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Resumo: A partir da proposta de reforma da Previdência feita pelo Governo Federal, diante do 

argumento de que há um crescente aumento populacional, são veiculadas pelo Governo Federal 

diversas propagandas para informar à população sobre as decisões e alterações acerca das 

mudanças na legislação. Tais propagandas, em seu funcionamento ideológico, produzem diversos 

sentidos sobre a velhice e o trabalhador. Desse modo, busca-se, nesta pesquisa, compreender o 

funcionamento do discurso sobre a velhice e como as contradições ideológicas reproduzem 

determinados efeitos de sentidos sobre o trabalhador-velho/idoso na sociedade brasileira. À luz da 

teoria da Análise do Discurso, fundada por Michel Pêcheux, que compreende a língua fazendo sentido 

diante dos processos sócio-históricos, mobilizamos, nesta pesquisa, categorias como condições de 

produção e interdiscurso, que possibilitam entender o funcionamento ideológico nas propagandas 

sobre a reforma Previdenciária. A partir de recortes das materialidades discursivas, iniciamos o 

processo de análise dos enunciados materializados nas propagandas. Compreendemos, a partir das 

análises, que o discurso materializado nas propagandas do Governo Federal aparece exatamente no 

momento histórico em que se veicula um discurso de crise na Previdência Social que atinge o 

trabalhador, justamente, em um contexto onde os sentidos sobre a velhice são silenciados dentro das 

contradições da lógica capitalista. Constatamos, por fim, que tal discurso reforça os estereótipos 

sobre a velhice e sobretudo mantém a lógica de exploração da força de trabalho para a reprodução 

do capital.     

 

Introdução 

O presente trabalho está fundamentado no referencial teórico-metodológico da Análise 

do Discurso (AD), inaugurada por Michel Pechêux, na França, em meados da década de 60. 

Esta vertente teórica, lida com a relação inerente entre língua, história e ideologia, além de 

estabelecer-se como uma disciplina de entremeio com a Linguística, a Psicanálise e o 

Materialismo Histórico. A AD apesar de interessar-se pela língua elege o discurso, como 

objeto de investigação. Ao propor-se estudar o discurso, que segundo M. Pêcheux “é o efeito 

                                                           
1 Autora. Graduanda em Letras pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL). 

 Contato: rayssamelo@outlook.com  

 
2 Orientador. Doutor em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Alagoas.  

Contato: helsonf@gmail.com 

 



   
 

 

 

 

de sentidos entre locutores”, compreende a língua fazendo sentido nas relações sociais e 

históricas.   

Os sentidos que, de acordo com Pêcheux, não existem em si mesmo, mas são 

determinados pelas posições ideológicas que estão em jogo no processo sócio histórico, estão 

sempre se movendo nas formações discursivas em que são produzidos. Segundo Orlandi 

(2015, p.41), pode-se definir formação discursiva “como aquilo que numa formação 

ideológica dada - ou seja, a partir de uma posição dada em uma conjuntura sócio histórica 

dada - determina o que pode e deve ser dito”, portanto pode-se  a partir da materialidade 

discursiva elucidar o funcionamento das contradições sociais que estão atuando na 

materialidade, os limites do que pode ou não ser silenciado e/ou dito a partir do que se elege 

na ação discursiva, além dos mecanismos da ideologia.  A Ideologia, por sua vez, segundo 

Orlandi (2015, p.44) “interpela o indivíduo em sujeito para que se produza o dizer”.  

O sentido, para a Análise do Discurso, não é transparente, pois sofre os efeitos das 

posições histórico-sociais dos sujeitos, pode-se indispensavelmente produzir sentidos. Diante 

da conjuntura atual, portanto, o objetivo deste trabalho é perceber a relação de forças, as 

contradições ideológicas e os efeitos de sentidos que configuram a velhice a partir de recortes 

de sequências discursivas veiculadas nas propagandas do governo federal sobre a reforma da 

previdência.  

A partir desta exposição de conceitos basilares da AD podemos prosseguir e observar 

como o sujeito velho/idoso significa e é significado na sociedade capitalista, sobretudo, no 

contexto da reforma previdenciária. 

 

O sujeito velho/idoso na sociedade capitalista e a reforma da Previdência 

Estima-se, segundo dados do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) que o 

aumento da população de pessoas idosas (com 65 anos ou mais) entre 2018 e 2030 será de 

4,6%. Comparado a dados antigos, a população idosa continua aumentando 

significativamente. Em virtude desse crescimento demográfico, os velhos, principalmente os 

trabalhadores, passam a ser alvo de preocupação na sociedade capitalista (HADDAD, 2016, 

p.86), sobretudo no que diz respeito às questões relacionadas à Previdência Social.  



