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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como tema o envelhecimento feminino na contemporaneidade: o debate 

social sobre o assunto e sua crescente presença midiática por meio de narrativas imagéticas 

positivas e apoiadas em premissas que atribuem a responsabilidade de “envelhecer bem” à 

autogestão do indivíduo. Trata-se de uma pedagogia de comportamentos que irão proferir 

estilos de vida e modos de envelhecer com sucesso. A partir das representações na mídia que 

costumam não levar em conta o envelhecimento em suas diferenças e diversidades, utilizamos 

a expressão “envelhecimento prêt-à-porter”, para designar um modelo de envelhecimento 

idealizado que se propõe a servir a todas as mulheres, indiscriminadamente. Entendemos que 

esse ideal de envelhecimento tem suas bases no espírito do tempo na interface histórica que 

conduziu as transformações da modernidade e suas interligações entre comunicação e 

consumo, as quais alteraram o modo de viver e consumir. Para ancorar nossa pesquisa, 

elegemos como objeto empírico a atriz e celebridade Jane Fonda, que se transformou em 

autora de autoajuda e se dispõe a servir como modelo para o que ela chama de “o terceiro ato 

da vida” – um projeto de autogestão para envelhecer “bem” e “viver a vida plenamente” na 

maturidade. A pesquisa está apoiada em três eixos principais: comunicação e consumo, 

subjetividades e o envelhecimento feminino. A discussão se fundamenta à luz dos aportes dos 

estudos culturais, dos estudos de celebridades; estudos do envelhecimento; estudos feministas 

e estudos que relacionam comunicação, consumo e entretenimento para analisar criticamente 

o corpus empírico selecionado. A partir da análise de cunho reflexivo apresentamos uma 

seleção de materiais nos quais Fonda se afigura como mentora e modelo do envelhecimento 

considerado “bem-sucedido” fundamentado no imperativo da juventude e no projeto de 

autogestão do eu moderno. Como conclusão, se apresenta a trajetória de Jane Fonda em 

sintonia com o capitalismo - sua configuração socioeconômica da sociedade neoliberal - e o 

projeto social alicerçado na gestão do “eu empreendedor”.  

 

Palavras-chave: comunicação e consumo; subjetividades; envelhecimento feminino; 

envelhecimento prêt-à-porter; Jane Fonda. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation deals with female aging in the contemporary world: the social debate it 

creates and its growing media presence. It does so through analyzing the positive imagery 

projected by the media which are based on assumptions that attribute the responsibility of 

"ageing well" to an individual's self-management. This is a kind of pedagogy based on how to 

behave that will deliver lifestyles and ways to age successfully. Thus, we use the expression 

"prêt-à-porter ageing" for those projections within the media which project an idealized model 

of ageing, and which does not take into account the differences within, and diversities of, 

women. We consider that this modern ideal has its roots in the sprit of the time due to the 

ways of living and consuming being changed by the intrinsic interconnectedness of 

communication and consumption. To anchor our research, we have chosen the actress and 

celebrity Jane Fonda as an empirical object, as she has become an author of self-help and is 

willing to serve as a model for what she calls the "third act of life" - a self-management 

project of ageing "well" and “living life fully into maturity”. The research rests on three main 

axes: communication and consumption, subjectivities and female ageing. The discussion is 

founded in the light of contributions from cultural studies to critically analyze the selected 

empirical corpus, celebrity studies; ageing studies; feminist studies and studies that relate 

communication, consumption and entertainment. By utilizing a selection of empirical 

examples in the media, we present Fonda as mentor-like and a model of successful ageing 

based on her projection of modern ageing which includes the imperative of youth and in the 

self-management project of the modern self. We conclude that Fonda's role is in tune with 

capitalism and the socioeconomic configuration of neoliberal society, with its social project 

based on the management of “the self as an entrepreneur". 

 

Key words: communication and consumption; subjectivities; female aging; aging prêt-à-

porter; Jane Fonda. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Quando eu era criança, motivada pelo meu pai e pela minha irmã, sempre pensava no 

futuro. Nada incomum para quem nasceu em 1966, uma criança que cresceu assistindo e 

ouvindo as novidades que a década de 1970 nos apresentava. O homem já tinha ido à lua, a 

televisão era a sensação máxima da classe média e exibia algumas séries de ficção científica 

que estimulavam nossas inquietações acerca do futuro – Perdidos no Espaço (Lost in Space, 

EUA, 1965), Túnel do Tempo (The Time Tunnel, EUA, 1966), Planeta dos Macacos (Planet 

of The Apes, EUA, 1968) e Espaço:1999 (Space:1999, EUA, 1975). Esta última, embora não 

fosse a minha preferida, era a mais intrigante. Afinal, aquilo tudo que a série apresentava era 

muito diferente da realidade que vivíamos – roupas, transportes, alimentos, enfim, situações 

incomuns do cotidiano para uma criança nos anos 70. Eu aprendi a fazer contas para entender 

quantos anos faltavam para chegar o tal ano 1999. Eu teria 34 anos quando chegasse ao 

imaginado ano, na virada do século XX para o XXI. O futuro. Como seria viver em 1999? 

Qual Kareen eu seria em 1999? 

 Observava minha mãe, minha avó, minhas tias e as mulheres mais velhas ao meu 

redor – vizinhas e amigas da minha família pelas quais sentia grande estima. Pensar no futuro 

me levava a pensar que eu só poderia ser como minha mãe – estaria casada, com filhos e teria 

uma casa com cachorro. Ponto. O que significava que depois de ser mãe, só poderia ser avó 

ou bisavó. E quando me imaginava com 50 anos, imaginava-me uma senhorinha de cabelos 

brancos com tons lilases. E viveria no século XXI. 

 Desse modo, parecia que o futuro se tratava de crescer, casar e ter filhos, e envelhecer 

vendo os filhos e netos percorrendo o mesmo ciclo. O ciclo terminava quando a morte 

chegava. As primeiras mortes que vivenciei eram tratadas como o fim de uma vida, como o 

fim desse ciclo. As pessoas morriam porque ficavam doentes ou sofriam algum tipo de 

acidente. Ainda assim, tive uma bisavó que morreu aos 105 anos. “Morreu de velhice”, 

alguém disse. Há alguns anos, quando alguém morre, independente da faixa etária que se 

encontre, parece-me comum que pensemos “era jovem para ter morrido”. 

 Mas aí chegamos na adolescência, e ela bagunça tudo. Não se é adulto e também não 

se é criança. Não dá para voltar a ser criança, então queremos ser adultos. Logo. Só que no 

decorrer da vida ao esperado ano 1999, minhas inquietações foram tantas que raramente eu 
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pensava sobre o futuro. Talvez porque falávamos sobre ele ou parecíamos vivenciá-lo todos 

os dias, este deixou de ser um tempo ou lugar a se chegar. 

 Exceto chegar aos desejados 30 anos – que eu entendia como uma idade, uma fase da 

vida, na qual finalmente eu poderia ser levada a sério, ao menos profissionalmente. Seria 

finalmente uma “balzaquiana”. Assisti as mulheres assumindo novas posturas, 

revolucionando algumas convenções sociais e assumindo postos de comando e lideranças 

profissionais. Para tanto, sua aparência iria dizer se poderiam ser levadas a sério. Isso muitas 

vezes significava se vestir como os homens. A chamada “geração saúde”, da qual sou 

contemporânea, reorganizou tudo e condenou os exageros – da comida e bebida, do corpo 

acima do peso, das drogas. Para se viver mais, era necessário começar a se cuidar aos 25, a 

partir de um ritual diário do uso de vários produtos considerados anti-idade, aliados a uma 

disciplina rígida de exercícios. 

 Depois dos 30, era chegar aos 40 anos, a tal da “idade da loba”. E sendo mulher, o 

relógio biológico, mas social também, bate à porta. Para algumas mulheres é quando parava-

se de contar a idade. O que até hoje é bastante comum ouvirmos, ainda que seja colocado em 

tom jocoso, que tal pessoa não está fazendo 52, mas está fazendo 25, ou aquelas que há 

tempos continuam fazendo 35 anos.  

 Eu, por outro lado, perguntava-me: quando afinal seria aquela mulher que me 

imaginava anos atrás? A cada ano, eu parecia estar muito longe de me tornar aquela mulher 

de cabelos brancos com tons lilases. Do mesmo modo, minha mãe parecia muito distante de 

aparentar ser como minha avó. O que seria de fato envelhecer? 

 Não faz muito tempo era considerado deselegante, uma gafe, perguntar a idade para 

uma mulher. Dizer isso hoje pode parecer estranho, mas tempos atrás as entrevistas e matérias 

na mídia, de modo geral, não revelavam a idade das mulheres, especialmente das atrizes e 

celebridades. Em algum momento, o que era considerado uma indiscrição, de uns anos para 

cá passou a ser comum mencionar a idade expressa logo após o nome e atuação profissional 

da pessoa, como “Jane Fonda, atriz, 77”. 

 Esse novo modo de se referir às mulheres especialmente chamou minha atenção 

enquanto eu pesquisava as imagens de mulheres idosas cada vez mais presentes nos meios de 

comunicação e em diversas publicações de conteúdo na internet acerca de um “novo jeito de 

envelhecer”. Em uma dessas matérias, mais que a referência à idade, a glorificação saltou aos 
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olhos – a imagem de uma mulher esbelta, que anunciava ser avó e modelo aos 59 anos.
2
 De 

cabelos longos e grisalhos, produzida dentro dos padrões dos editoriais das revistas de moda – 

cabelos, maquiagem, indumentárias sofisticadas e sensuais, em um cenário singular – a 

modelo-avó expressava atitudes performáticas que simbolizam beleza e juventude. Jamais 

imaginaria, lá nas minhas inquietações infantis, que poderia ser ou parecer uma modelo sendo 

avó, ou uma avó ser uma modelo. 

Mas não é privilégio do campo das ciências saber que, em relação aos nossos 

antepassados, vive-se mais. De fato vivemos um tempo de revolução da longevidade. A 

pirâmide populacional brasileira mostra que, assim como dados da OMS, a população está 

envelhecendo; e isso em boa parte do mundo.
3
 Estudos demográficos do IBGE

4
 apontam que 

em 2005 somávamos pouco mais de 16 milhões de habitantes, entre homens e mulheres, com 

mais de 60 anos. Em 2010 esse número passou para 19 milhões, e, segundo projeções, em 

2020 chegaremos aos 28 milhões com mais de 60 anos.  

Além do marketing das indústrias de moda e beleza, empresas de celulares e outros 

segmentos como automóveis, turismo e bancos têm direcionado sua comunicação e serviços a 

fim de conquistar os representantes da maturidade. Aos olhos do mercado, os idosos 

representam um novo grupo de consumidores. Como elucida Castro (2014, p. 4) “a 

transformação da terceira idade em segmento de mercado movimenta a economia e enseja 

novas configurações nas cartografias do consumo”. 

Embora não seja o foco desta pesquisa, observar os dados demográficos bem como a a 

crescente participação de pessoas idosas na mídia – publicidade, cinema, nas webséries e na 

televisão – nos motivaram a questionar esse efusivo “movimento” sobre o envelhecimento e 

para quais idosos se aplica. Do ponto de vista da comunicação, e do olhar de alguém que 

esteve inserida durante anos no campo da moda, pareceu-me algo que inicialmente chamei do 

“hype do envelhecimento”, em alusão às peças e cores que são tendência ou estão “em alta” a 

cada nova estação da moda. 

Ainda que eu não tenha contabilizado, desde que iniciei minha pesquisa sobre o tema 

                                                 
2

 Disponível em: <http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3235464/The-grandmother-better-body-women-

HALF-age-Fashion-model-59-lands-jobs-reveals-secret-homemade-body-scrub-daily-avocado.html>; 

<http://vejasp.abril.com.br/blogs/beleza-de-blog/2015/09/23/yasmina-rossi-modelobeleza/>. Acesso em: fev. 

2017.  
3
 Disponível em: <http://longevidadeadunicamp.org.br/?p=1379>. Acesso em: jan. 2017. 

4
 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2008/piramide/ 

piramide.shtm>. Acesso em: fev. 2017. 

http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3235464/The-grandmother-better-body-women-HALF-age-Fashion-model-59-lands-jobs-reveals-secret-homemade-body-scrub-daily-avocado.html
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3235464/The-grandmother-better-body-women-HALF-age-Fashion-model-59-lands-jobs-reveals-secret-homemade-body-scrub-daily-avocado.html
http://vejasp.abril.com.br/blogs/beleza-de-blog/2015/09/23/yasmina-rossi-modelo-beleza/
http://longevidadeadunicamp.org.br/?p=1379
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2008/piramide/piramide.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2008/piramide/piramide.shtm
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do envelhecimento, proliferaram na internet, especialmente no site de rede social Facebook, 

grupos que se propõem a discutir a terceira idade ou maturidade, como também assessorias, 

consultorias e cursos emergem na tentativa (ou promessa?) de contribuírem com know how 

para os novos caminhos da comunicação e da publicidade se aproximarem dos mais velhos.  

As narrativas de “imagens-estilo de vida” constroem um modelo de envelhecimento, 

especialmente do feminino, esteticamente arrojado e fundamentado, predominantemente, na 

aparência jovem e no condicionamento físico, na vida ativa/produtiva e na permanente 

aparência de felicidade. Predomina o que Paula Sibilia (2012) denomina, de modo crítico, 

como a “moral da boa forma”.  

A mídia tende a mostrar predominante imagens positivas sobre o envelhecimento 

feminino, estetizadas e em situação de lazer e entretenimento, estabelecendo uma linguagem 

comunicacional fundamentada em signos espetaculares. Embora homens e mulheres sofram 

com o idadismo, “um tipo de preconceito baseado na idade que ocasiona discriminação social 

contra os mais velhos” (BACCEGA; CASTRO, 2015, p. 2), as mulheres sofrem ainda do 

duplo viés de preconceito, que mescla idadismo e sexismo
5
, conforme denunciado por Susan 

Sontag em 1972 – pois são mais comumente definidas por sua aparência. Entende-se por 

sexismo a forma preconceituosa que prioriza um gênero em relação ao outro; no caso, o 

masculino em detrimento do feminino. 

O passo-a-passo de como manter-se ativa,
6
 elegante, com boa saúde e aparência física 

juvenil, não considera questões biológicas e biográficas, nem condições sociais e históricas 

(CASTRO, 2016b). Nesse sentido, e recorrendo mais uma vez ao campo da moda, utilizo a 

expressão “envelhecimento prêt-à-porter” para me referir a um ideal de envelhecimento que 

se apresenta como se servisse a todas as mulheres. Como se fosse possível escolher, de uma 

vitrine ou em uma arara de roupas, qual modo de envelhecimento se deseja usar. Como se o 

envelhecimento considerado bem-sucedido fosse algo possível de ser selecionado e 

comprado, como um vestido que escolhemos do guarda-roupas para uma ocasião.  

Foi quando me peguei pensando no envelhecimento prêt-à-porter que voltei a me 

perguntar: o que é envelhecer? Como nós – eu, você, todos e todas nós – estamos 

envelhecendo? Como estaremos aos 70, 80, ou 90 anos? Foi então que voltei a pensar no 

                                                 
5
 Sexismo advém de sexism em inglês. Iremos nos referir a sexismo, e não a machismo, porque entendemos que 

a primeira possibilita uma conotação mais abrangente e contemporânea que a segunda (o machismo), embora 

seja esta a palavra a mais comumente usada na sociedade brasileira. 
6
 Como esta pesquisa trata do envelhecimento feminino, adotamos os artigos, adjetivos e substantivos, no 

feminino, sempre que necessário.  
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futuro. 

Esta pesquisa de mestrado tem como tema o envelhecimento feminino na 

contemporaneidade, sua crescente presença midiática e o debate social sobre o assunto. Como 

objeto teórico, interessa-nos estudar o papel de certas receitas de bem-viver e de como 

“envelhecer bem” por meio das imagens e conselhos de celebridades que atuam como porta-

vozes de um determinado modelo de envelhecimento considerado bem-sucedido na 

atualidade. Para tanto, elegemos como objeto empírico a atriz, empresária e escritora Jane 

Fonda.  

Fonda, que desde os anos 1980 tem se apresentado como uma porta-voz do bem-estar 

e da beleza – com programas e dicas sobre como cuidar da saúde, do corpo e da mente –, 

transformou-se em uma especialista em autoajuda, como parte do coaching midiático em 

vigor sobre o envelhecimento (CASTRO, 2016a), à medida que se propõe a servir de modelo 

para o que chama de “o terceiro ato da vida”.
7
 Entendemos como coaching midiático, de 

acordo com Castro (2016a, p. 7), “a promoção de modos de ser e estilos de vida baseados em 

práticas de consumo na pedagogia social desenvolvida pelos mais diversos dispositivos 

midiáticos”. 

Apoiados na ideia do consumo como prática social e comunicacional por meio da qual 

os indivíduos interagem, constroem seus estilos de vida e se posicionam perante ao mundo, 

nossa pesquisa tem como objetivo principal refletir sobre o coaching midiático do 

envelhecimento feminino a partir da figura de Jane Fonda em sua atuação como especialista 

do bem-viver, modelo e porta-voz do modo hoje considerado “adequado” de envelhecer – 

aquele paradoxalmente fundamentado no imperativo da juventude para sempre. 

Como objetivos secundários, mas não menos relevantes, vamos refletir sobre o ponto 

de vista dos estudos feministas em relação às especificidades do envelhecimento feminino. 

Essa reflexão se faz importante à medida que alguns estudiosos sobre o envelhecimento 

apontam que este tema tem sido negligenciado (CALASANTI; SLEVIN, 2006), o que 

contribui para que o preconceito do idadismo ainda prevaleça em nossa sociedade, 

notadamente no que se refere às mulheres. 

Nossa pesquisa, de cunho qualitativo, tem como objeto empírico uma seleção da 

produção midiática da atriz, celebridade e empresária Jane Fonda, em que promove um 

                                                 
7
 Disponível em: <https://www.ted.com/talks/jane_fonda_life_s_third_act?language=pt-br#t-319107>. Acesso 

em: fev. 2017. 

https://www.ted.com/talks/jane_fonda_life_s_third_act?language=pt-br#t-319107
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conjunto de receitas sobre como se comportar em relação ao corpo e à mente para envelhecer 

“com sucesso”. Por apresentar-se recentemente como “a nova cara cultural da velhice”
8
, é 

necessário e complementar lançar um olhar para as imagens de Jane Fonda em cerimônias de 

tapete vermelho, em editoriais de moda e matérias sobre comportamento, assim como em 

palestras e entrevistas sobre sua atuação no campo da autoajuda.  

Do mesmo modo, ao longo dessa pesquisa fazemos uso de publicações midiáticas 

afins ao nosso tema, no sentido de fundamentarmos nossa análise acerca de como se 

apresentam as discussões sobre o envelhecimento, e o que se chama de envelhecimento 

feminino bem-sucedido, como também as manifestações de celebridades sobre o idadismo e o 

sexismo. 

Com o intuito de discutir e analisar a produção das subjetividades nas práticas de 

comunicação e consumo no que se refere ao modelo de envelhecimento feminino enaltecido 

no coaching midiático atual e tido como ao alcance de qualquer uma desde que sejam 

seguidas as receitas do “bem-viver” da mentora Jane Fonda, nossa pesquisa se desdobra em 

três momentos distintos de análise, sendo que cada um deles consiste em uma etapa 

metodológica. 

A primeira etapa corresponde à pesquisa exploratória e a um amplo levantamento 

bibliográfico para o adensamento do quadro teórico que embasa o estudo. Esta etapa diz 

respeito à construção e interligações entre comunicação e consumo no espírito do tempo da 

modernidade, que alterou o modo de viver e consumir. Aqui se discute a importância da 

tecnologia, dos meios de comunicação, da estetização do cotidiano na constituição das 

subjetividades e das práticas de consumo. 

Na segunda etapa da pesquisa, aprofundamos nossos estudos para contextualizar e 

discorrer sobre o debate social acerca do envelhecimento, mais especificamente o 

envelhecimento feminino. Com base nas discussões sobre o envelhecimento do ponto de vista 

dos estudos feministas, problematiza-se o imperativo da beleza, da juventude e da “boa 

forma”, analisa-se o papel das celebridades na pedagogia social desempenhada pela mídia e 

seus desdobramentos na produção de subjetividades e no fomento a determinados estilos de 

vida e práticas de consumo.  

                                                 
8
 Site Liberaidade. Disponível em: <http://liberidade.com.br/jane-fonda-afirma-que-quer-ser-a-cara-cultural-da-

velhice/ Acesso em 11-junho-16>. Matéria original disponível em: <http://www.vogue.com/13433656/jane-

fonda-grace-and-frankie/>. Acesso em: fev. 2017.  

 

http://liberidade.com.br/jane-fonda-afirma-que-quer-ser-a-cara-cultural-da-velhice/
http://liberidade.com.br/jane-fonda-afirma-que-quer-ser-a-cara-cultural-da-velhice/
http://www.vogue.com/13433656/jane-fonda-grace-and-frankie/
http://www.vogue.com/13433656/jane-fonda-grace-and-frankie/
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A terceira etapa compreende a análise do corpus empírico. Entendemos o processo de 

pesquisa nos termos de um “artesanato intelectual”, como explica Bonin (2006, p. 29) ao se 

referir a Mills (1975) – um ir e vir de estudos, registros, planejamento, reflexões e 

experiências pessoais e de orientação. A construção metodológica da pesquisa ocorre por 

meio dos procedimentos que compreendem todo o processo da pesquisa. Bonin (2006) 

ressalta ainda que a pesquisa científica não é uma incursão solitária, mas fundamentalmente 

coletiva. Em todo campo científico há um esforço coletivo, uma história, um “reservatório de 

conhecimentos de natureza epistemológica, teórica, metodológica e técnica” (Ibidem, p. 30). 

Desse modo, debruçamo-nos no “reservatório” de conhecimentos já produzidos sobre 

comunicação, consumo, subjetividade e envelhecimento. 

A partir da escolha do nosso objeto empírico compreendemos os procedimentos 

metodológicos como o trabalho do pesquisador artesão, mais exatamente como um bricoleur 

reflexivo e interpretativo “que produz (...) um conjunto de representações que reúne peças 

montadas que se encaixam nas especificidades de uma situação complexa” (DENZIN; 

LINCOLN et al., 2006, p. 18). 

Com base em um exame qualitativo e reflexivo, associamos a construção da nossa 

pesquisa à da produção dos filmes, a reunião de imagens transformadas em uma montagem 

(DENZIN; LINCOLN et al., 2006) que se apresenta por meio de uma estrutura crítica, na qual 

se descreve e interpreta à luz dos estudos sobre comunicação, consumo, subjetividade e 

envelhecimento. São mobilizados aportes dos estudos culturais, nos estudos de celebridades; 

estudos do envelhecimento; estudos feministas e estudos que relacionam comunicação, 

consumo e subjetividade para analisar o corpus empírico selecionado nesta pesquisa.  

A constituição das subjetividades a partir da análise crítica de um fenômeno social que 

tem recebido a atenção da mídia de forma efusiva, como o envelhecimento, torna a pesquisa 

significativa e alinhada à linha de estudos do GRUSCCO - Grupo CNPq de Pesquisa em 

Subjetividade, Comunicação e Consumo – no qual este trabalho se insere.  

O tema, o debate sobre o envelhecimento feminino na contemporaneidade e o 

coaching midiático de Jane Fonda a partir de suas prescrições sobre como envelhecer de uma 

forma considerada bem-sucedida, apresentam relevância ao analisarmos como esse discurso 

de Fonda está em consonância com as atuais prescrições sobre estilos de vida e modos de ser 

em uma cultura fortemente marcada pelas lógicas do consumo. Tudo se passa como se, ao se 

adotar as receitas do bem-viver estreladas por Fonda, estivesse-se aderindo não apenas um 

estilo de vida, mas a um certo modo de inclusão social.  
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Para dar conta dos objetivos propostos, esta dissertação está estruturada em três 

capítulos. O primeiro deles discorre sobre as mudanças decorrentes do “espírito do tempo” da 

modernidade. Ainda que não tenhamos o objetivo de projetar uma linha do tempo, interessa 

investigar as principais transformações tecnológicas, culturais e sociais que emergiram no 

final do século XIX e início do Século XX e que reverberam até os nossos dias.  

Compreende-se este período como a interface histórica que instituiu mudanças nas 

relações de comunicação e de consumo, e, portanto, na constituição das subjetividades na 

contemporaneidade. Assim sendo, neste capítulo inicial tratamos das mudanças científicas e 

culturais, especialmente no campo da comunicação, do consumo e do entretenimento, com 

ênfase no papel do cinema e da moda na produção de estilos de vida e modos de ser 

decorrentes das transformações da vida urbana.  

No segundo capítulo discorre-se sobre o envelhecimento, com ênfase no 

envelhecimento feminino. São analisadas certas manifestações do fenômeno do coaching 

midiático do envelhecimento na contemporaneidade, discutindo-se o imperativo da beleza e 

da juventude. Com base nos estudos feministas, apresentamos uma reflexão sobre o duplo 

viés do idadismo e do sexismo em relação às mulheres mais velhas. Desse modo, versamos 

sobre os três eixos que balizam nossa pesquisa: o envelhecimento, o binômio comunicação-

consumo e a produção de subjetividades. 

No terceiro capítulo abordamos o papel das celebridades como instâncias de promoção 

do consumo de modos de ser e estilos de vida, seguida da análise de cunho reflexivo do 

corpus empírico a partir dos eixos que conduzem nossa pesquisa – envelhecimento, 

subjetividades e o binômio comunicação-consumo.  

Nas considerações finais, são apresentados os principais resultados.  
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CAPÍTULO 1 - DA JUVENTUDE TRANSVIADA AOS GRISALHOS BABY BOOMERS 

 

Este capítulo apresenta as principais mudanças decorrentes do espírito do tempo da 

modernidade tais como as transformações tecnológicas e de comportamento do final do 

século XIX até a contemporaneidade. Ainda que não tenhamos o objetivo de projetar uma 

linha do tempo, interessa-nos investigar as mudanças científicas e tecnológicas, especialmente 

no campo das artes e entretenimento, bem como o papel do cinema e da moda na constituição 

dos modos de ser. Compreende-se este período como a interface histórica que instituiu 

transformações na constituição das subjetividades contemporâneas e, portanto, nas relações 

entre comunicação e consumo na contemporaneidade, especialmente a partir da vida urbana 

nas grandes metrópoles. 

Este capítulo conduz ao nosso entendimento sobre vivermos em uma sociedade que 

tem como alicerces a aparência, o entretenimento como um constante loop de emoções, 

utilizando a expressão de Sevcenko (2015), e a espetacularização da vida (DEBORD, 2003). 

 

1.1 O ESPÍRITO DO TEMPO DA MODERNIDADE 

Para refletirmos sobre os objetivos de nossa pesquisa – analisar as prescrições do 

“bem-viver” por meio da celebridade Jane Fonda, que se transformou em coach de auto-ajuda 

para o “o terceiro ato da vida” – é necessário refletirmos sobre as condições históricas, em 

particular, as que se referem às transformações nas comunicações e no consumo na vida 

urbana – como o comércio, a moda, o cinema – que propiciaram novos modos de ser. 

Interessam-nos, especialmente, as tecnológicas e científicas, as do campo das artes e da moda, 

que compreendemos ter relevante participação na constituição do imaginário social. Inseridas 

no contexto da vida das grandes cidades, trouxeram alterações significativas para a sociedade 

do ponto de vista das mudanças cognitivas e experienciais.  

Entendemos aqui o espírito do tempo, o entusiasmo, a inspiração, o elã que conduziu 

as transformações do tempo histórico que chamamos de modernidade e que advém do 

modernismo. Para Marshall Berman (2011), o modernismo é um movimento que está em 

constante mudança e pressupõe que nenhuma delas será definitiva. Para o autor, “modernismo 

é qualquer tentativa feita por mulheres e homens modernos no sentido de se tornarem não 

apenas objetos mas também sujeitos da modernização, de apreenderem o mundo moderno e 

de se sentirem em casa nele” (Ibidem, p. 11). 
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Compreendemos ainda que a discussão que busca contextualizar se vivemos na 

modernidade ou na pós-modernidade não interfere nos objetivos dessa pesquisa do ponto de 

vista dos aportes teóricos aqui trabalhados. Não havendo um consenso teórico sobre essa 

questão, adotamos a modernidade. Como explica Mike Featherstone (1995, p. 29) “não há até 

agora, nenhum significado consensual para o termo ‘pós-moderno’. Seus derivados, a família 

de termos que inclui pós-modernidade (...) são usados muitas vezes de maneira confusa e seus 

significados são intercambiados entre si”. Desse modo, prosseguimos com o entendimento 

que modernidade é a contemporaneidade na qual vivemos. 

Como se sabe, o final do século XIX já apresentava mudanças socioeconômicas 

decorrentes dos avanços da ciência e da tecnologia, que possibilitaram não apenas os 

deslocamentos físicos e as viagens – por meio do automóvel, do trem, do navio a vapor – 

como também e, principalmente, a ideia ou sugestão de deslocamento mediante o advento do 

cinema e da fotografia. Estar em algum outro lugar, ainda que não presencialmente, tornou-se 

possível através das imagens e da imaginação de escritores, cientistas e inventores desse 

período e do início do século XX, quando de fato essas ideias começam a se tornar realidade. 

Georg Simmel (2005 [1903]) aponta o papel da urbanização e das grandes cidades que 

configuraram a modernidade ao analisar que intensificaram, sobretudo, a produção de 

mercadorias oferecidas no comércio. Para o autor, a economia passou a preencher a vida 

cotidiana à medida que se apresentavam cada vez mais cálculos e comparações numéricas. A 

precisão das coisas e o tempo passam a prevalecer, assim “o espírito moderno tornou-se mais 

e mais um espírito contábil” (Ibidem, p. 580).  

O uso (e a moda) do relógio de bolso talvez seja o que melhor ilustra esse novo modo 

de pensar. Símbolo de status nos bolsos dos cavalheiros, nas estações de trem, no comércio, o 

tic-tac das engrenagens dita o tempo e passa a fazer parte do cotidiano. Simmel (2005 [1903], 

p. 580) reflete sobre “o ideal da ciência natural de transformar o mundo em um exemplo de 

cálculo e de fixar cada uma de suas partes em fórmulas matemáticas corresponde à exatidão 

contábil da vida prática, trazida pela economia monetária”. Números, aferições e dados 

passam a ser corriqueiros.  

As mudanças na vida moderna na Europa ocorrem desde as coisas simples, os objetos 

que passam a integrar o cotidiano – como a máquina de escrever –, às mais complexas, como 

o telefone, os espaços públicos como bares e clubes, as lojas de departamentos e a nova 

arquitetura. Estes novos aparatos e espaços propiciaram a formação de novos modos de 

relação social e de novos círculos sociais. O mesmo ocorreu em relação às mudanças nos 
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deslocamentos com a intensificação e inovação dos transportes – como o metrô, por exemplo 

– e na mídia, por meio da fotografia, dos filmes, das revistas. E ainda, com os “rituais e 

instituições de uma cultura de lazer em franca expansão (turismo, dança, esportes, cinema, 

parque de diversão)” (HANSEN, 2004, p. 509). 

As exposições universais, que tinham o objetivo de apresentar aos europeus as últimas 

novidades do campo da ciência e da tecnologia, mas também da arquitetura – já que estas 

ocupavam estruturas modernas, construídas especialmente a partir do ferro e do vidro – têm 

um papel importante nessas mudanças. As exposições eram eventos internacionais, e desse 

modo contribuíram para que se intensificassem os grandes deslocamentos, e se configurassem 

transformações na interface entre produção e consumo. Como explica Walter Benjamin 

(1991, p. 35) elas “transfiguram o valor de troca das mercadorias. Criam uma moldura em que 

o valor de uso da mercadoria passa para segundo plano. Inauguram uma fantasmagoria a que 

o homem se entrega para se distrair”. As exposições universais “constroem o universo das 

mercadorias” (Ibidem, p. 36). 

Se olharmos sob a ótica da contemporaneidade e da moda, por exemplo, as exposições 

podem ser entendidas como os desfiles, as avant-premières, que apresentam as criações e 

futuros lançamentos em cenários e espetáculos suntuosos. É nesse contexto que irá se 

configurar o “universo das mercadorias” a que se refere Benjamin (1991), e que irá contribuir 

para que se constituam novas subjetividades a partir de um espírito do tempo pautado na 

aparência, no entretenimento e na espetacularização da vida (DEBORD, 2003). 

