são, via de regra, idosas que “não aparentam a idade que tem” 

pois usam tal ou qual produto; são homens e mulheres que, apesar da 

idade, mantém um “espírito jovem”; pessoas ativas e abertas aos “novos 

tempos”, que envelhecem longe de “camisolas e pijamas”; que frequentam 

academias e participam ativamente do mercado de consumo (não mais 

apenas de remédios); enfim, mulheres e homens que marcam presença em 

consultórios e clínicas de cirurgiões plásticos não para procedimentos 

corretivos ou reparadores relacionados à saúde, mas para afastar as marcas 

do tempo em seus corpos.  

Longe de negar os benefícios desses procedimentos, não é sobre 

eles que recaem nossas preocupações centrais; o que interessa é o 

desenvolvimento da medicina puramente estética realizada, hoje em dia, de 

forma indiscriminada e considerando apenas a vontade de uma “segunda 
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pele”, afastada da que identifica o envelhecimento e a velhice (pelo menos 

na superfície dos corpos). 

Essa busca incessante pelo o ideal de beleza não é algo novo; as 

discussões revelam que essa preocupação é secular. Em cada época, 

algum pensador, filósofo ou pintor influenciou no que era belo naquele 

momento.  

No Brasil, as últimas décadas do século XX mostraram um aumento 

expressivo das preocupações com corpo. Inicialmente estas se 

concentravam nos trajes e na maquiagem, mas em meados deste século 

(mais especificamente após os anos 1950) presenciamos uma “explosão” de 

práticas e procedimentos relacionados à aparência. 

O processo de globalização, iniciado muito antes nos países 

desenvolvidos, repercutiu em meados do século XX nos países em 

desenvolvimento, a exemplo do Brasil. Com ela inaugurou-se uma nova 

visão de mundo; visão certamente influenciada pelas mídias (em todas as 

suas formas) que conectam e fazem circular informações de forma cada vez 

mais veloz. 

Nota-se novamente como a sociedade impõe mudanças nos modos 

de viver. 

Ao lado dos benefícios da “nova visão de mundo”, verifica-se que a 

globalização significou, infelizmente, que a informação veiculada pela mídia 

abriga certa manipulação.  Conforme SANTOS (2000, p. 41) “a informação 

sobre o que acontece não vem da interação entre as pessoas, mas do que é 

veiculado pela mídia, uma interpretação interessada, senão interesseira, dos 

fatos”. 

MORRIN (2011) discute o pensamento complexo que, de forma 

bastante, sintética funciona da seguinte maneira: O todo está na parte e a 

parte está no todo, um influenciando o outro.  

Com isso fica mais fácil relacionar nosso tema com a sociedade do 

espetáculo que venho discorrendo. 

 Depois de algumas reflexões consigo externar o que me levou a 

escrever uma dissertação com esse tema (CUIDAR): a preocupação de 
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manter meu próximo bem, talvez até a anulação CUIDAR de SI, para 

transferir o CUIDADO ao outro. 

 Lendo e relendo a história traçada por minhas escolhas chego sempre 

à presença desse CUIDADO que me ronda. Sinto que daqui para frente vou 

estar do outro lado, ensinando o meu semelhante a importância da 

EMPATIA e do CUIDAR; educando-o para traçar sua história de vida. 

 Utilizo-me do pensamento complexo – na verdade somos frutos dele – 

para, por meio desse estudo poder compartilhar tanto as minhas reflexões 

como as de minha orientadora, deixando não respostas, mas novas 

perspectivas e indagações sobre o envelhecimento do corpo. 

 Que ideal de corpo é proposto pela Mídia – particularmente pela 

Medicina Estética – para o Envelhecimento e a Velhice no âmbito da 

Sociedade Brasileira Atual?  

Responder a esta indagação constituiu o motivo central que levou à 

investigação aqui apresentada.  

 Para chegar à resposta à questão formulada essa dissertação foi 

estruturada nos seguintes capítulos:  

 Palavras Iniciais: nesta parte descrevo alguns dos motivos que 

me levaram ao envelhecimento e à velhice transformando-os em 

tema de investigação. Apresento também como este tema se 

insere em foi minha trajetória de vida.  

 Capítulo I. Revisão Teórica: como tema afastado de minha 

formação profissional a revisão teórica significou percorrer um 

amplo e rico caminho de descoberta de fontes que antes 

ignoradas, abriram novas possibilidades acadêmicas e pessoais.  

 Capítulo II. Corpo e Sociedade: este capítulo mostrou-se 

particularmente necessário na medida em que contribuiu para 

mapear a partir de reflexões próprias e extraídas das fontes 

consultadas, o contexto mais geral no qual se insere tanto o tema 

como os objetivos da investigação. Faço uma rápida incursão 

histórica do processo que levou à supervalorização do corpo e da 
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beleza; enfim, que transformou o corpo em objeto de consumo e 

investimento. 

 Capítulo III. Mídia e Imagem: este capítulo foi elaborado de modo 

a estabelecer um paralelo entre a “busca do eu” como imagem 

ideal e as influências da mídia virtual nesta busca. Enfim, um 

confronto – muitas vezes cruel – entre a imagem refletida no 

espelho e os ditames que regem a beleza, mesmo entre pessoas 

idosas.  

 Capítulo IV. Objetivos: nesta parte são apresentados o objetivo 

geral e os objetivos específicos sem os quais nenhuma 

investigação pode ser desenvolvida.  

 Capítulo V. Metodologia: a expressão “metodologia” foi 

substituída por “abordagem metodológica e procedimento de 

coleta de dados”. Isto porque entendemos que “metodologia” 

significa “estudo do método” o que seria pretensioso além de não 

corresponder ao que foi realizado. Assim, o que é apresentado 

corresponde á opção pela abordagem metodológica (qualitativa) e 

ao procedimento de coleta de dados.  

 Capítulo VI. Análise de Dados: Aqui é apresentada a análise 

feita á partir dos resultados da pesquisa, inclusive, dando 

exemplos da web, para que a análise seja confrontada diretamente 

com os autores que sustentam a pesquisa. 

 Capítulo VII. Corpos que Envelhecem e Medicina Estética: 

Ainda fazendo um gancho com os capítulos anteriores, neste de 

forma reflexiva, traço caminhos entre a negação da velhice e as 

correções estéticas, entre o que é belo e o envelhecimento. 

 Capítulo VII. Considerações Finais: Após toda pesquisa, chego 

a algumas conclusões, não que eu tenha a verdade plena, mas 

posso deixar algumas contribuições sobre o tema estudado.  
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CAPÍTULO I 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

“O futuro é preparado com muita 

antecedência.” 

Carl Jung  

 

 Segundo GRIFFA (2008), desde a antiguidade alguns pensadores 

refletiam sobre o envelhecimento, sobre como prolongar a vida e encontrar 

modos e formas de rejuvenescer; paralelamente, muitos autores 

consideravam a velhice como uma enfermidade crônica comum a todos os 

humanos. 

 Percebemos então que a preocupação com a fase da vida em a 

aparência não é juvenil e a pele não é lisa abrigam inúmeras inquietações. 

Para Aristóteles, a velhice era vista como doença natural; para SÊNECA, 

uma doença incurável (GRIFFA, 2008). 

 Diante de tanta negação da velhice e de como ela é vista e falada 

IACUB (apud, BORDURDELAIS, p. 72) desenvolveu seguinte definição de 

velho: “[...] o corpo ancião apareceu como uma curiosidade próxima ao 

monstruoso”.  

 Entre os séculos XVIII e XIX, com o positivismo, o humano começou 

ser olhado de forma diferente; retirou-se a essência, a subjetividade, e deu-

se espaço para a objetividade. 

 Tal fato acabou tornando o humano apenas um corpo mudo ou sem 

voz; ao invés de ouvir a fala do doente, olhava-se para os sinais e sintomas 

da doença. O positivismo redefiniu, em muitas áreas, a forma de tratar as 

pessoas. Acabou por  desumanizar o humano. 

 Na triangulação entre o positivismo, a história e o envelhecimento, 

temos que, já no século XX, os especialistas em medicina trataram a 

questão do envelhecimento a partir de um novo conceito: "a velhice como 

doença em si mesma" (IACUB, p. 71). Ou seja, ser velho era ser decrépito! 
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 O positivismo e o discurso médico regem, até hoje, os achados, as 

informações e as análises, sobre a vida e o corpo, dentre todos os outros 

discursos que permeiam o dia a dia de cada pessoa. 

 Será que o processo de envelhecimento e as mudanças que ele 

ocasiona na vida pessoal e na sociedade sempre andam juntos com o olhar 

negativo e pejorativo de pessoas que ainda não chegaram nesta fase 

(velhice) e buscam "tentar escapar" do ciclo natural, inventando e estudando 

mudanças que enlevariam ou deixariam mascaradas as marcas do tempo? 

 NERI (2007, p. 33/34) relata que a medicina empenha-se, 

milenarmente, no enfrentamento da nossa intrínseca vulnerabilidade. No 

começo do século XX, a própria fundação da gerontologia2 foi marcada pela 

divulgação da descoberta de um tratamento que garantiria o retardamento 

da velhice. Uma grande dicotomia passou a ser vivida neste século: a 

velhice como “finitude” X “a medicina antienvelhecimento”. Na atualidade, 

essa área é fonte de inúmeras ilusões (e de polpudos lucros). 

 Tornamo-nos diferentes à medida que recebemos novas informações; 

a vida é regida por inúmeros discursos, sejam eles religiosos, de moda, 

médico, de produtos, de viagens, inclusive as crianças são bombardeadas 

pela mídia na demonstração de um brinquedo novo, assim a cada dia todas 

essas informações são infundidas em cada ser e elas aparecem nas atitudes 

vindouras. Cada um se agarra ao discurso que mais lhe agrada e, por vezes, 

torna-o a verdade a seguir naquele momento refletindo, dessa forma e 

incondicionalmente, as palavras que regem a vida quando se fala de 

envelhecimento o medo e a negação aparecem. 

 Os discursos médico e midiático traçam um padrão para o ser velho, 

pois a velhice é tida como doença e morte; na contramão temos a mídia 

veiculando campanhas sobre o corpo jovem a todo custo. MUCIDA comenta 

sobre o tema: 

Vivemos sob a crença do poder da Ciência, dos objetos e das 
novas tecnologias para tratar todas as adversidades e o 

                                                           
2
Gerontologia, termo usado pela primeira vez por METCHNICOFF em 1903, do grego gero= 

envelhecimento e  logia = estudo, é a ciência que se dedica a estudar o  processo de envelhecimento 

nas suas dimensões genético-biológicos, psicológica e socioculturais (NERI, 2008). 
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desamparo da vida. Como super-homens e supermulheres somo 
convocados a sustentar um mundo sem falhas, e isso recai 
diretamente sobre a cobrança de permanência de uma velhice 
sem marcas. (2009, p. 67) 
 
 

  A importância que é dada e a preocupação demonstrada pela 

sociedade por ansiar uma resolução para o envelhecimento é notável; 

muitos investimentos são realizados, inclusive na veiculação de 

propagandas e outros recursos da mídia visual para que a sociedade 

mantenha essa aguçada busca. 

 De acordo com FERNANDES (in ADAMI et. al.; 2003; p. 236), 

devemos reconhecer, a princípio, que a grande mídia disponibiliza dados e 

imagens que podem estreitar vínculos com a sociedade, a política e a 

cultura. 

 Esses vínculos são modificados a cada dia, a cada nova propaganda, 

a cada novo produto estético que surge, a cada novo outdoor que é 

colocado.  Nisto reside minha inquietação: somos o que vemos, ouvimos e 

sentimos; nosso ser social é catequizado diariamente sobre as questões que 

envolvem o envelhecimento e é aqui que vejo a importância da investigação 

proposta. 

 O que alinhava o tripé (envelhecimento, mídia e medicina plástica), é 

que sem um o outro não se completa, pois, se não forem veiculadas na 

mídia escrita, televisiva, visual e virtual propagandas que ditam moda, 

beleza e o que você precisa ter e/ou ser, os consultórios de medicina 

estética/plástica perderiam seus clientes. 

 Entender o processo do envelhecimento e saber realmente o que 

cada pessoa é, ou seja,  ter uma atitude mais saudável, realista e positiva se 

mostra fundamental para  a aceitação  do ser velho. 

 Falar sobre envelhecimento envolve falar sobre as mudanças que 

ocorrem na aparência, no rosto, nas mãos, na pele. Principalmente na 

mudança que o espelho mostra sem “disfarces”. 

A este título, o poema Retrato, de Cecília Meireles, é exemplar:  

Retrato 

Eu não tinha este rosto de hoje, 

Assim calmo, assim triste, assim magro, 
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Nem estes olhos tão vazios, 

Nem o lábio amargo. 

Eu não tinha estas mãos sem força, 

Tão paradas e frias e mortas; 

Eu não tinha este coração 

Que nem se mostra. 

Eu não dei por esta mudança, 

Tão simples, tão certa, tão fácil: 

- Em que espelho ficou perdida 

a minha face? 

(1958, p. 10) 

 

 Esse cuidado demonstrado pelos seres humanos de “zelar por si” foi 

sendo apresentado de formas diferentes, segundo o contexto e o período 

histórico.    

  O corpo começou a ganhar importância quando a medicina começou 

a estudá-lo. Conta a história que no século XVIII já faziam autópsias, mas 

por barreiras religiosas e morais, não podiam ser relatados. FOUCAULT 

relata: "[...] a medicina só podia ter acesso ao que fundava cientificamente 

contornando, com lentidão e prudência [...] a religião, a moral e obtusos 

preconceitos opunham à abertura de cadáveres" (1994; p. 141). 

Assim começou a desmistificação do corpo; de início, para entender 

seu funcionamento, uma leitura positivista; depois, com o corpo 

transformado em objeto de desejo, pois não se pode negar a sensualidade 

que o permeia, uma leitura subjetiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

CAPÍTULO II 

CORPO E SOCIEDADE: REFLEXÕES 

O que significa seu corpo? Você o valoriza ou apenas o utiliza como 

objeto de conquistas? Perguntas fáceis, mas que nos colocam a refletir.  

Desde que nascemos temos um corpo físico e dentro dele existe 

nossa subjetividade, pensamentos, sentimentos. Aprendemos a utilizá-lo, 

tanto física como psiquicamente, quando bebês, se estamos com fome, é só 

chorar e fazer caretas que ganhamos comida. 

 Crescemos e a cada dia vamos descobrindo as potencialidades de 

nossa “máquina”; vem o equilíbrio, a força, controle de esfíncteres, além da 

descoberta da cognição. 

Junto com tudo isso se soma a descoberta das regras, crenças e da 

cultura.  Cada um vai receber ensinamentos distintos; algumas regras serão 

iguais, outras não. Despertamos para  o viver em sociedade. 

Desse momento em diante cada ser define como e por onde vai 

caminhar, quais decisões vai tomar, o que vai seguir. 

O viver em sociedade traz muitos benefícios e também malefícios, 

mas como cada ser é individual e tem o livre arbítrio, ele é dono de si 

mesmo. 

O indivíduo, considerando-se “dono de si” é regido por padrões 

estabelecidos socioculturalmente e legalmente instituídos; trata seu corpo da 

forma como bem quer, sem pensar ou pensando demais, pois existem os 

dois extremos. 

Todos os dias somos expostos a incontáveis influências; algumas 

passam despercebidas, apesar de deixarem marcas. Toda e qualquer 

decisão tomada hoje nos influenciará em algum outro momento vivido.  

