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Introdução 

Este trabalho pretende constituir-se numa síntese da proposta predominante 
– o sujeito idoso no ambiente asilar. A nossa observação pautara na materialidade 
do folder1 da Instituição Lar dos Velhinhos de Campinas, que é oferecido aos 
visitantes. Nesse sentido, o nosso olhar se direcionara para a diversidade histórico-
discursiva dos sentidos atribuídos a esse sujeito representado nesta materialidade. 
Embora haja uma diluição dos sentidos de público e de privado compreendemos que 
na relação entre a instituição e a sociedade, as pessoas figuram nesse discurso, 
aparentemente um padrão de uma velhice tranqüila e bem acomodada. Ao fazer a 
suspensão do material percebemos que as condições históricas do discurso 
assistencialista, isto é, o lugar de sentido, é marcado pela ideologia de um grupo 
político da cidade de Campinas. Lugar em que um feixe de forças está relacionado e 
estabelecido pelo cruzamento da oposição política e assistencialista.  

E para partilhar destas relações que constroem sentidos e realidades, 
elucidamos melhor este funcionamento na relação que os indivíduos tiveram com a 
normatização e também no direcionamento de estratégias que marcaram as 
fronteiras que esse lugar especifica. Onde os sentidos do envelhecimento são 
construídos a partir da operacionalização de ideologias instauradas no processo 
sócio-histórico constituídos pela linguagem. De modo que através dessa 
materialidade publicitária da instituição, que objetivamos familiarizar o contexto 
asilar.  

Consideramos segundo Pêcheux (1995), o discurso como “efeito de sentidos 
entre interlocutores” e o discurso dos relatos midiáticos, de acordo com Mariani 
(1998:224-6) que afirma, 

   “(...) o discurso jornalístico, enquanto forma de manutenção de poder, atua na 
ordem do cotidiano, pois além de agendar campos de assuntos sobre os quais os 
leitores podem/devem pensar, organiza direções de leituras para tais assuntos. No 
dia a dia, o leitor comum nem sempre tem como perceber os processos de filiação 
de sentidos, i.e, os deslocamentos e re-alocamentos de memória, reforçando a 
ilusão de unidade e transparência na relação das multiplicidades do presente e das 
indicações do que pode vir a ser”.  

                                                 
1 Cf. Dicionário - Novo Michaelis, V.01, 39ª, SP ed.: Melhoramentos  folder tem o sentido de folheto 
de propaganda.  



Nesta perspectiva compreendemos o discurso midiático como uma prática 
discursiva construídas no e pelo discurso, e compreendida como produtos de 
lugares históricos e de instituições. Pois, é no interior destas práticas discursivas e 
pelo emprego de estratégias específicas que imagens emergem duma relação 
sempre descontínua entre o discurso e a história. Por isso, podemos afirmar que a 
imagem do idoso na sociedade não é algo definitivo e acabado. O que existem, na 
verdade, são práticas de subjetivação que produzem as imagens que estão em 
constante mutação. 

A teoria que nos associamos a Análise de Discurso, prima pela 
descentralização do sujeito, despossuindo-o do seu papel central, ou seja, 
entendemos conforme Orlandi (1988), que “os processos discursivos não têm sua 
origem no sujeito”. Este possui a ‘ilusão’, materializada na relação entre a formação 
discursiva e a formação ideológica, de que é a fonte de seu dizer e de que é objetivo 
no que diz. Tal ilusão, conforme Pêcheux (1975) é observada quando o sujeito 
acredita ser a origem exclusiva de seu dizer e não considera que está retomando 
sentidos preexistentes, isto é, sentidos do interdiscurso – memória discursiva. Logo, 
deste ponto de vista discursiva, não trabalhamos com o sujeito empírico coincidente 
consigo mesmo, trabalhamos com posições do sujeito. Tais posições funcionam pelo 
efeito ideológico elementar, no qual o sujeito é interpelado pela ideologia. Assim, ao 
compreender o sujeito na perspectiva discursiva, interessa-nos assinalar que na 
análise a seguir evidenciamos os sentidos desses lugares, os quais os idosos 
asilados tornam-se sujeitos do discurso na relação com a estrutura institucional 
ideológica do Lar dos Velhinhos de Campinas com os sentidos, com a espessura 
material e com a historicidade que os constituem. 
 
Análise 
 

Então, considerando oficialmente as características das instituições de 
assistência social, a maioria das instituições asilares, apenas cumprem as funções 
de abrigo, custódia e proteção de caráter paternalista, em meio a problemas 
financeiros, escasso treinamento e má remuneração dos profissionais que prestam 
os serviços. Se por um lado, a realidade dos asilos é de oferta paternalista e que 
todas as formas de atendimento à velhice devem basear-se em modelos que levam 
em conta as necessidades globais dos assistidos e tendo em vista que o sucesso 
das intervenções é indicado por idealizar uma qualidade de vida para os idosos 
asilados. 

