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RESUMO: 

Este trabalho acadêmico apresenta uma revisão bibliográfica a cerca do processo do envelhecimento 
sob a tutela do capital, através das respectivas ferramentas: trabalho, educação e família, possibilitando 
a “quebra da conspiração do silencio” por intermedido do fomento de debates que abordem a 
sociabilidade dos velhos promovida pelo sistema capitalista, que através da homogeneização cauteriza 
a figura do idoso mantendo a estrutura por meio de uma servidão moderna de uma intricada rede de 
relações que mantém o poder com a classe dominante.   
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INTRODUÇÃO  

 

[...] o envelhecimento populacional, longe de ser um dado 

natural, se configura como resultado da reprodução do 

sistema do capital.  

Sálvea de Oliveira C. Paiva  

 

O primeiro discurso ligado ao processo de envelhecimento é a preparação para morte, que 

advém justamente da caracterização da última fase do ciclo da vida, em que aspectos inerentes à vida 

social, como a saúde, a capacidade de produzir, a beleza e vigor sexual são diminuídos. Assim sendo, 

observamos que o estereótipo atribuído ao idoso, se diferencia em contextos históricos, políticos, 

econômicos, sociais e principalmente culturais. Percebemos conceitos que são constituídos em 

diferentes contextos temporais, mas que simultaneamente apresentam uma intrínseca relação, onde o 

envelhecimento está atrelado ao processo: à velhice como fase de vida e ao idoso (velho) o resultado 

final. Nesta perspectiva, a pretensão da proposta deste trabalho é discutir/abordar a apropriação do 

processo do envelhecimento pelo sistema capitalista.  

 Nesse sentido, observamos como as expressões culturalmente construídas sobre a velhice 

estão presentes na modernidade, especialmente, o termo “terceira idade” como sendo o mais 

apropriado, por não constituir na imagem idoso a decadência do organismo humano. Diante deste 
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fator, uma nova modelagem é dada ao sujeito idoso, através da percepção prática da “terceira idade” 

relacionada a algo positivo.   

 A desconstrução ideológica do conceito sobre a “terceira idade” surge para amenizar o caráter 

depreciativo atribuído a nomenclaturas anteriores e simultaneamente dar mais um suporte ao sistema 

capitalista vigente. Tal afirmativa se concretiza, uma vez que a imagem estereotipada do idoso é 

apenas “alterada” a partir do momento em que o mesmo, através do seu esforço individual, passa a 

utilizar a juventude e suas características marcantes como sendo uma forma de se viver e não uma fase 

passada da sua vida.  

 Com o respaldo dos meios de comunicação por meio da publicidade, do Estado através das 

diretrizes das políticas públicas e pela ciência, aqui representada pela Geriatria e Gerontologia, os 

velhos retroalimentam o sistema que o considera um peso a sociedade por serem apontados como 

improdutivos. Tal ação se materializa através da formação de um mercado consumidor na busca 

incansável pela melhor idade, pelo retorno ao processo produtivo como mão de obra barata ou pela 

doutrinação promovida pelos discursos promovidos pela ciência e endossadas pelo Estado, que não 

levam em consideração a heterogeneidade, a história e consequentemente a luta de classes. Nesse 

sentido, aponta Haddad (2016, p. 125 e 126): 

 
A gerontologia e a geriatria, presas ao cientificismo, são cooptadas pelo Estado 
burguês; alheias à história, desconsideram as condições objetivas de via na 
sociedade de classes brasileiras; autoritariamente buscam disciplinar os velhos em 
nome do que consideram “a arte de envelhecer”. [...]  A quem se dirigem as normas 
legais baixadas pelo Estado?  Sem dúvida, o discurso tem endereço certo: é remetido 
aos velhos trabalhadores. Embora na história do capitalismo eles sempre tenham 
estado nas franjas da sociedade, a ética humanista insiste no prolongamento de suas 
vidas. Decretar morte aos velhos é reconhecer a falência da nossa sociedade. 