Fica um pouco complicado falar sobre sociedade, cultura e corpo, pois 

na era da internet é quase inviável recorrer ao passado para tentar 

desvendar os modismos modernos e pós-modernos.  Talvez resida nisto 

nossa decisão de tratar desta articulação.  
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Além de físico e psíquico nosso corpo também é social; desde Adão e 

Eva somos influenciados pela sociedade. 

Muito interessante pensar nisso, pois hoje se busca a longevidade 

desde que ela venha “coberta de juventude”. Nos tempos mais remotos, 

bíblicos, quantos não viveram duzentos anos ou mais? O corpo era mais 

forte? As marcas da idade não existiam? Sei que existem perguntas que não 

vou responder, mas tenho a impressão de muita coisa ter mudado. 

Nosso corpo tem sim uma validade; depende de nós mesmos 

escolhermos onde ele pode chegar e de qual forma, a longevidade é sim 

possível, e ela pode ser muito agradável. 

Tabus sobre o corpo ainda são grandes, principalmente porque ele  é 

por vezes  como corpo erótico e sensual. Apesar de vivermos em uma 

sociedade bem liberal ainda existem paradigmas sociais. 

Muitos dogmas culturais já foram deixados de lado, o que tem 

influências sobre nosso modo de vida; cada um tem sua responsabilidade 

consigo mesmo e com o próximo. O que anseio para meu futuro é decidido 

hoje! 

Vamos percorrer um pouco a história do corpo e suas influências 

modernas; vamos, também, perpassar o viver em sociedade e tudo que gira 

ao redor disso. Não pretendo de forma alguma, esgotar o assunto, mas 

deixo algumas reflexões que também me rodeiam. 

A busca não deveria ser por um ideal, mas pelo equilíbrio.   
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1. O CORPO E A SOCIEDADE: Incursões históricas 

"Não existe nada que faça mais velha uma 
mulher, do que procurar desesperadamente 

parecer mais jovem."  
Coco Chanel. 

 

 Descrever como a valorização do corpo é vista e incessantemente 

discutida é falar de uma sociedade que demonstra grande aptidão para 

avaliar o que se vê e não exatamente o que existe como essência em cada 

um. FREUD escreveu que,  

 

É impossível escapar à impressão de que os seres humanos 
geralmente empregam critérios equivocados, de que ambicionam 
poder, sucesso e riqueza para si mesmos e os que admiram nos 
outros enquanto menosprezam os verdadeiros valores da vida. 
(2014, p. 41). 
 

 Partindo do pressuposto que vivemos cercados de CONSTANTES 

interferências. Desde que nascemos os valores sociais nos são ensinados; 

porém, ao longo da jornada de nossa vida, alguns se perdem, outros se 

transformam e poucos permanecem intactos. 

 Transportando tais reflexões para o foco das mudanças que ocorrem 

no corpo, desde que o homem e a mulher foram concebidos no mundo, 

existem muitos mitos que permeiam tal tema. 

 Por muitos séculos o corpo foi visto apenas como material de estudo; 

assim foi como a visão positivista o revelou, mas com o passar dos anos, 

novos conceitos e paradigmas foram sendo mostrados. 

 Em Corpos de Passagem SANT’ANNA trabalha com a valorização do 

corpo. Uma das passagens da obra é bastante sugestiva no que tange à 

medicina estética:  

A medicina tem sua contribuição neste caso: os genes são 
considerados pacotes de informações, muitos exames médicos 
contam com aparelhos capazes de ler o corpo e de traduzir o seu 
interior em texto e imagem, que pedem interpretações 
especializadas. (2001, p. 67) 
 

 Podemos observar que houve oscilações na importância dada ao 

corpo, hoje podemos dizer que existe uma liberdade esperada e pouco a 

pouco concedida ao que diz respeito sobre ele.    
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 Nas observações de MARQUETTI vemos que, ao longo de muitas 

reflexões e discussões sobre o corpo, cada civilização trouxe suas 

contribuições. Para os gregos não era só carne (sarx), havia também alma 

(psyké), respiração ou espírito (pneuma) e mente (nous). Outros povos 

também tinham as suas teorias sobre o corpo e a sua identificação. O que 

podemos afirmar é que existe o corpo físico no qual habita um corpo 

subjetivo. 

 Recorrendo à história, mas já com novo olhar sobre o corpo, temos 

que as sociedades antigas já demonstravam preocupações em relação á 

beleza do corpo. MARQUETTI descreve o seguinte, 

 

Um corpo belo, forte, forjado na luta e nos exercícios caracterizava 
o herói, o comandante, o rei, em suma, o poder. Pensar as 
relações do corpo com a sociedade antiga é repensar a sociedade 
hoje. (2014, p. 20, 21) 

  

 Aqui percebemos que existe uma linha bem tênue entre o belo e o 

bom. No contexto geral, o que se diz por bom é algo ou aquilo que quero ter; 

é um bem que estimula nosso desejo. A diferença fica nítida quando falamos 

sobre o que é belo, pois é aqui que se ressalta tal dessemelhança: o belo 

não é objeto e desejo, mas pode sim ser admirado. ECO escreve o seguinte: 

"Essas formas de paixão, ciúme, desejo de possuir, inveja ou avidez, nada 

têm a ver com o sentimento do Belo." (2014, p. 10) 

  A cada época e/ou século foi socialmente definido o que se entendia 

por belo. Assim, o que poderia ser belo perante o olha do pintor, nem 

sempre o era para o poeta ou escritor. Cada um apresentava sua 

representação da beleza. ECO afirma: 

 

Sobre essas bases podemos falar de uma primeira compreensão 
da Beleza que é ligada, entretanto, às diversas artes que a 
exprimem e não têm um estatuto unitário: nos hinos, a Beleza se 
exprime na harmonia do cosmo; na poesia, no encanto que faz os 
homens se deliciarem; na escultura, na apropriada medida e 
simetria das partes; na retórica, no ritmo justo. (2014, p. 41) 
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Dialogando com o autor podemos perceber que falar sobre o corpo 

não é uma linha reta; que cada lugar, cada civilização e cada época tem 

suas considerações e relevâncias ao assunto. 

O corpo sofre muitas interferências internas e externas; as diversas 

culturas se apropriam do que tem ao seu redor e do que vivenciam para 

valorizar ou não o corpo físico. 

Sabe-se que o corpo do homem sempre foi um símbolo de virilidade e 

força; paralelamente, o corpo da mulher normalmente é sinônimo de 

sexualidade e erotismo. 

É realmente uma tarefa difícil conversar sobre o corpo dentro da 

sociedade, pois cada uma tem sua singularidade e influências. 

Discutimos a seguir um pouco sobre a sociedade histórica do Brasil e 

sua posição sobre o corpo e a beleza. 

Em 1500, ano da descoberta do Brasil, nossa terra era povoada por 

diversos grupos indígenas que, cada um a seu modo, embelezava e cuidava 

de seus corpos. As pinturas corporais dessas sociedades são repletas de 

ritos e simbologias até hoje estudados.  

Voltando ao ano da descoberta o que mais surpreendia um indígena 

do que se olhar no espelho? Ver sua imagem refletida, o deslumbre de 

poder observar o eu em um novo formato. Essa experiência era tão boa que 

os colonizadores conseguiram tudo o que precisavam em troca de tal 

deslumbre. 

Aqui já podemos perceber que desde o início da colonização a 

imagem refletida no espelho correspondia à forma como culturalmente 

viviam; dizia muitas coisas e coisas importantes para sua época. 

Dirigindo nosso olhar para os colonizadores, com normas e hábitos 

culturais muito diferentes, temos que eles se depararam com pessoas que 

mostravam seus corpos nus, pintados e enfeitados com penas coloridas. Na 

carta que Pero Vaz de Caminha escreveu sobre as descobertas ele cita 

como eram as pessoas. 

 

Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas 
vergonhas. [...] a feição deles é serem pardos, maneira de 
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avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem-feitos. Andam 
nus sem nenhuma cobertura. Nem estimam de cobrir ou de 
mostrar suas vergonhas; e nisso tem tanta inocência como em 
mostrar o rosto.

3
 

 

Conhecemos bem a história da colonização no Brasil e não vamos 

nos fixar nela. Porém, nas palavras de Pero Vaz de Caminha chama atenção 

para a descrição tão detalhada da feição dos índios, da formosura dos 

corpos e o sobre o nariz bem feito. Mostra-nos, portanto, todas as influências 

européias que estavam por vir, claro que em todos os sentidos, mas aqui 

vamos focar na beleza e na importância dos corpos. 

Durante muitos anos foi difícil adornar-se no Brasil; os modismos 

europeus não se encaixavam com o clima tropical. SANT´ANNA relata que 

“O verão de 1908 representou um problema para as senhoras ciosas de 

seus penteados complicados e vestidos de tecidos grossos” (2014, p. 20).  

Fica evidente que há muito já existiam tais preocupações com o corpo 

e com as variadas formas de beleza. Não só as mulheres deviam estar 

dentro dos padrões estabelecidos; os homens se preocupavam em mostrar 

seu refinamento também. SANT´ANNA continua: 

 

Para os homens, os chapéus e as gravatas inglesas, os 
monóculos e os perfumes franceses, os lenços portugueses, os 
sapatos italianos e os charutos cubanos foram alguns produtos 
constituintes da aliança entre refinamento e modernidade. (2014, 
p. 21). 
 

 É interessante verificar como as culturas e os conformismos se 

mostravam na trajetória da beleza; sabemos que as pessoas que não 

estavam dentro de certos padrões de vestimentas acabavam por situar-se 

fora de qualquer classificação social. 

De acordo com SANT´ANNA, “A deselegância poderia trazer 

sofrimentos atrozes, mesmo quando a sua definição permanecia vaga ou 

unicamente concentrada nas vestimentas e no porte físico” (2014, p. 30). 

Em cada categoria social existiam marcas específicas sobre práticas e 

costumes. A prostituta poderia se tatuar e utilizar bastante maquiagem – já  

                                                           
3
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existente no século XIX - mas muitas mulheres de famílias nobres não se 

davam a tal luxo, pois era demasiadamente permissivo. 

Todas as influências vindas eram recebidas diferentemente em cada 

cidade, a exemplo do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Curitiba e de 

Salvador. Cidades que não concebiam da mesma forma o pó de arroz; em 

algumas delas até criticavam seu uso, inclusive do carmim que coloria os 

lábios. Até hoje cada local tem seus odismos e suas influências regionais. 

COUTO e GOELLNER relatam que: 

 

O corpo é uma proposição a reaver para sustentar uma identidade 
remanejável, revogável, que o indivíduo define e redefine segundo 
sua própria vontade. Ele se torna descartável como tantos outros 
produtos. (2012, p. 23) 

 
 

Nem sempre vemos ou queremos ver tal situação, somos frutos do 

meio em que vivemos muitas coisas já se tornam normal e se eu não fizer 

estou fora do nicho social.  

Frente ao exposto cabe indagar de onde surgiram tais modismos e 

preocupações com a beleza e com os corpos? Quem ou quando fomos 

obrigados a se submeter a determinados padrões estéticos? Estas questões 

serão abordadas no próximo capítulo.  

Entendo que tudo o que ocorreu desde o descobrimento do país nos 

influenciam até hoje; ainda somos julgados pelo que vestimos, comemos e 

bebemos. Pode-se reafirmar que vivemos dentro de uma sociedade do 

espetáculo.  
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2. O Corpo e a Sociedade do Espetáculo 

“Como se percebe, o que estabelece a 
finalidade da vida é simplesmente o 
programa do princípio do prazer.” 
                                         Sigmund Freud 

  

Na discussão sobre o belo SOUZA identifica três aspectos para a 

avaliação da beleza: como nós nos vemos; como as outras pessoas nos 

veem; como somos de fato. (2010) 

São questões muito importantes, pois explicita nossa condição de 

“atores da sociedade”, com papéis a serem descobertos a cada novo dia. 

É difícil descrever como vamos estar ao despertar, como estará nosso 

subjetivo ao olharmos no espelho, ainda mais com todo bombardear de 

informações atuais. 

COUTO e GOELLNER relatam:  

 

Obviamente, toda intenção de si é mensurada socialmente pelas 
proposições oferecidas no mercado da cosmética em geral, e por 
pressões sociais, e pela maneira com a qual o ator busca livrar-se 
de apuros [...]. (2012, p. 22) 

  

Indireta ou diretamente somos fruto do meio em que vivemos; 

atualmente, com toda a globalização e o imediatismo, temos todas as 

informações que julgamos necessárias de forma rápida e clara. 

Voltando a MORIN e ao pensamento complexo, cada um de nós 

influencia o meio e este, de algum modo, também nos influencia. Com isto, 

somos autores e atores do espetáculo em que vivemos.  

Ao longo da investigação realizada para este trabalho o que 

acabamos de afirmar fica muito claro. Quando inserimos a palavra CORPO 

no buscador a maioria de sites relacionados dão dicas de embelezamento, 

saúde/bem-estar e tonificação muscular.  

Dos cinquenta e três sites estudados apenas três – de um total de 

duzentos milhões de sites encontrados – contemplavam os critérios de 

inclusão e assim participaram do estudo.  
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O “eu” aparece quase sempre como autor e protagonista; muitas 

vezes somos coadjuvantes, da nossa própria história. 

 

O sujeito pós-moderno e fragmentário, aprisionado ao fluxo do 
consumo e aos sinais que ele deixa perceber de si, externamente, 
carece de interioridade. [..] O corpo se transforma em narrativa 
pessoal e em programa ajustado, matéria prima a retrabalhar ou a 
conservar para bem corresponder aos episódios das personagens 
rebaixadas pelo indivíduo. (COUTO e GOELLNER, 2012, p. 23) 

  

Correlacionando as palavras dos autores acabamos por chegar a 

algumas respostas às perguntas  mencionadas no capítulo anterior: desde  

que sociedades humanas foram formadas cada uma traça, ao longo do 

tempo,  seus ideais de convivência e suas regras. 

Assim também ocorreu com os modismos de beleza e com o corpo. 

Houve quem considerasse muito interessante e belo o corpo malhado dos 

homens; houve também quem afirmasse que as mulheres deveriam se 

cobrir, pois assim era o costume.   

 Por isso somos atores no “espetáculo da sociedade”.  O mais 

intrigante é que nós mesmos cobramos, de uma forma ou de outra, mais e 

mais inovações a cada dia. 

 Retomando novamente as influências do século XIX SANT´ANNA 

traça  o que rondava os cabelos femininos, 

 

Desde o século XIX. Os penteados femininos foram pouco a 
pouco se impondo no meio urbano, [...]. Na década de 1920, na 
cidade paulista de Rio Preto, havia o “famoso Instituto de Belleza 
Marce”l. Nos saraus do século XIX e nos centros urbanos em 
desenvolvimento no começo da República, dizer que alguém era 
elegante figurava um elogio importantíssimo. (2014, p. 29,30) 

 

 É possível perceber as influências da realeza nessa época;  tudo era 

simplesmente pautado nas mulheres europeias. Tudo que vinha de fora do 

país era esplendoroso e necessário. 

 Novamente vemos o pensamento complexo presente; trazendo para 

os tempos atuais, a internet e a globalização fizeram as viagens de navio de 

dias virarem apenas um segundo. 
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 Antigamente como hoje também existiam as pessoas ditas “feias”, 

pois, por algum motivo, determinou-se social e culturalmente o que seria a 

feiura. Para SANT´ANNA, “escrevia-se sobre os semblantes medonhos. 