Por outro lado, ao levar em conta a cristalização dos sentidos de 
envelhecimento em que se despreza ou se abandona tudo aquilo que envelhece 
para o sujeito idoso asilado, procuramos compreender a construção de sua 
identidade no espaço físico do asilo em que se movimenta o idoso limitando os 
processos de identificação pelos quais ele se constitui em sujeito. Ainda, será idoso, 
também, quando freqüentar os lugares que são permitidos e destinados para ele 
como os lares, as praças, as ruas, os bancos etc., os quais são lugares onde o idoso 



está imaginariamente significado e é idoso porque representa-se nestes espaços e 
não em outros.  

Por conseguinte, os espaços, os lugares em que se movimenta o idoso os 
significam diferentemente, pois de acordo com Zoppi-Fontana (1997:4), quando diz 
que o espaço da cidade: “(...) permite ao sujeito se situar no mundo porque se situa 
no mundo das significações, isto é, se reconhece num lugar da memória discursiva”. 
Portanto, o espaço pelo qual o idoso é “autorizado” a se movimentar constitui parte 
da sua identidade e permitirá ao idoso se significar e ser significado de uma certa 
maneira. Nesse sentido afirmamos que, por um lado, o asilo funciona como um 
espaço no qual inclui o sujeito idoso, por outro, este mesmo lugar é significado pela 
nossa sociedade como o lugar dos excluídos. Temos aqui uma contradição marcada 
não apenas empiricamente, mas ideologicamente. 

Tomemos o recorte discursivo abaixo, como uma projeção de relações entre 
lugares, sujeitos e poder, que constroem alianças ou rupturas. Então, diante das 
considerações acima, passemos a análise do folder.  

 
Recorte 1) 

 
Na discursividade: “Lar dos Velhinhos de Campinas: De Portas Abertas” 

remete-nos ao discurso em situação de propaganda. Notamos que a constituição 
das relações de poder segue as representações:  

  
            a) ‘De portas abertas’                                   ‘De portas fechadas’ 

 
Elas decorrem do processo lingüístico, como está apresentado no folder. Da 

mesma forma que por si mesmas são condições de produção do discurso, as quais 
estão sujeitas a essas condições, que não são aleatórias. São condições históricas 
que mobilizam outras instâncias do aparelho discursivo, que na sua totalidade 
aparecem como um conjunto de regras anônimas que definem e possibilitam o 
aparecimento de certos enunciados, sendo tais regras de ordem temporal, 
geográfica, social e lingüísticas delimitando o dizível dentro de certo espaço 
discursivo; dentro das infinitas possibilidades, em nosso caso,  é inegável que a 
significância do folder está constitutivamente ligado aos aspectos históricos que 
manifestam  as estruturas de sentido. Vejamos a seguir os sentidos do enunciado: 
 

b)             A B  
 



Esta representação em a) funciona como meio de expansão das relações de  
poder, pois representa a constituição dos sujeitos inscritos historicamente. Pêcheux 
(1997:81) propõe outra forma de compreendermos este esquema em que este 
discurso é definido como um efeito de sentido entre interlocutores. De forma que no 
esquema b) são concebidos como lugares determinados na estrutura de uma 
formação social: são posicionamentos historicamente constituídos. O sentido não é 
algo que existe previamente à enunciação e que então é comunicado, mas aquilo 
que resulta do processo discursivo que se dá entre A e B. Neste quadro, segundo 
Pêcheux (1997:82), se esquematiza duma série de relações que se formam a partir 
de uma determinada situação e se configura para certa formação discursiva. De 
modo que “o que funciona nos processos discursivos são uma série de formações 
imaginárias que designam o lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a 
imagem que eles fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro”, isto é estão 
representados em a) estas relações. 

Por conseguinte, de a) para b) podemos admitir que haja regras de projeção, 
o que implica que as relações entre as situações são objetivamente definidas e as 
posições são as representações da situação que ocorrem de acordo com as regras 
de a) inclusão que se, neste caso não ocorrer conduzirá para b) exclusão. Ou seja, 
todo discurso é constitutivamente marcado por relações imaginárias que se dão no 
interior de todo processo discursivo. Estas relações configuram, entre outros traços, 
como afirma Pêcheux (1997:84), que “as condições de produção do discurso fundam 
a estratégia do discurso” e estes elementos são articulados a fim de dar coerência à 
seqüência discursiva produzida concretamente. De acordo com a teoria da Análise 
de Discurso, a posição que cabe ao sujeito é a do indivíduo que, por meio dos 
discursos que produz, é interpelado em sujeito do seu discurso. Pois, a adesão aos 
enunciados de saber de uma determinada formação discursiva se dá em um nível 
inconsciente, pois os sujeitos têm a ilusão de ser a fonte de suas decisões. E 
entende que tal ilusão é o resultado da interpelação, modalidade do funcionamento 
da ideologia que faz do sujeito um sujeito ideológico, o qual ocupa lugares 
historicamente constituídos sem se dar conta disso. 