O “universo das mercadorias” (BENJAMIN, 1991) trata-se do que Karl Marx (1983, 

[1867]) havia elucidado um século antes ao explicar o fetiche da mercadoria nas sociedades 

capitalistas. Para o autor de O capital, os produtos que satisfaziam as próprias necessidades 

eram dotados de valor de uso. Já as mercadorias produziam valor de uso para outros, ou valor 

de uso social. Isto é o que configurava no entendimento de Marx (1983, [1867], p. 49) o duplo 

valor da mercadoria 

Quem com seu produto satisfaz sua própria necessidade cria valor de uso 

mas não mercadoria. Para produzir mercadoria, ele não precisa produzir 

apenas valor de uso, mas valor de uso para outros, valor de uso social. (...) 

Para tornar-se mercadoria, é preciso que o produto seja transferido a quem 

vai servir como valor de uso por meio da troca.  

As exposições, como explica Benjamim (1991), transfiguram e denotam o que Marx 

(1983, [1867]) se referiu como uma relação entre os homens e as coisas, a qual define como 

“fetiche da mercadoria”. 
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A forma mercadoria e a relação de valor dos produtos de trabalho, na qual 

ele se representa, não têm que ver absolutamente nada com sua natureza 

física e com as relações materiais que daí se originam. Não é mais nada que 

determinada relação social entre os próprios homens que para eles aqui 

assume a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. (...) Aqui, os 

produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, figuras 

autônomas, que mantem relações entre si e com os homens. (...) Isso eu 

chamo de fetichismo que adere aos produtos do trabalho, tão logo são 

produzidos como mercadorias, e que por isso, é inseparável da produção de 

mercadorias (MARX, 1983 [1867], p. 71). 

Além das exposições, as galerias de Paris e suas passagens retratam o período que 

coincide com o apogeu da arquitetura, da fotografia, do cinema e com a difusão de novos 

panoramas. Entre galerias, magazines, passeios pela cidade, o homem entrega-se à distração. 

Para Benjamim (1991, p. 31): 

As galerias são centro comerciais de luxo (...) nova invenção do luxo 

industrial, são vias cobertas de vidro e com piso de mármore (...) exibem-se 

as lojas mais elegantes, de modo tal que uma dessas passagens é uma cidade 

em miniatura, é até mesmo um mundo em miniatura.  

A relevância dessas construções e que existem ainda em alguns países europeus como 

a França, é que elas serviram, e servem ainda, de inspiração para estruturação do comércio. 

No Brasil, como exemplo, as galerias e lojas da Rua Augusta na cidade de São Paulo (esta, 

que chegou até a ser acarpetada de vermelho nos anos 1970) foram referências do comércio 

sofisticado de moda. Posteriormente, nos anos 1980, as galerias inspiraram a concepção dos 

shopping centers, com estruturas de ferro e tetos de vidros e passeios como os boulevards. 

Alguns buscam reproduzir as antigas construções parisienses, com o objetivo de criar um 

cenário atraente para as compras. 

Desse modo, as mudanças do sistema produtivo e a vida urbana ganham relevância ao 

fomentarem novos hábitos que transformam o cotidiano, como o consumo. Até o início do 

século XX, por exemplo, consumir produtos fabricados em grandes quantidades, ou em 

massa, o que na moda chamamos de prêt-à-porter, quase não era possível. Para a aristocracia, 

de fato, era algo depreciativo. As roupas femininas da chamada alta costura, modalidade de 

produção que vigora ainda hoje, eram compradas a partir de modelos apresentados e só então 

confeccionadas. A maior parte das roupas era feita em casa. Foram os grandes magazines ou 

as lojas de departamento que inauguraram a possibilidade de se comprar roupas prontas. Além 

das roupas, outras novidades de uso pessoal foram sendo inseridas no contexto da vida 

urbana, como a maquiagem, os acessórios (lenços, grampos, lingeries) e outros tantos 

produtos que podiam ser comprados a qualquer momento no comércio, exibidos atrativamente 

nas vitrines.  
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Essa mudança no cotidiano das pessoas irá alterar não apenas a condição de consumo, 

devido à disponibilidade de compra, mas também o modo que elas irão se relacionar com as 

mercadorias. 

Para que as pessoas pudessem usufruir de novos produtos, tornou-se necessário 

explicar a elas o funcionamento dos mesmos. A mídia e a publicidade entram em cena. Os 

modelos apresentados na publicidade, desenhos ilustrados ou fotos, tinham esse propósito. Ao 

apresentarem as novidades, endossavam o produto, a marca e explicavam como usar. 

Especialmente no caso da moda e dos cosméticos, que eram as grandes novidades no universo 

feminino. Além da comercialização do produto pronto que favorecia o consumo imediato, no 

caso dos cosméticos, tratava-se ainda de romper algumas barreiras em relação ao uso desse 

tipo de produto que não era bem visto aos olhos mais conservadores. 

Como as cidades se apresentam cada vez mais “povoadas por multidões anônimas” 

(HANSEN, 2004, p. 408), as pessoas passam a se preocupar em como “ser diferente, se 

destacar e, com isso se tornar notado” (SIMMEL, 2005 [1903], p. 587). A moda torna-se o 

recurso para ser notado ou se sobressair nas ruas e ambientes sociais. Além do vestuário, a 

moda abrange desde os padrões de comportamento aos lugares que se frequenta ou a 

decoração do ambiente residencial. Como explica Gilles Lipovetsky (1987, p. 39): 

A moda não permitiu unicamente exibir um vínculo de posição, de classe, de 

nação, mas foi um vetor de individualização narcísica, um instrumento de 

alargamento do culto estético do Eu, e isso no próprio coração de uma era 

aristocrática. Primeiro grande dispositivo a produzir social e regularmente a 

personalidade aparente, a moda estetizou e individualizou a vaidade humana, 

conseguiu fazer do superficial um instrumento de salvação, uma finalidade 

de existência. 

De acordo com Benjamin (1991, p. 36), “a moda prescreve o ritual segundo o qual o 

fetiche da mercadoria pretende ser venerado”. Mais que uma peça do vestuário, as 

mercadorias da moda passam a receber significações além de sua utilidade. São impregnadas 

por signos que escapam ao processo industrial. O mesmo acontecia com os produtos expostos 

nas vitrines, que, a cada dia, tornavam-se mais criativas, sofisticadas e revestiam os objetos de 

significados para aqueles que passavam nas ruas. As vitrines remetiam a cenários, que ora 

aludiam às lembranças pessoais, ora ao que poderia ser a nova moda ou mesmo (por que 

não?) um lugar para ser visitado no futuro.
9
 De todo modo, o que menos importava era a 

utilidade da mercadoria.  

                                                 
9
 De fato, ainda hoje é assim. As vitrines, ou vitrinas, são utilizadas pelo comércio como uma importante 

ferramenta de comunicação e propaganda. 
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A cidade de Paris representava todo esse espírito repleto de símbolos e significados da 

modernidade. Como explica Baccega (2008, p. 4, aspas no original) “é o lugar para onde 

convergem os que buscam ‘fetiche da mercadoria’, é a cidade-vitrine, o arquétipo do 

consumo. Nas suas vitrines, oferece-se o espetáculo da abundância das mercadorias do mundo 

inteiro”. 

Se pensarmos na modernidade, embora Paris ainda preserve um status mais 

glamouroso em relação ao campo dos negócios da moda, no decorrer do século XX, dividiu 

esse posto com cidades como Milão, Londres e Nova Iorque. Esta última, cidade cenário de 

muitos filmes e seriados para televisão, transformou-se em um desejado e concorrido roteiro 

de viagem e compras, não apenas por suas lojas como pelas imagens que remetem ao estilo de 

vida nova-iorquino.  

Ao mesmo tempo, com o advento da internet, os websites e as redes sociais digitais, 

também atuam como um tipo de cidade-vitrine à medida que promovem em grande amplitude 

o consumo de imagens de modos de ser e estilos de vida. 

O caráter que a moda imprime no circuito de produção, consumo e das relações sociais 

talvez seja o que melhor ilustra a fantasmagoria e o caráter fetichista da mercadoria tal qual 

descritos por Marx (1983 [1867]). No início da modernidade, a moda passa a ser um 

importante signo que irá distinguir as pessoas nas grandes cidades, como Simmel (2005 

[1903]) nos ensina, e, ao mesmo tempo, um elã que confere vigor à vida social conforme se 

amplia para outras classes sociais. As pessoas passam a se preocupar com o que irão vestir em 

cada ocasião. Do mesmo modo, passam a sonhar e desejar os produtos importados das 

capitais da moda, como Paris, cada vez mais disponíveis nas vitrines do comércio das grandes 

e pequenas cidades em todo o mundo. 

As vitrines exibem a moda como aquele lugar onde todos podem estar. Expostas para 

as ruas, denotam um cenário do qual todos fazem parte. Ainda que a grande maioria das 

pessoas não tenha acesso e não possa de fato comprar, as pessoas consomem, ao menos na 

imaginação, a moda e todo o estilo de vida, sonhos e símbolos que ela promete. As 

indumentárias conferem senso estético, despertam desejos e favorecem a expressão 

individual. Passam a carregar mais que o valor de distinção entre uma classe e outra, elas 

chegam repletas de signos, que denotam elegância, sensualidade, poder. A mercadoria: 

Se transforma numa coisa fisicamente metafísica (...) o caráter místico da 

mercadoria não provém, portanto, de seu valor de uso. Ele não provém, 

tampouco, do conteúdo das determinações de valor (...) tão logo os homens 
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trabalham uns para os outros de alguma maneira, seu trabalho adquire 

também uma forma social (MARX, 1983, [1867], p. 70). 

É esse duplo caráter social, fruto do trabalho, que assume a forma de mercadoria. Ou 

como elucida Baccega (2008, p. 6) “um vestido só é um vestido quando consumido, se não é 

um pedaço de pano”. 

Nas metrópoles isso se faz notado também ao diferenciar não apenas, ou não mais, a 

diferença entre as classes sociais – aristocracia, burguesia e proletariado – mas aqueles que 

moram no campo daqueles que moram na cidade. Alguém que morasse no campo seria 

prontamente identificado pela sua vestimenta antes mesmo de iniciar uma conversa. Embora a 

aristocracia fosse o modelo aspiracional de ascensão social, intensifica-se o papel de novos 

atores, como banqueiros e comerciantes. Essas transformações e a ascensão desses novos 

atores irão configurar as sociabilidades na modernidade. 

Sibilia (2016) traz luz a esse trabalho ao analisar a obra de Debord (1967), quando 

afirma que, no final do século XIX e até antes, “já estavam ali presentes, como muitos 

cronistas relataram, as primeiras euforias do consumo, da publicidade e dos meios de 

comunicação, bem como a proliferação de imagens e a promoção de uma felicidade eminente 

à mostra” (SIBILIA, 2016, p. 345). Desse modo, as ruas, o comércio, a moda e suas vitrines, a 

publicidade e a mídia, impulsionadas pelas novas tecnologias e o campo das artes, passam a 

ser o palco de um cotidiano fundado na visibilidade, no entretenimento e no espetáculo. No 

consumo das novidades e nas promessas do que cada um poderia se tornar.  

Nesse sentido, e alinhado aos objetivos desta pesquisa, é que compreendemos que se 

constituirá o consumo enquanto prática social e comunicacional do que chamamos 

“envelhecimento feminino prêt-à-porter”. O coaching midiático tal qual conhecemos e que 

permeia a contemporaneidade desempenha um papel importante na organização dos modos 

como os indivíduos devem passar a interagir, a se posicionar perante o mundo (e a si 

mesmos), fomentando a construção de certos modos de ser e promovendo a “glamourização” 

de estilos de vida pautados nas lógicas do consumo. 

Sibilia (2016, p. 347) ainda chama a atenção para o fato de que, nesse período, “as 

subjetividades modernas se arquitetavam” levando em conta a fronteira entre o público e 

privado. Como veremos adiante, isso mudou a partir da introdução dos complexos 

dispositivos tecnológicos no cotidiano. Neste sentido, explica a autora: 

As relações que se mercantilizam ao ser mediadas por imagens; bem como a 

passagem do ser para o ter, e deste último para o parecer, deslizamentos que 

acompanham a ascensão de um tipo de subjetividade cada vez mais 
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espetacularizado, o triunfo de um modo de vida baseado nas aparências e a 

transformação de tudo em mercadorias (SIBILIA, 2016, p. 347, grifos da 

autora). 

E à medida que essas subjetividades modelam novos modos de ser, constituídos 

predominante pela aparência ou visibilidade e sua espetacularização, institui-se uma nova 

forma de produção que mercantiliza esses modos de ser, expostos e consumidos como 

mercadorias, como “identidades prêt-à-porter” (ROLNIK, 1997, p. 3).  

 A partir dessa nova organização espacial e de percepções, é importante 

contextualizarmos nossa compreensão sobre o consumo e sobre qual consumo pretendemos 

tratar. Entendemos o consumo além do conceito comumente simplificado, que o associa ao 

consumismo ou o que se refere unicamente ao consumo de bens materiais. Esta pesquisa 

reflete sobre o consumo como “resultado de um conjunto de práticas sociais e culturais (...) 

relacionados às subjetividades dos atores e ao grupo social ao qual pertencem” (CASTRO, 

2014, p. 60). É nesse sentido que nos interessa tratar do envelhecimento prêt-à-porter – como 

consumo de modos de ser e de parecer – a partir de um estilo de vida considerado bem-

sucedido e ao alcance de todos os que se dedicarem aos preceitos e dicas dos “especialistas” 

na mídia. 

O consumo é também mediação, um modo ativo que intermedia e estabelece relações. 

Como explica Jean Baudrillard (2007), na modernidade o comércio pratica a amálgama dos 

signos – de todos os bens e categorias, do vestuário aos restaurantes ou à vida social, trata-se 

de uma totalidade consumidora de signos – “o centro cultural torna-se nele parte integrante do 

centro comercial” (Ibidem, p. 19). 

Nesse sentido, para Jonathan Crary (2012), houve uma ruptura em relação à 

perspectiva renascentista ou clássica de conceber a visão e o observador. Ou como o autor se 

refere ao “impressionismo e ou o pós-impressionismo, [quando] surge um novo modelo de 

representação e percepção visual que constituiu uma ruptura com outro modelo de visão” 

(Ibidem, p. 13). Tal ruptura irá acompanhar as inúmeras alterações nos regimes de 

sociabilidade bem como a reorganização espacial do homem. O que se deve às novas 

condições e modo de organização da vida urbana – o comércio; o consumo de lazer, como o 

cinema e o parque de diversões; os deslocamentos; e as relações sociais – que passam a 

imprimir o que viremos a conhecer e chamar de “estilos de vida”. Trata-se do período no qual 

se reorganizam “as capacidades produtivas, cognitivas (...) do sujeito humano” (Ibidem, p. 

13).  
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As transformações decorrentes do século XIX não apenas alteraram o sistema 

econômico ao ampliar sua capacidade de produção e assim impulsionar o consumo, como 

também encontraram todos os meios favoráveis no século XX, para que se constituíssem 

novos modos de pensar. 

Para Ana Lucia Enne (2010, p. 20), os indícios da “construção entre modernidade, 

juventude, mídia e estilo de vida [que antecedem] sua explosão nos anos 50 e 60” irão 

culminar no que a autora atribuí a “uma disposição à juventude como espírito de tempo”.  

A demanda cada vez mais crescente por renovação, mudança, movimento, 

ruptura, entre outros signos caros à modernidade em sua luta afirmativa 

contra a tradição, valores esses, todos, de algum modo, associados a um 

conceito ainda em florescimento, que em meados do século XX seria o 

amálgama perfeito entre modernidade, mídia, consumo e estilo de vida: a 

juventude (ENNE, 2010, p. 18). 

Destarte, entendemos o espírito do tempo ou o ethos da modernidade ocidental a fusão 

de elementos que irão compor a amálgama de como se apresenta na contemporaneidade a 

constituição das subjetividades, na comunicação e no consumo, o cenário no qual se insere 

nosso tema sobre o envelhecimento feminino. A partir deste alicerce conceitual do espírito do 

tempo, apresenta-se a juventude como valor que deve ser mantido e conquistado em qualquer 

idade. O imperativo de juventude está fundamentado no projeto do eu moderno e irá culminar 

na comunicação e no consumo do que aqui chamamos de envelhecimento prêt-à-porter.  

Além do cinema, a música e as artes plásticas da era do jazz, da boemia, do dadaísmo 

ao surrealismo, intelectuais e escritores como Ernest Hemingway e F. Scott Fitzgerald teciam 

críticas e modificavam o cenário cultural. Coco Chanel promove uma ruptura no vestuário 

feminino não apenas ao introduzir calças compridas, saias mais curtas e pérolas falsas, mas 

principalmente pelas suas atitudes e sua ascensão como mulher de negócios. A moda e seus 

acessórios contribuem para demonstrar um estilo de vida, reconhecimento e visibilidade. 

Aquilo que de início chocava as pessoas, passa a ser um modo de diferenciação. Para 

Lipovetsky (1987, p. 44): 

A moda permitiu com efeito uma relativa autonomia individual em matéria 

de aparência, instituiu uma relação inédita entre o átomo individual e a regra 

social. O próprio da moda foi impor uma regra de conjunto e, 

simultaneamente, deixar lugar para a manifestação de um gosto pessoal: é 

preciso ser como os outros e não inteiramente como eles, é preciso seguir a 

corrente e significar um gosto particular. 

Nesse espírito de rupturas e novidades foram necessários poucos anos para que 

ocorresse a união do capital econômico com os empreendedores da tecnologia, das artes e do 

entretenimento, e para que Los Angeles se consagrasse como sede de uma das maiores 
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indústrias do século XX: a indústria cinematográfica. Como explica Kellner (2004, p. 7) 

acerca da cultura do espetáculo: 

O entretenimento sempre foi o principal campo do espetáculo, mas na atual 

sociedade do infoentretenimento, entretenimento e espetáculo entraram pelos 

domínios da economia, política e sociedade e vida cotidiana por meio de 

formas inovadoras e importantes. 

De acordo com Sevcenko (2014), dois tipos de entretenimento, em particular, ilustram 

esse momento histórico: o cinema e o parque de diversões. Para o autor, ambos representam o 

espírito da modernidade porque proporcionam a interação entre a tecnologia e o 

entretenimento junto à maioria das pessoas, já que antes deles o teatro, a ópera e as artes 

plásticas eram restritas às classes abastadas. Como explica o autor, proporcionar 

“entretenimento para o maior número pelo menor preço. Corresponde ao que nos Estados 

Unidos foi chamado de ‘emoções baratas’” (SEVCENKO, 2015, p. 73, aspas no original). 

Ambos decorrem do rápido desenvolvimento da industrialização e da eletricidade, do 

crescimento e da concentração nas grandes cidades, das lutas por melhorias nas condições de 

trabalho, que possibilitaram jornadas de trabalho menores e tempo livre para o lazer e 

consumo. Em ambos “se fica na fila, se paga [barato] se senta e se é exposto a emoções 

mirabolantes” (SEVCENKO, 2015, p. 73). No cinema, “as luzes se apagam e a tela irradia 

como uma hipnótica luz prateadas isolando todos os sentidos e fazendo com que a vertigem 

nos entre pelos olhos” (Ibidem, p. 74). O parque de diversões oferece lazer e diversão para 

todos – brincadeiras, risos – e a experiência da emoção da montanha-russa, uma máquina que 

imprime a sensação de velocidade nunca vista antes. 

As pessoas passam a se adaptar às máquinas e ao seu ritmo. Decorrente dos constantes 

desenvolvimentos da tecnologia, do design e da moda, a percepção e o olhar tornam-se mais 

aguçados. O cinema se mostra, assim, como uma importante e imponente indústria de 

entretenimento, que participa do desenvolvimento dos novos sentidos acerca das percepções e 

do olhar, e, dessa forma, amplia o espectro entre a imaginação e a espetacularização, nos 

termos de Debord (2003). Como explica Sevcenko (2015, p. 81) trata-se da “celebração 

permanente das mercadorias, saudadas como imagens, como novidades, como objetos 

eróticos, como espetáculo”. Do mesmo modo, os astros e estrelas do cinema passam a ser 

parte dessa espetacularização. 

No que concerne à nossa pesquisa, as análises de Kellner (2004) e Sevcenko (2015) 

ganham relevância se pensarmos no papel dos Estados Unidos como país produtor e 

multiplicador da cultura do consumo e do entretenimento. 
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Vale ressaltar que esta pesquisa não enfatiza que as transformações tenham ocorrido a 

partir de um determinismo tecnológico ou de uma compreensão totalizante acerca do papel da 

tecnologia. Embora a Europa, especialmente França e Inglaterra, berços da Revolução 

Francesa e da Revolução Industrial, respectivamente, tenham sido pioneiras em algumas das 

grandes mudanças tecnológicas e de comportamento, por condições históricas específicas os 

Estados Unidos reúnem as condições possíveis e necessárias para que ocorram e se 

consolidem as transformações que dizem respeito à esta pesquisa. 

Após a Guerra Civil Americana (1861-1865), o período de reconstrução dos Estados 

Unidos é marcado pela aceleração dos processos industriais e a expansão das ferrovias, 

possibilitando assim o transporte rápido de pessoas e produtos. O fluxo de imigrantes também 

contribuiu para o crescimento econômico norte-americano, já que a mão de obra barata se 

torna comum, especialmente na indústria de mineração e na manufatura. Desse modo, no 

início do século XX, a América desponta com a propaganda da terra da liberdade, do 

continente das oportunidades.  

Com a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) o fluxo de imigrantes aumenta e o 

crescimento econômico norte-americano se acentua, o que irá se intensificar com a Segunda 

Grande Guerra (1939-1945). Posteriormente, como iremos discutir adiante, com a chamada 

“era da globalização” no final dos anos 1970, os investimentos em tecnologia e a revolução 

das comunicações ocorreram de modo a provocar a transferência de dados e informações de 

tal forma que irão alterar as regras de poder no mundo financeiro. Diante dessas mudanças, os 

Estados Unidos se consolidam política e economicamente frente aos novos fluxos do capital 

financeiro.  

Como explica Jesús Martín-Barbero (2013, p. 66, grifos do autor): 

O otimismo do país que havia derrotado o fascismo e toda a fé na 

democracia desse povo para que fosse possível o investimento – de capital e 

de sentido – permitia aos teóricos norte-americanos assumir a cultura 

produzida pelos meios massivos, ou seja, a cultura de massa, com a cultura 

desse povo. 

Ainda de acordo com Martín-Barbero (2013, p. 66), “a síndrome da liderança 

mundial” dos norte-americanos foi adquirida nessas condições sócio-históricas que uniram 

economia e controle da informação, e daí decorre sua identificação (e sua própria propaganda) 

como “o país da liberdade”. 

A partir da sua importância na indústria do entretenimento, os Estados Unidos passam 

a obter participação significativa no fluxo da economia mundial, especialmente a partir dos 
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anos 1970, e também cultural, junto aos países da América Latina. Como explica Kellner 

(2004, p. 6, aspas no original) “por meio da ‘entretenimentização’, da economia, a TV, os 

filmes, os parques temáticos (...) etc. se tornam os maiores setores da economia nacional [nos 

EUA]”. Dados esses fatos, justifica-se também a escolha de nosso objeto empírico, Jane 

Fonda, a qual faz parte da maior indústria de entretenimento no mundo ocidental. 

Com a expansão da indústria cinematográfica, a capital do cinema passa a atrair 

pessoas do mundo todo. De Hollywood emergem as estrelas de cinema. As que conseguiram 

fama e um lugar ao sol em Hollywood se tornaram protagonistas de tramas interpretando 

mulheres inatingíveis, sedutoras e tornaram-se divas. Jean Harlow, Rita Hayworth, seguidas 

de Ava Gardner, Marylin Monroe, são alguns dos nomes que influenciaram toda uma geração 

não apenas de atrizes estreantes, mas de mulheres para além dos meios artísticos. Ao se 

tornarem mitos, símbolos sexuais, referências do imaginário feminino e objetos de desejo 

masculino, tiveram seus cabelos e figurinos copiados por décadas pelas indústrias da moda e 

da beleza. A moda no cinema, como dispositivo de sedução, tem um papel importante ao 

evidenciar “o traje [que] marca, desde então, uma diferença radical entre masculino e 

feminino, sexualiza como nunca a aparência” (LIPOVETSKY, 1987, p. 65). 

Ainda que a indústria hollywoodiana continue produzindo em série novas estrelas, há 

que se observar que, mesmo depois de anos, as imagens das divas do cinema clássico 

continuam servindo de inspiração para novas produções cinematográficas, bem como para 

editoriais das revistas de moda e comportamento. Nesse sentido, podemos dizer que a atuação 

de Hollywood não se limita à indústria cinematográfica. O cinema e suas divas, do passado ou 

do presente, promovem como e o quê vestir por meio dos filmes ou em cerimônias 

espetaculares como as cerimônias do tapete vermelho, em especial a premiação do Oscar, que 

acontece na capital do cinema desde 1929. Para Hansen (2004, p. 408): 

O cinema surge como parte de uma cultura emergente do consumo e do 

espetáculo, que varia de exposições mundiais e lojas de departamentos até as 

mais sinistras atrações do melodrama (...), da fantasmagoria (...) uma cultura 

marcada por uma efemeridade e obsolescência aceleradas – de sensações, 

tendências e estilos. 

É nesse contexto que o cinema, enquanto instituição, irá dar as formas “à mobilização 

estrutural do olhar” (HANSEN, 2004, p. 408), que se concretiza na modernidade através da 

cultura visual e da visibilidade - das imagens e aparências, da performance individual e social 

balizada por narrativas roteirizadas de lugares, pessoas e tempos imaginários.  
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Diante da ascensão do consumo, a intensificação da produção, da publicidade, da 

abertura de linhas de crédito, como explica Castro (2014, p. 60), “a sistemática 

(re)organização dos espaços e dinâmicas do consumo nas rotinas de trabalho e lazer, tem 

efeito na consolidação da cultura do consumo e sua predominância no contemporâneo”.  

As revistas femininas, importantes condutoras das narrativas midiáticas da moda, 

começam a se consolidar. Além da expansão no número de títulos, aumenta a quantidade de 

anúncios e ocorre uma mudança expressiva no conteúdo que passa a apresentar uma nova 

linguagem, com as tendências de moda e comportamento ou estilos de vida, inspirados nas 

estrelas de Hollywood – como se vestem, o que comem, o perfume preferido, o que pensam. 

As recomendações de roupas, dos acessórios e do comportamento corretos para cada ocasião 

passam a fazer parte do cotidiano das leitoras – como os lugares, o lazer e o círculo social que 

se frequenta. Os novos símbolos irão dizer “quem eu sou”, afinal: 

Todos vieram de algum outro lugar; portanto, praticamente ninguém 

conhece ninguém, cada qual tem uma história à parte, e são tantos e estão 

todos o tempo todo ocupados, que a forma prática de identificar e conhecer 

os outros é a mais rápida e direta: pela maneira como se vestem, pelos 

objetos simbólicos que exibem, pelo mesmo modo e pelo tom com que 

falam, pelo seu jeito de se comportar (SEVCENKO, 2015, p. 64). 

O rádio, o cinema e os jornais passam a facilitar a disseminação de ideias assim como 

os primeiros televisores. Ainda que prevalecessem o romance, o glamour e a sensualidade, 

além de certa ingenuidade, nos filmes e nas estrelas do cinema hollywoodiano, são 

apresentadas histórias que já retratavam novos comportamentos na sociedade. Como exemplo, 

a produção cinematográfica “Juventude Transviada” (Rebel Without a Cause, Nicholas Ray, 

EUA, 1955) que transformou o astro James Dean em estereótipo do jovem rebelde. A 

aceleração das décadas passadas toma forma nesse período nos automóveis, nas motos, na 

aviação e no rock’n’roll e em uma (nova) juventude que se apresenta. 

A vida cultural se institui associada à diversão e ao entretenimento, à felicidade 

contínua. O mesmo ocorre com as mercadorias. A publicidade irá endossar o novo modo de 

viver que tem como ponto forte o “ir às compras”. O consumo passa a fazer parte do 

cotidiano, ou de acordo com Baudrillard (2007, p. 25) “o lugar do consumo: é a vida 

quotidiana”. 

No afã da modernidade da sociedade capitalista ocidental, em sua promessa da 

abundância, do direito à igualdade e à felicidade, esta, a felicidade, passa a ser algo 

mensurável em critérios visíveis na forma de mercadoria – de objetos e signos. Desse 

universo de significações no qual os produtos são ofertados para atender expectativas e 
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demandas abstratas, e portanto intangíveis, advém “a estetização do cotidiano”, a qual insere 

uma nova construção de estilos de vida, novos gostos e sensações que, por meio de imagens e 

signos, irão proporcionar uma vida de consumo estético (FEATHERSTONE, 1995). Como 

ensina Castro (2014, p. 61), “na contemporaneidade o consumo simbólico superou em 

significação o consumo material, atingindo uma relevância sem precedentes”. 

Para Enne (2010, p. 18), a partir da ampliação da cultura midiática “a esfera do 

consumo se torna elemento central para a efetivação [do] alargamento dos estilos de vida”. 

Conforme argumenta a autora, a construção do indivíduo moderno ocidental tem seus 

primeiros indícios já na virada do século XIX para o XX: 

A cultura romântica da boemia (...) ganha fôlego nos efervescentes anos 20. 

Os esportes – como consequente celebração do corpo forte e vigoroso, traços 

de óbvia juvenilização – também cresceram explicitamente no período. E o 

cinema, mais talvez do que qualquer outro campo, traduziu claramente essa 

tendência, construindo seu panteão de olimpianos em torno de figuras 

esteticamente jovens (ENNE, 2010, p. 20). 

Há que se observar que nas imagens produzidas pela mídia e pelo cinema 

hollywoodiano passam a predominar mulheres cada vez mais jovens. 

Para Gilberto Velho (2010), surge nas complexas sociedades da modernidade, como a 

nossa, um novo ator que ele chama de “mediador cultural”. Para o autor, esses novos atores 

transitam pela sociedade e interagem como especialistas e intermediadores sociais.  

Trata-se do papel desempenhado por indivíduos que são intérpretes e 

transitam entre diferentes segmentos e domínios sociais. Esses brokers, 

mediadores, tornam-se especialistas na interação entre diferentes estilos de 

vida e visões de mundo. Embora, na origem, pertençam a um grupo, bairro 

ou região moral específicos, desenvolvem o talento e a capacidade de 

intermediarem mundos diferentes (VELHO, 2010, p. 81). 

A partir da concepção de Velho (2010), assim como de Featherstone (1995) sobre o 

papel dos intermediares culturais sobre os quais iremos detalhar adiante, a indústria 

cinematográfica de Hollywood tem um papel central nessa construção de uma cultura do lazer 

e do consumo. Para Kellner (2004, p. 6):  

A sociedade espetacular dissemina seus produtos manufaturados 

principalmente através de mecanismos culturais de lazer e consumo, serviços 

e entretenimento regulamentados pelos critérios da publicidade e de uma 

cultura da mídia comercializada.  

Inscrito o cinema hollywoodiano nesse contexto, faz-se necessário compreender o 

papel das celebridades como intermediadores culturais do nosso tempo.  
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1.2 DOS ANOS REBELDES AOS YUPPIES 

O período histórico pós-Segunda Guerra Mundial nos interessa especialmente, pois 

decorre dele a chamada geração do baby boom, a explosão nas taxas de natalidade. Esta é a 

geração que irá delinear parte desta pesquisa, por estar hoje na chamada terceira idade. 

Considera-se como a geração dos baby boomers pessoas que nasceram entre 1945 até o início 

dos anos 1960. É importante frisar que entendemos essa denominação de geração, antes de 

tudo, como uma construção mercadológica com o objetivo de configurar e atribuir uma 

divisão social e econômica ao contingente de consumidores situados nesse recorte 

demográfico.  

Nesse contexto, durante os anos 1960, as palavras de ordem eram desarmamento, 

desenvolvimento e descolonização. Na Primavera de Maio de 1968 em Paris, lutava-se contra 

a sociedade da opulência (VENTURA, 1968), enquanto em Londres o movimento de 

contracultura se manifestava contra a padronização da indústria da moda (HOLANDER, 

1996). Nos Estados Unidos, os hippies protestavam contra a guerra do Vietnã, e na América 

do Sul os jovens protestavam contra os regimes ditatoriais. Edgar Morin (2009b) pondera que 

“duas ondas” se apresentam no período do final dos anos 60 – uma onda de choque como os 

movimentos da contracultura e a revolução cultural, e as largas ondas que traziam uma nova 

cultura juvenil. 

Embora desde a Primeira Guerra Mundial as mulheres já ocupassem novos espaços ao 

assumirem postos anteriormente destinados apenas aos homens, ainda lutavam por sua 

emancipação e para participar mais ativamente da sociedade. O feminismo tomava força 

política assim como outros movimentos emancipatórios.  

 Dos instrumentos de protesto dessa geração, além da música e do uso de drogas, dos 

primeiros anos do rock’n’roll ao festival de Woodstock, as roupas passam a ser seu estandarte. 