Corpos horríveis, mirrados, raquíticos, famélicos ou então balofos e 

excessivamente ‘pançudos’” (2014, p. 31) 

Padrões são  impostos desde sempre, regras de vida, condutas, o que 

é feio ou bonito; mas na realidade o que precisamos levar em conta é de que 

forma gostaríamos de viver. 

Perceber tais mudanças de pensamento e aceitar o que acontece no 

mundo não é uma tarefa muito fácil, especialmente diante de sociedades 

extremamente machistas e permeadas por paradigmas negativos. 

SANT’ANNA relata que: 

 

[...] a partir da década de 1960, [...] ocupar-se com a beleza física 
já não é mais, via de regra, um tabu, o uso de cosméticos não 
indica necessariamente um caráter duvidoso, a cirurgia plástica 
livrou-se da ameaça de ser considerada um pecado ou um 
desrespeito à obra divina. (2001, p. 68) 
 
 

 Claro que existem leis que nos regem e que precisamos respeitar, 

inclusive para que possamos estar livres para decidir qual caminho andar. 

 Outro ponto importante é que todas as nossas decisões atuais 

influenciam o que vamos viver no amanhã. Dessa forma fica claro que 

existem certos cuidados a tomar quando decidimos compartilhar algum 

modismo ou realizar algum procedimento estético. 

 São muitos os rótulos socialmente colocados nas pessoas; rótulos 

que impulsionam toda uma indústria seja ela da moda, da beleza do 

envelhecimento ou do corpo. 

 Fica muito fácil jogar toda a culpa na medicina “antiaging” ou no culto 

ao corpo jovem; as modelos que vestem número 36 são um desastre!!! Mas 

quem cobra toda essa revolução acaba por ser a mesma sociedade que a 

critica.  
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Infeliz ou felizmente, nosso modo de vida gira totalmente ao redor de 

um sistema regido pelo dinheiro; nele o consumo padroniza e molda as 

relações sociais. 

Influências, principalmente da mídia, apenas reforçam esse 

consumismo exagerado, tornando-o cada dia mais recorrente e normal.   

No capítulo que se segue apresento outros detalhes sobre o assunto; 

enfatizamos que a mídia e a estética se aproveitam, por vezes, da “queixa” 

da sociedade e veicula novas técnicas e propagandas bonitas para que a 

Sociedade do Consumo ou do Espetáculo continuem seu ciclo de eterna 

novidade. 

 Nossa intenção não é questionar tais meios; é, outrossim, 

desmistificar alguns mitos e tabus que giram em torno da beleza e do corpo 

jovem.  

GUILIANO traz a seguinte questão: 

 

[...] Sempre me motivou a ideia de pensar no que posso fazer hoje 
para me preparar melhor para desfrutar das próximas fases. [...] 
No entanto, sempre fiz questão de manter um estilo de vida 
saudável. (2014, p. 10) 

  

 Chamo atenção para o fato de vivermos rodeados de informações e 

nem sempre estarmos atentos com o nosso próprio eu. 

 A discussão que COUTURIER traz é exatamente essa. Como 

esteticista em Paris lembra que muitas vezes as pessoas que ela cuida 

estão doentes de informação, pois são tantas que nem sempre fica fácil 

corresponder ao ponto que a sociedade está preconizando naquele 

momento.   

 

Somos todos seres frágeis procurando melhorar. Os traços de um 
rosto não são importantes, mas sim sua beleza interior. Beleza 
que continuará a existir sob o olhar dos outros. (COUTURIER, 
2004, p. 16) 

 

 Claro que falar sobre o que é feio ou bonito é extremamente 

complicado. As normas e padrões são impostos pela sociedade e pensar 
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nisso leva-me teoricamente para outro lugar: à Constituição Brasileira. Ela 

reza que perante a lei somos todos iguais. 

 Fica muito evidente que os padrões normativos de beleza e de moda 

se modificam incessantemente ao passar do tempo, NUNES descreve o 

seguinte: 

Nada mais desagradável para o indivíduo do que ficar “Fora de 
Moda”, pois tal fato o exclui, de certa forma o exclui, de certa 
maneira, do círculo do sucesso e também, da aceitação social. 
(2014, p. 49) 

 

Continuando discutindo o pensamento de NUNES, a palavra “moda”  

é de origem latina e significa modus, e significa “modo”, “maneira”, dessa 

forma, fica também bem próxima das palavras “moral” e “costume”, assim, a 

moda pode ser considerada uma espécie de moral secular, pois exige 

adequação os sujeitos aos seus ditames estéticos, excluindo aqueles que 

não conseguem se submeter ao seu crivo normativo. 

 Voltamos novamente à sociedade do espetáculo, pois acabamos por 

viver dentro de padrões e normas que incluem ou excluem os indivíduos. 

Quando nos arrumamos para sair, ou mesmo para ir até a academia, 

ou buscar nossos filhos na escola, até mesmo para colocar o lixo na rua, 

vem aquele pensamento, Será que estou bem vestida (o)? Afirmo que todos 

nós já passamos por isso, pois a preocupação com o que os outros vão 

pensar é imensa.  

De acordo com NUNES, “o que vestimos é uma espécie de 

apresentação pessoal perante nossos interlocutores mais próximos e 

perante a coletividade social com a qual convivemos”. (2014 p. 50) 

 Na era da informação, do imediatismo e da internet todos esses 

padrões são rapidamente internalizados pelos indivíduos; cada um, em sua 

particularidade, segue a tendência que mais lhe agrada. Mas raramente 

encontramos indivíduos que se abstém da tal dita moda. 

Na era da hipermodernidade - termo utilizado para identificar o 

triângulo mercado-indivíduo-tecnologia - o que leva a informação adiante, 

além da mídia é o consumo. A sociedade de consumo gira ao redor da 

vontade cada vez maior de consumir mais. 
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Para GUARISO o “consumo, ao mesmo tempo em que ajuda a afastar 

o desencanto diário com os problemas, se transforma num motivo de 

ansiedade por conta do excesso de oferta de novidades”. (2014, p. 43) 

Aqui percebemos nitidamente que nem sempre os modismos e as 

tendências nos colocam de frente com a vitrine; há algo muito mais 

subjetivo, mais íntimo, coisas do ego, ou seja, corremos para tratar doenças 

e machucados da alma pelo consumo.  

Surge então um ciclo que se torna vicioso; tenho informação, preciso 

comprar e logo aquilo já se tornou ultrapassado e preciso do outro. 

Quando imprensa, em suas diversas modalidades ou veículos, 

passou pela censura muitas coisas deixaram de ser publicadas, faladas e 

mostradas, isso com certeza foi muito difícil e ruim para quem se envolvia 

neste tipo de trabalho. Mas o que dizer da imprensa de hoje, “livre” ou será 

que existem manipulações do que pode ou não?  

A realidade é que existem técnicas que estimulam o leitor, comprador 

ou o ouvinte a parar o que está fazendo e voltar sua atenção para a notícia. 

KELLNER relata que:   

 

Tais imagens simbólicas na propaganda tentam criar uma 
associação entre os produtos oferecidos e certas características 
socialmente desejáveis e significativas, a fim de produzir a 
impressão de que é possível vir a ser certo tipo de pessoa. (2001, 
p. 319) 

 

A velocidade das informações e do que é “tendência” é muito rápida; 

na atualidade a internet, como veículo de comunicação muito utilizado, 

torna-se necessária; quem não tem acesso ou não sabe utilizar fica um 

pouco a margem da sociedade. 

Isso sempre ocorreu nas sociedades e culturas. Quem não se lembra 

da época dos senhores feudais, ou da época dos penteados volumosos, 

aquele que não se enquadrava ficava simplesmente excluído. 

No capítulo seguinte serão aprofundadas as reflexões sobre a mídia e 

suas influências.  
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CAPÍTULO III 

MÍDIA E IMAGEM 

 

Face ao futuro que nos espera, nenhuma 
referência, nenhuma autoridade, nenhum 
dogma e nenhuma certeza se mantém. 
Descobrimos que a realidade é uma 
criação compartilhada. Estamos todos 
pensando na mesma rede. 

Pierre Lévy 
 

Gostaria de iniciar essa seção com um poema que faz um link 

com a seção anterior, como também introduz o assunto a seguir, do 

professor Zé Maria – Eldorado dos Carajás: 

Compra-se 
Compra-se seres humanos 

Calados, domesticados 
Que não pensem, nem opinem 

Ao serem questionados. 
Que não vejam, nem escutem 
Nem sintam-se incomodados. 

 
Compra-se seres humanos 

Que sejam modernizados 
Que andem sempre na moda 

Felizes, etiquetados 
Que propaguem e que convençam 

Até os conscientizados. 
 

Compra-se seres humanos 
Totalmente desligados 

Que não gostem de política 
E estejam sempre ocupados 
Que não sejam de esquerda 

E nem sindicalizados. 
 

Compra-se seres humanos 
Famintos, desempregados, 

Indecisos, inseguros, 
Descalços, descamisados, 

Menores, analfabetos, 
E até informatizados. 

 
Compra-se seres humanos 

Idosos, aposentados, 
Jovens e adolescentes 

De preferência, os drogados 
Que sumam-se, consumindo, 

Em tempos globalizados!
4
 

                                                           
4
 In: www.aminimapalavrablogspot.com.br Acesso em 10/01/2016 

http://www.aminimapalavrablogspot.com.br/
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O professor Zé Maria, teve uma sensibilidade enorme ao escrever tais 

palavras, falando de consumo, globalização e de educação. 

Podemos refletir de várias formas ao ler cada verso, inclusive decidir 

qual desses humanos o “eu” vai aparentar, e por fim descobrir se vamos 

deixar o consumo na globalização nos comprar. 

No mundo dos livros que estudei, a autora SANT´ANNA, é profunda 

estudiosa na área da beleza e do corpo, assim foi uma das autoras mais 

utilizadas na pesquisa, ela conta que antes dos anos 50 a publicidade não 

hesitava em descrever detalhadamente os sofrimentos da falta de beleza, 

pois assim a publicidade atrelava à “feiura” a imagem dos produtos 

anunciados, pois esse pretendiam  resolver tal problema. (2005, p. 128/129) 

Passado para os anos 60, toda a imagem da mídia foi modificada, e 

agora as imagens e propagandas receberam um olhar diferenciado. A 

imprensa brasileira foi fortemente pautada sob influências francesas e norte-

americanas, onde nas revistas as fotos coloridas com chamativos para 

fórmulas de beleza era o que a sociedade feminina queria. SANT´ANNA 

relata que: 

Nas revistas femininas, as artistas de Hollywood fornecem 
centenas de receitas para beleza confirmando o crescimento da 
influência norte-americana na cultura brasileira. [...] os conselhos 
de beleza adquirem um tom cosmopolita e informal. Paris não é 
mais o único ou o principal modelo a seguir. (2005, p. 129) 

  
Logo surgiu uma explosão de novas técnicas de marketing na 

coloração de imagens e falar do belo e da beleza agora vencia pudores do 

ano anterior. 

A feiúra e a beleza recebem novas conotações, a feiura está presente 

naqueles que querem ser feios, e quem recusa o embelezamento denota 

uma negligência feminina que deve ser combatida. 

Novamente a espetacularização da sociedade, em momentos somos 

autores da vida e em outros atores sociais. 

As influências vão e vem, como se fossem ondas, e já estamos 

acostumados com isso. Quando falamos desse vai e vem, podemos usar 

como exemplo os concursos de beleza, inclusive o Miss Brasil. QUEIROZ 

descreve essa situação: 
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[...] Além do que, para ter qualquer margem de sucesso no 
confronto com as demais concorrentes, a representante brasileira, 
como se sabe, deve atender aos cânones que os organizadores 
do certame impõem às moças que procedem dos mais diferentes 
países como candidatas ao título de Miss Universo [...]. (2000, p. 
135) 
 

Ou seja, a busca pela imagem ideal nunca vai ser cessada, pois 

somos todos diferentes, com características físicas diversificadas, e ainda 

contamos com a miscigenação das raças, será mesmo que tem como definir 

o padrão do belo? 

QUEIROZ (2000), ainda nos conta sobre uma pesquisa realizada nos 

Estados Unidos, perguntaram á população “o que seria uma norte-

americana bela”, muitos fizeram suas ponderações, um artista foi incumbido 

de desenhar um rosto baseado nos resultados da pesquisa, sabe qual foi a 

imagem ideal? Totalmente desproporcional, disforme. (p. 135/136) 

 Esse resultado nos coloca a pensar, provavelmente a beleza está 

presente na feiura e a feiura na beleza. 

 Cada um tem seu olhar, tem sua forma de olhar e de compreender o 

que está vendo. O que é a imagem ideal para uns, não é para outros.  

Talvez a busca incansável da beleza se acabaria se víssemos em nós 

mesmos o que temos de belo, nossa própria imagem refletida no 

biopsicossocial. 

Após essa bela leitura do poema e das palavras introdutórias, vamos 

conversar um pouco sobre a mídia e suas influências. 
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1.  A Mídia na Busca da Imagem Ideal. 

“A graça seria se esquecer, mas a graça 
das graças seria amar a si mesmo como 

aos outros.” 
 Bernanos 

 
  

 Retornamos alguns séculos e chegamos ao século XVII. LIMA nos 

fala do historiador inglês Robert Southey que nunca esteve no Brasil, mas 

que, utilizando documentos guardados por seu tio,  pastor anglicano que 

morou em Lisboa, escreveu a primeira história do nosso país, que envolvia 

desde o período colonial (descobrimento) até a transferência da família real 

portuguesa em 1808. 

 A História do Brasil foi publicada em três volumes no inglês, (1810, 

1817 e 1819); em português foi publicado em 1862. Trata-se de um 

importante relato até hoje muito útil sobre a história. Em 2010 saiu uma nova 

edição da obra.   

 Com esse relato reafirmamos que a comunicação escrita percorreu 

um grande espaço de tempo até ser aceita e utilizada para contar história.  

Antes existiam os mensageiros entre os povos; pessoas (mensageiros) que 

iam correndo de um lado para o outro levando cartas e documentos.  

Pessoas que, caso a notícia não fosse boa, perdiam suas vidas. 

 Durante anos a comunicação entre o povo e seus governantes foi 

precária; sempre houve repressão da expressividade popular.  

 O dono da terra era o comandante da opinião pública. Infelizmente, 

trata-se de uma situação ainda  muito presente. 

 Na história da comunicação e da mídia do Brasil percebemos toda 

essa influência; principalmente no que dizia respeito aos governos. Qualquer 

notícia precisava estar de acordo com normas pré-estabelecidas. 

 O que dizer dos exílios e do regime militar? Os meios de comunicação 

(que hoje tem sido alterado para mídias) sempre ditaram e impulsionaram a 

opinião pública e a formação de novas tendências. LIMA relata que: 

 

A comunicação midiatizada – aquela que constitui o espaço onde 
se forma a opinião pública – não escapa hoje da intermediação 
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tecnológica. Estudar a mídia, para além de suas características de 
tecnologia, significa, portanto, estudar as condições de construção 
da comunicação pública e de formação da opinião pública.

5
  

 
 

Percebemos, portanto, toda influência que a mídia tem sobre as 

pessoas; as instituições de ensino também já trabalham novas disciplinas 

para que seus alunos consigam entender e aprender a forma de incutir 

novas experiências em seu público alvo. 