 
  Deste modo, o engendramento do discurso a favor do capital, faz das relações sociais 

dinamizarem pela lógica capitalista onde pessoas são mercadorias e “os idosos em mercadorias 

descartáveis” (GOLDMAN, 2003), como aponta Lebow (1955)2 

 
[...] a nossa enorme economia produtiva exige que façamos do consumo nossa forma 
de vida, que tornemos a compra e uso de bens em rituais, que procuremos a nossa 
satisfação espiritual, a satisfação de nosso ego, no consumo. Precisamos que as 
coisas sejam consumidas, destruídas, substituídas e descartadas a um ritmo cada vez 
maior.  

 
  

Diante disso, observamos que ideais de Haddad (2016) e Lebow (1955) tocam nos meus 

pontos, ao perceber  que o velho sendo analisado de forma homogeneizada, onde doutrinado, mesmo 

sendo considerado improdutivo se percebe numa armadilha seja para consumir, seja para despertar o 
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autopertencimento ao grupo da “terceira idade”, ou mesmo, funcionar com um mero mecanismo do  

sistema, através de uma ideologia da velhice, que segundo Haddad (2016) é estabelecida no tripé: 

educação, trabalho e família.  “[...] A ideologia da velhice é uma dimensão da necessidade de se criar 

o velho tutelado. Para conseguir tal finalidade, o Estado propõe a transformação do velho em objeto de 

reeducação constante, o que é possível através do trabalho social, amparado pelo saber médico.” 

(Haddad, 2016. p. 134). 

Nesta intricada e complexa relação, a sociedade trata velhos e velhas de forma criminosa, uma 

vez que “abrigada por trás dos mitos da expansão e da abundância, trata dos velhos como párias. [...]” 

(Simone de Beauvoir). E assim, este presente artigo tem como objetivo geral apresentar a “conspiração 

do silêncio” em torno da velhice homogeneizada e institucionalizada, que nos é apresentada e imposta 

sem levar em consideração diferenças culturais, econômicas, sociais e de trabalho.   

 

METODOLOGIA 

 

  A pesquisa é de natureza qualitativa e primou-se pela pesquisa documental, pois permiti 

a utilização de documentos que se constituem como uma fonte rica de informações que se 

explica pelo seu uso da técnica documental nas áreas das Ciências Humanas e Sociais. Esse 

tipo de análise cria possiblidades de ampliar a compreensão acerca do objeto de estudo; além 

disso, a pesquisa documental favorece um olhar mais aguçado acerca do processo de evolução 

dos humanos e dos grupos sociais, bem como conceitos, comportamentos e práticas culturais 
(CELLARD, 2008). 

Conforme Cellard (2008, p.295): 

[...] o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para todo 
pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, insubstituível em qualquer 
reconstituição referente a um passado relativamente distante, pois não é raro que ele 
represente a quase totalidade dos vestígios da atividade humana em determinadas 
épocas. Além disso, muito frequentemente, ele permanece como o único testemunho 
de atividades particulares ocorridas num passado recente. 

  

A pesquisa documental se constitui em um método que se utiliza de apreensão, 

compreensão e análise de documentos diversos. Faz-se necessário ainda explicar o documento 

como fonte de pesquisa não precisa necessariamente ser escrito ou impresso. Assim, numa 

pesquisa documental, podemos incluir: filmes, vídeos, slides, fotografias ou pôsteres. Tais 

documentos podem ser utilizados como fonte de informações. A pesquisa documental 

também se constitui em princípios bibliográficos, tendo como material de apoio investigativo 

livros, artigos, fotografias, diários, jornais e outros documentos.  



RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

 A sociedade capitalista tem a juventude como valor e tem no novo (pessoas ideias, produtos, 

ideologias, processos, dentre outros) sua força motriz, sendo assim não há espaço ao velho nesta ceara 

complexa. Nesse sentido, o artigo apresenta pontos extremamente relevantes da sociedade atual, uma 

vez que o sistema totalitário mercantil se apropria do processo do envelhecimento tutelando-o através 

da tríade apontada por Haddad: trabalho, educação e família. 

 No que tange ao trabalho é possível identificar que os velhos se personificam por meio dele. 