A minissaia, as roupas extravagantes e psicodélicas, a indumentária inspirada em líderes 

políticos como Che Guevara, ao menos naquele momento, tinham como objetivo chocar; 

eram parte de um comportamento de quem pertencia a um grupo politizado. Moças 

abandonavam as discretas ou românticas roupas tidas como femininas e aderiam às 

confortáveis camisetas e jeans, promovendo a moda unissex. Cabelos compridos passam a ser 

usados por homens e mulheres. Uma onda antimoda tinha um objetivo muito simples, porém 

contundente: contestar os valores impostos pela tradição burguesa. Nesse contexto, vestir-se 

diferente era uma atitude de contestação às normas consideradas ultrapassadas. 
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Ao contrário da moda das décadas anteriores, que diferenciavam os gêneros, a partir 

dos anos 60 entra em cena a moda unissex para que as diferenças entre os sexos, ao menos 

aparentes, fossem menores. De acordo com Dario Caldas (1997, p. 152) “a moda unissex vem 

abolir definitivamente os gêneros ultrapassados – homem, mulher e os diversos matizes 

intermediários – deixando apenas o essencial, que é o gênero humano: quem vê roupas não vê 

cromossomos”. O que antes era um instrumento de protesto, como o jeans revolucionário, 

transforma-se num negócio promissor. A indústria e o comércio da moda para juventude 

ampliam sua participação na economia. 

A noção de arte também se expande com a revolução cultural que obscureceu os 

limites entre alta e baixa cultura. Instaura-se a cultura pop. De acordo com Crary (2012, p. 

29), as transformações sociopolíticas criaram “o tempo de lazer e a emancipação cultural” que 

possibilitaram a reprodução em série de imagens e sua circulação global. A modernidade, 

como explica o autor, ao se referir ao pensamento de Baudrillard (1976): 

Está estritamente ligada à capacidade que grupos e classes sociais recém-

chegados ao poder têm de superar o “exclusivismo dos signos”, promovendo 

“uma proliferação de signos sob demanda”. Imitações, cópias, falsificações e 

as técnicas para produzi-las (...) desafiaram o monopólio e o controle 

aristocrático dos signos são a ordem do dia (CRARY, 2012, p. 21, aspas 

no original). 

Esses signos irão moldar os estilos de vida que entram na ordem do dia e se alternam 

entre estar ou não na moda. Como explica Featherstone (2010, p. 108), a moda, pelo seu ritmo 

acelerado e de ditar o que é novo ou não, “intensifica nossa consciência temporal, e nosso 

simultâneo com o novo e com o antiquado nos dá uma forte noção de tempo presente”. São os 

signos que passam a atuar como indicadores de distinção e não mais, ou apenas, entre grupos, 

mas entre os indivíduos. Ao contrário dos anos de produção em massa, especialmente dos 

anos 1950, ampliam-se as possibilidades de escolhas – “o corpo, as roupas, o discurso, os 

entretenimentos de lazer, as preferências de comida e bebida, a casa e o carro, a opção de 

férias, etc. de uma pessoa são vistos como indicadores de individualidade” 

(FEATHERSTONE, 1995, p. 119). Nesse sentido, o consumo transcende o valor de uso ou de 

utilidade material e se transforma em consumo de signos, primordialmente.  

Entre as novidades científicas e tecnológicas e a chegada do homem à lua, desponta 

um novo modelo de diva no cinema: a agente espacial Barbarella (Barbarella - Queen of The 

Galaxy, Roger Vadim, EUA, 1968), interpretada por Jane Fonda, que vive em um mundo 

onde as armas foram abolidas e reina a paz absoluta. Ao contrário do que acontecia fora das 
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telas, os Estados Unidos estavam em guerra com o Vietnã, e Fonda viria a se tornar uma 

ativista contrária ao envolvimento do país nesta guerra.  

Silverstone (2014) nos traz à reflexão o papel que mídia passa a exercer quando chega 

à casa, aos lares das pessoas por meio da comunicação de massa, inicialmente pela televisão. 

A casa, explica o autor, é um lugar que evoca fortes emoções, ligações e conexões. A casa é 

como um santuário. E ao contrário do rádio, a televisão carrega imagens que irão tornar-se 

lembranças e referências, de certo modo, validadas por esse espaço que é o lar. Desse modo, 

“já não podemos pensar sobre lar, como tampouco podemos viver no lar, sem nossa mídia” 

(Ibidem, p. 166). 

A televisão inaugura as primeiras exibições da intimidade do público com o privado (e 

vice-versa), que no decorrer dos anos irá se tornar a “performance pública da extimidade” 

(SIBILIA, 2016, p. 46, grifo no original). A crescente produção de filmes, séries e programas 

de televisão amplia o alcance da cultura midiática, braço direito da cultura do consumo. 

Segundo Castro e Baccega (2009, p. 59), deve-se ressaltar “o papel central dos meios de 

comunicação na veiculação e consolidação das práticas de consumo, salientando a estreita 

aliança entre a cultura midiática e a cultura do consumo”.  

As décadas seguintes podem ser consideradas como as que consolidaram a 

internacionalização dos processos culturais e dos movimentos sociais, assim como do capital 

financeiro. As mudanças no campo social e econômico e a nova divisão do trabalho 

conduzem as décadas de 1980 e 1990, marcadas pela competitividade do poderio do sistema 

capitalista, onde prevalecem o mercado financeiro, os bancos e os serviços. 

Avessos à ideologia dos hippies, surgem os yuppies na corrida ao seu primeiro milhão 

de dólares. A chamada “Era da Globalização” amplia as comunicações e a distribuição de 

produtos. A promessa da sociedade de abundância e de que todos podem “chegar lá”, acirra a 

competitividade. Desse modo, é necessário torna-se o melhor. As constantes aferições 

numéricas que já faziam parte das grandes cidades desde o início do século XX, 

transformaram-se em metas de performances individuais. 

Nesse cenário de importância crescente das grandes metrópoles, impulsionadas pelo 

comércio e pela cultura – pela moda, lazer e entretenimento – por meio de novos fluxos e 

dispositivos de comunicação, irão culminar na produção de novas subjetividades. Como 

afirma Pelbart (2003, p. 20), “através dos fluxos de imagens, de informação, de conhecimento 

e de serviços que acessamos constantemente, absorvemos maneiras de viver, sentidos de vida, 
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consumimos toneladas de subjetividade (...) [nesse] novo modo de relação entre o capital e a 

subjetividade”. 

 Esta autogestão implícita nas sociedades neoliberais promove o discurso do “bem-

estar” social a partir das escolhas e performances de seus indivíduos – cada indivíduo é 

empreendedor de si e deve-se empenhar na busca do seu aprimoramento pessoal. Entra em 

cena o papel do coach. Nessa sociedade onde prevalece o imperativo da juventude, esta passa 

a ser um bem, “um valor que pode ser conquistado em qualquer etapa da vida, através da 

adoção de formas de consumo e estilos de vida adequados” (DEBERT, 2012, p. 72). 

Nesse contexto, ganha ímpeto o culto ao corpo. Jane Fonda, como uma entusiástica 

motivadora da prática da ginástica aeróbica, é tomada por muitas como um modelo a ser 

seguido. Diferentemente das anteriores, a chamada “geração saúde”, como ficou conhecida, 

não apenas condenava o uso de drogas, inclusive o álcool e o cigarro, como enunciava como 

palavras de ordem malhar e esculpir o corpo. Proliferam as academias de ginástica e os 

preparadores físicos presenciais ou em vídeo, como Fonda nos anos 1980. 

No campo da moda, das marcas das roupas que vestem o corpo, para os corpos que se 

despem – já não bastava ter um guarda-roupas abastecido por grifes e nem tampouco outros 

símbolos que indicassem um elevado poder de compra. Impõe-se a exigência da beleza de um 

corpo magro, bronzeado, musculoso, “em forma”. As roupas tornam-se mais colantes a fim de 

evidenciar os atributos físicos de homens e mulheres “enxutos”.  

Com o avanço da tecnologia digital, os grandes centros do mundo passam a se 

comunicar em tempo nunca visto. É a era dos celulares, da digitalização, dos deslocamentos 

frequentes de pessoas e de dados. Os deslocamentos, como voar, tornam-se mais acessíveis. 

Como no início do século XX, as relações sociais vão se ampliando e a sociedade ocidental 

advém cada vez mais complexa e multifacetada. Produtos antes inacessíveis tornam-se cada 

vez mais fáceis de serem encontrados com apenas um clique a partir da internet de banda 

larga. As décadas que marcam a virada do século XX para o XXI se caracterizam 

especialmente pelo espraiamento das tecnologias da informação e da comunicação (TICs). 

Conhecimento e informação passam a ser as novas moedas de troca do sistema capitalista. 

A modernidade que alguns denominam como tardia trouxe ainda uma importante 

característica derivada (ou afim) com os alicerces que conduzem o éthos desse tempo em 

nossa pesquisa: o entretenimento e o espetáculo. Especialmente por meio do lazer e da moda, 

há uma promessa da felicidade nesses tempos: “a felicidade constitui a referência absoluta da 
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sociedade de consumo, revelando-se como o equivalente autêntico da salvação” 

(BAUDRILLARD, 2007, p. 470). 

Principalmente a partir dos anos 2000, a felicidade, como ensina João Freire Filho 

(2010), transforma-se em um bem, um valor possível e necessário a todos, tanto quanto a 

juventude conforme discutimos anteriormente nesse capítulo. De acordo com Freire Filho 

(2010, p. 50, grifo do autor) “na era de sua reprodutibilidade científica, a felicidade desponta 

como recurso estratégico para a otimização da saúde, da sociabilidade e da produtividade”.  

A otimização, nos termos que Freire Filho (2010) atribui, tem o significado de 

combustível. Pela lógica da felicidade como um bem, quanto mais se é feliz, mais felicidade a 

vida lhe trará. Pessoas felizes produzem mais, logo, seriam capazes de conquistar e realizar 

mais feitos. Obviamente, esses enunciados, que fazem parte da doutrina das áreas de recursos 

humanos e têm proliferado na mídia especializada e na literatura de autoajuda, buscam tornar 

seus ambientes mais competitivos, motivando o desenvolvimento das aspirações individuais. 

Decorrente das transformações das últimas décadas, a atuação da ciência se amplia 

para o campo do indivíduo. Como Freire Filho (2010) explica, a partir da instituição formal 

da psicologia positiva nos Estados Unidos, que rapidamente se instala em outras sociedades, 

como a nossa, passa-se a atuar a partir de prescrições e condutas preventivas, quando não 

“corretivas” da descoberta ou potencialização do eu, do ser você. Trata-se de uma busca pelo 

sucesso por meio de mirabolantes índices de performance individual. A busca crônica pela 

felicidade é uma das tônicas da modernidade que irá permear a constituição das 

subjetividades modernas, como analisaremos nos capítulos que se seguem. 

Na impossibilidade de se atingir a felicidade plena e o sucesso absoluto nesse novo 

estilo de vida, é necessária uma ajuda externa. Entram em cena os especialistas, mais 

exatamente o papel do coach, até então uma atuação mais conhecida como o treinador no 

campo dos esportes. A partir dos anos 1990, a atividade de coaching é inserida pelos 

departamentos de recursos humanos das grandes empresas com o objetivo de treinar ou 

qualificar seus funcionários a fim de obter melhores resultados. É quando o coach ganha 

espaço como especialista nos mais diversos campos, especialmente com a proliferação da 

literatura de autoajuda, que preconiza o aprimoramento constante do eu.  

 Planejamento, foco, metas, estratégias. Palavras que escapuliram dos livros de 

administração e passaram a proliferar no vocabulário dos especialistas em orientação 

profissional e pessoal – e também das clínicas e consultórios médicos. Entendido como bem-
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estar geral, o sucesso é possível àqueles que assumem a responsabilidade por sua felicidade. 

De acordo com Freire Filho (2010, p. 76), “dentro da moldura técnica e ética da nova ciência, 

a felicidade adquire a feição desconcertante de um eterno work in progress. (...) Podemos 

sempre ser mais felizes”.  

Em um cenário no qual os formatos midiáticos foram vastamente ampliados, 

intensificam-se os programas de televisão especializados em diversos tipos de 

transformações. Já neste século XXI, os sites de redes sociais se constituíram também como 

espaços interativos de produção e compartilhamento de prescrições sobre o aperfeiçoamento 

individual. 

Na mídia atual, todos de certa forma podem prescrever o que usar e como; o que fazer 

e como; como se comportar nas mais diversas situações. As receitas estão em blogs, vlogs
10

 e 

os sites de redes sociais. Além dos especialistas em assuntos como nutrição e esporte, por 

exemplo, as celebridades especialmente endossam ou ditam novas receitas e estilos de vida, 

como manter-se em forma, preservar a beleza e a juventude. Estes profissionais passaram a 

desempenhar na contemporaneidade o papel de “olimpianos modernos” (MORIN, 2009a), 

que frequentam os cenários que compõem o imaginário do “Olimpo”, anteriormente exclusivo 

dos astros e estrelas do cinema. 

Olimpianas e olimpianos são sobre-humanos no papel que eles encarnam, 

humanos na existência privada que eles levam. A imprensa de massa, ao 

mesmo tempo em que investe os olimpianos de um papel mitológico, 

mergulha em suas vidas privadas a fim de extrair delas a substância humana 

que permite identificação (MORIN, 2009a, p. 105). 

As mudanças históricas se apresentam para os indivíduos como uma necessidade de 

ascensão para acompanhar esse tempo. Para Morin (2009a, p. 96) “o culto do original está 

ligado não apenas ao único, mas ao novo”. Para dar conta da aceleração e do novo que se 

apresenta a todo momento na modernidade, os especialistas tornam-se os agentes capazes de 

conduzir os indivíduos a essas mudanças. 

Se refletirmos sobre a moda e sua participação na construção do imaginário social, e 

dos complexos dispositivos de produção de subjetividades contemporâneas, a moda tem uma 

função comunicativa. A partir de sua democratização, no fim do século XX e início do século 

XXI, quando passa a haver uma produção de massa com a emergência de um design orientado 

para a juventude (TWIGG, 2014), o boom da moda, que ultrapassa o vestuário e o campo do 

                                                 
10

 Os blogs já estão amplamente difundidos, como se sabe. Trata-se de um site de conteúdo autoral, basicamente 

de fotos e textos. Já os vlogs, tecnicamente, são uma variante dos blogs porque apresentam vídeos. 
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corpo e amplia sua participação, coincide com a emergência de um tempo que enfatiza a 

busca da novidade – o presente – e do entretenimento, do hedonismo e também do consumo. 

A moda é um importante dispositivo de comunicação, e também de valorização e 

diferenciação midiática. Para Lipovetsky (1987, p. 10) “a moda é menos signo das ambições 

de classes do que saída do mundo da tradição (...) [é] a negação do poder imemorial do 

tradicional, a febre moderna das novidades, a celebração do presente social”  

É esse contexto sociocultural da modernidade que irá possibilitar a confluência entre 

juventude, consumo e mídia. Desse modo, segundo Enne (2010, p. 19), “como espírito do 

tempo, ‘juventude’ é signo vital do ser moderno (...) ser moderno é ser jovem”. Independente 

da faixa etária. 

Nesse cenário de luxo, luzes e ação, como manter-se (sempre) jovem? Como 

envelhecer e não obstante continuar sendo espetacular? Ou para o quê ou para quem continuar 

buscando parecer jovem? 

Se analisarmos os aspectos levantados por Enne (2010), os baby boomers parecem ser 

parte desse espírito do tempo da modernidade e carregam “a esperança da transformação e da 

mudança histórica” (ENNE, 2010, p. 23), o espírito revolucionário pela quebra de paradigmas 

e tradições. O que “os coloca” desse modo, em uma complexidade sociocultural associada ao 

estilo de vida jovem, incluindo-se aqui todo o kit do que é ser jovem – na atitude, no modo de 

se vestir, e no que nos cabe problematizar especialmente: no desafio permanente do “não se 

deixar-se envelhecer”.  

Ao refletirmos sobre o objeto empírico desta pesquisa, Jane Fonda, e analisarmos sua 

trajetória desde os anos 1960, Fonda é uma uma boomer no sentido exposto acima. Sua 

projeção midiática parece revelar que Fonda apresenta-se alinhada com esse espírito do tempo 

sobre o qual discorremos até aqui – de símbolo sexual à ativista, da rainha da aeróbica à 

empresária de sucesso e coach da terceira idade. O que nos conduz ao próximo tópico deste 

capítulo. 

 

1.3 UMA NOVA CARA PARA A TERCEIRA IDADE?  

Antes de prosseguirmos, vale apresentar algumas considerações pertinentes acerca do 

nosso entendimento sobre as denominações que iremos tratar e que permeiam o tema sobre o 

envelhecimento.  
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De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a idade de uma pessoa 

considerada idosa é estabelecida conforme o nível socioeconômico de cada nação. Em países 

em desenvolvimento, é considerado idoso aquele tem 60 anos de idade ou mais. Nos países 

desenvolvidos, a idade se estende para 65 anos.
11

 No Brasil, o Estatuto do Idoso, em vigor 

desde 2003, é destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou 

superior a 60 anos.
12

 

Guita Grin Debert (2012) explica que a chamada “terceira idade” é um conceito criado 

na França, e foi adotado rapidamente em algumas sociedades, como no caso da brasileira. A 

partir da afirmação de Castro (2016b, p. 3), que a velhice é uma “categoria imprecisa e 

fortemente associada pelo senso comum à negatividade da obsolescência e da senilidade”, 

compreendemos que se apresenta e prevalece na sociedade contemporânea o uso da expressão 

“terceira idade” como alternativa para representar essa fase da vida de uma forma positiva, 

evitando-se as conotações negativas atribuídas à palavra “velhice”. 

Para Annamaria da Rocha Jatobá Palacios (2007, p. 7): 

A expressão terceira idade tende a tornar-se menos evidente, mais familiar 

pela visibilidade e pelo emprego, ao mesmo tempo em que a palavra velhice 

vai se transformando em um marcador encoberto, esquecido, que cada vez 

mais tende a tornar-se sutil. 

De acordo com Twigg (2014), a terceira idade tem sido apresentada comumente como 

uma etapa positiva da vida pós-aposentadoria, relacionada a uma vida sem obrigações 

familiares ou de trabalho, ao tempo livre, prazer e autoconhecimento. Esse modo de se referir 

à terceira idade tem sido criticado por apresentar aspectos mais aspiracionais que 

propriamente reais para o grande contingente de aposentados que lutam contra a pobreza e o 

abandono. 

Os chamados baby boomers têm feito parte das recentes discussões acadêmicas e 

mercadológicas sobre longevidade e envelhecimento populacional, à medida que passam a ser 

vistos como protagonistas das mudanças demográficas e socioeconômicas que têm sido 

observadas na contemporaneidade – uma população de idosos com novos estilos de vida. Os 

boomers representam aos olhos do mercado, um novo e grande nicho de consumidores com 

considerável poder aquisitivo (MINÉ, 2015), cujas demandas por marcas, produtos e serviços, 

de certo modo, ainda não são bem compreendidas.  

                                                 
11

 Disponível em: <http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/>. Acesso em: jan. 2017. 
12

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm>. Acesso em: jan. 2017. 

http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm
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Como sustenta Castro (2016a), por “ter sido a primeira geração de consumidores 

senior”, eles representam um grupo específico de consumidores que têm chamado a atenção 

das áreas de comunicação em diversos segmentos de empresas. 

Twigg (2014) explica as várias correntes que debatem o assunto sobre a geração dos 

baby boomers e em diferentes partes do mundo. Alguns estudiosos
13

 consideram os boomers 

uma geração especial, pioneira. Para outros
14

, foi a geração que de fato viveu as 

transformações no campo das artes, da cultura e dos costumes sexuais. Ou seja, a primeira 

geração que viveu a revolução do consumo em massa transformado em gosto popular. Ou 

ainda são considerados uma geração narcisista, egoísta em sua busca pelo hedonismo, como 

também individualista.
15

 De todo modo, considerando o argumento de que os boomers são os 

nascidos entre 1940 e 1960, parte deles são os jovens da década de 1960 que se organizaram 

em movimentos considerados revolucionários, como a contracultura e os hippies. 

A partir de Gilleard e Higgs (2002, 2007) e Higgs et al. (2009), Twigg (2014) destaca 

ainda uma análise que considera mais sofisticada sobre os boomers. Os autores reconhecem a 

imprecisão do uso do termo “geração” e argumentam com o conceito “‘generational habitus’ 

of the generation” (TWIGG, 2014, p. 4). Nos termos de Bourdieu, como explicam os autores, 

nenhuma geração é apenas impactada pelas transformações históricas em que crescem ou se 

tornam adultas. Elas também imprimem em suas experiências suas próprias percepções. A 

geração dos boomers cresceu marcada por estandartes de sua época e se tornou adulta nos 

anos 1960, acabou por expandir a cultura da juventude e mercantilizou estilos de vida que 

provocaram uma erosão nas tradições e nos costumes daquele tempo. 

No que concerne à presente pesquisa, independente dos dados demográficos, 

interessa-nos estudar os boomers a partir de uma perspectiva sociocultural e da comunicação, 

à medida que têm sidos apresentados, predominantemente, pela publicidade e pela mídia, 

como modelos “bem-sucedidos” da terceira idade. Para Debert (2012, p. 19): 

Esse prolongamento da vida nas sociedades contemporâneas requer a 

existência de um grupo de pessoas que disponham de saúde, recursos 

financeiros e outros meios para servir de exemplo de que essa etapa é 

propícia à realização e satisfação pessoal. 

                                                 
13

 Gilleard e Higgs (2000); Leach et al. (2008); Stewart e Torges (2006); Willetts (2010). 
14

 Edmund e Turner (2002). 
15

 Stewartand Torges (2006); Willets (2010). 
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Desse modo, os boomers estariam sendo apresentados pela mídia como uma geração 

de indivíduos que foram capazes de planejar e envelhecer com um estilo de vida e atitudes 

considerados adequados – tendo permanecido produtivos e saudáveis, esforçando-se para 

manter uma aparência juvenil. Esse ideário pode ser problemático uma vez que os modos de 

envelhecimento considerados adequados não apenas negam, mas também combatem o 

envelhecimento da aparência e das atitudes consideradas conservadoras. O que torna 

indispensável uma discussão mais ampla e realista questionando esse tipo de senso comum 

sobre a experiência do envelhecimento. 

Para Leach et al. (2008), os boomers quebraram o “mofo da modernidade” ao abrirem 

caminhos para novos estilos de vida na construção de novos modelos de relações familiares – 

no casamento e no modo de criarem os filhos. Os autores ressaltam ainda que boomers 

também são contemporâneos do período histórico que marca o início da sociedade de 

consumo.  

O fato é que para justificar mercadologicamente a presença dessa geração, como 

representante de uma forma “bem-sucedida” de viver a terceira idade, as explicações podem 

ser um tanto romantizadas no sentido de atender à construção de símbolos aspiracionais das 

marcas e produtos existentes no mercado – “as lógicas do mercado neoliberal se espraiam em 

diversas esferas sociais” (CASTRO, 2016b, p. 9). Nem todos os boomers correspondem ao 

estereótipo do rebelde que tentou revolucionar o mundo. De fato, como argumenta Castro 

(2016b), nem todos os chamados boomers foram ou são libertários. Desse modo, na luta entre 

libertários e conservadores travada nos anos 1960/70, o conservadorismo triunfou à medida 

que a individualidade, um dos motes da “autogestão de sucesso”, prevaleceu sobre o ideário 

da coletividade.  

Apesar das análises que procuram mapear a geração que aparentemente se mostra 

pioneira em apresentar em novos modos de envelhecer por conta da sua experiência ou do 

período em que viveu, como afirma Twigg (2014), não há indícios de que os boomers 

impulsionaram de fato as mudanças demográficas e socioeconômicas como sugerem alguns 

autores. Pelo contrário, apenas uma minoria pode construir um estilo de vida semelhante ao 

que a mídia tem mostrado – um estilo de vida ativo e saudável e com recursos financeiros 

para usufruir, predominantemente, do lazer. Tudo é mostrado como se fosse acessível a todos, 

mas sabemos que não é. De acordo com Castro (2016b, p. 9) “na relutância em construir 

outros significados para o próprio envelhecimento por parte de uma geração que em geral se 

recusa a classificar-se como velha, viceja o ideário da anti-idade”. 
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No caso das mulheres especialmente, ainda que na contemporaneidade tenham uma 

participação maior no mercado de trabalho, devido ao idadismo e ao sexismo presentes em 

nossa sociedade, e em tempos em que a maternidade tem acontecido mais tardiamente, elas 

estão sujeitas a serem substituídas em suas funções e cargos corporativos por pessoas mais 

jovens ou por homens, considerados mais capazes e disponíveis para o trabalho. Por terem na 

aparência física um de seus principais atributos socialmente validados, elas também estão 

muito mais sujeitas às interpelações das retóricas da indústria anti-idade, sendo instadas a se 

engajar na eterna luta contra os sinais do envelhecimento, como um dever moral. 

Ressalta-se, nesta pesquisa, a urgência em discutir o assunto a partir das instituições 

públicas e privadas, dos indivíduos em suas diversas relações sociais. É necessário romper o 

estigma a que os mais velhos estão sujeitos, o da obsolescência. Romper com a visão do 

envelhecimento como como patologia. 

Na construção midiática da terceira idade como um estágio de vida predominante 

positivo, os mais velhos representam um grupo com disponibilidade para desfrutar de uma 

liberdade capaz de financiar estilos de vida, com foco na vida ativa, no lazer e na felicidade 

permanente. Assim, a terceira idade como um estilo de vida positivo e possível de ser 

alcançado configura as novas receitas proclamadas pelos especialistas do bem-viver. As 

celebridades, nas quais esta pesquisa se ancora empiricamente, são parte desse espetáculo 

midiático que tem a juventude como valor. 

Apenas a título de exemplo, a atriz Isabela Rosselini voltou recentemente a ocupar 

uma posição de destaque nas imagens endossadas pela indústria da moda e da beleza quando, 

aos 63 anos, voltou a se tornar “o rosto” de uma conhecida marca francesa de cosméticos.
16

 

Vale lembrar que a atriz já havia ocupado esse posto anteriormente, até ter sido considerada, 

ao completar 40 anos de idade, “velha demais” para a função. A cantora pop Tina Turner, aos 

73 anos, depois de Meryl Streep, foi a segunda mulher mais velha a posar para a capa de uma 

revista
17

 que é referência mundial no campo da indústria da moda. Em destaque na matéria da 

revista, as grifes que a cantora usava e o fato de Tina aparentar ter metade de sua idade. Jane 

Fonda também foi capa de uma conceituada revista
18

 em 2015. A matéria de capa chamava a 
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 Disponível em: <http://oglobo.globo.com/ela/beleza/isabella-rossellini-assina-com-lancome-pela-segunda-

vez-18820766>. Acesso em: fev. 2017. 
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 Revista Vogue. Tina Turner foi capa da edição alemã da revista, enquanto Meryl Streep foi capa da versão 

norte-americana. Disponível em: <http://ego.globo.com/famosos/noticia/2013/03/aos-73-anos-tina-turner-e-

capa-da-vogue-pela-primeira-vez.html>. Acesso em: fev. 2017.  
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 A revista W trata de moda, beleza e comportamento. Disponível em: 

<http://www.wmagazine.com/people/celebrities/2015/05/jane-fonda-cover-interview/>. Acesso em: fev. 2017. 
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atenção para o fato de Fonda ser uma mulher “ativa e incansável”, aos 77 anos. Além de atriz 

premiada com um Oscar, símbolo sexual e “rainha do fitness”, é também estrela de TV. 

Enunciados como esses, que se referem à Tina e Fonda, corroboram o idadismo já presente na 

sociedade ancorada no imperativo da juventude. Depreende-se que nesse ideário ageless – 

segundo o qual seria possível e desejável manter-se jovem em qualquer idade – o principal 

trunfo das pessoas que envelhecem “bem” seria manter a aparência jovem, não aparentar a 

idade que têm. 

Nas revistas femininas, essas celebridades são pedagogicamente exibidas como 

exemplos do único modo de envelhecimento considerado bem-sucedido e digno de 

notoriedade: aquele marcado pela eterna luta contra os sinais da passagem do tempo. 

Em um estudo sobre a representação da velhice em uma conhecida revista semanal 

brasileira
19

, Christa Berger e Felipe Machado (2016) mostram que, de 1968 até 2014, figuram 

com ênfase temas como a ciência, medicina ou saúde, estética e comportamento em 

detrimento às questões sociais como aquelas relacionadas à previdência ou à aposentadoria. 

Como explicam os autores, a ênfase desse tipo de jornalismo recai sobre as “formas de 

combate e de prevenção ao envelhecimento”. 

As tensões entre uma velhice temerosa (em geral asseverada pela aparência 

física indesejada) e uma terceira idade positiva (sempre assinalada pelas 

possibilidades de consumo) também se manifestaram no discurso da Veja, 

dando a ver questões como uma escassez de discursos sobre a pauperização 

na velhice (em especial mais contemporaneamente) e a apresentação de um 

envelhecimento positivo sempre com reflexo das ações de cada um (tanto no 

que tange à prática de exercícios físicos quanto às possibilidades financeiras 

de se viajar continuamente, como hobby). (BERGER; MACHADO, 2016, p. 

144). 

Trata-se de um discurso apoiado na ideia da reprivatização da velhice que, como 

explica Debert (2012), transforma a velhice numa responsabilidade individual. A velhice, que 

já esteve restrita à gestão da esfera privada e familiar, nos últimos anos passou a fazer parte 

das discussões sociais e a ocupar um espaço por meio de uma socialização progressiva com a 

instituição de associações de aposentados, escolas abertas e universidades voltados para 

terceira idade. Alguns desses programas são encorajadores, haja vista que “abrem espaços 

para que uma experiência inovadora possa ser vivida coletivamente” (DEBERT, 2012, p. 15). 

Entretanto, como explica Debert (2012, p. 14), nesse processo de reprivatização “uma 

nova categorial cultural é produzida”, ora pelo Estado ora pelo segmento privado: a dos 
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 O artigo refere-se à revista Veja. Disponível em: 

<http://revistas.pucsp.br/index.php/galaxia/article/view/23299>. Acesso em: fev. 2017.  
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idosos como gestores de si mesmos. Nesse contexto, a reprivatização pressupõe que o 

indivíduo moderno deve fazer suas próprias escolhas, o que significa ser empreendedor de si 

mesmo – ser o responsável por cuidar de sua saúde física e mental, de sua aparência e de sua 

carreira profissional, para que construa sua própria trajetória de vida. Assim, o 

envelhecimento considerado “bem-sucedido” seria decorrente dessa forma eficiente de 

autogestão. 

Disciplina e hedonismo se combinam na medida em que as qualidades do 

corpo são tidas como plásticas e os indivíduos são convencidos a assumir a 

responsabilidade pela sua própria aparência. A publicidade, os manuais de 

autoajuda e as receitas dos especialistas em saúde estão empenhados em 

mostrar que as imperfeições do corpo não são naturais nem imutáveis e que, 

com esforço e trabalho corporal disciplinado, pode-se conquistar a aparência 

desejada (DEBERT, 2012, p. 20). 

Esta autogestão, implícita nas sociedades neoliberais, promove o discurso do bem-

estar social a partir das escolhas e performances de cada indivíduo. Nessa sociedade onde é 

imperativa a boa aparência, a juventude passa a ser considerada um bem (sempre) possível de 

ser mantido e/ou conquistado. Estabelece-se assim um processo de hipervalorização da 

juventude que, para promover um mercado de consumo, faz com que predominem seus 

valores e estilos de vida (DEBERT, 2012). 

A partir das representações ou narrativas midiáticas que mostram apenas o lado 

positivo, não há espaço para se discutir as demais situações como as de precariedade 

financeira ou de abandono dos mais velhos. O que pode colocar a problemática do 

envelhecimento, como elucida Debert (2012), em risco de desaparecer das preocupações 

sociais. 

É nesse sentido que analisamos criticamente o sentido do envelhecimento considerado 

“bem-sucedido”, tido pelo senso comum como aquele que “deu certo”. Este é o modo de 

envelhecimento que fixa como “boa” a aparência juvenil e induz à luta contra os sinais do 

envelhecimento como um dever moral, especialmente no caso das mulheres. Como dissemos 

acima, no ideário neoliberal a juventude é considerada um imperativo, valor máximo a ser 

promovido e mantido em qualquer etapa do curso da vida. De acordo com Castro (2016c, p. 