Essa influência midiática também mostra sua influência quando nos 

referimos aos países, um é de “primeiro mundo”, outro “terceiro”, e questões 

diplomáticas também ficam ao bel prazer de quem tem mais poder. 

Continuando nas reflexões do autor, LIMA apud FREIRE diz:  

 

 O conceito de ‘Terceiro Mundo’ é ideológico e político, não 
geográfico. O chamado ‘Primeiro Mundo’ possui dentro de si e 
contra si o seu próprio ‘Terceiro Mundo’. E o ‘Terceiro Mundo’ tem 
o seu ‘Primeiro Mundo’, representado pela ideologia dominante e o 
poder das classes dirigentes.

6
 

  
 

Pensando dessa forma, a imagem cultural do Brasil quanto as mídias 

e a potencialidade de “voz” não são as que mais chamam atenção, porém 

todas essas influências coloniais vagarosamente estão sendo modificadas, a 

grande amostra disso é a globalização e  a abolição de algumas “regras” que 

permeavam as comunicações. 

   A importância do trabalho da mídia é inegável; mas percebe-se que 

ela contribui para traçar novos rumos para a sociedade. 

Voltamos um pouco à época em que eram utilizadas tintas e penas 

para a escrita, para entendermos melhor a origem da comunicação escrita. 

MIRANDA escreve: 

A linguagem é uma habilidade humana tanto quanto a 
comunicação em sociedade, porém somente com a passagem da 
linguagem oral para escrita é que se tornou possível à 
comunicação vencer o tempo e o espaço. (2007, p. 11) 
 

 

                                                           
5
  In: www.cartamaior.com.br/colunistas/180 Acesso: 14/01/2016 

6
 In: www.cartamaior.com.br/colunistas/180 Acesso: 14/01/2016 
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A comunicação oral sempre foi alvo de problemas, pois um fala o 

outro escuta e pode ou não responder, ou responde através de gestos ou 

outro movimento, a partir do momento que evoluiu-se para a comunicação 

escrita, as coisas ficaram um pouco mais fáceis de serem compreendidas. 

Continuando na discussão de MIRANDA, desde os tempos pré-

históricos, a própria natureza ofereceu ao homem possibilidades e materiais 

em abundância para fazer seus registros, como pedra, areia, barro, madeira, 

casca e folha de árvore, mas de fato a escrita, que foi inventada pelos 

sumérios, em aproximadamente 3.500 a.C. possibilitou ao homem transmitir 

de forma segura e sem alterações de conteúdo, o que geralmente 

aconteciam na transmissão oral. 

Percorremos muitos anos evoluindo tais métodos de comunicação, e 

chegamos na era da globalização, tecnologia de ponta e internet. SANTOS 

afirma que: 

Não se pode dizer que a globalização seja semelhante ás ondas 
anteriores, nem mesmo uma continuação do que havia antes, 
exatamente porque as condições de sua realização mudaram 
radicalmente. (2000, p. 141) 
 

Mudanças nem sempre são aceitas e bem vindas, muitas pessoas 

tem receio do novo, quando a era globalização começou ganhar força posso 

imaginar o que aconteceu entre os países, quero dizer, o “susto” que muitos 

levaram. Medo do desconhecido. 

Infelizmente para muitas nações essa “reforma” que a globalização 

trouxe, ainda não é acessível. 

Toda essa mudança trouxe enormes benefícios; descobertas são 

apresentadas ao mundo dia após dia. Podemos conversar com as pessoas a 

quilômetros de distância; em um minuto coloca-se na internet fotos e vídeos, 

publicamos livremente tudo o que quisermos, pesquisamos e nos divertimos 

no ambiente virtual. 

 Tudo isso é muito bom. Uma sociedade que nunca seria imaginada 

por Pero Vaz Caminha; em sua carta ao rei que, demorou dias navegando 

para que ele pudesse lê-la, é intrigante pensarmos nisso. Da mesma forma 
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que veiculam mensagens boas, temos mensagens ruins, e depende de nós 

mesmos o que vamos deixar passar perante nossos olhos. 

 A velocidade das informações e o imediatismo que a sociedade impõe 

parecem caminhar de mãos dadas. 

 A partir de 1930 os anúncios brasileiros ganharam outro olhar, mais 

positivo, a direção do olhar do leitor saiu do passado e virou-se 

definitivamente para o futuro. (SANT´ANNA, 2014, p. 82) 

 Como já comentei, as mudanças foram ocorrendo de forma sutil, 

porém rápida em nosso país, a sociedade foi se moldando e remoldando 

conforme as tendências externas. 

 Muitos assuntos tidos como tabus até então, começaram a serem 

resolvidos e falados, como o caso da menstruação e doenças do aparelho 

genital feminino, isso vinculados á inserção da mulher no ambiente de 

trabalho. 

 Novamente SANT´ANNA relata:  

 
Os conselhos de beleza e a propaganda daqueles anos, ao 
divulgarem o valor da satisfação de viver, criavam uma aura de 
felicidade em torno do consumo bem maior do que no passado. 
(2014, p. 87) 

  

Ano de muitas mudanças, 1930 foi marcado pela inserção da mulher 

no mercado de trabalho e a mídia mostrava isso, de forma positiva. Agora 

podia mostrar a mulher como consumidora, em 1940 os anunciantes 

focaram suas propagandas na indústria da beleza, trabalhando assim os 

desejos humanos e a psicologia do consumidor. 

Para chamar a atenção do consumidor, a publicidade forma sistemas 

textuais com componentes básicos inter-relacionados de tal maneira que 

apresentem o produto sob luzes positivas. (KELLNER, 2001, p. 318) 

Perceber o que é de fato bom fica ao critério do ouvinte, telespectador 

ou internauta, o papel da veiculação de informações é de mostrar sempre o 

lado positivo da imagem/produto. 

Nesta mesma discussão, COUTO e GOELLNER relatam o seguinte:  

As tecnologias da informação e da comunicação se misturam ao 
corpo, redefinem finalmente uma condição humana tornada 
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caduca, que deve doravante telecarregar sua última versão para 
poder continuar sua jornada. Elas alimentam a liquefação do 
indivíduo pós-moderno. (2012, p. 27) 

  

Para o marketing quanto mais pessoas alcançadas pela propaganda 

televisiva ou outdoors é um trabalho que foi bem realizado, uma idéia 

magnífica, e para os consumidores de plantão é uma oportunidade de obter 

certo produto. 

Com a questão da imagem isso fica bem claro, são sempre 

apresentadas pessoas jovens, elegantes, maquiadas, com uma beleza 

exuberante, sem dizer a questão do peso, sempre são as mais magras. 

Sendo assim, incutidas essas imagens em nós, desde crianças, crescemos 

então percebendo e repudiando quem ou o que não está de acordo. 

Agora percebam que, vou chegar num dos pontos cruciais da 

pesquisa, se somos catequizados durante anos sobre tais assuntos e 

imagens, o que vamos pensar sobre a velhice e todas as mudanças que o 

passar dos anos nos traz? 

Buscamos ver o queremos ser, e se aprendemos que o 

envelhecimento nos revela algo ruim, vamos sempre buscar o mito do corpo 

jovem.   

Durante minha pesquisa, realizada em ambiente virtual, pude 

perceber o quanto de informações a rede disponibiliza, tudo que o ser 

humano busca está lá. Infelizmente, quando tratamos do assunto deste 

trabalho nos deparamos com uma realidade triste, pois apenas reafirmam a 

negação ao envelhecimento e a velhice. 

 Ainda que cheguem a falar bem sobre do envelhecer e da velhice, dos 

cento e quarenta e cinco sites que pesquisei, apenas dezesseis deles 

remetem a algo positivo sobre essa fase da vida, o que não deixa de ser  

interessante, pois nós mesmos, atores de nossa vida, construímos a 

comunicação e veiculamos exatamente o queremos ver e ouvir. 
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 7 

   

Essa imagem pode nos dizer muito, pois cada um enxerga a mesma 

imagem por diversos ângulos, e todos eles estão certos. 

Assim funciona também com imagens de pessoas, animais, e outros 

objetos de consumo. 

Entendo que a busca pelo “eu”, precisa acontecer primeiro dentro de 

nós mesmos, assim vamos conseguir decidir a qual dos discursos que 

rondam diariamente vamos seguir. 

Se espelhar no outro não é ruim, mas tentar de alguma forma se 

encontrar no que o outro é ou aparenta ser não deve ser o foco. 

O imediatismo social e as informações praticamente em nossas mãos 

principalmente pela internet acabam por nos confundir, exercem cobranças, 

nos fazem pensar que precisamos ser como os outros são. Se estivermos 

bem e vivendo o nosso “eu”, conseguiremos filtrar tais coisas e nos agarrar 

ao que nos faz bem.  

 Lembrando que a tríade do consumo mercado-indivíduo-tecnologia, 

faz parte de nós, e nós que a criamos, mas não precisamos nos escravizar 

nela. 

Como alvo de consumismo, agora em muitas áreas, o envelhecimento 

é tido como uma questão de lucro, o turismo com seus pacotes 

                                                           
7 In: www.diariodaautoestima.com Acesso 11/01/2016 
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especializados, os inúmeros financiamentos e empréstimos consignados, e 

talvez a maior área da medicina estética. A dita antiaging.  

 A medicina antienvelhecimento cresce cada dia mais.  ALMEIDA 

lembra que “anteposto ao envelhecimento, o prefixo ‘anti’  sinaliza políticas 

de identidade que estabelecem padrões e fornecem lições de como ‘ser 

velho’ sem o ser de fato”. (2014; inédito, s/p.) 
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2.  A Velhice e o “Eu” diante do Espelho: imagens 

distorcidas. 

 
“Digo o que vejo” 

Diderot 

 

Ao longo do Mestrado em Gerontologia sempre discutíamos que em 

muitas culturas e civilizações a velhice era vista com respeito e veneração; 

tida como sinônimo de  experiência,  o saber acumulado ao longo dos anos, 

a prudência e a reflexão eram valorizados. 

Refletindo sobre as duas temporalidades - “Cronos” e “Kairós” - sabe-

se que o primeiro está relacionado com o tempo do relógio, com a 

cronologia, sendo “medido” por horas, dias, meses e anos ou pelas estações 

do ano. Já o segundo foge de qualquer cronologia; refere-se às experiências 

vividas e socialmente compartilhadas, à qualidade destas. A sociedade 

urbana moderna vive, infelizmente, sob a “ditadura do relógio”; abandonou a 

experiência e introduziu um ritmo acelerado da vida. Os que não o 

acompanham ficam à margem.   

Ter uma vida longa é desejo de muitos. No entanto e paradoxalmente 

poucos querem ficar velhos. A explicação desta negação é fácil: entre nós 

envelhecer significa estar próximo da morte (física, social ou simbólica). 

Outros apenas lidam com a cronologia, deixando para trás as experiências, 

MUCIDA, escreve: 

 
[...] vivências atuais podem despertar com vigor passagens da 
vida aparentemente apagadas que surgem como se tivessem 
ocorrido no dia anterior ou fora do tempo. Esses traços que não se 
apagam dão a sensação de que, afinal, o tempo não passou. 
(2009, p. 15) 
  

O envelhecimento nem sempre é sinônimo de declínio. A idade, 

certamente, se faz acompanhar por mudanças biológicas e morfológicas, 

como quando se deixa de ser um bebê para tornar-se uma criança e depois 

um jovem, logo um adulto e assim por diante. Envelhecer, no entanto, não 

significa adoecer.  
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A pele vai perder a elasticidade? Vai, sim. As rugas chegarão e o 

corpo tende a precisar de mais hidratação. Mas o passar dos anos não 

significa que o coração e o cérebro, por exemplo, estão próximos do limite 

final.  

Mudanças ocorrem com tudo e com todos; importa  saber quais delas 

aceitar ou negar.  

Sobre isso existem inúmeras imagens que retratam os ideais estético-

corporais em épocas e culturas distintas.  

 Na iconografia, as representações de Vênus nua se alteram com o 

passar dos anos e tempos.   

 

XXX MILÊNIO A. C./ Vênus de Willendorf 
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8
 In: www.infoescola.com Acesso 18/12/2015 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz9_rC1b_JAhXJW5AKHYwKCdEQjRwIBw&url=http://www.infoescola.com/arqueologia/venus-de-willendorf/&psig=AFQjCNFY85Wh6XXDxtBtsWwDjk_BRc5anA&ust=1449231310573014
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SÉCULO IV A. C./ Vênus de Cnido 
 

 9 

    
Essas duas representações imagéticas permitem perceber diferentes 

concepções do corpo feminino ao longo do tempo.  

             
1482. Nascimento da deusa de Vênus, Sandro Botticelli 
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9
 In: pt.wikipedia.org  Acesso 18/12/2015 

10
 In: www.mundodafilosofia.com.br  Acesso 18/12/2015 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC-5PW2b_JAhXCi5AKHWN5CO4QjRwIBw&url=http://cantinhodosdeuses.blogspot.com/2011/03/deusa-afrodite.html&psig=AFQjCNHvEOwnsg3okW9o7TF_jpHQQPONEQ&ust=1449232409947133
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihquLG27_JAhXFgZAKHUzWAPYQjRwIBw&url=http://pt.fantasia.wikia.com/wiki/Afrodite&psig=AFQjCNHvEOwnsg3okW9o7TF_jpHQQPONEQ&ust=1449232409947133
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Nota-se que com o passar doa anos, os artistas foram mudando as 

formas de traduzir o belo, os traços e a coloração da tela, nos chamam 

atenção hoje, imagina o impacto que tinham na época. 

      

                           1538. Vênus de Urbino. Ticiano Vercellio 
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    1650. Vênus no espelho. Diego Vélazquez  
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 In: www.renascimentotarauaca.com.br Acesso 18/12/2015 
12

  In: www.virusdaarte.net Acesso 18/12/2015 

http://www.virusdaarte.net/
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis5MXv37_JAhXFEJAKHVd_D8gQjRwIBw&url=http://www.gettyimages.pt/detail/ilustra%C3%A7%C3%A3o/sleeping-venus-or-venus-of-dresden-by-giorgione-gr%C3%A1fico-stock/153338922&psig=AFQjCNHTEPH1eokVmmBW2zUeDT1kS9fPnA&ust=1449234075490656
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0xLb64L_JAhVEG5AKHRyBAscQjRwIBw&url=http://virusdaarte.net/velazquez-venus-do-espelho/&psig=AFQjCNF9Y4E-gdZQN1Za2pw8TEnPltKNPw&ust=1449234385463840
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Todas as imagens dizem a respeito a deusa de Vênus, cada uma 

delas pintada/esculpida por um artista em uma certa época, vemos a 

evolução das formas, das cores e dos traços, mas uma coisa nos chama 

atenção, em todas elas o nu sempre estava presente. 

Também podemos ponderar que em nenhum dos seu formatos a 

imagem estava incorreta ou errada, pois era assim que cada artista a 

imaginava/sentia. 

Com essa demonstração de imagens, gostaria de deixar claro que 

cada um tem o seu ponto de vista em relação a algo, quanto ao 

envelhecimento, cada pessoa enxerga como quer, depende de quais 

influências ela teve. 