   
 

 

 

 

Com o aumento populacional de idosos, o Estado vê-se na obrigação de estruturar 

políticas públicas que são vistas como “benefícios”, ao passo que sugere também como 

necessária uma reformulação nos ditames previdenciários. Esses “benefícios” têm o papel de 

reforçar os estereótipos reproduzidos historicamente em torno na inatividade/ atividade do 

aposentado. Podemos afirmar, portanto, que a partir da contradição em que o Estado está 

colocado movem-se os sentidos sobre o idoso/velho na sociedade capitalista.   

A ideologia da velhice na sociedade de classes é reforçada por instâncias que visam a 

manutenção da saúde e da educação para a velhice, essas especialidades do saber funcionam 

como uma espécie de gerador de imagens sobre os velhos e seus comportamentos diante do 

fenômeno biológico, sem considerar a diversidade de idosos que existem na sociedade. No 

entanto, como afirma Haddad (2016, p.82) “a produção dos teóricos da velhice não passa de 

uma produção da ciência da burguesia e, enquanto tal, de um instrumento de dominação”, 

visto que almeja a qualidade do fim da vida dos trabalhadores para salvaguardar a mão de 

obra em um processo de exploração.  

A previdência social sofre mudanças significativas desde o momento em que passou a 

veicular legalmente no Brasil, apesar de ser um direito constitucional, já que desde 1988 

aprovou-se a seguridade social. Ela não guarda a todos os cidadãos, mas especialmente os 

trabalhadores legais, assalariados, que contribuem para manutenção do sistema 

previdenciário, excluindo por tanto os trabalhadores que não são legalmente 

institucionalizados, fato que estrutura o funcionamento da ideologia dominante (da classe 

dominante). Podemos reforçar tal afirmação citando Silva (2017, p. 362) “o modelo atual de 

previdência social é excludente e legitima as desigualdades sociais”.  

Em nossas análises é possível constatar que há pontos de tensão que afetam o discurso 

sobre a velhice, bem como compreender as contradições ideológicas do sistema capitalista nas 

propagandas do governo federal sobre a reforma da Previdência.   

 

As relações de força, as contradições ideológicas e os efeitos de sentidos 

Neste ponto, iniciaremos uma breve abordagem sobre a relação de forças, as 

contradições ideológicas e os efeitos de sentidos que são materializados e funcionam no 

discurso. Para entendimento das relações de forças é preciso que o percurso seja iniciado a 

partir das condições de produção, que segundo Orlandi (2015, p.28) pode ser considerada em: 



   
 

 

 

 

“sentido estrito e temos as circunstâncias da enunciação: é o contexto imediato. E se a 

considerarmos em sentido amplo, as condições de produção incluem o contexto sócio-

histórico, ideológico”.  

Essas condições de produção constituem os sentidos e funcionam a partir de certos 

fatores, como a relação de sentidos entre discursos outros que se movimentam pendularmente, 

no entanto, na argumentação, através do mecanismo de antecipação na enunciação, em que os 

efeitos de sentidos estão postos e em jogo, o sujeito antecipa o dizer (os sentidos) para chegar 

no que seu interlocutor deseja “ouvir”. A partir dessas explicações chegamos no que podemos 

chamar de relação de forças, esta, por sua vez considera que “o lugar a partir do qual fala o 

sujeito é constitutivo do que ele diz” (ORLANDI, 2015). Ou seja, as relações hierarquizadas, 

de força, se materializam, a partir do lugar em que o sujeito fala.  

 Todos esses mecanismos de funcionamento discursivo estão sobre efeitos das 

formações imaginárias o que nos fazem perceber que não são os sujeitos e seus lugares 

concretamente que funcionam no discurso, mas as imagens que resultam de projeções que 

permitem passar do concreto para as posições dos sujeitos no discurso. Essas posições, por 

sua vez, são o que significam discursivamente dentro de uma relação com o contexto sócio-

histórico e a memória.  

A partir da constituição do sujeito no discurso, o papel da ideologia é colocado em 

ação, visto que ela se “materializa no discurso” (FLORÊNCIO, et al., 2016, p. 72). É nisso, 

portanto que se faz necessário identificar em uma determinada formação social, as 

contradições ideológicas, que a partir de mecanismo que incidem na produção de sentidos no 

processo discursivo, camuflam os conflitos inscritos na sociedade capitalista, pautada nas 

relações de produção, como se nela não houvessem contradições e lutas entre classes.  

Diante do que foi exposto até o momento, podemos progredir para a análise das 

materialidades encontradas nas propagandas do Governo Federal sobre a reforma da 

previdência, coletadas no site da Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM). 

 

Gesto de análise 



   
 

 

 

 

A materialidade analisada a seguir é um cartaz, encontrado em uma casa lotérica de 

um bairro periférico, que veicula informações em forma de propaganda sobre a reforma da 

previdência.  