11, aspas no original): 

Sob a égide do capitalismo, a juventude representa um ideal a ser perseguido 

em qualquer idade. Proliferam na esfera pública os discursos 

socioeconômicos, políticos e culturais sobre os modos considerados 

“adequados” de se viver e envelhecer. 
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O hedonismo é uma característica marcante da modernidade e está inscrito no contexto 

das transformações históricas sociais as quais nos apoiamos nesta pesquisa e seus 

desdobramentos por meio de novas sociabilidades e de estilos de vida baseados em altos 

padrões de consumo. Esses ingredientes permeiam a construção de um projeto social que irá 

se difundir como responsabilidade individual e dever moral do sujeito moderno. Neste 

projeto, como visto anteriormente, a noção de felicidade “compulsiva e compulsória” 

(FREIRE FILHO, 2010) se configura – ao lado da juventude – como mais um imperativo. 

De acordo com Joel Birman (2010, p. 28), “a felicidade se transformou num 

imperativo efetivamente irrepreensível, isso se deve indubitavelmente à democratização do 

espaço social, que concedeu incialmente a todos a pretensão à igualdade (...) [a] felicidade 

passou a ser pleiteada como algo da ordem do direito”. O imperativo da felicidade é parte das 

prescrições da autogestão na medida em que se torna um empreendimento pessoal. Ainda 

conforme Birman (Ibidem, p. 29), “a concepção da felicidade nesses termos coloca em 

evidência a existência de um estado moral do indivíduo”.  

Na sociedade neoliberal, será propícia uma disposição à cultura do narcisismo com 

destaque para o culto ao corpo. O projeto de construção da felicidade é intrínseco ao 

hedonismo que, desse modo, “pressupõe um estado de plenitude estética para o indivíduo, que 

se definiria pelo estado do prazer” (BIRMAN, 2010, p. 29). 

Como afirma Castro (2014, p. 62), “entender as práticas de consumo implica em 

observar de que modos os bens funcionam como linguagem, comunicando sinais de distinção 

e classificação em um meio social altamente mediado pelos signos de consumo”. Inscrita 

nesse contexto, a felicidade expressa pelo indivíduo é também signo de distinção social. 

Assim, o indivíduo que envelhece sem aparentar e que dispõe da felicidade como esse “estado 

moral e estético” (BIRMAN, 2010), pode-se dizer que foi considerado bem-sucedido em seu 

projeto de gestão do próprio envelhecimento. Aos olhos da nossa reflexão sobre o consumo, o 

envelhecimento “bem-sucedido” se insere como distinção, vinculação e inclusão social dos 

modos de ser que se apresentam como positivos na modernidade. 

Como vimos, o envelhecimento prêt-à-porter emerge a partir de prescrições 

alicerçadas na juventude como um bem que pode ser conquistado em qualquer etapa da vida. 

Como palavra de ordem apenas implícita e jamais revelada às claras, temos: “envelheça, sem 

parecer velho”. Nesse contexto, muito se fala em como “envelhecer bem” com base em 

prescrições sobre o que vestir, o que comer, como se comportar, etc.; mas pouco ou nada se 

fala sobre as questões políticas e sociais que afetam os mais velhos. 
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Ao mesmo tempo em que as projeções sobre a expectativa de vida aumentam, as 

regras sobre a aposentadoria, como no Brasil por exemplo, são alteradas sem propostas 

alternativas de trabalho e saúde para que os mais velhos, ou as pessoas com mais de 60 anos, 

as quais o Estatuto do Idoso teria como objetivo atender, continuarão ativas e independentes 

financeiramente em uma sociedade idadista que, hegemonicamente, expurga do mercado de 

trabalho homens e mulheres com mais de 50 anos. Embora não seja o foco dessa pesquisa 

aprofundar essa discussão, enquanto estudiosos da comunicação compreendemos ser 

relevante sinalizarmos criticamente esse ponto.  

Desse modo, como pensar o envelhecimento se a todo momento são produzidas e 

reproduzidas imagens e signos que promovem a juventude como valor supremo, 

especialmente para as mulheres?  

É neste sentido que (mais do que nunca) precisamos falar sobre o envelhecimento 

feminino. 
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CAPÍTULO 2 - O ENVELHECIMENTO NA CONTEMPORANEIDADE 

  

Neste capítulo discorremos sobre as denominações acerca do envelhecimento 

feminino e suas manifestações como fenômeno midiático na contemporaneidade. Com base 

nos estudos feministas, iremos tratar do duplo viés do idadismo e do sexismo ao refletirmos 

sobre o imperativo da beleza e da juventude como valor, notadamente marcante em relação às 

mulheres mais velhas. Nessa discussão, consideramos também relevante abordar o ativismo 

feminista em Hollywood.  

 

2.1 VELHICE, TERCEIRA IDADE, ENVELHECIMENTO HOJE 

O tema envelhecimento ganha relevância nas discussões da contemporaneidade. 

Tendo em vista que dados demográficos apontam para expectativas de vida maiores, a grande 

mídia tem dado destaque para as pautas no campo da ciência e das políticas públicas voltadas 

à população mais velha, enquanto se esmera em divulgar todo o tipo de prescrições de saúde e 

bem-estar para aqueles que envelhecem. Como parte da pedagogia social informal exercida 

pelos meios de comunicação, integrantes selecionados do chamado “grupo da terceira idade” 

têm sido mostrados na mídia como exemplos a serem seguidos. Certas celebridades, como 

Jane Fonda, são casos notáveis ao atuarem como porta-vozes do coaching midiático 

(CASTRO, 2016), esta forma de tutela subjetiva (Idem) promovida pela associação entre 

cultura midiática e de consumo, que se dirige predominantemente – mas não exclusivamente 

– ao público feminino, com dicas e receitas de como “envelhecer bem”. Este conjunto de 

prescrições em seus diversos enunciados midiáticos está sendo chamado nesta pesquisa de 

“envelhecimento prêt-à-porter”. 

De fato, vivemos tempos da revolução da longevidade se pensarmos que a população 

de idosos aumentou na grande maioria das sociedades graças aos avanços da ciência e da 

medicina e às melhorias das condições de vida. O envelhecimento populacional que 

anteriormente era uma característica predominante no continente europeu e asiático, ou ao 

menos no Japão, hoje ocorre em todo o mundo e também no Brasil. 

De acordo com dados do IBGE
20

, nos anos 1940, independente do gênero, um 

indivíduo que chegasse aos 65 anos poderia esperar viver em média, mais 11 anos. Em 2015, 
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=1&t=2015-esperanca-vida-nascer-era-75-5-anos>. Acesso: jan. 2017. 
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esse número passou a ser de 18,25 anos. Isso significa que a população de 65 anos que nos 

anos 1940 representava 2,4% do total, em 2015 passou a representar 7,9%. 

Ao mesmo tempo em que os dados demográficos destacam o fenômeno da 

longevidade, um estudo mercadológico global divulgado na mídia
21

 aponta para a crescente 

importância econômica do consumidor com mais de 50 anos: “eles somam 1,5 bilhão de 

pessoas globalmente e gastam 7 trilhões de dólares por ano” (MAIA, 2015). 

Nos enunciados midiáticos, para distanciar-se das conotações negativas socialmente 

atribuídas à velhice, novas faixas etárias são criadas ou alongadas. A frase “os 50 são os 

novos 30”
22

 tornou-se um mote a ser seguido na década passada. Conceituadas marcas da 

indústria de cosméticos e da moda elegem consagradas atrizes do cinema com mais de 60 

anos de idade para estrelarem suas campanhas de publicidade, o que, hegemonicamente, 

sempre esteve destinado às mulheres jovens – especialmente às top models nas últimas 

décadas. 

Por meio de filmes e exemplos de vida, a longevidade ganha espaço midiático. 

Utilizando-se de um termo não acadêmico, como já mencionamos, assistimos ao “hype do 

envelhecimento”. Trata-se, nesse caso, de uma suposta inclusão do grupo da terceira idade na 

sociedade como um novo estilo de vida. Sites, revistas e matérias de jornais direcionados ao 

público mais velho proliferaram nos últimos anos,
23

 com exemplos e receitas de bem-viver. 

Alocada em um site de notícias, uma série de matérias sobre a longevidade, intitulada 

“Geração 100”
24

, pretende mapear e apresentar o que consideram a realidade da “nova 

terceira idade” no Brasil. A série, que também mostra exemplos de vida no Reino Unido, 

onde vivem mais de meio milhão de pessoas com 90 anos ou mais, conta com uma campanha 

que convida os leitores ou internautas a compartilhar seu segredo – receitas e dicas – da 

longevidade a partir de seu testemunho, que deve ser gravado em um vídeo. O testemunhal 
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 Oxford Economics. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1082/noticias/riqueza-

grisalha>. Acesso em: jan. 2017. 
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pede que os participantes, que tenham mais de 60 anos, ofereçam conselhos e sugestões sobre 

como chegar “bem” aos 100 anos.
25

  

Obviamente, o “envelhecer bem” aqui trata-se de usar testemunhos para exemplificar 

que a felicidade e a disposição física e mental são possíveis, desde que seja adotada uma 

conduta pessoal considerada correta. Com ensina Martín-Barbero (2013, p. 66, aspas no 

original): 

Nem a família, nem a escola – velhos redutos da ideologia – são já o espaço-

chave da socialização, “os mentores da nova conduta são os filmes, a 

televisão, a publicidade”. Que começam transformando o modo de vestir e 

terminam provocando uma ‘metamorfose dos aspectos morais mais 

profundos’. 

Para Debert (2012, p. 23), “a visibilidade alcançada pela velhice é, antes, um 

compromisso com um tipo determinado de envelhecimento positivo”. O fato é que, em meio 

às imagens e notícias que anunciam a longevidade como uma conquista e anunciam narrativas 

com exemplos do “envelhecimento de sucesso”, acaba-se por negar e nos afastar de 

discussões sobre a velhice, já que se apoiam em signos predominantemente aspiracionais – 

como a hiperatividade, a felicidade constante, a realização de sonhos e a superação de 

obstáculos, entre outros. Diante de tudo isso, cabe perguntar: o que é envelhecer na 

contemporaneidade? 

No 5º Simpósio Internacional “Comunicação, consumo e modos de envelhecimento no 

contemporâneo”
26

, realizado no 6º Congresso Internacional em Comunicação e Consumo 

(Comunicon 2016), iniciativa do PPGCOM-ESPM, seis pesquisadoras de diferentes áreas – 

compreendendo a antropologia, a gerontologia, a psicanálise, a história, a comunicação e a 

psicologia – apresentaram suas pesquisas no sentido de debater acerca dos modos de 

envelhecimento na atualidade. Como cruzar dados demográficos, narrativas de vida e 

biomédicas? Apesar das diferentes abordagens, uma coisa é certa: discutir a velhice e o 

envelhecimento ainda é um tabu, especialmente quando as narrativas midiáticas fortalecem os 

preconceitos que já existem, e desse modo os evidenciam e reproduzem. 
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<http://g1.globo.com/hora1/noticia/2016/12/geracao-100-mostra-como-vive-terceira-idade-no-reino-unido.html>. 

Acesso em: fev. 2017. 
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 A programação e demais informações do evento se encontram disponíveis em: 

<http://www2.espm.br/comunicon-2016>. 

http://especiais.g1.globo.com/hora1/vc-no-hora1/?form=http://plataformacolaborativa.globo.com/campaign/75
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De acordo com Virpi Ylänne (2015), as imagens das pessoas mais velhas na mídia 

precisam atender a certos critérios – precisam passar pelo “casting”
27

 ou a seleção que irá 

definir se essas pessoas atendem, ou não, às necessidades dos produtos ofertados e os 

propósitos das empresas –, e assim endossar o conceito de marketing criado para os mesmos. 

Ylänne (2015, p. 6) chama atenção ainda em relação aos tipos de representação nos 

quais os mais velhos são comumente caracterizados pela mídia: o indivíduo que é o exemplo 

perfeito de quem envelheceu “com sucesso” (golden ager); o avô ou avó perfeitos (perfect 

grandparent); o indivíduo associado a um legado (legacy); o divertido, cômico (comedic); as 

celebridades endossantes (celebrity endorser); e o “sobrevivente” (coper), aquele que vive 

algum problema em relação ao qual o produto ou serviço anunciado promete ajudar. 

Para a referida autora, o problema dessas representações é que elas muitas vezes 

transmitem uma mensagem distorcida do que é envelhecer. São discursos dominantes que 

estereotipam o envelhecimento por meio de imagens restritas às áreas farmacêutica, da saúde 

e financeira – como se a vida das pessoas idosas se restringisse a essas situações apenas 

(YLÄNNE, 2015). 

A predominância da mensagem “tenha o controle do seu envelhecimento” e as 

representações unicamente positivas costumam indicar ainda uma situação financeira que não 

é real, seja por meio de qualquer um dos tipos caracterizados – ora pelas celebridades que 

endossam representações idealizadas, ora pelas que “humilham” os mais velhos colocando-os 

em situações de humor duvidoso, ou deboche, conforme observa Castro (2015). 

Não pretendemos aqui aprofundar uma discussão sobre o envelhecimento ao longo da 

história, mas para refletirmos sobre a contemporaneidade é necessário considerar traços 

sociais de como a velhice tem sido tratada e compreendida, como era periodizada e sua 

organização social. Ou quais diferenças e semelhanças se apresentam entre o passado e a 

modernidade.  

Se pensarmos no século XX, período ao qual nos referimos no capítulo anterior ao 

tratarmos sobre os alicerces das novas subjetividades que irão culminar na modernidade, 

veremos como a industrialização, a urbanização e a proletarização alteraram o modo como a 

sociedade passou a se organizar em relação à periodização da vida. 

                                                 
27

 O termo refere-se à seleção de componentes para o elenco. É utilizado na produção de filmes e campanhas 

publicitárias, a partir da definição e conceito construídos para os personagens que irão integrá-los. 
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Para Cole e Edwards (2005), além daqueles que viviam nas zonas rurais como 

trabalhadores e fazendeiros, os mais velhos que viviam nos grandes centros urbanos e 

ocupavam funções médias, ou seja, não eram grandes proprietários, homens ricos, eram 

pequenos comerciantes, artesãos e tecelões e ganhavam pelas horas que produziam. Quando 

não podiam ou não puderam mais trabalhar nessas ocupações, até devido ao avanço dos novos 

modos de produção e crescimento do comércio, eram agregados às famílias que os tinham em 

posições servis, como cuidadores da casa, da cozinha e outros serviçais, ou ainda se tornavam 

condutores, carvoeiros, etc. No caso das mulheres, a situação era pior no sentido que estavam 

restritas as ocupações como serviçais da casa. 

Com a expansão do modo de produção capitalista, o sistema precisa ampliar sua 

produção para atender às novas demandas e seus lucros; para isso, torna-se necessária uma 

mão-de-obra jovem e apta para essa fase que ainda solicita mais força física que intelectual. 

Desse modo, são os mais jovens que deixam as zonas rurais em busca de oportunidades nos 

grandes centros urbanos. Esse movimento que tem início no século XIX, ainda acontece em 

muitos países, mesmo com as transformações ocorridas – é nos grandes centros que se 

concentra o capital ou os meios de produção. Trazendo para nossa realidade, basta pensar em 

São Paulo, como grande centro urbano, que ainda hoje recebe migrantes de todo o país e do 

mundo.  

Em um estudo sobre a história da velhice, Pat Thane (2005) nos mostra que a 

revolução na longevidade ocorreu a partir dos novos hábitos de saúde na alimentação e 

higiene. Progressos na medicina foram os grandes responsáveis por aumentar a expectativa de 

vida, por meio da prevenção e da cura de doenças. Thane (2005) evidencia que isso aconteceu 

em boa parte dos países industrializados do Ocidente; porém, ainda assim muitas pessoas 

vivem mais, mas não necessariamente em condições que possam garantir uma melhor 

qualidade de vida. 

Nos pontos levantados por Thane (2005) sobre as mudanças de hábitos e as mudanças 

promovidas pela medicina, a idade sempre foi definida pela aparência, e percebida também 

pela saúde e capacidade física. Como a autora explica, ao longo dos séculos a aparência, ou 

como as pessoas se apresentam – o vestuário, o uso de acessórios e até o corte de cabelo – foi 

mudando. Se em décadas atrás os jovens procuravam parecer mais velhos (SEVCENKO, 

1998), hoje são os mais velhos que procuram parecer mais jovens.  

Embora na atualidade as indústrias farmacêutica e cosmética prometam oferecer um 

exército de vitaminas e cremes no combate às marcas e sinais do tempo, um dos pontos que 
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devem ser observados nesse processo que determina o “parecer velho” é o dress code, ou as 

regras, o código de vestuário, como destaca Thane (2005). O termo, que inicialmente tinha 

como objetivo servir como protocolo do que vestir em determinadas ocasiões, especialmente 

as formais, acabou sendo popularizado pelo campo da moda no sentido de direcionar o tipo de 

vestimenta para os eventos sociais – de casamentos a festas de gala. Basta pensarmos em 

como algumas pessoas ainda organizam suas roupas – as roupas para trabalhar, as roupas para 

as festas, para o fim-de-semana, para entrevista de emprego, etc. No século XIX, por 

exemplo, as mulheres mudavam o modo de se vestir depois que se casavam. Na viuvez, o luto 

também deveria ser sinalizado por meio de suas roupas e cores que vestia, no caso, a cor 

preta. 

Essa formalidade no modo de se vestir comunicava, de certa forma, a periodização 

cronológica e o status social. Não bastavam atitudes austeras, era necessário imprimir 

compostura na aparência. Com o tempo, essas formalidades foram, senão desaparecendo, 

sendo pouco adotadas pela sociedade. E os novos estilos de vida são responsáveis por essas 

mudanças. O jeans e camisetas, que já foram indumentária específica de trabalhadores, e 

posteriormente peças ícones da juventude, por exemplo, passaram a ser usados, desde que se 

queira, em qualquer idade. Assim como os tênis, adotados no passado quase que 

exclusivamente para prática de esportes, hoje fazem parte do dia-a-dia de muitas pessoas. 

No contexto dessa pesquisa, cabe discorrer sobre esse ponto de vista, porque um dos 

papéis da ampliação da moda na contemporaneidade foi o de proporcionar inúmeras 

possibilidades às aparências e torná-las menos formais. Essa ruptura que a moda passa a 

imprimir nas aparências se faz notar, por exemplo, por meio de idiossincráticas senhoras 

nova-iorquinas que chamaram a atenção na internet por seus extravagantes modos de se 

vestir.
28

 Além da moda, a indústria de cosméticos e a medicina estética, somadas aos hábitos 

de atividade física, irão alterar, e muito, a maneira como as pessoas passaram a lidar com sua 

própria aparência e, é claro, com a dos outros. 

Em seus estudos sobre a velhice, Debert (2012) explica que foi a partir dos anos 1970 

que a pesquisa sobre a velhice começou a se fazer presente. Até o final da década de 1960, os 

estudos estavam basicamente apoiados em duas teorias – a da atividade dos idosos ou do seu 

desengajamento perante à vida –, e ambas partiam da premissa da velhice como uma etapa de 

                                                 
28

 Disponível em: <http://www.advanced.style/>. Acesso em: fev. 2017. 

http://www.advanced.style/
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perda de papéis sociais. Os mais velhos eram vistos como uma minoria desprivilegiada, 

especialmente num tempo em que as taxas de natalidade cresciam. 

Vale ressaltar ainda a diferença de percepção da idade em cada geração. Para uma 

geração que teve como referência a velhice de seus pais, os quais não usufruíram de tantas 

comodidades para se locomover nem tampouco dos avançados recursos disponíveis pela 

medicina, a velhice era vivida de forma muito diferente que pela geração seguinte. Como 

explica Debert (2012, p. 77, aspas no original), “os nascidos nas duas últimas décadas do 

século XIX (...) que viram os americanos chegarem à lua, [não] tinham a atitude dos velhos 

contemporâneos de negação da morte, mas pensavam: ‘morreremos, mas jamais 

envelheceremos’”.  

Nas sociedades ocidentais, as idades cronológicas estão relacionadas a “um 

mecanismo básico de atribuição de status (maioridade legal), de definição de papéis 

ocupacionais (entrada no mercado de trabalho), de formulação de demandas sociais (direito à 

aposentadoria)” (DEBERT, 2012, p. 46); ou seja, aos direitos e deveres do cidadão. Assim 

como, nas questões da composição de estruturas familiares e geracionais, que a partir dos 

anos 1980 mais notadamente, com núcleos familiares mais variados, filhos, pais e avós 

tornam-se cada vez mais próximos no sentido de dividirem os mesmos espaços sociais e 

estilos de vida. 

Na contemporaneidade, podemos observar mulheres que se tornaram mães e/ou avós 

aos 45 anos, e assim passaram a dividir com seus filhos, ou pessoas mais jovens, as mesmas 

experiências. E ao mesmo tempo, resgatando tradições e hábitos, desde situações complexas – 

como o parto natural e a opção de se dedicar a cuidar exclusivamente dos filhos e abandonar o 

trabalho – às simples, como aulas de crochê, tricô e costura como hobbies. 

Debert (2012) explica que o curso da vida moderno é o reflexo da produtividade 

econômica ancorada na lógica fordista. Nas sociedades pós-fordistas viveríamos a experiência 

do apagamento dessa periodização a partir da multiplicidade de estilos de vida e uma 

economia mais baseada no consumo que na produtividade.  

Alguns fatores foram determinantes para que a velhice seja representada pela mídia 

como a vemos hoje. A apropriação do corpo como um bem capital e (ao menos teoricamente) 

possível de ser controlado, por meio de índices e taxas de performance de saúde. A 

configuração socioeconômica da sociedade neoliberal, que irá inaugurar um novo projeto 
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social alicerçado no empreendedorismo, tem ênfase na gestão do eu como um projeto 

individual. 

 

2.2 O IMPERATIVO DA BELEZA E DA JUVENTUDE 

Os contos de fadas na modernidade há décadas multiplicam um ideal de beleza 

feminino que está associado à utopia da eterna juventude. Nesses contos, jovens princesas ou 

aspirantes protagonizam a perfeição em sua beleza juvenil, aliada a atributos como inocência 

e bondade. Frequentemente são vítimas de uma vilã – a temível bruxa. Em contraponto com a 

virtuosa figura da jovem princesa, a aparência da bruxa é invariavelmente marcada por 

características que evidenciam sua feiura, tais como a pele enrugada, verrugas no rosto, 

cabelos brancos e maltratados, corpo e roupas em desalinho. 

“Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?”, indagava diariamente 

em frente a um espelho mágico a madrasta da princesa que ficou conhecida como Branca de 

Neve.
29

 Para manter-se bonita e jovem, a madrasta utiliza subterfúgios que a transformam na 

vilã da história. “Branca de Neve” é apenas uma das histórias mais conhecidas que inspirou 

várias outras, que neste século continuam repetindo esta mesma narrativa. Outro exemplo, é a 

animação “Enrolados” (Tangled, Nathan Greno e Byron Howard, EUA, 2010)
30

, história na 

qual uma princesa é raptada ainda quando bebê por uma bruxa que se faz passar por sua mãe, 

para que, desse modo, possa usufruir dos poderes mágicos dos cabelos da princesa – que 

representam a fonte da juventude e a “cura” da velhice. 

“Branca de Neve” e outros contos foram revisitados por Hollywood em produções que 

deixam de lado o gênero fantasia e se apresentam como comédias românticas, visando atingir 

um público mais numeroso. Não raro, estas produções recebem investimentos milionários – 

efeitos especiais, atrizes e atores consagrados e uma atenção especial ao figurino, por 

exemplo, nesses tempos de imagens espetaculares. As características das personagens das 

princesas também sofreram alterações. Estas, permanecem bondosas, jovens e belas, mas não 

são mais tão ingênuas como no passado. Tornaram-se heroínas dos tempos em que o chamado 

“empoderamento feminino” está sob os holofotes também na indústria cinematográfica de 

Hollywood.  

                                                 
29

 Originalmente o conto é alemão e foi compilado pelos Irmãos Grimm. Em 1937, foi adaptado para o cinema 

pela Disney (Snow White and The Seven Dwarfs, EUA, 1937). Desde então tem recebido várias versões. 
30

 Originalmente, trata-se do conhecido conto sobre “Rapunzel”, que é de domínio público e foi adaptado pela 

Disney. Disponível em: <http://www.imdb.com/title/tt0398286/?ref_=nv_sr_>. Acesso em: fev. 2017. 

http://www.imdb.com/title/tt0398286/?ref_=nv_sr_
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De todo modo, a trama se repete: histórias com narrativas que retratam a luta entre 

heroínas e vilãs, sendo que as primeiras são predominantes bondosas, justas, belas... e jovens. 

Enquanto isso as vilãs são más, desonestas, feias (ou lindas apenas por fora, porque guardam 

um terrível segredo, sua “fraqueza”) porque são velhas. A fraqueza das vilãs é o motivo pelo 

qual elas lutam para se apoderar da beleza da heroína e, especificamente, de sua juventude. 

Ah, a tão almejada juventude... Ela seria o signo da beleza eterna. 

Na literatura, a busca ancestral da fonte da juventude pode ser encontrada, por 

exemplo, em “O Retrato de Dorian Gray” (The Picture of Dorian Gray, Oscar Wilde, 1890), 

a história sobre o jovem que faz um pacto sombrio para permanecer belo, jovem e imortal, 

enquanto apenas a pintura de seu rosto em um quadro irá envelhecer. Já o best seller dos anos 

1980, “Horizonte Perdido” (Lost Horizon, James Hilton, 1933) narra a história de uma cidade 

ficcional chamada Shangrilá, que ainda hoje é muitas vezes utilizada como um sinônimo do 

paraíso – um lugar perfeito onde a felicidade é permanente. Na idílica cidade, o tempo parece 

não existir, vive-se “o agora” e seus habitantes seriam imortais ou envelheceriam muito 

lentamente. Por ser uma cidade sem guerras, excessos, onde as pessoas se respeitavam 

mutuamente, e viviam de acordo com as regras da cidade, Shangrilá abrigaria assim o segredo 

de uma juventude permanente. Não podemos deixar de citar ainda a lenda do Santo Graal, 

tema recorrente de filmes épicos e de aventura: trata-se de uma relíquia em formato de cálice, 

que acredita-se ter o poder da cura e ser a fonte da juventude. 

De acordo com Umberto Eco (2007), a beleza, aquela enaltecida pelas Belas Artes, 

sempre esteve relacionada ao culto do corpo, e, em muitos casos, ao corpo nu. Das esculturas 

gregas às pinturas renascentistas, ao advento da fotografia e do cinema, e mais tarde aos 

editoriais de moda e beleza como conhecemos hoje. Pela sua historicidade, não é possível 

falar de um modelo de beleza, pois “devemos fazer um esforço para ver como diferentes 

modelos de beleza coexistem em uma mesma época e como outros se remetem mutuamente 

através de épocas diversas” (ECO, 2007, p. 14). Assim, as imagens bem como os textos, 

servem para reconstruir as múltiplas ideais de beleza que temos como referências ao menos 

desde a Grécia Antiga, segundo o autor. 

Além do estudo sobre a beleza retratada em imagens ao longo dos séculos, através das 

artes de modo geral, os autores consideram que não apenas múltiplas belezas coexistiram nas 

diferentes épocas históricas, como o uso da palavra da beleza. Para Eco (2007), a palavra 

“beleza” vem sendo associada ao que é bom. Relacionamos o belo, a beleza, a algo que nos 

agrada ou nos faz bem, que desejamos e queremos ter. Embora, possamos considerar algo 
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belo e não necessariamente o desejar, usamos o adjetivo para enaltecer sua qualidade, a da 

beleza. Em um exemplo bastante simples, basta observarmos nas mínimas ações no nosso dia-

a-dia como o uso da palavra é empregado de forma quase moral. Quando adjetivamos por 

exemplo, as ações de crianças ao dizermos “não faça mais isso porque é feio”, em repreensão, 

ou “que coisa linda”, como aprovação ou elogio. 

Mas ainda que não exista um padrão definitivo de beleza e ela possa ser diversa, as 

imagens das Belas Artes parecem enaltecer um determinado tipo de beleza por intermédio de 

um contraponto que pode ser a feiura. As mulheres mais velhas raramente são representadas 

por meio desse aspecto. Quando retratadas, são associadas ao fim da vida, como na obra de 

Hans Baldung Grien, “As três idades do homem e a morte” (1541-1544); ou na modernidade, 

em uma possível crítica a como a sociedade enxerga a mulher, Gustave Klimt, no início do 

século XX, compôs a obra “As três idades da mulher” (1905). Em ambas as obras podemos 

observar notadamente a diferença que se apresenta na representação da aparência entre as 

duas primeiras fases da vida – a infância e a idade adulta – e a mulher ao envelhecer.  

 

Figura 1: “As três idades do homem e a morte” 

 

Fonte: A Mansão de Quelícera
31  

                                                 
31

 Disponível em: <http://www.casthalia.com.br/a_mansao/obras/baldung_tresidades.htm>. Acesso em: jan. 

2017. 

http://www.casthalia.com.br/a_mansao/obras/baldung_tresidades.htm
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Figura 2: “As Três Idades da Mulher” 

  

Fonte: Site Gustav Klimt
32

 

 

Não iremos nos estender na temática da beleza nas artes ou mesmo nos contos de 

fadas. Nem mesmo é nosso objetivo fazer um estudo sobre a beleza, a não ser do ponto de 

vista de como a mídia concebe seu ideal. Entretanto, compreendemos que se faz necessário 

em nossa pesquisa observarmos estas abordagens, dado que revelam uma abordagem da 

beleza ao longo dos tempos, e especialmente no caso das mulheres, associada à juventude e 

também à bondade ou ao que é bom. 

Considerando que nossa pesquisa busca refletir sobre o envelhecimento feminino a 

partir do espírito do tempo da modernidade, que tem seus alicerces no entretenimento e na 

vida como espetáculo, interessa-nos a beleza do ponto de vista do consumo. Compramos, nos 

maquiamo-nos, vestimo-nos, comportamo-nos seguindo o proposto do mass media (ECO, 

2007) – do cinema ou da televisão, das revistas ou da internet, como também por meio de 

nossas referências ou como nos sociabilizamos. Precisamos ir além para compreender o 

consumo dentro do complexo sistema de representações e significados da contemporaneidade. 

O fenômeno do consumo define um sistema de representações e práticas 

fundamental na cultura contemporânea, estudar seus significados é, portanto, 

abrir uma importante discussão sobre o imaginário que nos cerca, sobre a 

comunicação e sobre as relações sociais (ROCHA E BARROS, 2008, p. 

186). 

Na modernidade, a beleza tornou-se qualidade imperativa, especialmente no caso das 

mulheres, e deixa de ser efeito da natureza. De fato, a beleza “revela-se como signo de eleição 
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 Disponível em: <http://www.gustav-klimt.com/The-Three-Ages-Of-Woman.jsp>. Acesso em: jan. 2017. 
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ao nível do corpo, assim como o êxito é no plano dos negócios (...) a verdade é que a beleza 

constituiu um imperativo tão absoluto pelo simples facto de ser uma forma do capital” 

(BAUDRILLARD, 2007, p. 140).  

É nesse sentido que tratamos o consumo da beleza, como forma de capital, como signo 

da juventude, como “uma atividade social, primordialmente como o consumo de signos” 

(FEATHERSTONE,1995, p. 122), e do ponto de vista do processo do envelhecimento 

feminino. 

É relevante considerarmos ainda nesse processo histórico e das múltiplas ideias da 

beleza, que o início do século XX será o tempo da exaltação ao futurismo na modernidade. O 

fascínio por máquinas nos levou a pensar nos robôs e o desejo da perfeição do ser humano. O 

corpo, nesse sentido, desde a Revolução Industrial irá representar um capital humano. 

Inicia-se aqui a estação definitiva da estética industrial: a máquina não deve 

mais esconder a própria funcionalidade sob os ouropéis da citação clássica, 

(...) a forma segue a função, e mais bela será a máquina quanto mais capaz 

de exibir a própria eficiência. Também nessa nova temperatura estética, 

todavia, o ideal de um design essencial alterna-se ao ideal do styling, onde a 

máquina recebe formas que não derivam de sua função, mas visam torná-la 

esteticamente mais agradável e mais capaz de fascinar os seus possíveis 

usuários (ECO, 2007, p. 394, grifos no original). 

A fonte da juventude não foi descoberta, mas a partir das visões futuristas, da 

medicina e da tecnologia, foi possível aperfeiçoar essa máquina chamada corpo, tornando-a 

mais eficiente e esteticamente bela, melhorando sua performance. Este novo fundamento irá 

encontrar as condições favoráveis para se desenvolver no auge do neoliberalismo quando se 

irá exigir melhores performances não apenas das máquinas, das transações comerciais em 

escala mundial, assim como das pessoas. 