Nas próximas imagens, vou tentar mostrar melhor isso, deixando claro 

que não estou dizendo que uma ou outra está correta, e sim o quanto cada 

uma influencia o modo percebemos a velhice.  
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 In: www.psivelhiceefamilia.wordpress.com Acesso 12/01/2016 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQmZLny6TKAhUJvZAKHXrADWQQjRwIBw&url=https://psivelhiceefamilia.wordpress.com/&psig=AFQjCNHk-IPm29ocK2FtqhrU_LDBCLx4QA&ust=1452698968138899
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 14 

 

 Cada imagem fala por si só, aqui coloquei os extremos, a primeira de 

duas pessoas velhas brincado, se divertindo, sorridentes, felizes. Já na 

segunda, são duas pessoas velhas também, mas agora estão tristes, 

dependentes de cadeiras de rodas, com semblante fechado. 

 Duas imagens e impactos visuais totalmente opostos, uma (primeira) 

nos deixa alegres e é capaz de até nos tirar um sorriso, a outra, nos remete 

à realidade e a solidão, uma imagem pesada e pode até fazer nossos olhos 

lacrimejarem. 

 As duas imagens são realidade no nosso mundo globalizado, onde a 

mídia enleva nossos sonhos e imaginação, agora podemos seguir dois 

caminhos, o de total negação da velhice e assim ter repúdio à esta fase, ou 

podemos entender que a vida é um ciclo, provavelmente vamos passar por 

ele até seu término; Quem não passar por todas as fases da vida, significa 

que o término chegou muito cedo. 

                                                           
14 In: www.webmisericordia.wordpress.com  Acesso em 12/01/2016 
 

http://www.webmisericordia.wordpress.com/
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJgO_qzKTKAhVKgZAKHch3DrgQjRwIBw&url=https://webmisericordia.wordpress.com/2010/11/page/4/&psig=AFQjCNFDtSdtrGHPJgUq_ywAgDa6fAsyvw&ust=1452699293433296
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  Albert Camus consegue descrever no poema a seguir o que acontece 

em nossa sociedade, a visão negativa que recai sobre a velhice, mas que de 

uma forma ou de outra, todos pensam ser o mais longevo possível, essa 

dicotomia convive e por vezes passa despercebida no imediatismo vivido 

hoje.  

Envelhecer 

(Albert Camus) 

"Envelhecer é o único meio de viver muito tempo. 

A idade madura é aquela na qual ainda se é jovem, porém com muito mais esforço. 

O que mais me atormenta em relação às tolices de minha juventude, não é havê-las 

cometido...é sim não poder voltar a cometê-las. 

Envelhecer é passar da paixão para a compaixão. 

Muitas pessoas não chegam aos oitenta porque perdem muito tempo tentando ficar nos 

quarenta. 

Aos vinte anos reina o desejo, aos trinta reina a razão, aos quarenta o juízo. 

O que não é belo aos vinte, forte aos trinta, rico aos quarenta, nem sábio aos cinquenta, 

nunca será nem belo, nem forte, nem rico, nem sábio... 

Quando se passa dos sessenta, são poucas as coisas que nos parecem absurdas. 

Os jovens pensam que os velhos são bobos; os velhos sabem que os jovens o são. 

A maturidade do homem é voltar a encontrar a serenidade como aquela que se usufruía 

quando se era menino. 

Nada passa mais depressa que os anos. 

Quando era jovem dizia: 

“verás quando tiver cinquenta anos”. 

Tenho cinquenta anos e não estou vendo nada. 

Nos olhos dos jovens arde a chama, nos olhos dos velhos brilha a luz. 

A iniciativa da juventude vale tanto a experiência dos velhos. 

Sempre há um menino em todos os homens. 

A cada idade lhe cai bem uma conduta diferente. 

Os jovens andam em grupo, os adultos em pares e os velhos andam sós. 

Feliz é quem foi jovem em sua juventude e feliz é quem foi sábio em sua velhice. 

Todos desejamos chegar à velhice e todos negamos que tenhamos chegado. 

Não entendo isso dos anos: que, todavia, é bom vivê-los, mas não tê-los."
15

 

  

O processo de envelhecimento caminha conosco todos os dias de 

nossa vida, para que uma célula se renove, outra precisou morrer. A pele é 

trocada permanentemente, os cabelos nascem sem o nosso controle, as 

unhas crescem, dentre outros fatos que ocorrem internamente em nosso 

corpo que não vemos. Para que a vida ocorra, a morte trabalha e assim ao 

contrário. 

                                                           
15 In: www.pensador.uol.com.br Acesso em 11/01/16 

 

http://www.pensador.uol.com.br/
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Cada nova imagem e cada procura no que o outro é, ou no que ele 

faz, trazem um grande sentimento de vazio, faz com que o “eu” se perca 

mais. 

Dentre todas as imagens que nos rondam existe uma que pode 

causar o maior impacto, a nossa refletida no espelho. MUCIDA trabalha esse 

tema e descreve assim: 

De repente, em um dia qualquer, numa espécie de sobressalto, de 
um olhar desavisado, encontra-se no “espelho” (que não implica 
necessariamente o espelho real, pode ser através do outro, uma 
foto, um olhar) uma imagem que escapa e na qual o sujeito não se 
reconhece. (2009, p. 43) 

   

Esse não reconhecimento de si mesmo causa dor, traz mal-estar, 

sentimo-nos fora de sintonia com o EU e o mundo, por isso para muitos o 

único caminho a seguir é a “operação de defeitos”.  

Tenho plena certeza que podemos nos inspirar no meu próximo, mais 

não podemos perder o foco que cada ser é um ser individual munido de suas 

características e formas.   

Muito da não aceitação vem do não encontro com o EU mesmo. 

No próximo capítulo, falo sobre a revolução da medicina estética e 

suas influências no mundo pós-moderno. Inclusive na “cura” do 

envelhecimento. 
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CAPÍTULO IV 

OBJETIVOS 

 

 

1.1. OBJETIVO GERAL:  

 

 Diante do atual culto aos corpos jovens e “sarados” e da 

negação dos “sinais exteriores da idade”, investigar, em 

ambiente virtual, a relação entre Corpo, Envelhecimento e 

Velhice.  

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Levantar na Internet matérias de divulgação relacionadas aos 

buscadores “Corpo”, “Envelhecimento”, “Velhice” e “Medicina 

Estética”; 

 Identificar como são trabalhadas, no ambiente virtual, as 

mudanças corporais relacionadas ao processo do 

envelhecimento e à velhice; 

 Levantar informações relacionadas às diversas práticas de 

medicina estética e ao lugar ocupado pelas “correções 

cirúrgicas”; 

 Estabelecer relações entre os conteúdos/percepções 

levantados e identificados e o modelo de sociedade em que 

vivemos (Sociedade Moderna/Sociedade 

Contemporânea/Modernidade/Pós-Modernidade). 
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CAPÍTULO V 

ABORDAGEM METODOLÓGICA E  

PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

1. A Pesquisa 

 

 Considerando que o lócus da investigação foi a mídia virtual a 

abordagem metodológica proposta recaiu sobre procedimentos qualitativos 

e, mais precisamente, sobre a Análise de Conteúdo (AC).  

 Segundo MINAYO e GOMES (2012, p. 21), “a pesquisa qualitativa 

responde a questões muito particulares [...], trabalha com o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 

atitudes.” 

 BAUER (apud DURANT, 2014, p. 195) explica que: 

 

 Análise de Conteúdo assume, por vezes, um caráter longitudinal 
sendo realizada durante um determinado período de tempo. Via de 
regra um tempo maior que um mês. [...] permitindo detectar 
flutuações, regulares e irregulares, no conteúdo, e interferir 
mudanças concomitantes no contexto.  

 

Com estas orientações no horizonte os dados foram coletados através 

levantamentos na Web16 (Internet) sobre o que está sendo veiculado sobre o 

tema sugerido. As matérias foram coletadas, para análise posterior, nos 

meses de Outubro e Novembro de 2015 cobrindo, portanto, um período de 

sessenta dias.  

BAUER ainda relata que “os materiais clássicos da AC são textos 

escritos que já foram usados para algum outro propósito [...] mas que 

podem, contudo, ser manipulados para fornecer novas respostas ao 

pesquisador”. (2014, p. 195) 

Para o levantamento foram utilizados os seguintes buscadores 

(separados): “Corpo”, “Envelhecimento”, “Velhice” e “Medicina Estética”.  

                                                           
16

 Significa teia, rede. In: www.significados.com.br Acesso em: 14/01/2016. 

http://www.significados.com.br/
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Para a Análise de Conteúdo foram selecionadas as palavras e 

expressões mais recorrentes que, presentes nos discursos sobre os 

buscadores, revelam os significados associados ao tema. 

Por sua ampla utilização e pelos recursos de que dispõe na 

investigação foi utilizada a ferramenta “Google”.  Nela foram selecionadas, 

para cada uma das palavras selecionadas, todas as matérias das cinco 

primeiras “páginas”.  Ao registro de cada título seguiu-se uma primeira 

análise dos conteúdos veiculados nos sites. 

A partir dos conteúdos relacionados aos buscadores veiculados pelos 

emissores das mensagens foram definidos os “critérios de exclusão”. Assim 

sendo, foram excluídos sites de artigos acadêmicos, seminários, congressos 

e encontros científicos, núcleos de pesquisa e vídeos, assim como matérias 

sobre envelhecimento não relacionado a seres humanos, bem como 

publicidade de produtos e serviços que iniciam e terminam cada uma das 

páginas. 

 Para BARDIN (2009) a análise de conteúdo de mensagens tem duas 

funções: 

 

1. Uma função heurística: 

 

 A análise de conteúdo enriquece a tentativa exploratória, aumenta 

a propensão à descoberta; é a análise de conteúdo para “ver o 

que dá”; 

 

2. Uma função de administração da prova: 

 

 Hipóteses sob a forma de questões ou de afirmações provisórias 

servindo de diretrizes apelarão para o método de análise 

sistemática para serem verificadas no sentido de uma confirmação 

ou de uma informação; é a análise de conteúdo para “servir de 

prova”. 

 



47 

 

 Na prática essas duas funções se complementam. BARDIN afirma 

que: 

A análise de conteúdo (seria melhor falar de análises de conteúdo) 
é um método muito empírico, dependente do tipo de ‘fala’ a que se 
dedica e do tipo de interpretação que se pretende como objetivo. 
Não existe o pronto-a-vestir em análise de conteúdo, mas somente 
algumas regras de base, por vezes, dificilmente transponíveis. A 
técnica de análise de conteúdo adequada ao domínio e ao objetivo 
pretendidos, tem que ser reinventada a cada momento, exceto 
para usos simples e generalizados, como é o caso do escrutínio 
próximo da decodificação e de respostas a perguntas abertas de 
questionários cujo conteúdo é avaliado rapidamente por temas. 
(2009, p. 75) 

 

O registro das primeiras cinco páginas do Google resultou em cinquenta 

e três sites para o buscador “corpo”, sessenta e cinco sites para 

“envelhecimento”, setenta sites para “velhice” e setenta e seis sites para 

“medicina estética”.  

Os resultados coletados na primeira busca por cada expressão 

previamente selecionada foram objetos de uma primeira “leitura” para 

“incluir/excluir”.  Os sites incluídos foram analisados com o auxílio das fontes 

teórico-analíticas disponíveis; esta tarefa contribuiu para a construção e 

definição das categorias para análise de conteúdo.. 

A internet foi escolhida como o veículo de pesquisa por constituir-se na 

ferramenta mais utilizada atualmente; nela “circulam” – de forma instantânea 

– toda informação disponível no momento da busca.  

Segundo BAUER, 

 

 [...] Os métodos de pesquisa passam por ciclos de moda e de 
esquecimento, mas a Word Wide Web

17
 (www) e os arquivos on-

line, [...] criaram uma grande oportunidade para os dados em 
forma de texto. À medida que o esforço de coletar informações 
está tendendo à zero, estamos assistindo á um renovado interesse 
na análise de conteúdo (AC) e em suas técnicas, em particular em 
técnicas com auxílio de computador. (2014, p. 189/190) 
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 Significa rede de alcance mundial em português, na tradução literal “teia do tamanho do mundo”, 

mostrando a potencialidade da internet, capaz de conectar o mundo como se fosse uma teia. In: 

www.significados.com.br Acesso 14/01/2016. 

http://www.significados.com.br/
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A estreita relação entre a globalização e os veículos virtuais contribuiu 

para que a web se transformasse em um meio de informação e de 

comunicação imprescindível.  

Partimos do princípio de que os conteúdos veiculados pela web – 

fartamente defendido por autores que trabalham com a Análise do Discurso -  

podem e devem ser objeto de investigação.  

De acordo com BAUER,  

A AC nos permite reconstruir indicadores e cosmo visões, valores, 
atitudes, opiniões, preconceitos e estereótipos e compará-los entre 
comunidades. Em outras palavras, a AC é pesquisa de opinião 
pública com outros meios. (2014, p. 192) 

 

Ao levantamento feito através dos buscadores citados seguiu-se, 

portanto uma leitura mais detalhada; esta teve o objetivo de construir as 

“categorias” e, posteriormente para analisá-las. Deste trabalho resultaram as 

categorias apresentadas a seguir já com a “leitura” (análise) das mesmas.  

 

2. Das Categorias 

 

De cada buscador foram levantados e registrados todos os sites 

encontrados, ou seja, apenas os que se encaixavam no tema de 

investigação foram selecionados.  

Para a exploração do material, os dados foram submetidos a uma 

análise mais minuciosa do tema abordado; procuramos estabelecer “pontes” 

entre os links, o processo de envelhecimento e as correções estéticas 

realizadas por meio de cirurgias.  

A partir do material coletado os dados foram categorizados levando-

se em consideração a recorrência dos conteúdos. Deste trabalho resultaram 

as seguintes categorias: “Saúde/Boa Forma”, “Negação/Aceitação do 

Envelhecimento” e “Medicina Estética”. 

Em síntese, após a criação das “categorias” acima citadas 

procuramos desenvolver a Análise de Conteúdo. 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a exploração do material os dados foram submetidos a uma 

análise mais minuciosa do tema abordado; procuramos estabelecer “pontes” 

entre os links, o processo de envelhecimento e as correções estéticas 

realizadas por meio de cirurgias.  

Assim, a análise foi feita a partir das recorrências e do diálogo com 

autores e obras pertinentes. 

O objetivo principal da análise de conteúdo (AC) foi levantar relações 

entre os conteúdos expressos dos links e o discurso (muitas vezes 

“sugestivo” e não “direto”). 

 

 Categoria: “saúde e boa forma” 

 

No Dicionário da Academia Brasileira de Letras (ABL) o vocábulo 

corpo é definido pelo dicionário da academia brasileira de letras como 

substantivo masculino; 1. Estrutura física do homem ou dos animais; 2. O 

tronco para distingui-lo da cabeça e dos membros; 3. Cadáver; as outras 

definições remetem ao coletivo da palavra, “corpo de bombeiros” ou “corpo 

da igreja”. 

Na rede, dentre as definições sobre o corpo, selecionei a seguinte:  

 
Sinônimo de organismo, ser. Equivalente à palavra hebráica bshr, 
e à palavra grega sarx, utilizadas na Escrituras, diversas vezes 
traduzidas, também, como `carne´ (Êxodo 30:32; Gênesis 9:4). 
Em anatomia, um corpo é o conjunto das várias partes que 
compõem um animal e , após sua morte, o corpo é considerado 
um cadáver. No ser humano o corpo, também chamado sôma (do 
grego transliterado sôma), é considerado como o organismo 
material, abstraído de suas funções psíquicas (donde provém o 
conceito de somatização de algumas doenças), e, em biologia, 
engloba o conjunto dos tecidos vivos que perpetuam a espécie e a 
mantém viva.