“A memória do trabalho é o sentido, é a justificação de toda uma biografia” (Bosi, 1979, p.399). O 

processo de alienação provocado pela atividade laboral faz com que a classe trabalhadora velha e 

explorada estabeleça uma relação com seu explorador, dono do meio de produção, uma espécie de 

vassalagem involuntária, uma servidão moderna e cega. Nesse sentido aponta Teixeira (2017, p.34): 

 
É a classe trabalhadora a protagonista da “tragédia” no envelhecimento (velhice 
pobre desamparada, sem ou com baixa renda, sem bens e propriedade, doentia, sem 
acesso às políticas públicas  e dependentes dos recursos familiares), considerando-se 
a impossibilidade de reprodução social e de uma vida cheia de sentido e valor na 
ordem do capital, principalmente, quando perde o “valor de uso” para o capital, em 
função da expropriação dos meios de produção e do tempo de vida.  

   

 A educação é outra ferramenta de tutela do envelhecimento em relação ao capital. È por meio 

dela, que se estabelece o arcabouço teórico-metodologico que homogeneíza a representação da velhice 

e reproduz por meio das diversas áreas do conhecimento, a exemplo da geriatria e gerontologia.  Essa 

reprodução é utilizada pelo Estado, apesar da existência de conflitos, para estabelecer ações 

governamentais que desconsideram a heterogeneidade deste grupo social.  

 A família também ganha um papel relevante não apenas na questão da reprodução propiciada 

pela ciência, mas pela valorização do Estado a esta instituição social, pela transferência de 

responsabilidade pelos velhos explorados.  Nesse sentido, Haddad (2016, p. 106), afirma que: 

 
As normas gerontológicas são claras: os velhos devem ser úteis (o que equivale 
dizer, precisam produzir riqueza), não pode ser um peso  morto, não podem ser 
desamparados, não podem viver na solidão). Assim, gerontologia-geriatria  
procuram atingir a família: buscam sensibilizá-la, vigiá-la, assisti-la, protegê-la, para 
que não falhe com os velhos, para que assuma o papel de protetora da velhice a 
serviço do Estado, dimensão essencial do capitalismo, expressão e condição das 
relações  e antagonismos de classe.    

  

 Destarte, percebemos a materialização da tutela do capital no que tange ao encarceramento do 

processo do envelhecimento. É valido  ressaltar que a tríade indicada por Eneida Haddad, não constitui 

os únicos elementos de apropriação dos velhos pelo sistema mercantil totalitário, mas é preciso 



destacar que na grande maioria das vezes as consequências advindas  desta relação possibilita o 

aprisionamento do idosos no modelo cauterizado a serviço da classe dominante.  

    

CONCLUSÕES   

São duas categorias de velhos (uma extremamente vasta, e 

outra reduzida a uma pequena minoria) que a 

oposição entre exploradores e explorados cria. 

Qualquer afirmação que pretenda referir-se à velhice 

em geral deve ser rejeitada porque tende a mascarar 

este hiato.  

Simone de Beauvoir 

  

 O presente corpus teórico, inspirado em Beauvoir,  que quebrou a conspiração do silêncio 

sobre o envelhecimento estabelecida na sociedade francesa na década de setenta, apresentou a 

necessidade de  debater de forma interdisciplinar  as questões relacionadas aos velhos na atualidade  

na consequência do que podemos indicar como a  sociabilidade promovida pelo capital. 

 Essa sociabilidade, alicerçada pela família, educação e trabalho, além de outras 

condicionantes, deve ser analisada afim de que se possa estabelecer um estudo real sobre o processo 

de envelhecimento que leve em consideração aspectos heterogêneos, tais como: biologia, cultura, 

geografia e economia, além de perceber as relações histórica, no que  nos permitem analisar as 

diferentes relações de força estabelecida da constituição da sociedade contemporânea.  

 Sendo assim, este artigo vem contribuir para somar ao debate e constituir mais um indicador 

que desconstrua o que foi construído a fim de marginalizar um grupo social através de uma 

padronização inexistente buscando perpetuação de uma classe dominante através da consolidação de 

um sistema político, econômico e social amplamente excludente e cruel.  
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