Plástico, moldável, inacabado, versátil, o homem tem-se configurado de 

diversas maneiras pelas histórias e pelas geografias. Mas parecem ter sido as 

formações sociais baseadas na economia capitalista - desenvolvidas nos 

últimos três séculos no mundo ocidental - as que urdiram o leque mais rico 

de tecnologias para a moldagem de corpos e subjetividades (SIBILIA, 2002, 

p. 10). 

Nos anos 1980, no auge doutrina neoliberal “foi a era de ouro da ideologia do auto-

interesse, do culto à frivolidade, da adoração do poder e do status” (FREIRE FILHO, 2003, p. 

73), é quando entra em cena a lógica do narcisismo e do prestígio social fundamentados na 

boa forma física e na beleza, inscritos como direito e dever de todos. Jane Fonda aparece 

nesse período como a rainha da ginástica aeróbica. É nesse contexto que irá despontar a 

expressão estilo de vida, no sentido utilizado pela sociologia (FREIRE FILHO, 2003) e que 
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irá se apresentar uma pedagogia midiática, por meio das revistas femininas e programas de 

televisão, sobre o que vestir, o que comer, onde se divertir, como se comportar, e claro, o que 

fazer para cuidar do “eu como projeto”. Assim, os estilos de vida passam a ser consumidos 

como mercadorias. Como em uma loja de departamentos, os estilos de vida pret-à-porter 

podem ser consumidos e trocados de acordo com os signos em voga, que por intermédio dos 

dispositivos midiáticos irão corroborar o que é ou não bom, e assim ascender ao status social 

a que se aspira. Os estilos de vida irão servir como “uma (precária) âncora identitária” 

(FREIRE FILHO, 2003, p. 74). 

O mote “Operação Verão” é anunciado há algumas décadas pelas revistas femininas 

que apresentam uma série de receitas para se conquistar a chamada “boa forma”. A 

“operação” faz parte de um plano que inclui uma maratona de dietas e exercícios com o 

objetivo de conquistar uma “barriga tanquinho”, acabar com a celulite e perder o máximo de 

peso possível para vestir o biquíni e “não fazer feio” na estação considerada a mais esperada 

do ano. Curiosamente, esta mesma estação só não é tão bem-vinda quando o assunto é a pele. 

Como parte das prescrições, o banho de sol é o inimigo número um da beleza. A 

recomendação do uso de filtro solar vai além da questão de saúde. Trata-se de um verdadeiro 

combate às rugas e manchas, vistas como imperfeições. 

Essa supervalorização do corpo juvenil considerado como parâmetro do belo 

contribuiu para que se consolide um mercado voltado para o consumo de um estilo de vida 

que viria a ser associado ao culto ao corpo – academias de ginástica, clínicas de estética, 

certos campos da medicina estética e os novos conhecimentos específicos e procedimentos 

cirúrgicos – além de dietas, vitaminas e um arsenal de cosméticos antienvelhecimento 

passaram a integrar os cuidados com o corpo. Mais que conquistar uma boa saúde, passa a 

vigorar a premissa da aparência juvenil como sinal de saúde e da beleza. Jane Fonda se 

apresenta como entusiasta e se oferece como um modelo a ser seguido, desde os anos 1980. 

Hoje septuagenária, pretende ser “a nova cara cultural da terceira idade”. 

De acordo com Baudrillard (2007, p. 148) “os (...) signos intercambiam-se no quadro 

de personalização, na manipulação ansiosa e perfeccionista da função/signo-corpo”. A 

associação do corpo com a beleza e da performance à juventude se expressa na modernidade 

como um projeto de combate ao envelhecimento. Obviamente, o indivíduo é parte desse 

projeto. O indivíduo como projeto e sua autogestão é acionado a todo momento – como 

empreendedor de si, ele precisa performar – “estamos todos envolvidos no projeto de 
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construção e manutenção de uma aparência, de uma imagem, de um estilo, ao mesmo tempo 

particular e socialmente desejável” (FREIRE FILHO, 2003, p. 72) 

Enquanto no passado prevalecia uma moral burguesa que rejeitava e condenava a 

nudez, com a revolução sexual dos anos de 1960 há uma mudança no olhar. De certa forma, 

ao mesmo tempo que condena-se, estimula-se e premia-se pela sua disposição à exibição do 

corpo. Assim, o olhar contemporâneo irá julgar não a nudez, mas a perfeição das curvas do 

corpo e do rosto, as silhuetas harmoniosas e bem-definidas. Esta nova moralidade está sob o 

efeito da pedagogia exercida pela estetização, pela relevância do design e do styling.
33

 Da 

estética industrial dos séculos XIX e XX, iremos para estética digital, que marcará os 

parâmetros atuais de beleza, eliminando todo e qualquer indício de imperfeição. A resolução 

dos corpos deve se adaptar à resolução dos dispositivos técnicos de visualização.  

A partir desta mudança, a reformulação moral que está em andamento é dada pelas 

condições impostas pelas telas, num primeiro momento monocromáticas, hoje high definition. 

As telas, mais do que os impressos, colocam os parâmetros técnicos de reprodução e 

distribuição dos corpos mais aptos para serem exibidos. As imagens digitais exigem a 

eliminação de tudo aquilo que quebre a simulação de um mundo perfeitamente eterno – como 

as rugas por exemplo. Afinal “como pretender que o velho corpo humano – tão primitivo em 

sua organicidade – não se torne ‘obsoleto’?” (SIBILIA, 2002, p. 15, aspas no original).  

 Para Birman (2010, p. 31, grifo no original) “se o hedonismo foi indubitavelmente a 

marca distintiva da modernidade, isso se deve ao lugar primordial concedido ao corpo, de 

forma que este foi alçado, agora e neste contexto, à condição de bem supremo”. Nesse 

sentido, o corpo está tão associado à beleza quanto esta está associada à juventude. Enquanto 

valor, a juventude é celebrada por meio da boa aparência – ou da aparência que não remete à 

velhice – e por meio de atitudes que irão caracterizar sexualidade e felicidade. Nesta 

perspectiva, um corpo que envelhece ou não aparenta juventude, deixa de ser belo. 

 

 

 

                                                 
33

 A palavra deriva de “estilo” e tem relação também com stylist, ou estilista. O uso da palavra styling passou a 

ser amplo na indústria da moda no sentido de criar uma imagem para o produto, uma personificação, ou deixá-lo 

mais atraente e reforçar um conceito de marketing. Desde os anos 1990 o termo vem sendo empregado para 

designar profissionais específicos, como o personal stylist, alguém que irá cuidar da imagem enquanto aparência 

de uma pessoa, em geral, artistas, celebridades, modelos.  
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2.3 O DUPLO VIÉS DO PRECONCEITO NO ENVELHECIMENTO FEMININO 

Ao mesmo tempo em que se apresentam as manifestações midiáticas que anunciam e 

celebram o envelhecimento considerado bem-sucedido, no período em que esta pesquisa 

estava sendo desenvolvida foram publicadas várias notícias, entrevistas, matérias e denúncias 

acerca do idadismo e do sexismo, especialmente na indústria do entretenimento, no cinema 

hollywoodiano e na música, tendo à frente celebridades femininas. 

Em dezembro de 2016, ao receber o prêmio de mulher do ano pela Billboard, a 

cantora pop Madonna fez um desabafo sobre as adversidades que teve que enfrentar por ser 

mulher. Em seu discurso
34

, além de denunciar o sexismo a que as mulheres estão sujeitas, por 

parte de homens e também de outras mulheres, Madonna criticou o idadismo ao afirmar que 

em nossa sociedade, no caso das mulheres, “envelhecer é um pecado” que irá se manifestar 

por meio de críticas, humilhações e perda de espaço no campo profissional. 

Estratégia de marketing ou não da cantora, Madonna não é a única a se manifestar 

sobre esse tema na atualidade. Ativistas e celebridades feministas têm se pronunciado sobre o 

assunto. O movimento feminista volta à tona nos meios de comunicação e nas ruas, e coloca 

as discussões sobre gênero, idadismo e sexismo sob os holofotes de Hollywood. A campanha 

This is what a feminist look like
35

 teve adesões não apenas de mulheres como também de 

homens famosos como Benedict Cumberbatch e o ex-presidente Barack Obama.
36

 

Em um vídeo intitulado Last F**kable Day  (EUA, 2015)
 37

, as atrizes Julia Louis-

Dreyfus, Tina Fey, Patricia Arquette e Amy Schumer festejam o dia em que Dreyfus 

completará 45 anos e irá começar a perder papéis por conta da idade. Ao receber o prêmio de 

melhor atriz-coadjuvante em 2015, Patricia Arquette fez um inflamado discurso na 87ª 

cerimônia de entrega do Oscar sobre o sexismo em Hollywood em relação às mulheres: 

Para cada mulher que deu à luz, para cada contribuinte e cidadão deste país, 

temos lutado pela igualdade de direitos de todo mundo. É hora de ter 

                                                 
34

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=rlNeksnlbwI>. Acesso em: fev. 2017.  
35

 Disponível em: <http://www.elleuk.com/fashion/celebrity-style/articles/g23464/feminism-t-shirt-tom-

hiddleston-benedict-cumberbatch-emma-watson/>. Acesso em: fev. 2017. A campanha foi uma inciativa entre a 

revista ELLE-UK e a ONG The Fawcett Society (http://www.fawcettsociety.org.uk/). 
36

 Disponível em: <http://uk.reuters.com/video/2016/06/14/obama-this-is-what-a-feminist-looks-

like?videoId=368920743>. Acesso em: fev. 2017. 
37

 Produção Inside Amy Schumer. Disponível em: <http://www.imdb.com/title/tt3791186/fullcredits/>; 

<https://www.youtube.com/watch?v=XPpsI8mWKmg>. Acesso em: fev. 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=rlNeksnlbwI
https://www.youtube.com/watch?v=XPpsI8mWKmg
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igualdade de salários uma vez por todas. E igualdade de direitos para as 

mulheres nos Estados Unidos da América.
38

 

A igualdade de direitos na remuneração é apenas uma das controvérsias do sexismo 

existente em Hollywood, onde as mulheres representam apenas 30,2% de todos os 

personagens nos 100 filmes de maior bilheteria distribuídos nos Estados Unidos.
39

 As atrizes 

Catherine Zeta-Jones e Maggie Gyllenhaal se pronunciaram sobre o idadismo na indústria 

cinematográfica hollywoodiana. Zeta-Jones declarou
40

 que há poucos para papéis para 

mulheres de sua idade, 46 anos, não porque não há roteiros, mas porque, segundo a atriz, os 

big bosses (“chefões”) de Hollywood entendem que não há público e audiência para filmes 

com mulheres nessa idade. Gyllenhaal declarou-se desapontada
41

 pelo fato de ter sido 

considerada “muito velha” aos 37 anos para formar um par romântico com um ator de 55. 

Em tempos que se apresentam estrelas de cinema cada vez mais jovens, a atuação das 

mulheres com mais de 40 anos tem sido limitada. Do mesmo modo, podemos dizer do 

ambiente corporativo. 

 Esses discursos reacendem a denúncia já feita por Sontag (1972) sobre o duplo viés 

do envelhecimento, ressaltando o duplo preconceito a que estão sujeitas as mulheres 

especialmente quando atingem a meia-idade. Embora o envelhecimento ainda seja um tabu 

para homens e mulheres, por nos fazer refletir sobre nossa finitude, as mulheres são mais 

discriminadas porque estão sujeitas a perderem o papel de objeto sexual e reprodutor que lhes 

é atribuído. Dadas as condições sociais da mulher, Sontag (Idem) aponta que o duplo viés se 

dá à medida que as mulheres (ainda) ocupam uma posição inferior e de objeto na sociedade. 

A escolha da nossa pesquisa pelo envelhecimento do gênero feminino justifica-se por esse 

entendimento. 

Do ponto de vista do materialismo histórico, Simone de Beauvoir (1980) explica que 

as mulheres estão submetidas à opressão do sistema econômico, como os operários e 

trabalhadores, e não às diferenças sexuais. Foi o aparecimento da propriedade privada que 

assegurou aos homens todos os direitos, que antes pertenciam à mulher e ao seu clã – a 

                                                 
38

 Disponível em: <http://www.theguardian.com/film/2015/feb/22/patricia-arquette-oscars-speech-equal-pay-

women>. Acesso em: fev. 2017. 
39

 Disponível em: <http://www.theguardian.com/film/2015/sep/27/geena-davis-institute-sexism-in-film-industry 

e http://seejane.org/>. Último acesso em: jan. 2017. 
40

 Disponível: <http://www.nme.com/news/film/catherine-zeta-jones-calls-out-ageism-in-hollywood-57>. 

Acesso em: fev. 2017.  
41

 Disponível em: <http://jezebel.com/aging-actress-maggie-gyllenhaal-too-old-to-play-55-year-

1705998078?rev=1432216488302>. Acesso em: fev. 2017. 

http://www.theguardian.com/film/2015/feb/22/patricia-arquette-oscars-speech-equal-pay-women
http://www.theguardian.com/film/2015/feb/22/patricia-arquette-oscars-speech-equal-pay-women
http://www.theguardian.com/film/2015/sep/27/geena-davis-institute-sexism-in-film-industry
http://seejane.org/
http://www.nme.com/news/film/catherine-zeta-jones-calls-out-ageism-in-hollywood-57
http://jezebel.com/aging-actress-maggie-gyllenhaal-too-old-to-play-55-year-1705998078?rev=1432216488302
http://jezebel.com/aging-actress-maggie-gyllenhaal-too-old-to-play-55-year-1705998078?rev=1432216488302
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mulher passa a ser confinada à servidão doméstica. Essa situação coloca as mulheres no papel 

do “Outro” aos olhos do homem (BEAUVOIR, 1980). Para a autora, as mulheres se 

emanciparão somente quando puderem participar de fato do modo de produção.  

As mulheres são ainda julgadas por sua aparência em todos as áreas da vida social e 

no campo profissional. Homens grisalhos são charmosos. Suas rugas denotam experiência, 

maturidade. Mulheres com cabelos brancos são desleixadas. As rugas no rosto de uma mulher 

são vistas como descuido, negligência. Homens podem ter uma “barriguinha”. Já as mulheres 

são chamadas de gordas. Enquanto os homens considerados bem-sucedidos são os que 

prosperam financeiramente, as mulheres consideradas bem-sucedidas são aquelas que se 

mantiveram belas, esbeltas e jovens.   

Algumas mulheres, por sofrerem o duplo preconceito, travam verdadeiras batalhas 

para aparentar menos idade. As mais velhas consideradas bonitas em uma sociedade sexista e 

idadista como a nossa são as que aparentam ser mais jovens do que de fato são. Nesse sentido, 

o envelhecimento diz respeito mais à aparência do que à questão biológica, porque acredita-se 

que não há beleza no envelhecer. Como elucida Castro (2016d, p. 86): 

Saúde, fitness e beleza formam um todo indissociável que fundamenta a 

noção de bem-estar e incrementa as dinâmicas do consumo. Especialmente 

no que diz respeito à aparência, e mais diretamente em relação às mulheres, 

não combater os sinais do envelhecimento se confunde com lassidão moral. 

Apesar de frequentemente bem-intencionados, os esforços para manter esta 

concepção do envelhecimento bem-sucedido podem se transformar em 

insensatez e tirania. Como dissemos, esse é um processo multifacetado, 

experimentado de modo singular por cada um de nós ao longo de toda a vida 

Em sociedades onde prevalece a cultura do relacionamento romântico, para 

preservarem seus relacionamentos amorosos as mulheres precisam se manter belas e 

sedutoras, pois, como Sontag (1972) aponta, os homens, quando mais velhos, costumam 

trocá-las por mulheres muito mais jovens que eles. Já as mulheres, enfrentam problemas e 

preconceitos para voltar a se relacionar. Embora nos dias atuais situações como essas tenham 

mudado, e as mulheres ao menos teoricamente estão mais livres e as relações amorosas e 

sexuais apresentem novas configurações, as mulheres enfrentam ainda o tabu social da 

menopausa e do declínio do coeficiente de sedução no envelhecimento. A mídia, de modo 

geral, endossa esse tabu já que prioriza em seus espaços a representação de pessoas jovens 

como exemplos de sucesso – mesmo para representar alguém mais velho, escolhe-se alguém 

de aparência mais jovem. 
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No cinema de Hollywood, enquanto atrizes cada vez mais jovens são recrutadas para 

protagonizarem como par romântico ou para papéis de heroínas, os homens envelhecem e 

continuam atuando como protagonistas, no papel de heróis ou aventureiros, como o agente 

James Bond, tendo como par romântico uma mulher de beleza ímpar, sexy e misteriosa e 

muito mais jovem. Isso porque, para uma atriz atuar como par romântico de um galã de 

cinema, ela precisa aparentar ser mais bem mais jovem do que ele. 

Das modelos voluptuosas dos anos 1980, para as andróginas dos anos 1990, às 

esquálidas dos anos 2000, que a partir dos 14 anos já começam a se preparar para a carreira, o 

imperativo para ser bela é ser jovem. Na sociedade de entretenimento e espetáculo, as 

aparências atuam como os signos que se alteram ao longo dos anos. Trata-se do fetiche da 

mercadoria descrito por Marx (1983, [1867]), que atua na contemporaneidade não somente 

por meio das vitrines e galerias, mas também por imagens que definem, por exemplo, quais 

mulheres são desejáveis ou não. 

Nas cerimônias de tapete vermelho, como a do Oscar, enquanto os homens são 

questionados pelos seus trabalhos (apenas recentemente a mídia passou a se interessar pelas 

grifes das roupas que estão vestindo), as mulheres são normalmente questionadas a respeito 

de seu styling – pela grife do seu vestido, suas joias e assim por diante. Isso porque, como 

explica Sontag (1972, p. 290, tradução nossa, aspas no original), “uma das normas de 

‘feminilidade’ nesta sociedade é estar preocupada unicamente com a aparência física”.
42

 As 

cerimônias do tapete vermelho endossam e reproduzem a ideia de que o principal papel da 

mulher na sociedade é apresentar-se bela e ditar as tendências da moda. Esta, a moda, irá 

fazer o papel de realçar, por sua vez, a beleza e a sexualidade através de decotes, fendas e 

tecidos que valorizarem o corpo. O rosto deve manter-se perfeito e o penteado e as joias 

atuam como ornamentos.  

Dois aspectos devem ser evidenciados, pois irão refletir no processo que leva ao duplo 

preconceito do envelhecimento feminino – a feminilidade e a vaidade (HINCHLIFF, 2014). 

Predominam programas, filmes e campanhas orientados para difundir a construção do 

feminino. Como um ritual, da escolha da roupa e da lingerie às unhas perfeitas, aos cabelos 

esvoaçantes e às máscaras para o rosto que prometem “um lift em 5 minutos”. E claro, a 

depilação. Tudo para aquele encontro inesquecível ou para um evento no qual a mulher irá 

apresentar, sobretudo, seus atributos físicos. Trata-se de um ritual que coloca as mulheres 
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 No original: “As one of norms of ‘femininity’ in this society is being preoccupied with one‘s physical 

appearance”. 
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como target – servindo-nos de uma expressão do mercado, e no sentido atribuído de “público 

alvo” – da cultura do sexo e que promove o prazer como entretenimento (HINCHLIFF, 2014). 

Ambos submetem as mulheres às regras que ditam como devem se comportar para que se 

afirmem, para que se mantenham como mulheres. E eternamente jovens. Por essa razão as 

mulheres são duplamente atingidas pelo envelhecimento.  

Desse modo, o envelhecer do homem é diferente ao da mulher, o que não significa 

dizer que os homens estejam livres de algum tipo de opressão. Pelo fato de a vaidade estar 

associada mais ao universo feminino, as mulheres devem se preocupar constantemente com 

sua aparência. De acordo com Sontag (1972, p. 290) “as mulheres são mais vaidosas que os 

homens porque cedem às pressões para manterem sua aparência e atender a certos critérios”.
43

 

E mais que manter um padrão de beleza, trata-se de manter as qualidades físicas desejáveis, 

atraentes. 

Como contraponto, Calasanti e Slevin (2006) criticam as feministas históricas pelo 

que consideram como seu idadismo inopinado. Para estas autoras, o idadismo é um sistema de 

desigualdade, e por isso é necessário pensar o envelhecimento e em outras relações, e não 

apenas como preconceito etário em relação às mulheres ou às mulheres de meia idade. Os 

estudos feministas tratam o assunto como “etc.”, e desse modo validam a opressão das 

mulheres e fazem com que esse preconceito se perpetue. Mesmo a crítica de Sontag (1972), 

para Calasanti e Slevin (2006), refere-se apenas à mulher de meia idade. Os mais velhos, 

homens e mulheres ainda são ignorados. 

A posição das autoras nos faz observar que mesmo os recentes movimentos feministas 

que têm se pronunciado na atualidade fazem coro sobre as questões sexistas e raciais, mas 

pouco ou nada falam sobre envelhecimento ou sobre as condições às quais estão sujeitos os 

mais velhos, como as várias formas de discriminação, abandono e violência. 

Para Neal King (2006), há décadas os estudos feministas discutem a inclusão de 

gêneros e outras questões, mas o envelhecimento continua marginal. Questão negligenciada – 

que envolve relações de opressão, de autoridade, de relações sociais, sexualidade – por uma 

sociedade que privilegia a juventude. Os velhos são estigmatizados como doentes ou não 

atraentes e costumam ser afastados do mercado de trabalho, mesmo que queiram ou precisem 

trabalhar depois de aposentados. 
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 No original: “Women are more vain than men because of the relentes pressure on women to maintain their 

appearance at a certain high standard”. 
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King (2006) ressalta que as relações de idade são complexas porque segregam 

economicamente. A opressão sobre os mais velhos atua como uma relação entre grupos com 

recursos, que compartilham autoridade, riqueza e respeito, e os sem recursos. Essa estrutura 

define como estamos organizados em relação aos mais velhos, sendo esses homens e 

mulheres, ricos ou pobres, brancos ou negros.  

O autor reconhece que, de fato, as mulheres sofrem mais porque são cobradas por 

“atributos” relacionados à beleza, à aparência de seus corpos, como mercadorias; entretanto, 

questiona se todas as mulheres sofrem por isso, ou apenas as pobres. Assim, para King 

(2006), restringir a discussão sobre o envelhecimento desse ponto de vista acaba por omitir a 

discussão central, que é a velhice. 

King (2006) alerta ainda para o fato que o considerado envelhecimento bem-sucedido 

é uma idealização que estigmatiza os mais velhos que não correspondem aos modelos 

impostos pela sociedade. 

Nesse sentido, o capitalismo como modo de produção reforça não apenas o sexismo, 

como o idadismo. Apesar da hegemonia masculina, tanto homens como mulheres estão 

sujeitos ao idadismo, mas a discussão deve-se ampliar para a estrutura econômica como um 

todo, de acordo com King (2006). Para o autor, as feministas estão perdendo a chance de 

discutir as desigualdades em relação aos mais velhos do ponto de vista das relações em geral e 

não apenas no que diz respeito às mulheres de meia idade. 

O duplo viés a que estão submetidas as mulheres trata assim do sexismo e do idadismo 

presentes na sociedade. Por um lado, esses preconceitos decorrem de uma sociedade 

fundamentada mais em valores individuais que coletivos, bem como na cultura do consumo 

do entretenimento e do espetáculo. Por outro lado, e decorrente do primeiro aspecto, trata-se 

de uma sociedade orientada para os valores da juventude. Para Sontag (1972, p. 293) “o duplo 

viés sobre o envelhecimento define as mulheres como propriedade, como objetos cujos 

valores se depreciam rapidamente com o correr do tempo”.
44

 

No cinema hollywoodiano, começam a despontar produções do gênero romance ou 

comédia tendo mulheres mais velhas, com mais de 65 anos, como protagonistas. O mesmo 

pode ser observado na mídia – no jornalismo e na publicidade. Apesar das mudanças 

promovidas pelas lutas feministas e das novas oposições que denunciam o duplo preconceito 
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 No original “The double standard about aging sets women up as property, as objects whose values depreciates 

rapidly with the march of the calendar”. Tradução livre, acima. 



67 

 

 

a que estamos submetidas, prevalecem ainda os modelos que enaltecem a aparência juvenil 

como padrão de beleza a ser exibido em qualquer idade. 

Nesse sentido, as representações que enaltecem apenas as mulheres se mostram 

apoiadas em um padrão juvenil de beleza, na felicidade constante, na sexualidade e nos 

valores da juventude assumem um sentido pedagógico e moral – como as histórias de contos 

de fadas e o embate entre o mal e o bem, ou a velhice e a juventude. Como elucida Debord 

(2016, p. 17, aspas no original): 

O espetáculo se apresenta como uma enorme positividade, indiscutível e 

inacessível. Não diz nada além de “o que aparece é bom, o que é bom 

aparece”. A atitude que por princípio ele exige é a da aceitação passiva que, 

de fato, ele já obteve por seu modo de aparecer sem réplica, por seu 

monopólio de aparência. 

Talvez, como nos ensina Beauvoir (1980), e considerando a atual participação das 

mulheres no modo de produção do qual a indústria do entretenimento faz parte, por meios de 

sua exposição midiática algumas delas possam se manifestar mas também lutar contra o 

envelhecimento e a opressão das mulheres, ao apresentar suas denúncias e intervir como 

resistência aos padrões estabelecidos. Talvez assim possamos encontrar solidariedade e 

quebrar os tabus dos quais ainda não nos libertamos. 

No próximo capítulo, apresentamos nossa pesquisa empírica que analisa a atuação de 

Jane Fonda como celebridade, empreendedora e guru de um certo tipo de envelhecimento 

feminino considerado tão bem-sucedido que ela própria se oferece como um exemplo a ser 

seguido. Veremos até que ponto as imagens e o discurso da atriz referendam o ideário 

neoliberal da gestão do eu em busca da mais alta performance; no seu caso, o manter-se 

jovem e glamourosa enquanto supostamente desfruta as benesses da terceira idade – e fatura 

com isto.  
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CAPÍTULO 3 - PESQUISA EMPÍRICA: O TERCEIRO ATO DA BARBARELLA 

 

Este capítulo apresenta uma análise a respeito dos estudos sobre celebridades e a 

crítica do corpus empírico em suas articulações a partir dos eixos que conduzem nossa 

pesquisa – envelhecimento, subjetividades e o binômio comunicação-consumo. 

A pesquisa apresenta metodologia de cunho reflexivo ancorada nos aportes teóricos 

dos estudos culturais; nos estudos de celebridades; estudos do envelhecimento; estudos 

feministas e estudos que relacionam comunicação, consumo e entretenimento.  

 

3.1 COMO ENVELHECEM AS CELEBRIDADES? 

Como discorremos ao longo dessa pesquisa, o processo histórico que conduz à 

modernidade – com o advento do comércio, do cinema, da moda –, tendo seus alicerces no 

espetáculo e no entretenimento, favorecerá a configuração das celebridades. Com a tecnologia 

operando em rede, irá se ampliar e multiplicar o papel das celebridades no sentido como 

conhecemos na atualidade e, desse modo, também os estilos de vida.  

Até meados do século passado, a expressão era usada para referir-se às estrelas de 

cinema, da televisão ou da música. Em tempos de mídias sociais como Twitter, Instagram e 

Facebook, muitas pessoas tornaram-se celebridades apenas por atrair multidões de fãs ou 

seguidores, por exemplo. Para Kellner (2004, p. 6) “a celebridade (...) é produzida e 

manipulada no mundo do espetáculo. As celebridades são os ícones da cultura da mídia, os 

deuses e deusas da vida cotidiana”. Livros de autoajuda, blogs e programas específicos sobre 

moda, saúde, bem-estar, beleza, desenvolvimento profissional tendo à frente celebridades (ou 

pessoas que se tornaram celebridades devido à sua expressão nesses meios), passaram a atuar 

como modelos identitários de uma vida idealizada. 

Nos enunciados midiáticos, além dos textos e títulos impactantes, a convocação para o 

consumo ocorre por meio da produção (espetacular) de imagens que visam destacar os signos 

do suposto sucesso das celebridades em questão (AIDAR PRADO, 2013). No caso das 

mulheres, a “boa aparência” está associada à estrita observação da disciplina em relação à 

dieta e a diversas práticas relacionadas à preservação da beleza juvenil, figurinos arrojados e 

luxuosos, sensualidade, cenários majestosos e, sobretudo, um aspecto sempre jovial e bem-

humorado. Narrativas imagéticas como essas apresentam-se como o triunfo de um certo modo 
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de ser com o qual se espera que os leitores, espectadores e/ou internautas venham a se 

identificar. Como ensina Aidar Prado (Ibidem, p. 58), essas narrativas funcionam como 

“mundos da vida protéticos”. 

Trata-se de um tipo de pedagogia imagético-midiática sobre o que vestir, o que comer, 

como ser feliz no trabalho, no amor e como envelhecer com sucesso. Dessa pedagogia 

expressa por meio de signos irão se constituir novas subjetividades, traduzidas em modos de 

ser afinados com o ideário assim promovido. 

São as miragens de personagens globalizados, vencedores e invencíveis, 

envoltos por uma aura de incansável glamour, que habitam as etéreas ondas 

sonoras e visuais da mídia; personagens que aprecem pairar acima das 

turbulências do vivo e da finitude de suas figuras (ROLNIK, 1997, p. 50). 

No caso do envelhecimento feminino, a chamada “silver tsunami” (HINCHLIFF, 

2014) tem impactado desde os negócios até a saúde e as políticas públicas, gerando uma 

emergente e importante economia que poderá definir novas vertentes em vários campos, 

como no caso do entretenimento. Para Whelehan e Gwynne (2014), as imagens do 

envelhecimento presentes na cultura popular podem revelar verdades e mentiras, perpetuar 

valores e estereótipos. 

Nesse sentido, à medida que proliferam na mídia imagens sobre um determinado 

modo de envelhecer considerado bem-sucedido, tendo celebridades como exemplos a serem 

seguidos, perguntamo-nos: como ocorrem as estratégias de comunicação e as práticas de 

consumo na reconfiguração dos modos de envelhecimento e dos estilos de vida na 

contemporaneidade? Como as narrativas de sucesso participam da constituição das 

subjetividades contemporâneas? De acordo com Aidar Prado (2013, p. 58): 

As celebridades são tão importantes como figuras paradigmáticas nos media: 

elas são apresentadas como figuras exemplares do espetáculo, enquanto 

indivíduos notáveis, que se fazem ver em sua força visual e identitária e 

funcionam como atratores modelares para narrativas de sucesso nos mundos 

imaginários. 

No que se refere ao cinema, como elucidam Falcus e Sako (2014), as narrativas 

fílmicas que têm apresentado mulheres mais velhas ou de meia-idade, assim como esse 

modelo de envelhecimento tido como bem-sucedido, despolitizam o tema à medida que 

mostram construções femininas idealizadas e apenas positivas, mostradas como 

excessivamente românticas e sexualizadas. Além disso, essas narrativas apresentam 

personagens que irão percorrer uma jornada durante a qual terão que se reinventar. São 
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narrativas que promovem “os dilemas de como envelhecer sem se tornar velha”
45

 (FALCUS; 

SAKO, 2014, p. 204, tradução nossa). Estrelando essas produções temos predominantemente 

atrizes mais velhas que aparentam ser mais jovens. Desse modo, de acordo com os autores, 

torna-se difícil imaginar o que é considerado um envelhecimento bem-sucedido sem o recurso 

do consumo da juventude enquanto valor. Trata-se de um direcionamento em que “a 

juventude é fetichizada”
46

 (Idem).  

Mesmo sendo minoria nas telas de cinema, as mulheres costumam ser representadas 

muito mais sexualizadas do que os homens.
47

 Ser atraente é aparentar ser magra, usar roupas 

sensuais ou aparecer parcialmente ou totalmente nua – símbolos dessa hipersexualização. 

Entretanto, a sexualidade pode se deparar com rejeições. A título de exemplo a modelo Cindy 

Crawford foi motivo de polêmica na mídia quando foi fotografada de biquíni, aos 48 anos, 

para a revista Marie Claire.
48

 A foto publicada chocou não apenas as leitoras das revistas, 

como a própria modelo, que entrou com uma ação judicial contra a revista, com a denúncia de 

que a foto teria sido retocada para piorar sua aparência. A foto, que já circulava na internet, 

obteve resposta positiva de internautas que manifestaram elogios à Crawford por ter tido a 

coragem de expor seu corpo sem fazer uso do recurso do Photoshop
49

. 