Materialidade Discursiva 1  

 

 Partindo do pressuposto de que as propagandas são direcionadas para determinado 

público, faz-se necessário que as palavras e imagens sejam escolhidas minuciosamente para 

que haja identificação com o público que se deseja atingir. 

Iniciaremos nossa análise a partir de um gesto de interpretação da imagem na 

propaganda do governo federal, visto que não são apenas os enunciados que produzem 

sentidos, mas pensamos as imagens também como materialidade do discurso (SILVA 

SOBRINHO, 2015, p. 185). A imagem apresenta um idoso, com pele e cabelos brancos, 

sinais pouco nítidos do envelhecimento, de braços cruzados, com uma aparência saudável e 

despreocupada. Podemos observar a partir da imagem o imaginário que a sociedade e as 

instâncias que se debruçam nos estudos sobre a velhice fazem do velho/idoso, a imagem de 

um idoso saudável e ativo silencia as representações diversas de idosos que existem na 

sociedade e congela um modelo que reforça tal imaginário. 

 Partiremos neste momento para a análise do enunciado que se encontra na 

materialidade: “Para quem já é aposentado ou já cumpriu os requisitos para se aposentar a 

reforma da previdência não muda nada”, uma frase afirmativa que chama a atenção do leitor 

em primeira instância através das letras todas maiúsculas no cartaz. Podemos constatar que no 

enunciado o dizer é direcionado para aqueles que já estão aposentados, o que naturaliza o 



   
 

 

 

 

sentido do discurso, no entanto, como afirma Pêcheux (2002, p.53) “todo enunciado é 

intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si mesmo, se deslocar 

discursivamente de seu sentido para derivar para outro”, fazendo então esse movimento de 

deslize temos a seguinte frase no esquema a seguir:  

  

Para quem já é aposentado ou já cumpriu os requisitos para se aposentar a reforma da 

previdência não muda nada 

 ↓→ (deslize)  

Para quem não é aposentado ou não cumpriu os requisitos para se aposentar a reforma 

da previdência muda algo  

  

Tendo em vista que as condições de produção desse dizer se inscrevem em um 

interdiscurso que prioriza o idoso trabalhador que terá direito a previdência social, ou seja, os 

trabalhadores que contribuem para o sistema previdenciário, como podemos constatar 

segundo Silva (2017, p.365) “os direitos previdenciários no país sempre estiveram 

fundamentalmente vinculados ao trabalho assalariado”, é interessante pontuar o que Orlandi 

(2015, p.41) discorre sobre o que as formações discursivas representam no discurso: “as 

formações discursivas, por sua vez representam no discurso as formações ideológicas”, dito 

isso, podemos dizer que nesse discurso a formação ideológica que está representada é a do 

Estado.   

Essa formação ideológica exclui os trabalhadores idosos que ainda irão se aposentar e 

aqueles cujo trabalho não está previsto em lei, pois essa “categoria” de idosos está ativa, visto 

que continuam atuando como mão de obra, e sua força de trabalho permanece sendo 

explorada afetando sua qualidade de vida na velhice.  

 Neste ponto, partiremos para análise da segunda materialidade, recortes discursivos 

de um vídeo retirado do site da SECOM, que veicula as propagandas do governo federal. No 

vídeo, há um idoso de pele branca, cabelos grisalhos, de aparência saudável e serena. O idoso 

aparece estático em todo o tempo do vídeo, enquanto as imagens de fundo mudam de acordo 

com o que o narrador fala: “Primavera, verão, outono, inverno, faça chuva ou faça sol, nada 

muda pra você. Tudo continua igual.Festa junina ou carnaval, nada muda pra você. Tudo 



   
 

 

 

 

continua igual.”. No fim da propaganda aparecem ainda os seguintes dizeres: “aposentados 

nada muda”.  

Materialidade discursiva 2  

 

As imagens, apesar de oferecerem um efeito de completude, como se guardassem em 

si todos os sentidos, não são capazes exaurir os sentidos, tanto pela incompletude que é 

condição da linguagem, como pela própria imagem que é linguagem e significa, evidenciando 

ou silenciando sentidos.  

A imagem do idoso estático mostra e reforça mais uma vez o estereótipo do 

velho/idoso na sociedade, e as que se modificam, sobretudo, os recortes que gostaríamos de 

destacar, aqueles em que aparecem os enunciados “nada muda pra você. Tudo continua 

igual” e “aposentados nada muda”, direcionam, mais uma vez, os dizeres para os 

aposentados. No entanto, partindo do pressuposto de que, como pontua Orlandi (1996) “o 

sentido sempre pode ser outro”, os sentidos desses dizeres sendo derivados, silenciam 

completamente as mudanças que acontecem para os idosos que ainda não se aposentaram.  