18
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 In: www.pt.wikipedia.org/wiki/Corpo Acesso em: 05/10/2015. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escrituras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cad%C3%A1ver
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo_humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psique
https://pt.wikipedia.org/wiki/Somatiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia
http://www.pt.wikipedia.org/wiki/Corpo
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Pensando na questão da “sôma”, e na somatização das doenças, 

muitos tratamentos relaxantes19 e cuidados com o corpo existem hoje, 

prometem aliviar o strees e trazer equilíbrio, existe uma pessoa treinada 

para ser sua “personal estetic”. 20  

Aqui já observamos a importância que impulsiona o corpo, pois todos 

precisam estar com o corpo são e ter boa aparência, para que consigam 

desempenhar suas tarefas diárias.  

Comparando-se as definições mencionadas os conteúdos localizados 

rede do buscador “corpo” as similitudes encontradas foram grandes, ou seja, 

quando digitada no buscador encontramos muito do que se encontra nas 

definições citadas. 

Além de muitas propagandas de embelezamento e SPA, apareceram 

muitos links relacionados com mortes e cadáveres (igualmente presentes 

nas definições). 

O nicho de mercado que gira ao redor do corpo cresce a cada dia, 

pois a demanda por tais serviços também é alta. 

As celebridades21 a cada dia mostram novos tratamentos que 

realizaram ou dietas, o tipo de exercícios que fazem isso de uma forma ou 

de outra leva ao leitor a informação, a mídia tem um belo serviço aqui, assim 

a informação dada é a que é cobrada de si mesmo, e novas demandas 

surgem na questão do corpo e seus cuidados. 

O que fatalmente não se enquadra em tais moldes, pode-se dizer que 

fica a margem da sociedade. 

Na rede encontramos matérias em que a equipe de resgate aparecia 

junto à imagem do corpo encontrado desfalecido; matérias que respondem, 

de algum modo, a demandas do “leitor”. 

Além de celebridades chamarem á atenção do público, o jornalismo 

trabalha também em coberturas de catástrofes, acidentes22 e guerras 

fazendo com que a web fique movimentada. 

                                                           
19

In: www.loja.eudora.com.br/corpo-e-banho Acesso em: 05/10/2015. 
20

 In: www.procorpoestetica.com.br/promocoes Acesso em: 05/10/2015.  
21

 In: www.ego.globo.com/assuntos/corpo.html Acesso em: 05/10/2015. 
22

 In: www.bombeiroscascavel.com.br/registroccb/imprensa.php Acesso em:05/10/2015. 

http://www.loja.eudora.com.br/corpo-e-banho
http://www.procorpoestetica.com.br/
http://www.ego.globo.com/assuntos/corpo.html
http://www.bombeiroscascavel.com.br/


51 

 

 Tais casos ás vezes ficam atrelados, muitos links são conectados 

diretamente ao mundo das celebridades, e conforme já foi discutido a 

espetacularização social. FERRARI relata como o caso da morte do cantor 

Michael Jackson movimentou a WEB: 

 

A hashtag
23

 #michaeljackson ultrapassou qualquer outro assunto 
na rede. [...] Uma média de 5 mil mensagens (chamadas de 
“tweets”) foi registrada por minuto. A comunidade “Michael 
Jackson RIP”, foi criada logo depois da morte do astro, 
contabilizou 28.000 membros em poucas horas. (2014, p. 55) 

 

Percebemos, portanto, que as informações virtualmente divulgadas – 

atualmente muito utilizadas - além de versáteis, encontram-se em amplo 

crescimento. O usuário brasileiro passa três vezes mais tempo na internet 

que assistindo TV. 

Na Web o “corpo” é objeto privilegiado de matérias especialmente as 

relacionadas à beleza e ao culto ao corpo jovem. 

Grande parte dos tratamentos estéticos tem como foco o rosto; um 

dos sites estudados apareceu a seguinte frase: 

 

Look saudável, aparência sempre jovem, pele de pêssego... Não 
faltam palavras para definir um rosto bonito e bem tratado. 
Também não faltam probleminhas que afetam a beleza natural 
dessa região, afinal, o tempo é implacável quando se trata de 

manter a aparência sempre jovem.
24

 

 
 

Em outros encontramos novas dietas para emagrecimento, ou 

produtos que prometem diminuir medidas além de treinamentos físicos com 

respostas rápidas. 

O sonho de muitas brasileiras é ter o bumbum maior, empinado e 
redondinho, mas muitas acham difícil ganhar volume nesta região 
sem que o corpo todo sofra com os efeitos da engorda. É possível, 
no entanto, aumentar os glúteos e ainda assim manter o resto da 

silhueta sequinha.
25 

 

 

                                                           
23

 Consiste de uma palavra-chave antecedida pelo símbolo #, são utilizadas para categorizar os 

conteúdos publicados nas redes sociais. In: www.significados.com.br Acesso em 14/01/2016. 
24

 In: www.corpoacorpo.uol.com.br/  Acesso em 25/10/2015. 
25

In: www.bolsademulher.com/sobre/corpo Acesso em: 05/01/2015. 

http://www.significados.com.br/
http://www.corpoacorpo.uol.com.br/
http://www.bolsademulher.com/sobre/corpo
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A evolução da mídia digital mostra à notável metamorfose que está 

acontecendo em nossos dias, “nos século XIX, o jornal impresso e o livro 

foram grandes transformadores da sociedade; no século XX, o cinema, rádio 

e a televisão; agora se faz necessário encontrar a linguagem adequada para 

o século XX.” (FERRARI, 2014, p. 24) 

A era digital trouxe um novo método de consumo e convívio social, e 

a isso fica atrelado o desejo, desejo esse de consumir e pertencer a um 

espaço virtual. 

Por isso, toda notícia, que é colocada no mundo virtual, tem um 

impacto significativo na vida das pessoas.  

Dos sites levantados (cinquenta e três) sites foram utilizados apenas 

três; foram sites que se enquadravam claramente no estudo e que serviram 

para a construção da categoria “saúde/boa forma”. 

De todos os outros links levantados (cinquenta sites) foram os que 

falavam sobre cadáveres, celebridades, fisiologia ou anatomia; matérias 

sobre militares ou dança. Alguns eram sobre música, ou que envolviam 

pessoas menores de 45 anos e, portanto, foram excluídos.  

 Os três sites que se enquadraram no estudo, relacionados com a 

palavra corpo, traziam matérias que enlevaram os cuidados com o corpo, 

porém para que assim se tenha saúde e possa-se viver bem.  

Dicas sempre são dadas quando falamos de beleza, os cuidados com 

o corpo são essencialmente produzidos e estudados continuamente, para 

que assim seja oferecido um produto de boa qualidade, à um mercado 

especialmente exigente. Assim, “por meio do desenvolvimento e fabricação 

de produtos, de atitudes positivas e sustentabilidade, levamos beleza e 

autoestima e inspiramos pessoas, empresas e sociedade para a construção 

de um mundo mais belo”.26 
Sabe-se que a cada decisão tomada hoje influenciará no amanhã, 

logo, nosso corpo também funciona assim. GUILIANO afirma: “[...] 

Mudanças drásticas normalmente não são duradouras. Acredito também em 

                                                           
26

 In: www.grupoboticario.com.br/pt-br/institucional/Paginas/nossa-marca.aspx Acesso em: 

10/11/2015. 

http://www.grupoboticario.com.br/pt-br/institucional/Paginas/nossa-marca.aspx
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adotar uma abordagem que enfatize o positivo, que enfatize o que você 

pode fazer, não o que não pode (2014, p. 25).” 

 

 Categoria: “Negação/Aceitação do envelhecimento” 

 

O buscador “velhice” mostrou que esta ainda é visto como sinônimo 

de “decrepitude” e “incapacidade”. Tudo leva a crer que permanecem os 

paradigmas negativos de há muito estabelecidos para esta fase da vida. 

Estes paradigmas encontram-se determinados em uma sociedade e época 

que enaltece a beleza e o culto do corpo jovem e “sarado”. Os casos de 

idosos cujos corpos “negam” – de certa forma – a decrepitude são exaltados 

(corredores, bailarinos, praticantes de atividades físicas regulares etc.) 

Como lembra CHNAIDERMAN, 

 

As transformações sociais e econômicas que atravessamos têm 
ocasionado também mudanças culturais e mudanças na própria 
vida pessoal. É esse entrecruzamento, essa transversalização que 
deve ser abordada quando se procura entender a terceira idade. 
(2013, p. 43) 

 

 A velhice aparece como uma ameaça constante, não só porque pode 

significar decadência, como porque sinaliza a finitude. 

 A busca pela fonte da juventude existe, e muitos cientistas são 

engajados nisso, se a velhice não fosse inquietante, para que tantas 

pesquisas tentando evitá-la? 

 Em uma das matérias estudadas na web, achei tal citação: 

Prolongar a vida seria apenas uma consequência de fazer as 
pessoas serem mais saudáveis por mais tempo. Esse é o principal 
objetivo da nova ciência do antienvelhecimento, que pretende 
atacar de uma só vez todas as formas de deterioração do corpo 
para fazer com que o nosso relógio biológico corra mais devagar. 
Assim, ficaríamos longe de doenças decorrentes da idade 
avançada — como Alzheimer, demência, diabetes e doenças 
cardíacas — por mais tempo. Atacar a velhice, portanto, seria a 
melhor e talvez única forma de nos afastarmos dos males 
provocados por ela. Combater uma a uma as doenças — algo que 
desde sempre fazemos — não surtiria grandes efeitos. Nos 
Estados Unidos, por exemplo, se os problemas de coração fossem 
totalmente eliminados, a expectativa de vida não subiria mais do 
que três anos. O mesmo que proporcionaria uma cura milagrosa 
para o câncer. “O risco de doenças fatais dispara após os 60 anos. 
Assim, mesmo que evitemos o ataque cardíaco, outros problemas 



54 

 

vão nos pegar”, afirma o escritor de ciência e medicina americano 
David Stipp, autor do livro The Youth Pill (A Pílula da Juventude, 
sem edição no Brasil), lançado no ano passado. Por isso, a 
maneira de aumentar a expectativa e a qualidade de vida para 
valer é evitar chegar nesse estágio em que já estamos mais fracos 

e vulneráveis a doenças.
 27

 

 

Cada viés que estuda o antienvelhecimento, tem as suas bases, no 

caso citado acima, a busca seria justificada para que não houvessem mais 

as  doenças que são mais incidentes na velhice. 

Mas na web (ainda que vagarosamente) o foco parece estar se 

modificando. A palavra “envelhecimento”, quando inserida como buscador 

no Google, separando as 5 (cinco) primeiras páginas resultaram em 75 

(setenta e cinco) sites. Já o buscador “velhice” resultou em 70 (setenta) 

sites. 

Dentre todos esses links 12 (doze) trazem uma visão mais negativa 

sobre a velhice e envelhecimento, 20 (vinte) sites trouxeram o olhar positivo, 

informativo, tentando derrubar tabus. As duas versões (negativas e 

positivas) contribuíram para a construção da categoria “negação/aceitação 

do envelhecimento”. 

Dentre os sites que trouxeram tal visão positiva, estão relacionados, 

matérias sobre envelhecimento ativo/independência e autonomia na velhice, 

prevenção/cuidados hoje para um amanhã saudável, longevidade, 

envelhecer sem preconceitos e entrevistas28. 

Seguem alguns exemplos da web: 

 

 “As atitudes que tomamos ao longo da vida se refletem na 

chamada terceira idade e os hábitos saudáveis mostrarão seus 

frutos nessa fase, podendo transformá-la na melhor idade.” 29 

 “Estudos recentes comprovam que o avanço da idade não 

determina a deterioração da inteligência, pois ela está 

associada à educação, ao padrão de vida, a vitalidade física, 

                                                           
27

In: www.revistagalileu.globo.com/Ciencia/Biologia/noticia/2015/05/cientistas-conseguem-reverter-

o-envelhecimento-de-celulas-humanas.html Acesso em 10/11/2015. 
28

 In: www.cpflcultura.com.br/tag/velhice/ Acesso em: 26/11/2015. 
29

 In: www.guiarh.com.br/pp46.html Acesso em: 26/11/2015 

http://www.revistagalileu.globo.com/Ciencia/Biologia/noticia/2015/05/cientistas-conseguem-reverter-o-envelhecimento-de-celulas-humanas.html
http://www.revistagalileu.globo.com/Ciencia/Biologia/noticia/2015/05/cientistas-conseguem-reverter-o-envelhecimento-de-celulas-humanas.html
http://www.cpflcultura.com.br/tag/velhice/
http://www.guiarh.com.br/pp46.html
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mental e emocional. Também é preciso perder o preconceito 

sobre a idade cronológica das pessoas. Pode-se afirmar que 

há jovens com 20, 40 ou 90 anos de idade, tudo dependerá da 

postura e do interesse de cada um”. 30 

 

Tudo indica que as questões voltadas ao envelhecimento e à velhice 

estão sendo retrabalhadas na mídia social; mas infelizmente ainda é muito 

presente o “olhar negativo”, ou seja, um olhar “generalizante” (todos os 

velhos são iguais!), que uniformiza o que é, por definição, diverso; um olhar 

que, regido pelo imediatismo e “racionalidade” característicos da Sociedade 

Moderna, não apenas condena como destina lugares nada confortáveis aos 

idosos.  

Esse olhar negativo, por muitas vezes é criado pela própria família, 

pois existe uma forte tendência em infantilizar o idoso, levando-o a 

dependência física e social antecipada, por isso o ideal é trabalhar a 

autonomia tanto na família quanto no idoso.  

Muito se fala hoje em envelhecimento ativo, e esse realmente deve 

ser o ponto de partida para a quebra real de paradigmas que rondam essa 

época da vida, “a palavra ‘ativo’ refere-se à participação contínua nas 

questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis, e não somente à 

capacidade de estar fisicamente ativo ou de fazer parte da força de 

trabalho.” 31 
As condições de vida de grande parte dos idosos brasileiros podem 

contribuir para os “olhares” acima mencionados. São idosos que não tem 

condições de atender às demandas sociais e de consumo32 e que força-os a 

viverem em certos “nichos gregários”. 

De acordo com ROSA (apud JERUSALINSKY),  

 

                                                           
30

 In: www.einstein.br/einstein-saude/bem-estar-e-qualidade-de-vida/Paginas/envelhecer-com-

saude.aspx Acesso em: 26/11/2015. 
31

In: www.sbgg.org.br/espaco-cuidador/envelhecimento-ativo/ 

www.minhavida.com.br/bem-estar/materias/18426-envelhecimento-ativo-garante-independencia-

para-terceira-idade# Acesso em 26/11/2015. 
32

 Discutiremos tais tópicos durante a revisão da literatura e o embasamento teórico. 

http://In:%20www.einstein.br/einstein-saude/bem-estar-e-qualidade-de-vida/Paginas/envelhecer-com-saude.aspx
http://In:%20www.einstein.br/einstein-saude/bem-estar-e-qualidade-de-vida/Paginas/envelhecer-com-saude.aspx
http://www.sbgg.org.br/espaco-cuidador/envelhecimento-ativo/
http://www.minhavida.com.br/bem-estar/materias/18426-envelhecimento-ativo-garante-independencia-para-terceira-idade
http://www.minhavida.com.br/bem-estar/materias/18426-envelhecimento-ativo-garante-independencia-para-terceira-idade
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Se os ideais da própria Formação Social arremessam a todos para 
o exílio do desejo, com a promessa simultânea da felicidade 
finalmente conquistada na esfera do consumo pletórico, o abismo 
que se abre para o sujeito nessas circunstâncias deve ser 
expresso na questão de como inventar/reinventar o próprio 
conceito de impossível. (2011, p. 323)  

 

 Para ROSA todos nós fazemos parte desse processo do consumo. 