Aos 57 anos, a cantora Madonna foi criticada em 2016 por comparecer ao baile de 

gala do MET (Metropolitan Museum of Art) em Nova Iorque com um vestido rendado que 

deixava à mostra parte dos seus seios e nádegas.
50

 As críticas referiam-se à escolha do 

figurino – considerado de mau gosto e inapropriado para a ocasião – mas também pelo fato de 

expor partes íntimas de corpo da cantora, “na sua idade”. Às vésperas de completar 70 anos, a 

atriz Susan Sarandon também foi alvo de críticas por apresentar-se com um paletó 

                                                 
45

 No original: “the dilemmas of how to age by not becoming old”. 
46

 No original ‘youth is fetishized’. 
47

 Fonte: Website Seejane. Disponível em: <https://seejane.org/wp-content/uploads/full-study-gender-roles-and-

occupations-v2.pdf>. Acesso em: fev. 2017. 
48

 Edições México e América Latina, 2013. Disponível em: <https://www.buzzfeed.com/kimberleydadds/this-

un-retouched-photo-of-cindy-crawford-has-gone?utm_term=.vgrvN7Wj0#.vs12YXb9q>. Acesso em: fev. 2017. 
49

 Photoshop é um software, um programa de edição de imagens – pode-se retocar e modificar imagens. 

Amplamente utilizado pelos campos da fotografia e da publicidade. É interessante observar que foi criada uma 

versão “expressa”, mais simples, para os chamados smartphones.  
50

 Disponível em: <http://www.telegraph.co.uk/fashion/events/met-gala-2016-madonnas-givenchy-look-is-

inspired-by-kinesiology/>. Acesso em: jan. 2017  

https://seejane.org/wp-content/uploads/full-study-gender-roles-and-occupations-v2.pdf
https://seejane.org/wp-content/uploads/full-study-gender-roles-and-occupations-v2.pdf
https://www.buzzfeed.com/kimberleydadds/this-un-retouched-photo-of-cindy-crawford-has-gone?utm_term=.vgrvN7Wj0#.vs12YXb9q
https://www.buzzfeed.com/kimberleydadds/this-un-retouched-photo-of-cindy-crawford-has-gone?utm_term=.vgrvN7Wj0#.vs12YXb9q
http://www.telegraph.co.uk/fashion/events/met-gala-2016-madonnas-givenchy-look-is-inspired-by-kinesiology/
http://www.telegraph.co.uk/fashion/events/met-gala-2016-madonnas-givenchy-look-is-inspired-by-kinesiology/
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considerado “muito decotado” que deixava à mostra um top, um tipo de sutiã bastante comum 

no figurino da moda.
51

  

Meryl Streep e Helen Mirren, ambas com mais de 60 anos e atuantes, são 

reverenciadas não apenas por demostrarem talento para dramas e comédias e por serem 

atrizes premiadas, mas porque, aos olhos da indústria de entretenimento, mostram-se hábeis 

em lidar com envelhecimento e por não terem se submetido a cirurgias plásticas radicais que 

desfiguraram rostos como Melanie Griffith ou Kathleen Turner, por exemplo. De acordo com 

Isaacs-Fairclough (2014), talvez porque ambas se apresentem dentro das normas do sistema 

neoliberal e estejam “envelhecendo graciosamente” (ageing gracefully) dentro dos padrões 

não apenas de beleza mas também de conduta pessoal. 

Como explica Isaacs-Fairclough (2014), enquanto Streep é reverenciada porque se 

recusa a mostrar o corpo, Mirren é reverenciada por mostrar. Streep é discreta com sua vida 

íntima e familiar, enquanto Mirren é extrovertida. Streep simboliza a mulher norte-americana 

bem-sucedida – construiu uma carreira e uma estrutura familiar sólida. Mirren se apresenta 

como uma mulher charmosa, bem-humorada e bem-resolvida que abertamente se declara 

sexualmente ativa. 

Embora estejam com frequência na mídia, nem Streep nem Mirren estiveram 

envolvidas em escândalos e fofocas. Ainda que não sejam as referências da moda, Streep, 

depois ter atuado em “O Diabo Veste Prada” (The Devil Wears Prada, David Frankel, EUA, 

2006), ganhou a simpatia do mundo fashionista. Já Mirren é enaltecida pela mídia e 

frequentemente fotografada nas cerimônias do tapete vermelho, pois, “apesar dos 69 anos”, 

tem mostrado “que glamour e estilo não têm idade”.
52  Dito de outro modo, tanto Streep 

quanto Mirren “são consideradas aceitáveis, e mesmo atraentes, porque elas não exibem os 

‘sinais’ do envelhecimento” (ISAACS-FAIRCLOUGH, 2014, p. 148, aspas no original, 

tradução nossa).
53

 

O fato é que todas as mulheres, não apenas as estrelas de cinema ou as celebridades, 

são julgadas pela sua aparência. Conforme enfatizam Marshall e Rahman (2015), as imagens 

de celebridades mais velhas são usadas para promover uma visão particular do 

                                                 
51

 Disponível em: <http://vejasp.abril.com.br/blog/pop/susan-sarandon-8220-causa-8221-com-decote-em-

premiacao/>. Acesso em: fev. 2017. 
52

 No original: “If you're looking for matronly dresses, you won't find them in Helen Mirren's closet. The British 

Dame may be 69-years-old, but she's proving that glamour and style is ageless on every red carpet she walks”. 
53

 No original: “Streep and Mirren are deemed acceptable, even attractive, because they do not display ‘normal’ 

signs of ageing”. 

http://vejasp.abril.com.br/blog/pop/susan-sarandon-8220-causa-8221-com-decote-em-premiacao/
http://vejasp.abril.com.br/blog/pop/susan-sarandon-8220-causa-8221-com-decote-em-premiacao/
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envelhecimento bem-sucedido. Como condição para atingir esse ideal na construção 

aspiracional desse modo de envelhecimento, os autores consideram essenciais quatro 

elementos-chave do modo de ser considerado ideal na contemporaneidade: estar em plena 

forma física (fit), ser moderno (fashionable), funcional (functional) e flexível (flexible). 

Promove-se a boa condição física (fitness) como um imperativo, o resultado de um 

plano de autogestão da saúde que inclui os hábitos de alimentação e a prática de esportes. 

Passando para outro elemento constituinte desse modo de ser apregoado como o mais 

adequado e desejável atualmente, o estar na moda (fashionable) vai além de estar entre as 

bem-vestidas. Implica também em manter-se atualizada, estar up-to-date, mostrar-se 

conectada com as chamadas “tendências” do mundo da moda ou, de preferência, ser quem as 

promove. Ao contrário destes dois primeiros elementos que estão relacionados às celebridades 

e ao mundo da moda, principalmente, o terceiro elemento-chave, ser funcional (functional), 

refere-se a uma atitude dinâmica e proativa perante à vida. O quarto elemento é o ser flexível 

(flexible) e adaptável, uma combinação dos três primeiros. Ser flexível é ser capaz de se 

reinventar; de se adaptar e se transformar. Conforme elucidam os autores, “reinventar-se é 

parte integrante da subjetividade moderna”
54

 (MARSHALL; RAHMAN, 2015, p. 586, 

tradução nossa), que opera nas sociedades neoliberais nas várias formas de projetos do “eu 

empreendedor”. Consideramos exemplar esta discussão para compreender dentro dessa 

mesma ótica as prescrições de Jane Fonda sobre as quais nos debruçamos nesta pesquisa. 

Aos quatro elementos (fit, fashionable, functional, flexible) apresentados acima, Castro 

(2015) inclui o imperativo de ser divertido e/ou bem-humorado (fun). Como vimos 

previamente com Freire Filho (2010), a felicidade passou a ser um bem subjetivo ou um 

capital psicológico positivo do novo espírito do capitalismo. Este estado de “felicidade 

compulsória e compulsiva” (FREIRE FILHO, 2010, p. 17) na contemporaneidade estaria 

sendo apregoado como decorrente de “um projeto individual e totalmente factível aqui e 

agora” (FREIRE FILHO, 2010, p. 55, grifos do autor). 

No que se refere à nossa pesquisa, esse recurso estratégico seria o resultado anunciado 

pelas prescrições que se enunciam no coaching do bem-viver, tais como adotar condutas e 

atitudes baseadas em emoções positivas, de forma planejada. Desse modo, o bem-estar estaria 

associado e se regularia pelo comportamento no qual o indivíduo toma as rédeas de sua 

                                                 
54

 No original: “refashion the self as integral to modern subjectivity”. 
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felicidade. E estão intimamente relacionados às novas sociabilidades que se instauram na 

modernidade a partir da ênfase no entretenimento. 

Ao longo dessa pesquisa, identificamos ainda um sexto elemento aos cinco 

imperativos sociais (5 Fs) mencionados acima: manter-se sensual e desejável (fuckable), já 

que manter-se sexualmente ativa faz parte também do performar com sucesso a subjetividade 

feminina atual. É um dos elementos do conjunto de prescrições para ser bem-sucedida na 

maturidade. Muito embora proliferem nos meios enunciados sobre “como se dar bem” no 

quesito sexo, a associação entre sexualidade e envelhecimento ainda é um tabu tão ou maior 

que o envelhecimento per si.  

Nesses tempos em que “a sexualidade passa a ser vivida como consumo (...) como 

busca do topo do sucesso” (AIDAR PRADO, 2013, p. 51), na coletânea de prescrições de 

Jane Fonda que analisamos, o sexo também integra a lista de quesitos para “envelhecer bem”. 

Em uma matéria intitulada “7 coisas que Jane Fonda nos ensinou sobre sexo depois dos 50”
55

 

relaciona-se o fato da atriz “saber que sexo é bom” (não só, mas também) devido à sua série 

de vídeos de ginástica “de certa forma sexy” e porque ela nunca evitou falar sobre sua vida 

sexual, principalmente “à medida que foi ficando mais velha”. 

Seguindo à risca o bê-á-bá de inspiração sensacionalista, a matéria detalha “7 dicas de 

Fonda para inspirá-la na cama”. Em uma delas, Fonda teria afirmado que o ato de fazer sexo 

pode “ajudar a manter-se jovem”. Trata-se de associar a vida sexual ativa com o rol de outras 

atividades físicas no conjunto de prescrições antienvelhecimento que a matéria se ocupa em 

promover.  

Deste modo, esses seis elementos-chave enfatizam um discurso que corrobora a 

construção da terceira idade como um estilo de vida predominantemente positivo e ao alcance 

de toda e qualquer pessoa. 

O sucesso, nesse sentido, está relacionado à adesão aos preceitos e condutas que 

regulam o bem-estar. Ele é parte integrante especialmente da boa aparência e disposição 

positiva frente às adversidades da vida. Como gestor de si, o indivíduo tem a todo momento 

que mostrar suas realizações por meio de atitudes comportamentais consideradas adequadas e 

admiráveis. Não há espaço para o fracasso ou insucesso. 
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 Disponível em: <http://www.brasilpost.com.br/2015/08/07/sexo-depois-dos-50-jane-fonda_n_7957962.html>. 

Acesso em: jan. 2017. 

http://www.brasilpost.com.br/2015/08/07/sexo-depois-dos-50-jane-fonda_n_7957962.html


74 

 

 

Fazendo uso das reflexões de Castro (2013, p. 1), “a todo momento e em qualquer 

idade, é imperativo projetar uma imagem de juventude e disposição para performances ultra-

humanas. O envelhecer passa a ser interpretado negativamente como entrada na 

obsolescência”.  

As prescrições do bem-viver que têm se apresentado na mídia promovem a ideia 

predominante de um envelhecimento bem-sucedido, que resultaria na fase idílica da terceira 

idade. Este modelo idealizado da terceira idade se mostra por vezes crucial ao mediar as 

contradições de um discurso positivo sobre o envelhecimento: o discurso no qual não 

apresenta o envelhecimento como vilão da beleza e do bem-estar, mas alega-se que haveria 

um “modo certo” ou considerado bem-sucedido de envelhecer. Para atingir tal ideal, seria 

indispensável buscar a todo momento perpetuar também uma aparência e atitudes jovens, em 

qualquer idade. Por trás desses enunciados, revela-se o mote “envelhecer sem se tornar 

velha”
56

, como elucidam Marshall e Rahman (2015, p. 579, tradução nossa). Evidentemente, 

esta noção de bem-estar deve ser posta sob suspeita à medida que serve apenas a uma parcela 

da população de idosos – aqueles que puderam e ainda podem arcar com os custos (materiais 

e simbólicos) desse modo de autogestão. 

  

3.2 A CELEBRIDADE JANE FONDA 

Vinda de uma família de expressiva presença no cinema hollywoodiano, Fonda se 

tornou símbolo sexual no final dos anos 70
57

 e se reinventou diversas vezes: de símbolo 

sexual a militante antiguerra do Vietnã, rainha da aeróbica, do fitness e da yoga, e, mais 

recentemente, mentora de autoajuda para o que ela chama de “o terceiro ato da vida”. Nos 

últimos anos, a atriz e empresária tem se dedicado a promover seu projeto de autogestão para 

envelhecer “bem” e desse modo poder viver a vida plenamente na maturidade.  

A biografia de Fonda é extensa. Certamente não tratamos dela, a não ser no que 

concerne à sua atuação e papel no coach voltado para o envelhecimento considerado bem-

sucedido e ao que ela ancora nosso entendimento acerca do coaching midiático.  
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 No original: “growing older without ageing”. 
57

 É filha do consagrado ator Henry Fonda e irmã do ator Peter Fonda, mais conhecido pela sua atuação no filme 

“Sem Destino” (Easy Rider, Dennis Hopper, 1969). A atriz atuou em filmes como “O Passado Condena” (Klute, 

Alan J. Pakula, 1971) e “Amargo Regresso” (Coming Home, Hal Ashby, 1978), pelos quais recebeu o Oscar de 

melhor atriz. Tornou-se mundialmente conhecida pela sua atuação em “Barbarella” (Barbarella, Roger Vadim, 

1968). 
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Fonda nasceu em Nova Iorque, Estados Unidos, em 21 de dezembro de 1937. Atuou 

em cerca de 45 filmes para o cinema, além das séries e filmes para televisão e espetáculos na 

Broadway. Ganhadora de dois Oscars, esteve um longo tempo afastada do cinema até retornar 

em 2005. Fonda também teve uma breve participação na série televisiva The Newsroom 

(Aaron Sorkin, EUA, 2012). Mais recentemente, atuou nos filmes “E se vivêssemos todos 

juntos?” (Et si on vivait tous ensemble?, Stéphane Robelin, Alemanha/França, 2012) e “A 

Juventude” (Youth, Paolo Sorrentino Itália/França/Suiça/Reino Unido, 2015).  

Mas é com a série Grace and Frankie (Marta Kauffman e Howard J. Harris, EUA, 

2015), da qual participa também como produtora, que a atriz voltou a ocupar com mais 

frequência os espaços midiáticos. Protagonizada por Fonda e Lilly Tomlin esta websérie 

estreou em 2015 e está na sua segunda temporada, trata da história de duas mulheres 

septuagenárias que tentam reconstruir suas vidas depois do divórcio. 

Foi nos anos 1980 que Fonda tornou-se um tipo de “embaixatriz fitness”, uma porta-

voz de como manter a boa forma física, incentivando e ensinando a prática da ginástica 

aeróbica por meio dos videocassetes, nos quais ela mesmo atuava. O que se tornou moda 

entre os estadunidenses chegou também ao Brasil, não apenas como produto ou mercadoria 

mas, principalmente, como um novo estilo de vida ao brasileiro: o da “malhação”, o estilo de 

vida da chamada “geração saúde”. Posteriormente, foi a vez de Fonda apresentar a yoga, 

desmistificando de certo modo a reputação desta prática por vezes relacionada aos hippies ou 

apenas àqueles com corpos capazes de fazer contorcionismo. Ao longo dos anos, Fonda 

incorporou em suas prescrições outras modalidades tais como a alimentação saudável e o 

autoconhecimento como uma forma de se alcançar o que costuma ser propalado como 

“sucesso pessoal”.  

Em 2012, retoma seu papel como porta-voz da saúde e do bem-estar com a proposta 

de servir de modelo para o que ela chama de “o terceiro ato da vida” – “uma segunda vida 

adulta”, como afirma. Para tal, a atriz e empresária escreveu o livro “O melhor momento” 

(2012), que tem como argumento principal conduzir as prescrições sobre a vida após os 65 

anos, que segundo o discurso estratégico de Fonda pode e deve ser vivida não mais como um 

arco – a metáfora mais comum na nossa sociedade, do nascimento ao declínio, ou à velhice –, 

mas por meio de outra metáfora, a da escada: a ascensão do espírito humano rumo à sabedoria 

e à completude. 
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Na atualidade, Fonda firma sua volta e participação no cinema
58

, é presença constante 

nas cerimônias de tapete vermelho, nas séries e filmes multitelas
59

, “a onda do 

entretenimento” deste tempo. E a partir da série Grace e Frankie, a atriz declara querer ser “a 

cara cultural da velhice”.
60

 Segundo afirma, as características das duas personagens que 

encaram um recomeço de “uma forma divertida, simples e nada tradicional”, pode dar 

esperança às pessoas, “especialmente as mais velhas e as mulheres”
61

, em reconstituir suas 

vidas. 

À nossa primeira inserção na análise no campo empírico, chamou-nos a atenção a 

celebridade Jane Fonda como fenômeno midiático. Do cinema para a televisão, das fitas de 

VHS para o DVD, dos livros para internet: ao longo de toda sua trajetória, Fonda 

transformou-se, de fato, em uma instituição midiática. Não são poucas nem tampouco raras as 

celebridades que se mostram nos meios como exemplos de estilos de vidas a serem 

consumidos em forma de imagens e produtos – do guarda-roupas aos cuidados com a pele, da 

administração da vida profissional à gestão da vida doméstica, dos melhores lugares para se 

passar as férias às lojas imperdíveis, às prescrições de como lidar com o casamento ou 

desventuras amorosas. Entretanto, a trajetória de Fonda como produtora e como produto, além 

de sua atuação como empresária dela mesma, é única.  

Como afirma Silverstone (2014, p. 150) a mídia está presente a todo momento em 

nossa vida, “consumimos pela mídia, aprendemos como e o que consumir pela mídia (...) o 

consumo é, ele mesmo, uma forma de mediação”. Desse modo, consumo e mediação são 

interdependentes. Fonda, enquanto atriz, empresária e também celebridade, apresenta-se 

como uma instituição midiática: ela é mídia, mediação e entretenimento. Há que se considerar 

ainda, o papel das imagens nesse sentido. De acordo com Rocha e Castro (2009, p. 52) “a 

estetização do cotidiano e o imperativo da visibilidade são investigados em sua penetração no 

                                                 
58

 A atriz também atuou em “Pais e filhas” (Fathers & Daughters, Brad Desch, 2015). Disponível em: 

<http://www.imdb.com/title/tt2582502/>. Acesso em: jan. 2017. E “Sete Dias Sem Fim” (This Is Where I leave 

You, Shawn Levy, 2014). Disponível em: <http://www.imdb.com/title/tt1371150/?ref_=fn_al_tt_1>. Acesso em: 

jan. 2017.  
59

 As multitelas se apresentam por meio dos vários dispositivos nos quais as pessoas podem assistir aos filmes, 

seriados, novelas, etc., desde que estejam conectadas por uma rede de Internet de banda larga. Como exemplo, 

Netflix, HBO Go, Apple TV, entre outras. 
60

 Site Liberaidade. Disponível em: <http://liberidade.com.br/jane-fonda-afirma-que-quer-ser-a-cara-cultural-da-

velhice/ Acesso em 11-junho-16>. Matéria original disponível em: <http://www.vogue.com/13433656/jane-

fonda-grace-and-frankie/>. Acesso em: jan. 2017. 
61

 Disponível em: <http://liberidade.com.br/jane-fonda-afirma-que-quer-ser-a-cara-cultural-da-velhice/>. Acesso 

em: jan. 2017. 

http://www.imdb.com/title/tt2582502/
http://www.imdb.com/title/tt1371150/?ref_=fn_al_tt_1
http://liberidade.com.br/jane-fonda-afirma-que-quer-ser-a-cara-cultural-da-velhice/
http://liberidade.com.br/jane-fonda-afirma-que-quer-ser-a-cara-cultural-da-velhice/
http://www.vogue.com/13433656/jane-fonda-grace-and-frankie/
http://www.vogue.com/13433656/jane-fonda-grace-and-frankie/
http://liberidade.com.br/jane-fonda-afirma-que-quer-ser-a-cara-cultural-da-velhice/
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dia-a-dia, permitindo reflexões sobre a irremediável associação entre a cultura do espetáculo e 

a educação dos nosso sentidos”. 

Delicada e difícil tarefa não se impressionar por sua presença imagética, ou não cair 

na leviandade da crítica rasa de uma mulher com sua trajetória de sucesso comercial e como 

ícone cultural. Trata-se de analisar criticamente como essas prescrições, do ponto de vista da 

comunicação e do consumo, ao que se refere ao anunciado modo de envelhecer considerado 

bem-sucedido, acabam por enaltecer a saúde como “boa aparência” a partir de medidas 

disciplinares e de autogestão. Como se o envelhecimento estivesse apenas e tão somente 

atrelado a critérios que podem e devem ser controlados. Um modo de envelhecer apresentado 

por Fonda como um modelo prêt-à-porter, disponível para todas e mesmo desejado de forma 

universal. 

Isso nos conduz ao problema da nossa pesquisa, que pode ser formulado da seguinte 

forma: como se apresentam estrategicamente os significados a respeito do envelhecimento 

feminino nas receitas de bem-viver e nas prescrições do modelo prêt-à-porter de como 

envelhecer presentes no discurso de Jane Fonda?  

 

3.3 COMUNICAÇÃO, CONSUMO E ENTRETENIMENTO NA RETÓRICA 

AUTOAJUDA DE JANE FONDA 

Para analisar o papel de Jane Fonda como coach do envelhecimento e seus 

desdobramentos na produção de subjetividades e no fomento as práticas de consumo de um 

determinado estilo de vida para terceira idade, apoiamo-nos no conceito de convocação 

biopolítica de Aidar Prado (2013). Como dissemos anteriormente, compreendemos que Fonda 

se apresenta como uma instituição midiática, como um “enunciador sistêmico”, aquele que 

orienta entre dois “pontos simbólicos, numa escala temporal” – onde se está e onde se quer 

chegar (Ibidem, 2013, p. 10).  

Mais que oferecer produtos e serviços, embora ela também os ofereça, Fonda 

apresenta uma narrativa. Toda a sua estratégia persuasiva está calcada na narrativa de uma 

história de sucesso. Assim, apresenta-se como enunciador sistêmico a partir de “um lugar 

idealizado, projetado com base numa certa concepção de vida e do mundo desejado, do corpo 

próprio e dos sentidos de futuro disponibilizados a cada um pelo sistema de mercadorias” 

(AIDAR PRADO, 2013, p. 10). 
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A partir desta compreensão e após termos nos debruçado nos vários dispositivos 

comunicacionais onde a marca Jane Fonda se apresenta ou é representada, entendemos que há 

uma estrutura midiática apoiada em três pilares:  

1) A história de vida: da infância até os dias de hoje, é a vida de Jane Fonda que se 

apresenta. Sua vida afetiva e amorosa, seus amigos, seus casamentos, sua trajetória como 

atriz, ativista e empresária. A saúde, sua busca espiritual, seus problemas, inseguranças e 

conquistas. E como ela (finalmente) está no seu melhor momento. Como ela está 

envelhecendo “bem”. Para tanto, além dos relatos textuais, o livro apresenta uma série de 

fotografias tiradas ao longo de sua vida.  

A partir das reflexões de Silverstone (2014, p. 31), podemos verificar que: 

O público e o privado se entrelaçam, narrativamente (...) na novela e no talk 

show, os significados privados são propagados publicamente e os públicos 

são oferecidos para consumo privado. As vidas privadas de figuras públicas 

tornam-se a matéria da novela diária; os atores que representam personagens 

de novela tornam-se figuras públicas solicitadas a construir uma vida privada 

para consumo público.  

2) O testemunho: a narrativa é em primeira pessoa, o que assegura que ela, Jane, 

estava lá, viveu e experienciou as decisões, as mudanças e os resultados que o projeto poderia 

proporcionar. Sua explanação atua como uma convocação (AIDAR PRADO, 2013), 

requisitando o público a aderir aos preceitos apregoados por seu programa de autoajuda. Ao 

mesmo tempo, propicia ao leitor uma ideia de pertencimento a um grupo, de intimidade com a 

autora. Para Aidar Prado (2013, p. 54, grifos no original): 

Há a construção de um nós, um conjunto de pertencimento em que os 

valores comuns são postos e repostos na busca de uma identidade dessa 

mulher imaginarizada, idealizada, que se realiza na medida em que a 

comunidade funciona como grupo de sociabilidade alimentador de 

identificações. 

 3) A mentora: respaldada por sua experiência, que se ancora em uma mudança de 

perspectiva e em um projeto que afirma estar à disposição de todos, a autora afirma que é 

possível envelhecer “com sucesso”, e se apresenta não apenas como modelo, “a prova viva”, 

mas como uma especialista, aquela que detém um saber. De acordo com Aidar Prado (2013, 

p. 56, aspas no original), “o leitor convocado se torna um iniciado em um aprendizado em 

valores de consumo, que se lança para tornar-se ‘mais eu’, um você S/A empreendedor de si 

mesmo em mundos imaginarizados”. 

Como ensina Freire Filho (2010, p. 1), os “relatos midiáticos têm efeito de poder 

moral”. Em sua reflexão, o autor nos incita a pensar sobre a ênfase na responsabilidade e 
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transformação individuais a partir dos “princípios diletos da governamentalidade neoliberal”. 

Com a nova lógica empresarial entre os anos 1980 e 1990, quando o papel do coach passa a 

fazer parte das empresas, como vimos anteriormente, emergem práticas de desenvolvimento 

pessoal que colocam em pauta novas condutas que se servirão de um suposto 

autoconhecimento “psico-filosófico-espiritual” (GARNOUSSI, 2005 apud FREIRE FILHO, 

2010, p. 4). Como elucida o autor, as “palavras de especialistas, os testemunhos de famosos e 

anônimos que superam infortúnios (...) ratificam a felicidade como um intento praticamente 

factível, eticamente legítimo e socialmente relevante” (Ibidem, p. 10). 

Na retórica construída por Fonda como mentora do envelhecimento – sua história de 

vida, seu testemunho e sua posição autodeclarada como detentora de saberes –, podemos 

encontrar ênfase nas prescrições de uma conduta pautada nos princípios, valores e moral 

neoliberal para atingir-se a autorrealização, para se atingir a completude e a sabedoria e assim 

envelhecer de forma considerada bem-sucedida. Mas para isso, e em coerência com o ideário 

da autoajuda, há que se ter o empenho, a “determinação moral do indivíduo para engajar-se 

em sua reforma e seu crescimento pessoal” (FREIRE FILHO, 2010, p. 12). 

Há ainda que se considerar o papel das imagens nesse contexto. Especialmente no 

caso dos estudos sobre celebridades. Como se sabe, as imagens são narrativas desde os 

tempos mais remotos. Na modernidade elas atuam como uma pedagogia, um manual visual 

do dia a dia – desde as nossas sociabilidades, de como a moda se apresenta nas vitrines das 

lojas, nas revistas e narrativas nas redes sociais digitais em serviços como Instagram
62

, 

YouTube
63

, Snapchat
64

 e seus tutorais, ao cinema. 

Como elucida Silverstone (2014, p.133) “a modernidade trouxe consigo a apropriação 

do cerimonial”. Das suntuosas imagens das cerimônias do Oscar ou do Grammy, bem como 

dos cenários requintados ou exóticos dos filmes e programas de TV disseminados pelos mais 

variados meios de comunicação, pela ampla cobertura fotográfica e jornalística que 

reproduzem e multiplicam modos de ser ancorados na considerada boa aparência, a partir da 

                                                 
62

 O Instagram é uma rede social de compartilhamento de fotos e vídeos. Basicamente trata-se de um aplicativo, 

gratuito, para celulares, os chamados smartphones, que dão acesso à internet. 
63

 O YouTube é um site gratuito de compartilhamento de vídeos que permite que os usuários carreguem e 

compartilhem vídeos por meio de outras redes sociais. O usuário pode ainda criar seu próprio canal e 

personalizá-lo.  
64

 O Snapchat é um site de rede social de compartilhamento de mensagens instantâneas. Trate-se de um 

aplicativo, gratuito, para celulares (smartphones). O que o diferencia das demais redes sociais é que as 

publicações são apagadas depois de visualizadas. 
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“moral da pele lisa” de que fala Sibilia (2012) e embalados em figurinos suntuosos, promove-

se toda uma indústria de consumo que tem nessas cerimônias sua maior vitrine. Consolida-se 

assim toda uma pedagogia imagética que irá proferir o que é bom e belo. Mais do que o ter, 

promove-se modelos de como ser. 

 Como se sabe, desde os primórdios da fotografia esta se apoia em técnicas que foram 

se aperfeiçoando no decorrer dos tempos, desde o advento do retoque e o estabelecimento dos 

ateliês com acessórios e cenários, com o objetivo de transformar a foto em arte, por parte dos 

fotógrafos profissionais (BENJAMIN, 1994, p. 98). A atualidade não se mostra assim tão 

diferente, embora se disponha de novíssimas tecnologias. Basta pensarmos nos sets 

construídos pela publicidade e pela moda, que se utilizam de cenários e/ou figurinos capazes 

de transformar e remeter o fotografado em um cenário totalmente imaginado. 

No campo das imagens há também um enquadramento estratégico daquilo que se quer 

mostrar, o mise-en-scène. Por isso a fotografia e os elementos que a compõem tornam-se 

narrativas valiosas. Em toda foto produzida há um personagem e os signos que dizem respeito 

a ele, ou ao que se quer apresentar. Ângulos, cores, luz, figurino, cenário, posições, linhas 

compõem o quadro de uma foto. “O que é verdade para as fotos é verdade para o mundo visto 

fotograficamente” (SONTAG, 2015, p. 94). Em cada foto que analisamos, apresenta-se a 

estrutura midiática apoiada na história de vida, no testemunho e no papel da mentora, Jane 

Fonda. 

 

3.4 ANÁLISE DO CORPUS EMPÍRICO 

 O corpus selecionado reúne materiais sobre Jane Fonda, como atriz, celebridade, 

empresária e coach de um modelo de envelhecimento do qual se coloca como exemplo de 

sucesso a ser seguido. Como recorte da pesquisa, selecionamos os seguintes dispositivos 

comunicacionais:  

 

1. O website oficial de Jane Fonda; 

2. Sua participação nas TED Talks (2011);  

3. Seu livro “O melhor momento” (2012); 

4. Sua participação na websérie Grace e Frankie (2015/2016), na qual atua como atriz 

e também como produtora; 
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5.  Uma seleção de imagens e entrevistas à mídia impressa que fazem alusão à sua 

atuação como porta-voz do modelo prêt-à-porter de envelhecimento considerado bem-

sucedido. 

 

Como metodologia de análise, servimo-nos do papel do pesquisador “bricoleur 

reflexivo e interpretativo” (DENZIN; LINCOLN et al., 2006). Produzimos, reunimos e 

selecionamos peças e representações de um sistema complexo e as transformamos em uma 

estrutura crítica a qual se irá descrever e interpretar à luz dos estudos sobre as articulações 

entre comunicação e consumo, como mencionamos na Introdução dessa dissertação.  

Apresentamos o corpus empírico seguido de nossas reflexões, para então finalizarmos 

a pesquisa com nossas considerações.  

 

3.4.1 O website  

O website oficial de Jane Fonda
65

 (Figura 3) se apresenta como o canal oficial da 

marca e comunidade Jane Fonda – cria-se um login, nome e senha de acesso, e pode-se 

interagir ao se comentar os posts ou enviar mensagens, tanto para Fonda, como para outros 

integrantes de sua rede de contatos. Das suas seções, consideramos três como as mais 

relevantes aos objetivos da nossa pesquisa: 1) a página principal (home), a página que abre o 

site e apresenta as notícias por meio do Blog e da rede social Twitter, da atriz; 2) a venda on 

line de produtos; e 3) saúde e ginástica. 

O website é o portal de acesso institucional de Jane Fonda. Os enunciados em primeira 

pessoa (Figura 3) explicam que aquele é um espaço no qual Fonda pretende interagir com o 

público, sua comunidade, em duas seções: “saúde e ginástica” e “TV, cinema e teatro”. Esse é 

o primeiro e talvez o mais acessível contato que alguém interessado em Jane Fonda pode ter. 

Teoricamente, qualquer pessoa com um dispositivo conectado à internet pode ter acesso ao 

website de Jane. Ainda que não compreenda o idioma inglês, ele é repleto de fotos de sua vida 

pessoal e profissional.  

A página de abertura (homepage) apresenta uma foto em primeiro plano (close up) do 

rosto da atriz (Figura 3). Trata-se notadamente de uma foto antiga, inserida na tela de 

computador de uma marca consagrada de tecnologia em computadores, reconhecida por seu 
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 Disponível em: <http://www.janefonda.com/>. Acesso em: jan. 2017. 

http://www.janefonda.com/
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pioneirismo no design.
66

 Ao nosso entender, denota, além de uma possível parceria comercial, 

o endosso de que ela é uma pessoa conectada e em sintonia com o seu tempo. 