Nesse sentido, compreendemos que o enunciado do folder “Lar dos Velhinhos 
de Campinas”. “De Portas Abertas” projeta outros sentidos, como: disponham de 
melhores condições financeiras e acomodações diferenciadas, vejamos o quadro: 
Recorte 2) 

 
Hospedagem para idosos: acomodações especiais 

Além de prestar assistência global a todos os idosos carentes, o Lar dos 
Velhinhos de Campinas administra dois pensionatos destinados a pessoas 
idosas que disponham de melhores condições financeiras. Com todo o 
conforto e ampla área arborizada, o pensionato São Rafael e o Pensionato 
Nossa Senhora das Graças dispõem de serviços e acomodações 
diferenciadas, que garantem a dignidade e o bem-estar de seus hóspedes. 
(grifos nossos).  

 



Assim, o movimento de significação que caracteriza o benefício para todos 
‘De Portas Abertas’, na verdade, o que notamos no enunciado: ‘De portas 
Abertas’ e ‘De Portas Fechadas’ é uma valorização/determinação do poder 
aquisitivo, pois não é para qualquer sujeito idoso que as portas do asilo estão 
abertas. Esta situação discursiva traz conflitos de sentidos que nos remetem a 
sentidos outros de que este espaço não funciona como beneficência na sociedade e 
a inclusão é dissimulada num processo que decorre dum imaginário 
sobredeterminado pelas políticas urbanas. E esta valorização/determinação conduz-
nos a uma outra região de sentidos que nos mostra um outro efeito de sentido 
trabalhando a materialidade, que é o fato de haver um sentido em ‘De Portas 
Abertas’ a possibilidade mesma de um fechamento, ou seja, o ‘Lar dos Velhinhos 
de Campinas’ é o espaço que abriga (que abre as portas para) aquele que 
outrora fora excluído (a quem foi vetada a abertura de uma porta). Embora, o 
enunciado em questão faça presente o ‘velho’, sua inclusão, supõe, por sua vez, o 
seu contrário, a exclusão, o possível fechamento de portas em algum outro lugar da 
sociedade imposto pela condição social.  

Podemos dizer que há um duplo efeito de exclusão: a que se dá 
discursivamente e historicamente dentro da própria Instituição no que diz respeito à 
situação financeira do idoso e, por conseguinte, produz uma exclusão dele pela 
própria sociedade. Isto é, temos uma construção histórica do sujeito idoso que se dá 
na prática discursiva incluindo (ilusoriamente) aquele que fora outrora excluído. A 
posição-sujeito ocupada no discurso pelos sujeitos enunciadores do folder produz 
um aparente reconhecimento da estrutura institucional como espaço ‘De Portas 
Abertas’ que valoriza o idoso, enquanto sujeito adotado, importante e valorizado.  

Nessa perspectiva, os efeitos de sentidos se constituem diferentemente na 
relação entre os enunciados que povoam a sua margem outros enunciados, daí a 
possibilidade de apreendermos os sentidos outros que significam o idoso asilado. 
Assim sendo, a relação sujeito-lugar, conforme Foucault (2004), estabelece-se 
quando um lugar pode ser ocupado por diversos sujeitos, e um sujeito pode ocupar 
diversos lugares de (alternância) de modo que o lugar ocupado pelo sujeito-idoso 
assume diversos papéis, por outro lado, delimita o seu espaço enquanto 
excluso/incluso na sociedade. E as relações de poder atravessam, constituem e 
caracterizam o sujeito idoso enquanto corpo social, ao mesmo tempo em que produz 
discurso como transparente, como tudo dito.  

Assim, considerando as relações sociais observamos o jogo de forças do 
sistema como: os efeitos, os conflitos, e as alianças, ou seja  as estratégias em que 
se originam e cuja instituição toma corpo através de reguladores sociais como as 
leis produzindo uma aparente homogeneidade social. Portanto, as macro e as micro-
estruturas como a instituição Lar dos Velhinhos de Campinas são um conjunto de 
sistemas equilibrados nas suas conciliações de forças, sendo o poder uma 
estratégia dentro de um complexo de relações. 

Então, assinalamos que o funcionamento histórico-social do enunciado do 
folder se significa nas relações de linguagem com a exterioridade, sendo que essas 
modalidades não são empíricas, mas constitutivas de sentidos nelas mesmas. Pois, 



elas são da ordem do simbólico e não estão só na linguagem  também, nas 
instituições, no sistema, como condição histórica de produção de sentido. Essas 
relações vão além das aparências e das evidências, uma vez que a mobilização 
social de um sujeito que não está inscrito (em seu imaginário) na ordem do social e 
do político, o sujeito idoso, irrompe nas práticas das discursividades e nas relações 
sociais de forças, sendo este já significado historicamente como frágil, limitado e 
excluso, onde se constitui e é constituído. 