As questões do envelhecimento e velhice são ainda de forte impacto, 

principalmente quando é possível identificar que existem estudos na busca 

de cessar o processo de envelhecimento. 

Dentre os sites estudados - classificados como negação do 

envelhecimento/velhice - grande parte trabalha com fórmulas mágicas para 

estancar o envelhecimento e ainda os que tratam a velhice como doença.  

 

Provavelmente a maior parte de nós conseguirá avançar, 
despistando doenças pelo caminho, até uma situação de perda de 
autonomia e dependência, fruto da inevitável decadência física e – 

infelizmente – mental.
 33 

 
 

Há aqueles que propõem estudos em células-tronco para reverter o 

caos que é ficar velho. E estão muito empenhados nisso. 

Diante do exposto, cabe refletir sobre o processo de envelhecimento. 

Somos gerados, nascemos, crescemos, envelhecemos e por fim, morremos. 

Provavelmente é a finitude que mais assusta. O que muitos não pensam é 

que diariamente estamos expostos a tal fato. 

 

As teorias sobre as causas do envelhecimento podem ser 
divididas em dois grupos: as primeiras dizem que o 
envelhecimento é um processo programado, que sucede o 
desenvolvimento embrionário e o crescimento; as outras 
defendem que o envelhecimento é um processo aleatório, 
causado por danos que vão se acumulando no organimo. Hoje, a 
segunda é mais aceita entre os cientistas que estudam o assunto, 
embora haja alguns fatos importantes que não se encaixam nela. 
34 
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 In: www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2015/10/1695979-reflexao-sobre-como-e-onde-viver-

a-velhice-e-tema-de-livro.shtml Acesso em: 25/11/2015. 
34

 In: www.revistagalileu.globo.com/Ciencia/Biologia/noticia/2015/05/cientistas-conseguem-reverter-

o-envelhecimento-de-celulas-humanas.html Acesso em: 10/11/2015. 

http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2015/10/1695979-reflexao-sobre-como-e-onde-viver-a-velhice-e-tema-de-livro.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2015/10/1695979-reflexao-sobre-como-e-onde-viver-a-velhice-e-tema-de-livro.shtml
http://www.revistagalileu.globo.com/Ciencia/Biologia/noticia/2015/05/cientistas-conseguem-reverter-o-envelhecimento-de-celulas-humanas.html
http://www.revistagalileu.globo.com/Ciencia/Biologia/noticia/2015/05/cientistas-conseguem-reverter-o-envelhecimento-de-celulas-humanas.html
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É ROSA que novamente trabalha este tema: “Envelhecer é sempre 

um confronto com o tempo, de maior ou menor violência, dada a iminência 

da morte, por mais longa que seja a perspectiva do viver”. (2011, p. 325) 

Durante a pesquisa ficou claro que existe uma considerável alteração 

no formato de apresentar o envelhecimento e velhice, isso com certeza nos 

demonstra que, a reinvenção da velhice está obtendo resultados. 

Segundo DEBERT,  

 

 As novas imagens e as formas de gestão da velhice no contexto 
brasileiro, [...] oferecem um quadro mais positivo do 
envelhecimento. [...] possibilitaram ainda a abertura de espaços 
para que novas experiências de envelhecimento pudessem ser 
vividas coletivamente. Esses espaços estão sendo rapidamente 
ocupados pelos mais velhos. (2004, p. 65/66) 
   
 

A partir de tais resultados podemos ficar um pouco “mais felizes” com 

as mudanças que estão acontecendo; porém é ilusório pensar que todas 

essas atitudes novas são acompanhadas de maior tolerância em relação às 

idades. 

O mercado de consumo se aproveita disso; na verdade. A própria 

sociedade pede e lança, a cada dia novas fórmulas de “juventude”. 

  

 Categoria: O antienvelhecimento e a medicina estética 

 

No desenrolar da pesquisa ficou evidente o crescimento da “indústria 

do antienvelhecimento”; indústria que coloca no mercado produtos que 

prometem até a anulação das marcas do tempo no substrato físico do corpo; 

que anunciam um novo tempo: o da beleza – rápida e eficaz – “apesar da 

idade”.   

Conversar sobre beleza, claramente nos remete falar sobre a 

medicina estética, pois emerge dela muito do que buscam atualmente, o 

desvio do envelhecimento e a busca incansável pelo corpo ideal. 

Neste sentido, na web referenciou-se o seguinte: 
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O sentimento de pertencer ao grupo social, possuindo traços e 
contornos corporais condizentes com os padrões existentes, tão 
necessários para o equilíbrio psíquico do indivíduo, faz da imagem 
corporal um elemento fundamental para a caracterização da saúde 
plena dos indivíduos.

35 
 

Vemos que são inúmeros os tratamentos estéticos oferecidos, desses 

alguns são responsáveis por realizarem não somente cuidados estéticos, 

mas também melhoram questões de saúde.    

Outros focam nas emoções, cuidam da saúde emocional, tratando 

assim doenças que são coadjuvantes da somatização do organismo. 

Sabemos que muitas doenças hoje são de “fundo” emocional, sendo 

também foco de cuidados que estejam interligados à autoestima, na web 

não é diferente:  

Constata-se ainda que a grande competitividade na sociedade 
contemporânea faz com que os indivíduos lidem com a auto 
estima, com sua estética e com a necessidade de sentir-se bem 
consigo mesmo, como prioridades e elementos indispensáveis 
para o seu bem estar pessoal e sucesso profissional.

36
 

 

 

Mudanças corporais também são o alvo desse nicho de mercado, 

inclusive, mercado que movimenta somas colossais, em nosso país a 

lipoaspiração e os implantes em silicone são os campeões nas salas de 

cirurgias estéticas. 

E a medicina, conhecida como medicina estética, avança com 
passos largos. E difícil pensar o que mais poderá surgir. Hoje, 
existem tratamentos eficazes para quase todos os inesteticismos 
existentes, bem como tratamentos para nos ajudar no 
rejuvenescimento, ou seja, fazer com que voltemos no tempo, pelo 
menos em relação a nossa aparência.

37
 

 
 

Apesar de todo avanço dentre as técnicas de embelezamento, o 

Conselho Federal de Medicina ainda não reconhece a Medicina Estética 

como especialidade, e, esse tem passado por inúmeros processos tentando 

seu reconhecimento.  
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 In: www.sbme.org.br/portal/pagina/13/quem-somos.shtml Acesso em: 25/11/2015. 
36

 In: www.sbme.org.br/portal/pagina/13/quem-somos.shtml Acesso em: 25/11/2015. 
37

 www.minhavida.com.br/saude/materias/11468-medicina-estetica-ajuda-a-rejuvenescer-sem-

cirurgias Acesso em: 24/11/2015 

http://www.minhavida.com.br/saude/materias/11468-medicina-estetica-ajuda-a-rejuvenescer-sem-cirurgias
http://www.minhavida.com.br/saude/materias/11468-medicina-estetica-ajuda-a-rejuvenescer-sem-cirurgias
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Os Conselhos Regionais de Medicina registram apenas a 
informação de títulos de especialidade e certificados de áreas de 
atuação reconhecidos pela CME (Comissão Mista de 
Especialidades). É proibido aos médicos – o que caracteriza 
infração ética sujeita a punição pelos CRMs – a divulgação e o 
anúncio de especialidades ou áreas de atuação que não tenham 
reconhecimento da CME. É o caso, por exemplo, da “Medicina 
Estética”, que atualmente não é uma especialidade médica 
reconhecida.

38
 

 

 

As discussões acontecem pois, o conselho federal de medicina, 

apenas regulamenta títulos de especialidades médicas que tenham a 

duração de 2 (dois) até 5 (cinco) anos, ou mais se for o caso, e tal 

“especialidade” ainda não entrou em sua lista como especialidade 

propriamente dita, e sim como procedimentos realizados derivados de outra 

especialidade. Isso diz respeito aos conselhos de medicina. 

Os resultados obtidos quando colocado no buscador Google 

“medicina estética” foram 76 (setenta e seis) sites relacionados apenas 08 

(oito deles) entraram no estudo. 

Dentre todos os sites visitados, a sua maioria eram anúncios, sites de 

clínicas, sites de cursos ou de universidades, congressos, alguns ainda 

falavam sobre estética animal. 

Dentre os 08 (oito) sites selecionados, um sobre a história da 

medicina estética no Brasil, um sobre rejuvenescimento e cinco explicam 

que a medicina estética não é especialidade reconhecida no Brasil. 

A história da medicina estética no Brasil nos remonta há 1987, dada 

da fundação da primeira Sociedade Brasileira de Medicina Estética, no 

Espírito Santo, pelo DR° Aloizio Faria de Souza, esta foi formada a partir do 

modelo francês, pois foi na França o local onde se iniciou tal modalidade.39  

 A partir desse momento, práticas inovadoras foram tomando conta do 

cenário estético que já era existente na época. 
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 In: www.portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=9634:&catid=3 
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 In: www.sbme.org.br/portal/pagina/13/quem-somos.shtml Acesso em: 25/11/2015. 
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Vamos perpassar rapidamente por caminhos do consumo e do 

desejo, pois um “carrega” o outro, principalmente as mulheres, viram em tal 

revolução o fim de muitos desafetos físicos.  

O consumo que gira em torno do desejo do quero ter/ser. ROSA traz 

tal discussão: 

Seria tão estranho o desejo (quimérico, fantasioso) de se manter 
eternamente jovem a qualquer custo (de fato pode-se viver bem 
mais do que em épocas anteriores) ou, por outro lado, desistir 
depondo o corpo, como se vê na depressão? Essa é, em todo o 
caso uma das promessas da ciência moderna que trabalha 
atleticamente para quebrar seus próprios recordes, como se o 
infinito fosse o limite, aproximando-se do mito da eterna juventude. 
(2011, p. 326) 
    
 

As técnicas de embelezamento existem há muito tempo; poder-se-ia 

afirmar que nasceram com a emergência do Sapiens. Os habitantes mais 

antigos da Terra pintavam seus corpos em situações de guerras e como 

signos de pertença a determinadas etnias. 

Entre nós impera um ideal de beleza tanto da natureza, como dos 

corpos. Quanto ao segundo o que pode ser verificado é que se altera ao 

longo do tempo e muito rapidamente (de um mês para outro e mesmo de um 

ano para outro). No mais das vezes o belo está atrelado ao saudável. 

 Mas nem sempre foi assim. Houve épocas em que a beleza e a 

saúde caminhavam separadamente; não andavam juntas como “o cavalo e a 

carruagem”!  

SOUZA lembra que:  

 

[...] Infelizmente, no caso dos seres-humanos, beleza e saúde 
foram separadas. Isso aconteceu por causa da mídia e da 
indústria cosmética. É por isso que há uma separação entre 
resultados e satisfação com os procedimentos da cirurgia plástica. 
(2010, p. 16)  

 
Fórmulas da juventude encontram-se a venda em muitos lugares. 

Considerando o crescimento do mercado online, os produtos de consumo 

que prometem a eterna juventude se fazem igualmente presentes.  Mas esta 

busca não é nova. SANT´ANNA descreve: 
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[...] “operações de defeitos” formavam um pequeno anúncio 
publicado em São Paulo [...]. Outro anuncio havia a propaganda 
do doutor Pires, que retirava pelos do rosto e obtinha “resultados 
rápidos e perfeitos”, com cirurgias feitas por ele em seu 
consultório. Os procedimentos duravam entre 20 e 30 minutos e 
permitiam à mulher operada mostrar seu belo rosto no mesmo dia 
em que a intervenção havia sido realizada. (2014, p. 87)  

 

A busca pela beleza e pelo corpo jovem parece infindável; além de 

insistentemente buscadas, as técnicas antienvelhecimento recebem novas 

“roupagens” com muita rapidez tornando obsoletas outras disponibilizadas 

pouco antes. Como técnicas diretamente relacionadas à geração de novas 

necessidades de consumo são constantemente renovadas. 
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CAPÍTULO VI 

CORPOS QUE ENVELHECEM E MEDICINA ESTÉTICA 

 
“Eu não envelheço, tenho muitas 

juventudes.” 
Lacordaire 

 

Falar sobre o envelhecimento populacional já não é mais nenhuma 

descoberta, sabemos que o mundo está mais longevo, as projeções 

corroboram para isso, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 

publicou que provavelmente no ano de 2030 a população acima de 60 anos 

será de 14% do total populacional40. 

 Para que essa projeção aconteça muitas pessoas que hoje negam a 

velhice e o envelhecimento farão parte dessa porcentagem. 

Entender o processo de envelhecimento é compreender que 

“Envelhecer é verbo, ação, continuidade. Envelhecer é transformação: ação 

além da forma. Tornamo-nos mais velhos a cada momento”. (MONTEIRO, 

2008, p. 07) 

 Por inúmeros fatores já descritos neste estudo, paradigmas e 

preconceitos perpassam por essa fase da vida. Existem sociedades que 

ainda hoje tem em seus anciãos pessoas sábias e de grande valor, pois se 

valoriza todo o tempo vivido e as experiências obtidas. 

Quando falamos de tempo, temos o tempo Cronos e o tempo Kairós, 

o primeiro diz respeito ao tempo do relógio, cronológico propriamente dito; o 

segundo refere-se a um momento certo, a um aspecto qualitativo do tempo; 

muitos se lembram apenas de datas (cronologia) e não de experiências. 

Tais experiências que estão vinculadas, de fato, com os dias vividos, 

nos dizem muito, hoje com muita certeza com 32 anos de idade, sou mais 

experiente do que quando tinha 22 anos; o amadurecimento vem com todas 

as experiências vividas durante esses anos. 

Talvez o que falte a quem nega a velhice é a certeza de ser uma 

pessoa melhor e mais amadurecida com o passar da idade. 
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O tempo não vai parar, a não ser que a morte chegue antes. Se cada 

pessoa conseguir viver seus anos com qualidade, tecendo tramas entre o 

Cronos e o Kairós provavelmente conseguiria compreender e aceitar todo o 

processo de envelhecimento. 

Lembremos que a velhice realmente é um momento que as perdas 

nos acometem, o corpo reclama; às vezes, a mente falha, o declínio pode 

chegar, mas a vivência que cada um teve é o que deve ficar para sempre. 

 

A velhice e o envelhecimento passaram a ser objeto de uma 
parafernália de receitas e poções mágicas que, devidamente 
obedecidas, mantém todo aquele que ingressa ou já se encontra 
nessa categoria social existencialmente separado de corpos 
marcados pelo tempo e distantes do pensamento. (ALMEIDA, 
2014; inédito, s/p.) 

 
 

Em muitos casos, dentro da nossa sociedade moderna, os indivíduos 

mais velhos perdem também sua qualidade de cidadão, essa realidade 

acontece não somente em meios sociais externos, mas também dentro de 

seu próprio lar. 

A aposentadoria agora deixa de ser um momento de regozijo e vira o 

interesse para a manutenção de toda família. 