 

 Figura 3: Homepage do website oficial de Jane Fonda 

 

Fonte: Website Jane Fonda
67

 

 

Na sessão “Shop”, a venda online de produtos, podem ser encontrados quatro títulos 

de livros. Segundo se informa, Fonda é autora de um livro para adolescentes, um livro de 

receitas sobre culinária saudável, uma autobiografia e o livro de autoajuda “O melhor 

momento” (2012), o qual iremos analisar mais adiante como parte da pesquisa. A seção 

apresenta onze vídeos – dez de fitness e um de yoga – e ainda sacolas, canecas e camisetas. A 

seleção de mercadorias à venda conta ainda com seis filmes de longa-metragem nos quais 

Fonda atuou na televisão e no cinema. Dentre eles, os que lhe valeram dois Oscars.
68

 

Do início de sua carreira nos anos 80, como empresária fitness, do VHS aos DVDs, à 

opção de compra por download, o website reúne a coleção completa de seus produtos 

direcionados à atividade física.
69

 

É interessante notar que, mesmo tendo a própria Jane revisto suas recomendações de 

                                                 
66

 A marca a qual nos referimos é a Apple. 
67

 Disponível em: <http://www.janefonda.com/>. Acesso em: fev. 2017. 
68

 Por Klute (Alan J. Pakula, EUA, 1971) e Coming Home (Hal Ashby, EUA, 1978). 
69

 A coleção apresenta os títulos: Workout Collection, Original Workout, New Workout, Easy Going Workout, 

Complete Workout, Low Impact Workout, Yoga for Beginners (2012), Prime Time: Trim, Tone & Flex (2011), 

Prime Time - Walkout (2010), Prime Time - Fit & Strong (2010), Prime Time: Firm & Burn Low Impact Cardio 

Low Impact (2011). 

http://www.janefonda.com/
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atividade física ao longo desses anos
70

, permanecem no website todos os produtos, e com a 

imagem da atriz daquele período, ou seja, desde 1982. 

Evidentemente, não nos cabe aqui discutir sobre as atividades físicas. Mas em tempos 

em que a produção de imagens se torna cada vez mais simples e corriqueira, manter as 

imagens dos anos 1980 nos remete a duas análises. A primeira, a da apropriação de “saberes” 

acerca dessas atividades físicas – pelo fato de Jane ter sido a precursora midiática das 

mesmas. E a segunda como uma referência da sua própria imagem ao longo dos anos – um 

certo “como eu era e como estou” – que nos parece querer enaltecer seu estilo de vida desde 

então como responsável por sua considerada boa aparência na atualidade.  

Vale lembrar que o estilo de vida da “malhação” e da “geração saúde” que se 

instaurou no Brasil nos anos 1980 e 1990, respectivamente, decorre desse movimento que 

começou nos Estados Unidos tendo Jane Fonda como uma de suas grandes entusiastas. 

Sucede-se a esse período a produção da novela “Malhação” (Rede Globo, Brasil, 1995) e 

diversos títulos de revistas femininas como Boa Forma, Corpo a Corpo, Shape, além das 

revistas de moda e comportamento que trazem regularmente matérias voltadas para o culto ao 

corpo. 

Em tempos de conexão em redes, nos blogs e redes sociais digitais proliferam 

mentoras e suas receitas, como exemplo, a ex-modelo Gabriela Pugliesi. Com mais de 3 

milhões de seguidores, diariamente apresenta no Snapchat as narrativas do seu cotidiano e sua 

maratona de dietas, atividades físicas e espiritualidade. Tudo para manter um certo modelo 

que associa o condicionamento físico ao bem-viver, à autoestima e à qualidade de vida. 

Entretanto, e curiosamente, não é por ter sido a “embaixatriz do fitness” que as 

pessoas parecem buscar os produtos de Fonda nessa seção. Ao acionarmos o filtro “mostrar 

por popularidade”, são os produtos (Figura 4) com a emblemática foto da atriz (Figura 5) que 

aparecem como os mais visitados em seu website. A foto de Jane com punho em riste, 

estampada em canecas e camisetas retrata os tempos de militante antiguerra do Vietnã, na 

ocasião em que foi detida no aeroporto de Cleveland sob suspeita de ser portadora de drogas. 

Ao lado dos produtos com a famosa foto, o livro autobiográfico “Minha Vida Até Agora” (My 

life So Far, 2006) com a contracapa autografada, também consta entre os produtos mais 

populares. Interessante notar que não há fotos ou produtos com a imagem da sua personagem 

mais famosa: Barbarella (1968). 

                                                 
70

 Nos referimos à ginástica aeróbica que passou a ser questionada por especialistas por ser uma atividade de alto 

impacto e, dessa forma, não recomendada a todos. 
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Figura 4: Compras no website Jane Fonda 

 

Fonte: Website Jane Fonda
71

 

  

Sobre a icônica imagem como ativista nos anos 1970, Fonda apresenta uma breve 

explicação em relação ao fato.
72

 Daqueles tempos até hoje, e com inúmeras imagens da atriz 

que ainda se mostra atuante como militante em relação a outras causas, é esta foto a que se 

apresenta no seu website. Em uma simples busca de imagens a partir da frase “Jane Fonda 

ativista” ou “Jane Fonda activism”, por intermédio da ferramenta Google, esta é a segunda 

imagem com maior visibilidade segundo o site de buscas.
73

 

Como se sabe, o punho em riste ou o “Woman Power” foi disseminado pela chamada 

primeira onda de feministas, e simboliza unidade, luta e solidariedade entre os grupos de 

pessoas oprimidas.
74

 

Não iremos propor uma análise de Fonda como ativista ou militante porque não é esse 

o objetivo da presente pesquisa. Mas não podemos deixar de pensar que as imagens, as “fotos 

fornecem um testemunho” (SONTAG, 2015, p.16). No que nos concerne refletir acerca desse 

ponto, chama a atenção especificamente a utilização de uma imagem que apresenta uma 

mensagem dos movimentos feministas para compor a linha de produtos no website de Fonda. 
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 Disponível em: <http://www.janefonda.com/>. Acesso em: jan. 2017. 
72

 Disponível em: <http://www.janefonda.com/mug-shot/>. Acesso em: jan. 2017.  
73

 Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=jane+fonda+ativista&espv=2&biw=1236&bih=636& 

source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1jbH8c7RAhUJlZAKHW7TDLcQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc=_

>. Acesso em: jan. 2017. 
74

 Disponível em: <https://www.academia.edu/17323858/S%C3%ADmbolos_feministas>. Acesso em: fev. 

2017. 

http://www.janefonda.com/mug-shot/
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https://www.academia.edu/17323858/S%C3%ADmbolos_feministas
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Por intermédio do uso dessa foto icônica, a atriz parece ter a intenção de comunicar, 

estrategicamente, um contexto sobre seu papel como revolucionária de uma época pautada 

pela revolução de costumes. A foto não precisa de legenda: ela se fala por si mesma ao sugerir 

que Jane “esteve lá” e que teria desempenhado um papel protagonista afinado com o legado 

sociopolítico do seu tempo.  

 

Figura 5: Jane com o punho em riste 

 

                 Fonte: Website Jane Fonda
75

 

 

3.4.2 As TED Talks  

O evento conhecido como TED (Technology, Entertainment, Design)
76

  trata-se de 

uma série de conferências realizadas na Europa, na Ásia e nas Américas. Coerente com o seu 

slogan: Ideas worth spreading (“ideias que valem a pena” ou “ideias para serem 

compartilhadas”), o objetivo é apresentar ideias consideradas valorosas ou inovadoras que 

mereçam ser difundidas mundialmente. 

Consideramos o TED um dos importantes dispositivos de comunicação da atualidade, 

já que tem como proposta “democratizar” as apresentações por meio da internet à medida que 

estas, mesmo depois do evento, ficam disponíveis na plataforma com possibilidade de serem 

vistas, lidas e ouvidas e em vários idiomas. Suas apresentações são limitadas a 16 minutos e 

os vídeos são amplamente divulgados. Além disso pode-se compartilhar os vídeos por meio 

de outras redes sociais. 
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Foi nas TED Talks
77

 que Fonda apresentou o argumento do livro Prime Time (2012). 

Ao abrir a palestra, assim como o faz nas primeiras linhas do livro, Fonda afirma que, das 

várias revoluções que ocorreram no século passado, talvez nenhuma tenha sido tão 

significativa como a revolução da longevidade. Ao apresentar dados estatísticos, afirma que, 

em média, 34 anos foram acrescentados à nossa expectativa de vida, e esse acréscimo 

representa uma “segunda vida adulta”. Totalmente nova, o “Renascimento” (Re-Birth). Em 

uma espécie de “convocação” (AIDAR PRADO, 2013), Jane sugere a todos que repensem a 

vida adulta na maturidade.  

Fonda anuncia ainda que esse modo de envelhecimento estaria ao alcance de todos. A 

partir de exemplos de superação e transformação individual pautadas no empreendedorismo 

pessoal – colocadas nos termos que é o indivíduo quem, por meio de uma autoanálise e da 

autogestão, reage às experiências da vida e assim o envelhecimento considerado bem-

sucedido dependeria desse desenvolvimento e empenho pessoal.  

Ao mencionar estudiosos e cientistas que têm pesquisado sobre o assunto, e se colocar 

ao lado deles em sua trajetória da busca de respostas para sua vida e seu próprio 

envelhecimento, Fonda se coloca também no papel de uma especialista, não apenas de alguém 

com uma história de vida, como tantas outras pessoas, mas de alguém que tem a receita, e que 

atua, ela própria, como exemplo.  

Embora com todas as características de se mostrar como um evento digital, o TED 

conta com uma estrutura cenográfica – tem plateia, palco, púlpito e telas em alta resolução 

para que sejam transmitidas as palestras. Como explica Aidar Prado (2013, p. 46), “a 

sociedade do espetáculo cria dispositivos de encontro entre produtos e espectadores”: 

espetáculo e entretenimento. Ser uma palestrante do TED denota à posição de Fonda uma 

pessoa intelectualizada e de vanguarda, alguém que tem algo importante a dizer e que está em 

sintonia com o seu tempo. 

Da proposta high tech das TED Talks, servimo-nos dos estudos de Mayka Castellano 

(2014) sobre Samuel Smiles, considerado precursor da literatura do gênero de autoajuda com 

a obra inaugural Self-Help (1859), para ressaltar um ponto acerca dos manuais de autoajuda: o 

do éthos do nosso tempo. A autora explica que a retórica de superação dos tempos de Smiles 

era bastante distinta da que se apresenta na contemporaneidade. Fundamentada no 

“aprimoramento do caráter” e não no “autodesenvolvimento como forma de alcançar o 
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sucesso, ou de satisfazer desejos individuais” (Ibidem, p. 5), nem tampouco associada e 

disseminada pelo “imaginário do sucesso” tendo “figuras paradigmáticas capitalistas de 

sucesso” (Ibidem, p. 7) como gurus. 

A autoajuda publicada nos dias correntes ao mesmo tempo em que traz no 

seu discurso os parâmetros da conjuntura social e política que vivemos hoje, 

também reforça, a partir de um discurso com grande ressonância, 

pressupostos do modelo econômico sob o qual vivemos, que tem como uma 

das principais características a responsabilização dos sujeitos sobre suas 

próprias trajetórias (CASTELLANO, 2014, p. 14)  

Ainda que permaneçam na cultura contemporânea de autoajuda o culto à 

responsabilidade individual e o ideal do self-made man, é interessante notar como o discurso 

de autoajuda se apresenta em consonância com o nosso tempo. Nesse sentido, como vimos 

anteriormente, o coach midiático por intermédio da cultura corporativa, bem como o 

incentivo ao empreendedorismo das sociedades capitalistas neoliberais, passaram a permear o 

cotidiano e o binômio comunicação-consumo utilizando-se de modelos de vida. Agora sob a 

ótica do espetáculo – modelos de vida que viram celebridades, ou celebridades que viram 

modelos de vida.   

 

3.4.3 O livro  

É no livro “O melhor momento: aproveitando ao máximo toda a sua vida” (Prime 

Time: love, health, sex, fitness, friendship, spirit: making the most of all of your making the 

most of all of your life, 2012) que Fonda apresenta um guia de autoajuda que pretende ensinar 

o leitor, por meio de cinco temas.
78

 O fundamento principal do livro, como anunciado na 

palestra do TED que mencionamos, é que os indivíduos se planejem e façam seu projeto de 

vida para envelhecer “bem” e possam assim desfrutar esse que seria o seu “melhor momento”. 

Não tratamos das prescrições em si, não nos cabe aqui analisá-las a não ser do ponto 

de vista dos objetivos dessa pesquisa e da nossa problemática, que é, como relatamos 

anteriormente, como se apresentam os significados a respeito do envelhecimento feminino e 

as receitas de como envelhecer com qualidade de vida no discurso pedagógico midiático de 

Jane Fonda.  

Sendo assim, analisamos o livro a partir do nosso entendimento acerca dos elementos 

centrais da sua estrutura midiática – história de vida, o testemunho e a mentora – e sua 

presença estratégica nesse dispositivo comunicacional.  
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a) Capa 

A capa do livro é a foto do rosto e parte do colo de Fonda. Ela se apresenta vestida 

informalmente, sem joias ou adereços ostentativos. Aplicada em fundo branco, nota-se que a 

foto foi retocada com esmero, embora perceba-se o cuidado em preservar alguns sinais e 

marcas de expressão em seu rosto (Imagem 6). 

O livro apresenta tons pastel que remetem à leveza. Em primeiro plano, em cima da 

foto, o nome da autora, seguido do título em letras maiúsculas, em tom magenta (mas em 

tamanho de fonte menor que o nome da autora) e calcado no sobrenome “Fonda”. Assim, o 

grande destaque é para autora, seu nome e sobrenome e sua imagem. Vale mencionar que 

originalmente o título em inglês (Prime Time) faz alusão ao horário nobre, termo bastante 

utilizado no campo da publicidade para se referir aos melhores espaços para se anunciar um 

produto ou marca. Já no nosso idioma o título foi traduzido para indicar que o melhor 

momento é agora. Frase bastante usual nos guias de autoajuda com o objetivo de encorajar as 

pessoas a viver bem e (só) se importar com o presente. 

Ainda na capa são anunciados os pilares nos quais a autora se apoia e aqueles que irá 

prescrever minuciosamente para que os indivíduos construam seu projeto de envelhecimento: 

amor, saúde, sexo, corpo e mente. Na contracapa do livro, mais uma vez com destaque para 

seu nome, segue-se um diminuto resumo de sua trajetória com destaque para o fato de se 

tratar de uma vencedora do Oscar, por duas vezes, e seu papel como pioneira na defesa da 

atividade física para melhora da qualidade de vida. “Um ícone para gerações de mulheres” 

disponível no guia em que ela, Fonda, irá revelar seus segredos, “para viver e envelhecer 

bem”, conclui o texto. 

A capa e contracapa do livro já contêm os símbolos presentes na estrutura midiática a 

qual nos referimos: a história da vida, com foto, nome e sobrenome de uma sumidade; o 

testemunho, alguém que pode falar com propriedade, pois viveu aquilo que se propõe a 

ensinar; a mentora, como pioneira, porque é exemplo de sucesso de vida, ganhadora de dois 

Oscars, um ícone. A contracapa traz fotos de Fonda em três momentos: como se apresenta na 

atualidade, e esta é a foto em destaque; quando era uma jovem adulta nos anos 1970 e quando 

criança.  
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Figura 6: Capa do livro “O melhor momento” 

 

Fonte: Reprodução realizada pela autora. 

 

b) A construção do livro  

O livro se assemelha à estrutura dramática de um roteiro de filme que narra a história 

de uma personagem que terá de vencer uma série de obstáculos e conflitos pessoais para então 

transformar-se de vítima em heroína. Trata-se de uma estrutura também conhecida como 

“jornada do herói”
79

 (CAMPBELL; MOYERS; FLOWERS, 1988), e que traz uma história de 

superação, tema tão caro ao ideário neoliberal que sustenta essa retórica.  

Entretanto, a partir da nossa reflexão acerca da estrutura midiática em que se 

apresentam os recortes dessa pesquisa, do espetáculo e do entretimento, podemos nos pautar 

no pensamento de Martín-Barbero (2013) sobre a estrutura do melodrama. De acordo com o 

autor, o melodrama é “muito menos e muito mais que um teatro” (Ibidem, p. 165). O 

melodrama irá se configurar como um grande espetáculo popular e com recursos cênicos 

expressivos. É por meio da predominância da encenação que o melodrama se apoia na 

mecânica, na ótica, na música. Mas a encenação é uma parte dessa estrutura dramática que 

tem como eixo central, como explica Martín-Barbero (Idem) quatro sentimentos básicos – 

medo, entusiasmo, dor e riso –, quatro situações – terríveis, excitantes, ternas e burlescas –, as 
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quais serão vividas por quatro tipos de personagens – o Traidor, o Justiceiro, a Vítima e o 

Bobo. 

Entre as características contidas no contexto do melodrama, destaca-se “a busca 

individual do êxito e a transformação do heroico e maravilhoso em pseudo-realismo” 

(MARTÍN-BARBERO, 2013, p. 165). Como reflete o autor “o parentesco do cinema com o 

melodrama não é só temático, boa parte dos truques que o preparam, e dos quais lançará mão 

para produzir sua ‘magia’, estão já aí” (Ibidem, p. 166, grifo e aspas no original). 

A partir desse ponto, é possível pensarmos o melodrama como mediação no plano das 

narrativas midiáticas – tanto nos meios como livros, jornais e revistas, como nas novelas, nos 

seriados e no cinema –, que apresentam histórias de vida, relatos, onde se apresentam todos 

esses elementos que Martín-Barbero (2013) nos explica. 

No livro “O melhor momento” (2012), podemos encontrar parte da estrutura do 

melodrama. Nos relatos de Fonda, os quatro sentimentos supracitados são encontrados. É sua 

história de vida com lembranças de quando ainda era uma criança – em situações terríveis, ou 

no mínimo difíceis, por vezes ternas e excitantes. As fotos são parte importante da estrutura e 

da encenação. Elas falam por si. A autora é a “vítima” que a partir de sua jornada se 

transformará em heroína. 

Ao analisarmos esta construção discursiva a partir do eixo comunicação-consumo, 

além de se propor a difundir um programa de bem-viver, o discurso de Fonda necessita 

entreter, alimentar o espetáculo com emoção por meio de uma história de determinação, 

superação de obstáculos e conflitos. Histórias são criadas para entreter, e, na indústria do 

entretenimento, para atender a uma demanda de consumo, e, portanto, dentro de uma lógica 

cultural. Como elucida Don Slater (2002, p. 131, grifo do autor): 

Conhecendo e usando os códigos de consumo de minha cultura, reproduzo e 

demonstro minha participação numa determinada ordem social. Além disso, 

represento essa participação. Minha identidade enquanto membro de uma 

cultura é representada através da estrutura significativa de minhas ações 

sociais. (...) Não só minha identidade mas as próprias relações sociais são 

produzidas através do consumo culturalmente específico (e, ao mudar ou 

rejeitar os códigos de consumo de minha cultura, negocio tanto a identidade 

quanto os aspectos da cultura). 

c) O passo-a-passo 

De acordo com Aidar Prado (2013, p. 50) “a modalização do dever fazer é dada numa 

série de passos no imperativo”. Como mentora do “terceiro ato”, o passo-a-passo do livro 
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busca conduzir os leitores ao planejamento estratégico do projeto de autogestão para 

envelhecer como Fonda: com “sucesso” e com “qualidade de vida”.  

 É interessante notar como alguns desses enunciados
80

 buscam promover a 

identificação dos indivíduos como atores e diretores de suas próprias vidas. Como se esses 

estivessem, de fato, preparando-se para o próximo ato de uma peça de teatro ou cena de um 

filme. Assim como Jane Fonda. 

 O sumário prescritivo se apresenta como uma agenda com os passos do projeto de 

autoajuda, dividido em cinco partes. A primeira delas, intitulada de “Preparando o palco para 

o resto da sua vida”, está subdividida em cinco subcapítulos compostos das seguintes etapas: 

a “revisão da vida”, “o olhar para trás para ver o caminho adiante” e os “três atos” que 

compõe essa preparação – “o momento da colheita”, “a construção do caminho” e “a 

plenitude”.  

 Ao final da primeira parte, “onze ingredientes para envelhecer bem” que englobam 

desde hábitos relacionados à saúde, como não fumar ou abusar do álcool, dormir bastante e 

ter uma dieta equilibrada, até atitudes pessoais como o ato de doar-se, amar e se relacionar, e 

refletir constantemente sobre a própria vida ou buscar o autoconhecimento. 

 Os demais capítulos estão divididos e fundamentados no campo da saúde, “Corpo, 

cérebro e atitude” (Parte II, p. 91-152); nos relacionamentos, “Amizade, amor e sexo” (Parte 

III, p. 153-236); no legado, “Peregrinos do futuro” (Parte IV, p. 237-288); e finalmente “A 

escalada da transformação” (Parte V, p. 289-344). A ascensão na escada é contínua e pode ser 

em espiral, porque trata-se do caminho à completude. Há que se subir eternamente. Na 

metáfora da escada, ao contrário do arco – que apresenta o nascimento, o auge e a morte – não 

há espaço para finitude. Mesmo no capítulo em que Fonda se propõe a discutir sobre a 

finitude
81

, trata-se de uma receita de como se preparar para a morte, por meio de uma 

abordagem de caráter primordialmente pragmático, com ênfase nas providências a serem 

tomadas. 

 O fato é que a morte é um dos principais tabus, senão o principal, e um dos motivos 

pelos quais evita-se falar sobre a velhice. Como nos ensina Ligia Py (2016), “saber-se finito é 

                                                 
80

 Como exemplo, Parte 1 “Preparando o palco” e “Ato I, II e III” (p. 19-81). 
81
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diferente de saber-se mortal (...) nós seres humanos fazemos protesto contra a morte”.
82

 No 

rol das prescrições de Fonda, a morte aparece destituída de seu caráter trágico e é tratada 

como mais uma “função” para a qual se deve estar “bem preparado”. 

 A cada capítulo deste passo-a-passo é mencionado um exemplo da vida pessoal da 

autora. Também são mostradas fotos e descritos fatos da vida de Jane Fonda, assim como de 

seus amigos e familiares. Nesse sentido é que entendemos que o livro aparenta ser um roteiro 

de filme. Como nos roteiros amplamente utilizados pelo cinema hollywoodiano, o livro 

apresenta a seguinte estrutura:
83

 o tema da história e a pergunta ou problema central – a 

história de Jane e como envelhecer com sucesso –; os pontos de virada, ou seja, os obstáculos 

que teve que superar; o clímax; a solução e a imagem final: o gran finale que deve amarrar 

todo o contexto da história e sugere o futuro (de modo geral, feliz e esperançoso) da 

personagem. 

 Diferentemente das pirotecnias, cenários luxuosos e trilha sonora que envolvem o 

espectador do cinema, o livro se serve dos longos relatos e fotografias da vida de Jane – é ela, 

em primeira pessoa, que revela seus segredos e compartilha sua intimidade com os leitores. Se 

analisarmos do ponto de vista das estratégias mercadológicas, e nos servindo de referências 

do campo do marketing, narrativas como esta apresentam estrutura e objetivos condizentes 

com a técnica conhecida como storytelling.
84

 

 Também a cada novo capítulo salienta-se uma frase, um pensamento célebre de 

filósofos, escritores, atrizes/atores, cientistas e líderes políticos. Do mesmo modo, 

depoimentos e entrevistas com especialistas – cientistas e médicos – permeiam o livro com o 

objetivo de endossar seu relato e suas prescrições. 

 Como apêndices, o livro traz ainda um resumo das principais áreas de pesquisa anti-

idade, receitas básicas de exercícios, dicas de alimentação saudável e uma guia para 

meditação. O sentido que se apresenta o coaching midiático de Fonda está pautado em uma 

série de condutas que ensinam como se deve cuidar do corpo e da mente a partir da adoção 
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 Tradução livre e adaptação por Thiago Fogaça da estrutura de roteiro do livro You Can Write a Movie (Pamela 
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primeiramente de uma postura perante à vida, seguida de medidas, hábitos e comportamentos 

que conduzirão à transformação, à autorrealização e a um envelhecimento considerado ideal. 

Entretanto, essas prescrições não levam em conta as limitações a que as pessoas estão sujeitas, 

não apenas socioeconômicas, como também suas próprias inclinações e trajetórias de vidas.  

 

 Figura 7: A metáfora do arco e da escada 

 

                    Fonte: Reprodução de imagem do livro “O melhor momento”, realizada pela autora.
85

 

 

Há que se considerar as diversidades e diferentes modos de vida. Além do exemplo ao 

qual nos referimos das senhoras fashionistas de Nova Iorque
86

 ou de celebridades como Judi 

Dench, Maggie Smith, as brasileiras Marieta Severo e Fernanda Montenegro, apenas para 

citar algumas mulheres mais velhas e com mais de 65 anos, que têm ou tiveram projeção 

midiática. Se olharmos ao nosso redor, certamente iremos nos deparar com tantas outras 

mulheres que passam longe das missões pedagógicas como as de Fonda. Também no 

chamado cinema estrangeiro ou independente podemos ver representações sendo 

protagonizadas por mulheres mais velhas, como “Amor” (Amour, Michael Haneke, França, 

2012); “Elsa & Fred” (Elsa & Fred, Marcos Carnevale, Espanha/Argentina, 2006); 

“Aquarius” (Kleber Mendonça Filho, Brasil, 2016). As imagens dessas mulheres reais ou 

como personagens ficcionais não recorrem necessariamente ao modelo romântico feminizado 

e fetichizado, tendo o envelhecimento apoiado na juventude como valor – como, 

predominantemente, na mídia hegemônica. 
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O que de fato se revela nesse discurso de autoajuda de Jane Fonda é o imperativo da 

autogestão, em busca de uma suposta qualidade de vida contida no modelo de envelhecimento 

prêt-à-porter que está sendo promovido. Não se trata de um plano para envelhecer, mas para 

manter-se socialmente relevante dentro dos preceitos atuais, aparentando níveis considerados 

ótimos de qualidade de vida, sempre respaldados em altos padrões de consumo. Nesse 

sentido, como sustenta Birman (2010): 

O imperativo da qualidade de vida (...) procura colocar em foco as práticas 

que deveriam ser realizadas pelo indivíduo para manter a autoestima do eu e 

a sua autonomia das boas condições de saúde a boa alimentação, passando 

pelo culto regular das atividades corporais, dos esportes e do lazer, é sempre 

a qualidade de vida do indivíduo que é colocada em evidência (...) de forma 

a promover a satisfação plena (BIRMAN, 2010, p. 39) 

Trata-se de permanecer subindo os degraus que o sistema neoliberal instituiu para o 

indivíduo como empreendedor de si mesmo. Além disso, nesse processo de reprivatização da 

velhice (DEBERT, 2012), o envelhecimento visto desse modo predominantemente positivo 

pode assumir o papel de um estágio da vida que almeja esconjurar o lado sombrio da velhice, 

o que se torna uma negação da velhice profunda e de seus problemas. 

 

3.4.4 A série Grace e Frankie 

Para Debert (2005, p. 24), a representação dos idosos no cinema nos faz refletir “sobre 

atitudes, valores e práticas sociais com os quais os filmes dialogam e que supomos estruturam 

suas narrativas”. O mesmo pode ser dito em relação aos modos como são apresentados os 

mais velhos nas séries e programas de TV. Ao refletirmos de acordo com Rocha e Castro 

(2009, p. 50), “o entretenimento é o principal produto oferecido pela cultura da mídia, que 

espetaculariza o cotidiano de modo a seduzir suas audiências e levá-las a identificar-se com as 

representações sociais e ideológicas nela presentes”. 

Ao apresentar a narrativa de duas mulheres septuagenárias recém divorciadas que se 

tornam aliadas para reconstruírem suas vidas, a série Grace e Frankie, na qual Fonda é 

protagonista no papel da personagem Grace e é também uma das produtoras, coloca a 

chamada terceira idade sob os holofotes do que vem a ser o entretenimento do momento: as 

webséries. 

Em uma charmosa casa à beira-mar na Califórnia, as duas amigas passam o dia 

aprendendo a lidar com suas aparentes diferenças. Grace (Fonda) é uma empresária que se 

afastou dos negócios (uma indústria de beleza) para se dedicar à família e possibilitar a uma 
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de suas filhas a oportunidade de assumir as funções do cargo. Frankie (Lilly Tomlin) é a 

hippie, humanista, defensora das causas sociais, adepta de práticas esotéricas e faz uso de 

maconha. 

Frankie parece ser a personagem que faz o contraponto cômico das nuances 

dramáticas dos acontecimentos das vidas das duas personagens,
87

 que possuem dificuldades 

no aprendizado de viverem sem seus respectivos maridos, em lidar com a tecnologia – 

principalmente no caso de Frankie, que passa a se aventurar pelas redes sociais –, e em 

experimentar drogas – no caso de Grace. 

A partir da repercussão da websérie, Fonda declarou querer ser “a cara cultural da 

velhice”
88

 pelo fato, segundo afirma, de como as pessoas mais velhas se identificam com as 

situações vividas pela dupla. De acordo com Castro (2016b, p. 6), “na contramão do senso 

comum que equaciona maturidade com estabilidade e impossibilidade de começar de novo”, 

não há dúvida da importância de trazer à tona a discussão sobre temas como sexualidade.  

Entretanto, ao declarar querer ser “a cara cultural da velhice” a partir da identificação com a 

personagem Grace, podemos nos perguntar a qual velhice Fonda estaria se referindo. 

Narrativas que enaltecem sobretudo uma velhice escamoteada não envolvem necessariamente 

uma condescendência com os mais velhos, mas com um modelo único de envelhecimento 

baseado nos preceitos anti-idade, o que contribui para limitar o espectro de modos como os 

mais velhos devem (e podem) se comportar.  

Por conseguinte, no contexto da reprivatização da velhice (DEBERT, 2012) aqueles 

que não se encaixam nesse mesmo perfil se veem prisioneiros de um “processo em que seus 

dramas se transformam em responsabilidade dos indivíduos que negligenciaram seus corpos e 

foram incapazes de se envolver em atividades e relacionamentos motivadores” (Ibidem, p. 

26). 

Há que se considerar ainda o fato de que, em se tratando da personagem interpretada 

por Fonda, que já está associada ao modelo de envelhecimento “com sucesso”, onde começa e 

onde termina o papel de Grace e o de Fonda?  

Outros dois pontos apresentados são: a) como e com quais recursos financeiros as duas 

personagens irão sobreviver? (Embora esse ponto seja mostrado de forma bastante superficial, 
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e com certa ênfase). E b) como as duas amigas irão superar seus respectivos divórcios e como 

e quando estarão prontas a viver um romance e retomar sua vida sexual? 

Corroborando as reflexões de Imelda e Gwynne (2014, p. 6) sobre o cinema, as 

mulheres mais velhas são comumente retratadas em crises existenciais, cuidando do jardim, 

doentes, desiludidas, divorciadas ou em busca do verdadeiro amor. E após uma jornada de 

autoconhecimento, conquistam a liberdade e o esperado rejuvenescimento. Enquanto os 

homens mais velhos andam de motocicleta, são poderosos homens de negócios (vilões ou 

não), salvam países e o planeta. Os homens, ou os personagens criados para eles, almejam os 

valores da juventude por meio da relação de poder sobre as mulheres – poder este que ainda 

prevalece na modernidade. 

Parece-nos que as duas personagens são estereotipadas do mesmo modo como temos 

visto nas representações dos mais velhos na publicidade. Tomando como base a tipologia de 

estereótipos identificados por Ylänne (2015) em seu estudo sobre a publicidade britânica, 

Grace/Fonda podem ser tomadas como o exemplo perfeito de quem envelheceu “com 

sucesso”: a Golden Ager. Já Frankie/Tomlin faz o papel da idosa divertida, bem-humorada e 

meio amalucada: a Comedic. Das idealizações acerca dos boomers, como vimos 

anteriormente, podemos pensar em Grace como a empreendedora, enquanto Frankie estaria 

mais próxima da libertária.
89

 

Essas representações de histórias e personagens podem explicar o sexismo e idadismo 

existentes em nossa sociedade. Ainda que possamos ver algumas mudanças na representação 

da velhice em Grace e Frankie, são os estereótipos que parecem predominar.  

 

3.4.5 Presenças e entrevistas da eterna Barbarella  

Entre os dispositivos comunicacionais como o website, as TED Talks, o livro, e a série 

Grace e Frankie, são os periódicos femininos ou de comportamento que provavelmente têm 

maior abrangência, porque são produzidos como revistas impressas e propagados pelas vias 

digitais.  