Os sentidos estruturados nesses enunciados são instaurados nas condições de produção 

em um contexto de reformas em diversas instâncias, inclusive na previdência, fatos que 

remetem a uma memória de outras reformas antecedentes. Nesse processo, o Estado toma seu 

lugar na argumentação através do dizeres veiculados na propaganda, ele “antecipa-se assim a 

seu interlocutor (os aposentados) quanto ao sentido que suas palavras produzem” (ORLANDI, 

2015, p.37), dizendo aquilo que os já aposentados supostamente gostariam de ouvir: 

“aposentados nada muda”. 

 Portanto, o lugar a partir do qual essas materialidades imagéticas falam é o da posição 

sujeito do Estado, em forma de legislação, essa posição sujeito, projetada no discurso, dentro 



   
 

 

 

 

da argumentação, repousa nas formações imaginárias (ORLANDI, 2015, p.38). Segundo o 

que postula Orlandi (2015, p. 37) “podemos dizer que o lugar a partir do qual fala o sujeito é 

constitutivo do que ele diz”. Ou seja, nesse lugar de fala é que temos a chamada “relação de 

forças”, pois a partir do lugar social que o sujeito fala forma-se a imagem que a sociedade faz 

daquele lugar, e essa posição é materializada no discurso.  

Esse lugar no discurso tem sua força na relação de interlocução, sendo representado na 

posição sujeito do Estado através do seu aparelho ideológico, a legislação, que nos recortes da 

propaganda, materializa a ideologia de uma formação social capitalista. Podemos constatar tal 

fato segundo o que postula Pêcheux (2014, p. 131) “é pela instalação dos aparelhos 

ideológicos de Estado, nos quais essa ideologia [a ideologia da classe dominante] é realizada e 

se realiza”. Ao passo que determinados sentidos são privilegiados sobre a velhice e mostram o 

Estado como “auxiliador” do idoso, escondem o prejuízo que lhe causa através da lógica do 

sistema capitalista para acumular capital, expondo dessa maneira as contradições ideológicas 

da sociedade capitalista que, nas relações de conflito dentro do seu sistema, exploram 

exaustivamente o idoso trabalhador e silenciam as causas que levaram às reformas 

previdenciárias.  

 

Conclusão 

Compreendemos com este estudo que as materialidades imagéticas nas propagandas 

do governo federal não são veiculadas por acaso, elas aparecem exatamente no momento 

histórico em que não se pode deixar de perceber a presença do trabalhador aposentado. 

Contudo, o Estado, pelos mecanismos ideológicos e relações de forças, interpela determinado 

grupo a não preocupação com as questões relacionadas às reformas na previdência, 

reforçando seu argumento de que nada será modificado para aqueles idosos. Por outro lado, 

reforçar através de suas propagandas o estereótipo do idoso que deve se manter saudável e 

ativo, contribuindo para manutenção do sistema previdenciário.  

Apesar das propagandas veicularem a imagem desse idoso dito “perfeito” também é 

possível perceber que o discurso voltado para os aposentados é uma maneira de silenciar 

sobre os idosos que não se aposentaram e até mesmo sobre aqueles que, em seu trabalho, não 

tiveram possibilidades de contribuir com sua aposentadoria. Essas análises através das 



   
 

 

 

 

imagens nos possibilitam compreender os sentidos sobre a velhice que são silenciados nas 

contradições da lógica capitalista.  

Ao constatar que o processo de envelhecimento populacional tem aumentado, não só 

demograficamente, mas também o agravamento da crise no mundo do trabalho, e na 

assistência social e previdência, o Estado, a partir do discurso legislativo, convoca os idosos 

trabalhadores a permanecer mais tempo contribuindo para o “mundo do trabalho” de maneira 

exaustiva. Deste modo, compreendemos que as propagandas produzem sentidos para reforçar 

a dinâmica exploratória da sociedade capitalista, que nas entranhas de suas contradições, 

aparecem de forma assistencialista para o idoso. 

 A partir das leituras que realizamos, levamos em consideração que as imagens, 

principalmente as das propagandas, podem veicular sentidos que se materializam e se 

condicionam como uma espécie de verdade absoluta, determinando sujeitos e estabilizando 

sentidos. Discursos dominantes se materializam nos enunciados e nas imagens, essa 

estruturação imagética revela as relações de forças materializadas no discurso, que, por sua 

vez, revelam a ideologia na qual os sentidos estão funcionando e alimentam a lógica das 

relações sociais que desejam que os velhos trabalhadores mantenham-se saudáveis e ativos, 

aptos para o trabalho, sendo produtivos para a sociedade capitalista.  
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