Indiscutivelmente perdas existem, assim como existem em todas as 

fases da vida. Ganhos também vêm com o passar dos anos, nem sempre 

demonstrados, mas somos seres preenchidos de cognição, cabe a cada um 

engendrar novas possibilidades.     

A cultura e o modo de vida atual nos leva á pensar em como tais 

questões realmente são trabalhadas, pois para que existam mudanças, elas 

precisam começar em algum lugar, talvez isso deva acontecer dentro de 

cada ser e logo isso transbordar para os demais. 

Educação é a chave para muitas respostas, se desde crianças 

compreendermos que somos finitos, o processo de envelhecimento e a 

velhice poderão ocupar novos lugares. 

Dentre as várias discussões realizadas no período das aulas no 

mestrado, tivemos a curiosidade de realizar uma pesquisa sobre como as 
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pessoas estavam percebendo o envelhecimento, isso enquadrava pessoas 

de 08 (oito) há 82 (oitenta e dois) anos.  

Dentre as perguntas desse estudo existia uma que era: O que é 

envelhecer para você? Os mais novos, tiveram respostas como: “Ah... é 

quando você não consegue mais fazer nada, usa bengala e tem os cabelos 

brancos.”  

 “O mais velho deles respondeu a mesma pergunta, e por se 

sentir bem, desempenhar seus papeis, ele respondeu o 

seguinte: “na minha idade que eu tô, graças à Deus tô ótimo, e 

muitas pessoas dizem mais o senhor não parece dessa idade. 

Agora o porque, não sei se eu não me judiei o corpo, não me 

matei como fazem muitos, e aí talvez seja essa razão por eu tá 

com a  aparência um pouco melhor, do que outros que às 

vezes com 70 tá mais acabado, acho que tudo isso aí depende 

de você.” 

Aqui é percebida a dicotomia em que vivemos, a criança de sua 

forma, já esboçou a sua negação ao envelhecimento, e em contrapartida, o 

idoso, mostrou as possibilidades de um envelhecimento bom. 

O melhor disso, é que os dois se conhecem, e mesmo assim a visão 

negativa aparece, parece improvável que ser velho possa ser sinônimo de 

coisas boas. 

Por isso, novamente, o pensamento complexo, somos o que 

aprendemos em nosso lar, em consequência, também somos influenciados 

pelas informações do mundo. 

Foram muitos entrevistados, aqui dei exemplos das entrevistas 

realizadas por mim, no período de Novembro/2014.  

Durante a pesquisa atual para desenvolver esse trabalho, fui 

surpreendida com os resultados da minha busca na web, pois dentre os sites 

estudados e posteriormente incluídos no estudo, a maioria deles falavam 

positivamente sobre a velhice e o envelhecimento. 
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Refletindo nesses dados, que me trouxeram bastantes conflitos, pude 

perceber que, apesar da constatação de mudanças no cenário da mídia, não 

percebo essas mudanças reais, no dia-dia.    

Claro que, fico muito satisfeita em perceber que vagarosamente o 

cenário está sofrendo mudanças, mas ainda precisamos de mudanças reais, 

não só em leis, mas dentro de cada um. 

Em seu livro A Reinvenção da Velhice, DEBERT escreve: 

 

As oposições entre o “jovem velho”, e o “jovem jovem” e entre o 
“velho jovem” e o “velho velho”são formas de estabelecer laços 
simbólicos entre indivíduos, criando mecanismos de diferenciação, 
em um mundo em que a obliteração das fronteiras entre os grupos 
é acompanhado de uma afirmação, cada vez mais intensa da 
heterogeneidade, das particularidades locais. (2004, p. 66) 

 
 Nesta discussão, confirmamos a tentativa de não rotular as fases da 

vida, mas em uma constante visão, talvez estereotipada, acontece dia, dia.  

Voltando á discussão da aceitação/negação do envelhecimento e 

velhice, MORIN, faz um contraponto, bastante original, entre “viver e perder”:  

 

[...] nossas moléculas se degradam, mas [...] somos capazes de 
produzir moléculas totalmente novas que rejuvenescem as células. 
De igual modo, nossas células degradam-se, mas o organismo é 
capaz de produzir células totalmente novas que o rejuvenescem. 
Rejuvenescemos sem cessar. Cada batida de nosso coração irriga 
nosso organismo com sangue desintoxicado pelos pulmões. 
Rejuvenescemos 60 vezes por minuto. [...] Passamos o tempo 
rejuvenescendo, ou seja, vivemos da morte dessas células para 
rejuvenescermo-nos. Mas então, por que morremos? Porque com 
o tempo, rejuvenescer é sumamente cansativo. Rejuvenescer é 
mortal! Por isso, desgraçadamente morremos. Morremos de vida. 
(apud ALMEIDA 2014; inédito, s/p.) 

 

Ou seja, estamos vivendo e morrendo a cada segundo, o nosso 

rejuvenescer para viver nos leva ao morrer, é poético pensar nisso, durante 

cada instante onde a busca incansável à beleza nos rege, nosso corpo 

praticamente morre de tanto rejuvenescimento. 

O que mais nos movimenta é o consumo; falamos disso 

anteriormente. Assim, uma grande área de consumo é a medicina estética, 

pois sobre ela recaem todas as receitas mágicas que emolduram a beleza. 
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Segue uma imagem que fala muito, pois traz dois mundos em uma só 

foto, a discussão da negação da velhice se resume em práticas e buscas 

que podem transcender os desejos mais cabiciosos.  

41 

 

Novamente gostaria de deixar claro, que não sou contra á medicina 

estética, porém em alguns casos, são ultrapassados limites; observando a 

imagem que é veiculada na mídia digital, pode-se optar qual caminho quer 

seguir, aí está o movimento do mercado de consumo. 

Antes de iniciarmos tal discussão, gostaria de deixar explícito algumas 

diferenças entre cirurgias plásticas estéticas e reparadoras, CARBONELLI 

traz tais definições: 

A cirurgia plástica reparadora tem como objetivo corrigir lesões 
deformantes, defeitos congênitos ou adquiridos e é considerada 
tão necessária quanto qualquer outra intervenção cirúrgica. 
Quando há a patologia congênita ou adquirida devidamente 
reconhecida ou ainda quando existe déficit funcional parcial ou 
total cujo tratamento exige recursos técnicos da cirurgia 
plástica. São procedimentos em que a cirurgia plástica procura 
aprimorar ou recuperar as funções, e ainda restabelecer a forma 
mais próxima possível do normal.  
A cirurgia plástica estética é feita com objetivo de realizar 
melhoras à aparência do paciente. A pessoa quando se submete a 
tal intervenção cirúrgica não a faz com intenção ou propósito de 
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obter alguma melhora em seu estado de saúde, mas sim para 
melhorar algum aspecto físico que não lhe agrada, ou seja, corrigir 
uma deformidade que ela adquiriu ao nascimento por exemplo, 
como uma orelha proeminente ou em abano, outro caso como 
uma mama flácida que pode lhe dificultar um relacionamento 
afetivo. Situações que não lhe causam prejuízo da ordem 

funcional, mas sim de ordem psicológica. 
42

 

 
 

Após essa explanação, o foco da pesquisa foi trabalhar a cirurgia 

estética, e não a reparadora. 

A história da cirurgia plástica remonta há quatro mil anos a. C., época 

em que práticas de cirurgias reparadoras foram realizadas por hindus. 

Outros relatos são de dois mil anos a. C. entre os egípcios que realizavam 

as cirurgias reparadoras amenizando desfiguramentos, deformidades e 

defeitos.      

Sabemos que a medicina estética avançou muito na correção de 

malformações e outros comprometimentos. CURI (2005) descreve que a 

cirurgia plástica é uma profissão humanista que corrige vários dismorfismos 

humanos que interferem no convívio social, além de valorizar a relação 

médico - paciente mais do que outra especialidade. 

 Paralelamente à função “reparadora” a medicina estética passou a 

interferir – alterar- aspectos totalmente afastados deste caráter, ou seja, 

começou a promover alterações consideradas importantes para clientes não 

satisfeitos com alguns aspectos de seu corpo (correção de um nariz 

considerado “avantajado”, dos contornos de lábios, do aspecto do queixo, do 

tamanho dos seios etc.). A questão que se coloca é: estas intervenções 

atendem respondem a demandas apenas idiossincráticas ou a ditames 

resultantes do ideal de corpo social e culturalmente proposto? Até que ponto 

certas correções não realmente tão necessárias? No que tange à velhice e 

ao envelhecimento elas, além de promover satisfações pessoais (quando 

exitosas), não estariam contribuindo para a “negação da velhice”, ou seja  

das “marcas da idade” ?  CURI (2005) relata que: 
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Aqueles profissionais que labutam no difícil mister de mudar um 
perfil grotesco, ou de apagar as marcas do envelhecimento em 
pessoas precocemente desgastadas pelo tempo, passam a fazer 
elucubrações mentais comparativas: se é mais importante remover 
um defeito estético ou curar a pessoa de uma úlcera duodenal. 
(CURI, 2005 p. 23)  

 
 

 CURI nos faz pensar em que momento a sociedade vai parar de 

“florear” tanto a questão do envelhecimento e vai realmente se preocupar em 

melhorar as condições de vida social. Isto porque o que continuamos a 

observar é que o amadurecimento humano é apenas criticado e rotulado 

como fase de invalidez.  

 Já sabemos que a estética tem tomado rumos inovadores, assim 

como toda a medicina, tratamentos que revelam novas curvas e formas, 

MONTEIRO, traz a seguinte discussão:  

 

A indústria estética fornece as máscaras de acordo com o gosto 
do freguês; a computação gráfica transforma o corpo humano em 
imagem virtual desejante. É feito tudo para que a aparência esteja 
compatível com a norma estética. (2008, p. 17) 
 

  

 O desejo de estar de acordo com o que os outros demonstram ser 

ocupa um grande espaço no mundo da estética, e muitos mesmo após 

serem cuidados e tratados, não se satisfazem. 

Os métodos de embelezamento são inovados dia a dia, e a mídia 

trabalha para que os mesmos sejam sempre apresentados com modelos de 

aparência virtuosa. Mas será que pode-se confiar sempre na eficácia e nas 

imagens colocadas? Novamente MONTEIRO trabalha a questão: 

 

[...] Sendo assim, as pessoas acham que a aparência agradável é 
uma virtude. Será que podemos confiar na aparência virtuosa de 
mulheres e homens das propagandas? Evidentemente que não, 
porque onde houver manipulação não pode existir virtude. 
Ninguém duvida que as imagens disponíveis na mídia hoje sejam 
manipuladas por recursos tecnológicos avançados, retocadas em 
programas de computador, com o objetivo de nos convencer em 
comprar uma idéia e, por conseguinte, um produto. (2008, p. 23)  

 

 Percebemos o entrelaçamento que acontece entre a mídia, a estética 

e o envelhecimento. Normalmente acontece que as pessoas “solicitam” 
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novas técnicas antienvelhecimento. A indústria faz, a mídia vende e a 

sociedade compra. Forma-se aqui o mercado de consumo, que sabemos 

que não é só para esse nicho, e sim para tudo no mundo social pós-

moderno. 

 No Brasil, a estética é um mercado em ascensão, mas ainda passa 

por alguns processos de reconhecimento, gerando assim uma certa imagem 

negativa, porém, isso não desagrada clientes. 

 Os procedimentos estético cirúrgicos, são muito utilizados na 

atualidade, corrigem de pequenos “defeitos” ao mais grave.  

 Em geral, tais procedimentos são dispendiosos, e aqueles que não 

podem pagar, muitas vezes colocam sua vida em risco em busca da imagem 

ideal, “O grande problema da vaidade é o vazio da comparação. As pessoas 

mais vaidosas são também as mais críticas, julgam e ridicularizam quem não 

está no mesmo patamar de “beleza””. (MONTEIRO, 2008, p. 69) 

 Somos avaliados o tempo todo, pela inteligência, personalidade e 

beleza: “somos avaliados em nossas relações sociais. Não dúvida de são 

grandes os benefícios da boa aparência. Querer ter um rosto atraente é 

muito mais que se sentir bem.” (SOUZA, 2010, p. 33) 

 Novamente falo que cada pessoa precisa encontrar o EU interior para 

que saiba o que precisa “procurar”, para se sentir bem. 

 Falar de envelhecimento e velhice hoje nos revela muito da 

atualidade. Vivemos na dicotomia que a temporalidade nos traz. BRUNS nos 

conta a seguinte história: 

Em 44 A. C., Cícero, aos 64 anos, [...] escreveu uma apologia à 
velhice, afirmando que as principais virtudes desse período são a 
sabedoria e a liberdade, já que nada mais se espera do idoso, ele 
pode fazer o que quiser. Na época de Cícero, o velho era 
valorizado como força política. (2007, p. 17) 
 

 Em meio a tantas interferências, cada ser precisa ir se descobrindo, 

planejando sua vida e seus objetivos; isto não deve parar ao chegar na 

velhice. Projetos de vida são essenciais para que se pense no 

envelhecimento e velhice com bons olhos. 

 Procedimentos de embelezamento podem modificar o externo, mas 

com certeza o que vai dar sentido na vida, é a mudança interior.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante minha pesquisa na internet utilizei o buscador “medicina 

estética” procurando por representações, discursos e imagens. O resultado 

foi o seguinte, de todas as imagens que apareceram por volta de 120 (cento 

e vinte) na primeira página apenas 03(três) mostravam pessoas mais 

envelhecidas, não velhas. 

Todas as outras eram, predominantemente, de mulheres jovens, com 

rostos sem marcas, magras e bonitas. 

Fazendo um entrelaçamento com os resultados que obtive na 

pesquisa virtual posso concluir que existe um “tampão” na mídia quando se 

trata de envelhecimento. 

Apesar de ter resultados significativos, positivos, não é isso realmente 

que está acontecendo. 

Percebo aqui que ainda persistem muitos tabus e preconceitos 

quando tratamos de tal tema. 

A beleza não se mostra atrelada ao envelhecimento, o que nos deixa 

muito feliz. Isto porque existem alguns movimentos para que antigos e 

recorrentes paradigmas sejam derrubados. 

A mídia exerce influências muito forte na formação da opinião pública; 

as imagens dizem muito e a sociedade parece implorar por técnicas 

inovadoras de beleza. 

Certamente o tema não foi esgotado.  Assim sendo, proponho a 

realização de novas investigações sobre ele. 

Faço parte dessa sociedade espetacular; sei que também sofro 

influências, que não estou fora do grupo do consumo. Mas assumo que de 

uma forma ou outra meus paradigmas já foram derrubados quando falamos 

de envelhecer. 

Tais paradigmas me atormentavam e a possibilidade de esclarecê-los 

e tirá-los da minha vida veio com a oportunidade de estar cursando o 

Mestrado em Gerontologia e me aprofundando nesse estudo.    
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Os objetivos propostos nesse estudo foram esclarecidos, mas com 

certeza muito ainda há para se estudar. 

Gostaria de deixar registrada a dificuldade que encontramos para 

realizar a metodologia do estudo; foi muito extenuante conseguir tais 

resultados. 

Vivemos na sociedade do espetáculo. Depende de cada um de nós o 

que vamos querer ser: ATORES ou AUTORES de sua própria vida.  

Preconceitos existem e sempre vão existir. As mudanças podem 

acontecer, os pensamentos e atitudes podem ser redirecionados e, quem 

sabe, possamos um dia viver a vida sem temores quando falarmos de 

velhice. 
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