Diferentemente dos demais meios de comunicação, estes atuam como plataforma 

informativa, afinal, tratam-se de matérias jornalísticas. Ao estabelecer enunciados que 

remetem a padrões de “comportamento e beleza” considerados ideais, endossam e 

reproduzem abordagens e discursos do coach midiático à medida que atribuem a 
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responsabilidade dos indivíduos ao modo como devem conduzir seu envelhecimento. Muitas 

vezes têm a juventude como valor primordial e replicam discursos idadistas e sexistas. 

Pautamo-nos em alguns deles para ancorar nossa análise acerca desses meios.  

 Além disso, esses enunciados apresentam-se como uma pedagogia imagético-

midiática. Ao contrário dos primórdios da fotografia, quando pouco ou nada se sabia sobre as 

pessoas fotografadas, “quando não se estabelecera ainda um contato entre a atualidade e a 

fotografia” (BENJAMIN, 1994, p. 95). Na contemporaneidade, o uso da fotografia pelos 

meios tem como objetivo enaltecer a imagem do fotografado bem como a da própria mídia. 

Os enunciados textuais, a legenda, são apenas parte da notícia que revela, em primeira 

instância, a imagem do fotografado e tudo aquilo que está implícito e não necessariamente é 

mostrado na foto. Como elucida Benjamin (Ibidem, p. 94) “a fotografia revela (...) os aspectos 

fisionômicos, mundos de imagens habitando as coisas mais minúsculas suficientemente 

ocultas e significativas para encontrarem um refúgio nos sonhos diurnos”.  

 

“Aos 20 anos era tão velha” 

Fonda participou do evento intitulado “A idade é uma escolha”, patrocinado por uma 

famosa marca de cosméticos (Figura 8). Na entrevista
90

, enquanto a atriz associa juventude ao 

seu modo de vida e declara sentir-se mais jovem do que quando tinha 20 anos de idade, a 

revista refere-se à sua declaração como “confessou a atriz”, como se Jane estivesse revelando 

um segredo de beleza zelosamente guardado a sete chaves. Levando-se em consideração que a 

marca que promoveu o evento anuncia o seu produto como “Age Perfect: A idade perfeita é 

uma escolha”, nesse caso, desde que a escolha seja permanecer jovem.  

Conforme observa Laura Hurd Clarke (2016, p. 2), “espera-se que você seja ageless: 

alguém sem idade definida”. Para a autora, no passado não se falava com tanta frequência em 

rugas como na contemporaneidade. Ao longo dos anos, ao se instituir a cultura de consumo da 

aparência, “a pressão é crescente sobre homens e mulheres para ostentar uma aparência de 
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juventude” (Idem). É interessante notarmos nesse sentido como a indústria de cosméticos tem 

direcionado sua comunicação dos chamados “cremes anti-idade” para “a idade perfeita”, em 

se tratando das consumidoras com mais de 65 anos.  

 

Figura 8: “A idade é uma escolha” 

 

Fonte: Lux
91

  

 

“É necessário fazer as pazes com o espelho na velhice” 

No Brasil, a partir das mudanças que apontam para uma população que está 

envelhecendo e, desse modo, invertendo a pirâmide demográfica que já foi aclamada nos 

tempos em que se dizia “este é um país jovem”, o assunto envelhecimento vem chamando a 

atenção da mídia e, é claro, das empresas que enxergam um novo nicho de mercado nesse 

crescente contingente de coetários que ultrapassam os 65 anos.  

Uma renomada instituição financeira
92

 promoveu um evento sobre envelhecimento, 

saúde e previdência, no qual Fonda esteve presente (Figura 9), aproveitando a ocasião para 

também lançar o seu livro.
93

 

As três matérias que analisamos sobre a presença de Fonda no Brasil noticiaram com 

ênfase questões relativas à sua aparência e suas prescrições
94

, como a necessidade de “se fazer 
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as pazes com o espelho a velhice”
95

. Nas entrevistas, Fonda reafirma a todo momento aceitar 

de bom grado seu envelhecimento e que está mais feliz nessa fase da vida do que quando era 

jovem – quando se cobrava a todo momento em ser magra, em deixar sua marca, em parecer 

mais bela. Mas, prescreve a positividade, o viver com “vigor até os 90 ou mais”, e como “dica 

de beleza”, uma postura perante à vida – ter curiosidade, alegria, praticar sexo e o amor.  

Em uma síntese das entrevistas de Fonda para os referentes periódicos, a conclusão é 

de que o autoconhecimento e a felicidade, seguidos de uma dieta alimentar saudável e 

atividades físicas “com vigor”, de acordo com a autora, também fazem parte do “pacote 

envelhecer bem”.  

Além da preferência da própria mídia em realçar os aspectos da aparência de Fonda 

em relação à sua idade, o que se repete nessas narrativas são as prescrições encontradas no 

livro. Como aquele era o momento em que o livro estava sendo lançado, esta afirmação pode 

parecer óbvia. Ainda que a autora afirme ter feito as pazes com o envelhecimento, deboche de 

certas situações como as plásticas que teve que fazer no quadril e no joelho, e as dificuldades 

em “continuar trabalhando como atriz se você não passar por uma recauchutagem”, por traz desses 

enunciados se camufla a sentença: para chegar aqui, faça como eu fiz. Ou ainda: envelheça, mas 

sem parecer velho. 

Enunciados como os da mídia e de Fonda corroboram a questão da reprivatização da 

velhice (DEBERT, 2012), do coaching midiático (CASTRO, 2016a) e os discursos da 

qualidade de vida associada às práticas centradas na saúde como estetização do corpo, o 

equilíbrio emocional e a beleza. Como explica Birman (2010, p. 41, grifos no original): 

Se o discurso da medicina se inscreve (...) no centro do dispositivo da 

qualidade de vida, a este discurso se aliam e com ele se conjugam não 

apenas um conjunto de práticas biomédicas, como a nutrição e a fisioterapia, 

mas também outras práticas centradas no corpo, como as ginásticas e os 

esportes. Neste contexto, tais práticas passam a ser consideradas como 

paramédicas, de forma a poderem ter efeitos terapêutico e preventivo sobre 

os indivíduos, promovendo ativamente a qualidade de vida destes. Além 

disso, a conjunção entre a ideia de saúde e de beleza passou a ser íntima, na 

medida em que ter uma boa saúde seria a condição não apenas para que o 

indivíduo pudesse manter em alta a auto estima, como também de ser 

efetivamente belo. 
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Figura 9: “É preciso fazer as pazes com o espelho na velhice” 

 

Fonte:  WP Clicrbs
96

  

  

Por intermédio de como se apresentam essas receitas de vida – tendo por trás uma 

história de vida e imagens espetaculares –, convoca-se o leitor por meio de entretenimento. 

Isso porque “a atividade dos atuais enunciadores implica em convocar o leitor para esse 

aprendizado, ancorado em valores de consumo, dos quais a informação é somente um dos 

níveis. Tal aprendizado é hoje na maioria das vezes mesclado em atividade lúdica” (AIDAR 

PRADO, 2013, p. 55). 

Ao analisarmos as matérias, seus enunciados textuais e suas respectivas imagens, 

notamos como a moda enquanto signo e dispositivo de comunicação irá endossar certos 

estilos de vida, ou o quadro a que a imagem quer remeter. Nas figuras 8 e 9, Fonda se 

apresenta elegantemente vestida com um conjunto de cor branca que caracteriza a 

combinação entre terno (uma peça masculina) e tailleur (uma peça feminina). O figurino 

realça seu corpo, mas não denota sensualidade – pelo menos não de forma óbvia. Nas duas 

imagens, que se referem aos eventos empresariais, Fonda mostra-se como a mentora, a 

empresária do “envelhecimento bem-sucedido”. As duas fotos valorizam não apenas seu 

rosto: como se encontra em frente ao backdrop
97

 com as mensagens das marcas 

(especialmente na Figura 9), o ângulo da foto, de baixo para cima, acentua o porte da atriz, 
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conferindo uma imagem imponente. 

 

“Jane Fonda Forever” 

Para Debord (2003, 4, p. 14) “o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma 

relação social entre pessoas, mediadas por imagens”. Talvez seja por meio das narrativas 

visuais da contemporaneidade que os dispositivos comunicacionais, em nossa sociedade, 

atuem com tanta ênfase no entretenimento e na modalização dos estilos de vida, segundo a 

expressão utilizada por Aidar Prado (2013). 

Uma conceituada revista internacional traz Jane na capa com o título, “Jane Fonda 

Para Sempre. Ativista, Símbolo Sexual e Lenda”
98

. A foto (Figura 10) mostra a atriz em uma 

postura imponente, vestida com um traje elegante que realça sua silhueta, e um generoso 

decote, adornado com uma estola de plumas, ambos da cor branca. Os cabelos estão 

requintadamente penteados como se tivessem sido emoldurados. Pode-se notar que além dos 

cuidados com a produção da foto na escolha do figurino, maquiagem e cabelos, houve um 

minucioso retoque digital. A matéria é uma mistura de ensaio de moda – a atriz posa para 

diversas fotos com figurino glamouroso; são informadas as grifes das peças e seus respectivos 

preços, inclusive das joias – e uma retrospectiva da sua trajetória de vida.  

Para celebrar o 79° aniversário de Fonda, uma reconhecida revista internacional de 

moda republicou a entrevista e fotos da atriz de 1979, quando Jane iniciava seu 

empreendimento com o estúdio Jane Fonda’s Workout, em Los Angeles, onde combinava 

aeróbica, ginástica laboral e dança. Com o título “Desde 1979 os conselhos de fitness de Jane 

Fonda são o segredo para se parecer bem para sempre”
99

, apresenta a ganhadora de Oscars e 

ativista como exemplo de como “envelhecer graciosamente” (age gracefully), especialmente 

devido à marca registrada de sua própria gestão de exercícios. 

São mostradas cinco imagens de Jane em sua prática de ballet e ioga entre 

depoimentos sobre como sua (obstinada) prática de atividade física mudou sua vida – os 

efeitos emocionais são destacados, como o ânimo e o combate à depressão –, como também o 

fato de ser o único modo de queimar gordura e tonificar os músculos, afirma a atriz, que dizia 

também não se importar se parecia jovem ou magra, mas sim em ser saudável. 
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Como fotogramas, imagens como essas acentuam uma vida glamourosa, repleta de 

signos – a moda, o romance, a aventura, e a juventude. Além do fato de ser notícia da mídia – 

o que, vale dizer, é compreendido pelo leitor também como uma qualidade e sucesso 

alcançado –, apoiadas no passado, remetem à história de vida que se transforma em exemplo, 

em fórmula de sucesso. Para o leitor, uma vida idealizada, mas promovida como vida possível 

desde que se tome suas rédeas e se engaje em uma “transformação pessoal”.  

Como ensina Aidar Prado (2013, p. 70), “é preciso mudar para manter os valores de 

juventude ubíqua, saúde na dieta, felicidade no consumo que a companha a modalização (...) 

as narrativas sempre lidam com a modalização dos sujeitos que devem se transformar 

conforme os temas”, que são, predominantemente: fitness, sexo, alimentação, dieta e moda. 

  

Figura 10: Jane Fonda Forever 

 

Fonte: W
100

  

 

Fonda tem sido frequentemente fotografada nas cerimônias de tapete vermelho, as 

quais, como se sabe, têm forte apelo nas narrativas midiáticas sobre celebridades. Como 
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discorremos ao longo dessa pesquisa, a moda se apresenta como um importante dispositivo 

comunicacional na modernidade e faz parte da sociedade do espetáculo e entretenimento. 

Como expressão, individualização e caracterização de personalidade, a moda atua como um 

componente comunicacional que denota posição e presença cênica. No caso de Jane Fonda, 

ora como símbolo sexual, ora como guru da aeróbica, ou como empresária, ou atriz premiada. 

Destarte, selecionamos imagens de figurinos glamourosos (Figuras 11 e 14) que nos 

chamaram a atenção pela sua semelhança com o figurino da personagem Barbarella (1968). A 

menção a estas imagens não busca de modo algum emitir juízo de valor sobre como Fonda se 

apresenta, nem tampouco opinar sobre a escolha de figurinos. Interessa-nos chamar a atenção 

sobre como várias de suas indumentárias (Figuras 12 e 13) apresentam-se, coincidentemente 

ou não, semelhantes aos trajes de Barbarella, nas cores, nos detalhes e na estrutura.  

Além de atenderem aos quesitos do campo da moda, no sentido de uma roupa 

considerada sexy – colantes, transparentes e decotadas de forma a realçar o corpo –, a partir 

dos elementos-chaves de Marshall e Rahman (2015) reconhecemos a mensagem destas 

imagens como a boa condição física (fitness), a elegância, o arrojo do figurino (fashionable) e 

a aparência sensual e desejada (fuckable), sendo este último elemento “F” como identificamos 

ao longo dessa pesquisa. 

Do mesmo modo, compreendemos que estas imagens, assim como as que se 

apresentam no seu website e livro, remetem à figura celebrada de Jane como símbolo sexual e 

ao mesmo tempo a heroína da sua história de vida. Podemos pensar, ainda, que as imagens 

nos apresentam várias camadas de sentido – desde a pessoa fotografada, que serve como 

modelo, sua expressão, as cores, texturas, atitudes – remetem a um conteúdo, a um modo de 

se contar uma narrativa, o que implica em um circuito específico de consumo.  

Nesse sentido, como elucida Sontag (2015, p. 125), “as palavras falam mais alto do 

que as imagens (...) mas nenhuma legenda consegue restringir, ou fixar, de forma permanente, 

os significados de uma imagem”. Embora as legendas destas imagens de Fonda
101

 na 

atualidade também denotem o preconceito do idadismo por parte da imprensa, as imagens têm 
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flaunts incredible figure in sexy sheer gown in dc). Disponível em: 

<http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2864004/turning-77-month-jane-fonda-flaunts-incredible-figure-

sexy-sheer-gown-supporting-kennedy-center-honoree-lily-tomlin.html>. Acesso em: fev. 2017. 
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mais impacto e corroboram a mensagem do ideário ageless – o corpo tido como ideal seria o 

corpo esbelto, desejável e sem idade definida. Nesse sentido, Fonda encarnaria a beleza 

socialmente aceita na cultura anti-idade. 

   

Figura 11 e 12: Figurino de Fonda e de Barbarella 

 

Fonte: PopSugar
102

; The Red List
103

, respectivamente. 
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Figura 13 e 14: Figurino de Barbarella e de Fonda 

 

Fonte: The Red List
104

; Daily Mail UK
105

, respectivamente. 

 

Com base nos títulos das matérias das revistas que enunciam a palavra forever (“para 

sempre”, em português), constata-se que tudo é feito para que se valorize a impressão de que 

embora seja hoje septuagenária, ela continua a mesma, como se o tempo não tivesse passado 

para ela. Fica claro nesses enunciados como a boa aparência está associada ao ideário ageless 

que valoriza o não-aparentar-a-idade-que-se-tem. Logo, reforça-se o preceito social segundo o 

qual o valor está em parecer mais jovem, o que é válido sobretudo para as mulheres. Como 

explica Hinchliff (2014, p. 73, tradução nossa), “em uma cultura que enxerga o 

envelhecimento com desdém, parecer jovem para uma mulher mais velha é aparentar estar 

bem, e isso é algo socialmente aceitável hoje em dia”.
106

 

Celebridades são comumente usadas como modelos de sucesso para promover 

produtos. Sabemos disso. Entretanto, à medida que se apresentam exemplos como os de 

Fonda, a partir de fotogramas da sua vida, narrativas que atuam como potentes “roteiros 
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midiáticos” (FREIRE FILHO, 2010) fundamentados na espetacularização, glamourização e 

entretenimento, tendo como mensagem a determinação moral do indivíduo, de certo modo se 

suprime toda e qualquer discussão aprofundada sobre o envelhecimento propriamente dito. 

Nesse sentido, compreendemos que Jane Fonda se mostra em sintonia com o espírito do 

neoliberalismo por referendar a reprivatização da velhice (DEBERT, 1999, 2012), sem 

propriamente refutar o sexismo e o idadismo presentes em nossa sociedade. 

Enquanto esta dissertação se desenvolvia, uma conhecida revista semanal brasileira
107

 

apresentou o Rolling Stone Mick Jagger na capa para divulgar a política da nova 

aposentadoria no Brasil. De modo controverso, a revista alega que Jagger, um septuagenário 

da indústria da música que ainda está ativo e fazendo tournées mundo afora seria o exemplo 

de como as pessoas continuarão trabalhando (e muito) “velhice adentro”. Promovia-se, desse 

modo, a ideia de que tudo isso “será ótimo”, desde que cada indivíduo se prepare para a nova 

realidade, conforme conclui o texto. 

 Nas prescrições do como “envelhecer sem drama” da referida revista, o receituário de 

especialistas sobre o “como chegar lá”. Naturalmente, além de recursos financeiros, esse 

passo-a-passo prevê o acúmulo de “capitais ao longo da vida para chegar bem à velhice”.
108

 

Como exemplos de capital a ser acumulado, a revista menciona a saúde e o capital intelectual, 

social e financeiro.  

Além de Jagger, a revista apresenta outras cinco histórias de vida para ratificar as 

novas leis da aposentadoria. Não é de surpreender que esses exemplos estejam relacionados a 

pessoas que, de algum modo, são empreendedores de seus próprios negócios. Destes, apenas 

um refere-se às mulheres. Ao que nos perguntamos se não haveria mais exemplos de pessoas 

com mais de 65 anos trabalhando ou se os exemplos que existem não correspondem à seleção 

que a revista pretendia mostrar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Quando Betty Friedan escreveu a “Fonte da Juventude” (The fountain of age, 1993), 

ela mesma, aos 50 anos, não tinha se dado conta, segundo afirma, de que estava 

envelhecendo. O mesmo se deu com Beauvoir e com Sontag. Sem pretensão de comparação 

com essas importantes estudiosas, o mesmo poderia dizer de mim. Ao tomar contato com a 

bibliografia feminista contemporânea, muitas inquietações vieram à tona. Fico devendo a 

mim mesma um estudo mais profundo acerca de Friedan (1993), que nos chama atenção para 

o fato de que muitas mulheres não olham para o envelhecimento até se darem conta que estão 

envelhecendo, especialmente aos olhos da sociedade.  

Ainda que Beauvoir tenha sido a pioneira do ponto de vista de uma construção 

intelectual sobre o pensamento feminista, foi Friedan em “A Mística Feminina” (Feminine 

Mystique, 1963) que, no auge dos movimentos sociais nos anos 1960, tornou-se um best 

seller ao colocar em discussão a crise de identidade feminina, e firmar-se como uma das 

principais desencadeadoras da chamada segunda onda feminista do ocidente. 

Ao estudar as revistas femininas da época, Friedan observou que não havia espaço 

para as mulheres mais velhas. A autora ficaria surpresa em saber que pouco mudou desde sua 

constatação até os dias de hoje. Em nosso grupo de pesquisa, o GRUSCCO (Grupo CNPq de 

Pesquisa em Subjetividade, Comunicação e Consumo), nós também nos perguntamos: ondes 

estão estas imagens? E quando ocorrem, sob que bases elas são constituídas? 

Conforme verificou Friedan (1993), nossa sociedade vê o envelhecimento como 

declínio, uma fase sujeita à dependência e à inexorável e indesejável deterioração da 

juventude. Isso porque as mulheres são a todo momento representadas como mães, esposas, 

servas, mulheres objetos e não como pessoas. As mulheres, como os velhos, são o “Outro” 

(BEAUVOIR, 1980). Como aponta Friedan, o mercado de consumo é voltado 

predominantemente para os jovens. Seus produtos e seus discursos são feitos pelos e para os 

mais jovens. O terror de envelhecer leva ao consumo das cirurgias plásticas e de todo um 

arsenal de cosméticas, dietéticas e outras práticas que crescentemente movimentam cifras 

milionárias em todo o mundo.  

A crítica que se faz aos estudos feministas clássicos é que esses não levam em conta as 

relações de idade, focalizando apenas a posição da mulher enquanto gênero. Desse modo, 

persiste uma negação da idade e do envelhecimento feminino, corroborando a necessidade de 
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se manter a imagem idealizada da feminilidade jovem. Para Friedan (1993), temos que nos 

libertar das idealizações, do casulo de nossa própria ilusão de juventude: 

Quanto mais buscamos a fonte da eterna juventude e seguimos negando a 

idade como um “problema” em si (...) essa situação irá piorar. Nós nunca 

saberemos o que podemos ser, e nunca nos organizaremos de forma madura 

para quebrar as barreiras que nos impedem de usar nossa capacidade de 

evoluir como sociedade, ou demandar as estruturas de que precisamos para 

nutri-la
 109

 (FRIEDAN, 1993, p. 68, tradução nossa, aspas no original). 

 

Clarke (2011, p. 22) pondera sobre como o ideal de beleza para as mulheres é definido 

na contemporaneidade por meio de modelos, estrelas de cinema e outros ícones, sem levar em 

conta as enormes diferenças entre as mulheres. De fato, como se sabe, nas revistas femininas 

assim como na indústria da moda, prevalecem como exemplos de beleza mulheres com 

corpos esbeltos e juvenis.  

Conforme bem observa Twigg (2014, p. 5, tradução nossa) “somos julgados, 

socializados, percebidos de acordo com nossa idade ou categoria de idade”.
110

 Em uma 

sociedade onde vigora o imperativo da aparência jovem, especialmente nas representações 

visuais femininas, é fundamental discutir a forte associação entre beleza e juventude, que 

equaciona boa aparência ao juvenil e que ocasiona a forte desvalorização social da mulher 

mais velha. Como tem argumentado Castro (2014, 2015, 2016), esta desvalorização é fruto do 

idadismo que prevalece em nossas sociedades, sem que em geral se faça oposição a ele 

abertamente.  

 Quando defini meu tema de pesquisa sobre o envelhecimento feminino, não sabia 

bem como iria conduzi-lo e nem mesmo qual seria o meu objeto empírico. Mas estava 

bastante impactada com o filme “O Congresso Futurista” (The Congress, Ari Folman, 

Israel/Alemanha/Polônia/Luxemburgo/Bélgica/França, 2013) que faz uma crítica ao sexismo 

e ao idadismo presentes na indústria de cinema, bem como à produção e reprodução de 

imagens e modos de ser a partir das lógicas de consumo. Meu interesse pela moda, pela 

fotografia e pelo cinema falaram mais alto. A princípio pensei em analisar de que modo várias 

atrizes icônicas estão enfrentando essa questão. Muitos recortes me interessavam, mas não 
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conseguia definir um caminho. Aceitei com entusiasmo a sugestão da minha orientadora para 

focalizar meus esforços na figura multifacetada de Jane Fonda.  

Ao definirmos o tema da pesquisa sobre o envelhecimento feminino tendo como eixos 

comunicação, consumo e subjetividades, entendíamos que havia muitos elementos 

decorrentes do que chamamos de “o espírito do tempo”, o ethos da modernidade com sua 

ênfase na juventude como valor, na maneira como têm sido trabalhados os preceitos e 

prescrições sobre como envelhecer “bem”. A definição do objeto empírico nos levou à 

condução de uma análise em que a trajetória de Fonda nos parece sempre em sintonia com o 

espírito do tempo do capitalismo.  

Como vimos, desde os anos 1960 a Jane que desponta com o cinema se transmuta na 

musa dos movimentos sociais, da geração saúde, dos yuppies e da era da globalização, até se 

tornar a celebridade-empresária que hoje atua no milionário ramo da autoajuda como coach 

midiática que se oferece ao mesmo tempo como modelo e como detentora de saberes e 

segredos sobre a única forma considerada adequada de envelhecer: aquela em que a mulher 

deve continuar a mostrar-se ativa, bela e sensual; bem-sucedida profissionalmente, 

financeiramente e na vida pessoal; e, sobretudo, eternamente jovem. 

Como discorremos ao longo dessa pesquisa, enfatiza-se o espetáculo e o 

entretenimento como alicerces dos modos de ser socialmente validados por meio do cinema, 

da moda, da vida urbana, da publicidade, das novas sociabilidades. A modernidade se 

apresenta como um período em que as imagens proliferam. A mídia se amplia, diversifica em 

múltiplos formatos e expande sua abrangência sociocultural. 

 Como explica Sevcenko (2015, p. 84), “a utilização coordenada da imprensa, do 

cinema, de canções, rádio, pôsteres, slogans, imagens, símbolos, monumentos, performances, 

rituais espetaculares em espaços públicos […] sedução e apoio político entusiástico em escala 

jamais vista”. Ancorados na juventude como espírito do tempo, decorrem destes elementos a 

amalgama de signos que irão permear a construção de novos modos de ser e novos estilos de 

vida. Ao enfatizarmos nessa pesquisa a estreita articulação entre comunicação e o consumo, 

destacamos a figura do “mediador cultural” (VELHO, 2010), que, no caso de nossa pesquisa, 

irá disseminar no papel do “eu como empreendedor” na autogestão e no coaching midiático 

(CASTRO, 2016a) sobre como “envelhecer bem” e “gozar a vida ao máximo”. 

O comércio é o primeiro cenário em que estamos inseridos em uma vida 

espetacularizada, exposta à estetização do mundo e à fetichização da mercadoria, ao consumo 
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dos modos de ser e dos estilos de vida baseados nas lógicas do consumo. A cultura midiática 

amplia o espectro entre a imaginação e a espetacularização enquanto reforça sua estreita 

associação com as culturas do consumo: “o entendimento para o qual o receptor é convocado 

não é somente o da inteligência, (...) mas o do mergulho do corpo em paisagens e cenas que 

constituem mundos imaginários carregados de gozo” (AIDAR PRADO, 2013, p. 55). O gozo 

– também convertido em imperativo social – funciona como um elemento-chave para 

promover a adesão aos preceitos que embasam esses mundos imaginados. 

Em seu artigo “A ilusão biográfica”, Pierre Bourdieu (2005, p. 183) nos ensina que “a 

história de vida de uma pessoa é uma dessas noções do senso comum que entraram como 

contrabando no universo científico”. A partir das reflexões do autor, apresenta-se a 

perspectiva sob a qual analisamos o coaching midiático de Jane Fonda: por meio do seu relato 

autobiográfico.  

Para Bourdieu (2005, p. 184) “o relato autobiográfico se baseia sempre, ou pelo menos 

em parte, na preocupação de dar sentido, de tornar razoável, de extrair uma lógica ao mesmo 

tempo retrospectiva e prospectiva”. Assim, do ponto de vista de Fonda como uma instituição 

midiática, a partir de sua história de vida é que propomos pensar como se pretende fazer 

reverberar suas prescrições, ou como essa história de vida é apresentada de modo estratégico 

para atingir seus objetivos midiático-pedagógicos.  

O relato de vida é uma apresentação oficial de si, mas também abriga uma “propensão 

a tornar-se o ideólogo de sua própria vida, selecionando em função de uma intenção global, 

certos acontecimentos significativos e estabelecendo entre eles conexões para lhes dar 

coerência” (BOURDIEU, 2005, p. 184, grifo no original). 

À história de vida apresenta-se o nome próprio. O nome próprio assegura a identidade. 

O nome próprio “é o acesso a existência social (...) identidade social constante e durável” 

(BOURDIEU, 2005, p. 186). A partir do nome próprio, eu, você e todos nós, garantimos 

nossa existência social. Por meio dele, configura-se nossa identidade, nossos relatos de vida. 

O nome próprio atua como agente e, assim, constrói sua história. Imersos no ideário do 

autoempreendedorismo e da gestão de si como uma marca, vemos se imbricarem os preceitos 

do branding
111

 no ramo de estudos que tem sido denominado como naming
112
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Naming é a técnica de fazer nomes que já nascem comunicando. Um nome ruim pode destruir toda a vida de um 
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Do mesmo modo, o nome próprio “Jane Fonda” pode ser entendido como um nome de 

marca. O cinema, os filmes, os Oscars, os pais, a família, os amigos, os casamentos, o 

ativismo, a trajetória de vida: não se trata apenas de uma celebridade que se oferece como 

consultora de autoajuda sobre um modo de envelhecimento feminino socialmente valorizado 

como bem-sucedido. Como se pode constatar, todo o coaching midiático sobre o qual 

discorremos nesta pesquisa é trabalhado a partir da história vida de Jane Fonda.  

De acordo com Bourdieu, a história de vida é entendida como um artefato social que 

permite, a partir de acontecimentos da vida, ser transformado como história que “não é em si 

mesma um fim. Ela conduz à construção da noção de trajetória como série de posições 

sucessivamente ocupadas por um mesmo agente (ou um mesmo grupo) num espaço que é ele 

próprio um devir, estando sujeito a incessantes transformações” (BOURDIEU, 2005, p. 189, 

grifos no original). 

 Apoiado em imagens que se reproduzem como narrativas cinematográficas, o relato 

da história de vida de Fonda pretende atuar estrategicamente como mediador na construção de 

um certo tipo de subjetividade ancorada nos preceitos sociais sem vigor. É fundamental 

levarmos em conta o papel da mídia na constituição do senso comum, do solo a partir do qual 

se configuram certas representações sociais. Corrobora-se esta linha de argumentação na 

afirmação de Silverstone (2014, p. 20): 

É no mundo mundano que a mídia opera de maneira mais significativa. Ela 

filtra e molda realidades cotidianas, por meio de suas representações 

singulares e múltiplas, fornecendo critérios, referências para a condição da 

vida diária, para a produção e a manutenção do senso comum, que devem 

nos fundamentar o estudo da mídia.  

Assim se apresenta o coaching midiático de Jane Fonda e o ideal do envelhecimento 

considerado bem-sucedido. Assim também operam as representações das celebridades 

estudadas por Marshall e Rahman (2015), Imelda e Gwynne (2014), e as da publicidade por 

Ylänne (2015) e Castro (2014, 2015, 2016). Ao se configurarem nos meios modelos 

estereotipados e imagens idealizadas do envelhecimento feminino, corrobora-se o idadismo e 

o sexismo nas prescrições acerca do modo como devemos ser, parecer e se comportar. Nesse 

sentido, o imperativo social que se coloca à condição das mulheres de manter-se juvenilmente 

belas e sensuais opera como uma exigência draconiana em toda e qualquer idade. Como 

                                                                                                                                                         
produto. Um bom nome tem resultados profundos e duradouros. Nomes têm que ter boa aparência, distinção, 

extensão, energia, sonoridade e um monte de outras coisas que o cliente não sabe e a agência de naming, 

branding e publicidade sabe. Disponível em: <http://namingbrasil.blogspot.com.br/>. Acesso em: fev. 2017. 
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observa Hinchliff (2014), as mulheres nunca serão livres enquanto estiverem ligadas aos 

ideais vigentes sobre a feminilidade. 

Com efeito, as prescrições de Jane Fonda se apresentam em consonância com o ethos 

de nosso tempo e estão fundamentadas nas aparências, no espetáculo e no entretenimento – 

tendo a juventude como valor. Desse modo, ratifica os valores românticos que respaldam o 

papel da mulher como objeto, a fetichização da beleza enquanto juventude e, portanto, 

multiplica pedagogicamente o envelhecimento prêt-à-porter. 

Imagens atuam como uma linguagem visual. Em tempos em que essas proliferam e 

passam a permear cada vez mais as relações entre comunicação e consumo, no que se refere 

ao envelhecimento, e em especial, feminino, temos de nos preocupar em como e a partir de 

quais fundamentos essas imagens são produzidas. Para que não sejam projetadas como 

verdades únicas e absolutas, sem levar em conta a ampla diversidade de modos de ser e 

realidades sociais existentes.  

Gostaria de concluir a partir de uma perspectiva otimista. Ainda que estejam 

embaladas em uma lógica cultural de consumo, quero acreditar que narrativas midiáticas 

como a websérie Grace e Frankie ou mesmo as literaturas de autoajuda sobre o 

envelhecimento que começam a despontar possam, de algum modo, surtir um efeito positivo e 

acender uma centelha de desassossego em cada indivíduo impactado em relação ao duplo 

preconceito do idadismo e do sexismo no modo como são tratados os temas do feminino. 

Enquanto escrevo estas linhas finais, lembrei-me de uma passagem da professora 

Maria Aparecida Baccega, decana do PPGCOM ESPM. No final de uma banca de mestrado, 

discutia-se se a televisão seria ou não um dispositivo emancipatório, ao que a notável 

professora abrilhanta com o ensinamento: “nenhuma tecnologia é; ela se torna”. Assim, 

entendo que é preciso tomar medidas para que possamos tornar nossos dispositivos 

comunicacionais palcos da modernidade na luta contra todas as formas de opressão. Torço 

para que seja possível nos emanciparmos, libertarmo-nos do idadismo e do sexismo que 

oprimem sobretudo as mulheres mais velhas. Mais do que nunca, precisamos reivindicar o 

lugar da dignidade no tratamento midiático do envelhecimento feminino. 
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