Sendo assim, a análise corrobora para o já sabido no sentido de que o sujeito 
idoso é significado a margem da sociedade. De modo que o espaço do asilo o 
significa, o inclui na sociedade, por outro lado esse mesmo espaço, que inclui os 
excluídos é significado pela nossa sociedade como espaço dos excluídos. Temos 
aqui, uma contradição marcada sócio-histórico e ideologicamente. Isto é, o idoso (no 
folder) é discursivamente significado, incluído de acordo com uma escala social. 
Então, explicitamos/apreendemos a dimensão significativa dos sentidos outros que 
emergiram no questionamento específico do espaço do asilo, os quais operam sobre 
o sujeito idoso o significando e produzindo uma memória ao se significar e significá-
lo, enquanto espaço discursivo, ideológico e, não apenas, físico e empírico. 

Assim sendo, ao considerar a enunciação como funcionamento da língua, 
podemos evidenciar, através das análises, como a língua funciona no acontecimento 
enunciativo ao produzir sentido, pois, há um jogo de linguagem que está configurado 
na propaganda. De modo que esta fronteira entre o espaço urbano e o asilar se 
explicita que os espaços urbanos não são iguais para todos.  

A fim de avançar nesta reflexão, a analise seguinte do folder do Lar dos 
Velhinhos de Campinas permite observar a constituição dos sentidos para o sujeito 
idoso e sua inclusão/exclusão na sociedade. Observamos que na descrição, há o 
histórico da instituição, sua fundação, os projetos desenvolvidos pela equipe médica 
responsável pelos idosos e também a descrição do trabalho de marketing que, 
segundo o material, é um dos meios de garantir a continuação de tal trabalho. Há 
uma série de imagens tanto da estrutura física do prédio do Lar como também dos 
velhinhos com a equipe prestadora de serviço concomitantemente. 

Diante do recorte 1): ‘Lar dos Velhinhos de Campinas: De Portas Abertas’, 
colocamos uma questão. De portas abertas para quem? Para todos os velhinhos da 
Cidade de Campinas? O fato de não haver uma especificação ou determinação 
neste enunciado de quem pode (deve) fazer parte do Lar produz um efeito de 
sentido e de generalização produzido pelo modo como esta instituição se apresenta. 
Isto é, o enunciado ‘Lar dos Velhinhos de Campinas: De Portas Abertas’ produz 
uma generalização da qual temos a seguinte premissa ‘para todo aquele que é idoso 
nossas portas estão abertas’.  

A partir de uma análise do funcionamento discursivo de nosso material de 
pesquisa e sua relação com as condições de produção dessa instituição, 
compreendemos que o enunciado acima, apaga o caráter material do discurso, isto 
é, apaga o fato de que há uma restrição do idoso na inserção desse espaço. Dito 
de outra forma, observando a materialidade discursiva do histórico do Lar dos 



Velhinhos de Campinas, podemos dizer que a inserção do idoso nesta Instituição 
se dá através de uma seleção no que tange à sua situação financeira. Assim, a 
partir do que não é dito na formulação, mas constitutivo da condição para a 
aceitação do idoso no Lar compreendemos que o enunciado ‘De Portas abertas’ 
apaga os sentidos outros que não devem ou não podem ser explicitados, isto é, 
evita uma deriva. Ainda, o enunciado ‘Lar dos Velhinhos de Campinas: ‘De Portas 
abertas’ se marca por uma contradição, a qual visualizamos na paráfrase os 
sentidos não ditos: 

 
‘De portas abertas’                             ‘De portas fechadas’  
 
Ou seja, a paráfrase do dizer acima explicita os sentidos outros não explícitos, 

uma vez que a formulação ‘De Portas abertas’ direciona os sentidos para a 
compreensão de que o ‘Lar dos Velhinhos de Campinas’ é o lugar que abriga (que 
abre as portas) para aquele que outrora fora excluído (a quem foi vetada a 
abertura de uma porta). Em outras palavras, embora o enunciado em questão 
inclua o ‘velho2’, produz o efeito de sentido contrário, isto é, a exclusão do idoso, 
ou seja, o fechamento de portas em algum outro lugar da sociedade. Uma vez que 
Orlandi (2001:189) afirma que “os espaços simbólicos aí cumpridos são percursos 
de relações sociais elididas dum sentido público que são submetidos à limitação do 
imaginário urbanizado”. 

 Neste folder, encontramos dizeres que acentuam a determinação do caráter 
econômico apagado na designação do “Lar dos Velhinhos de Campinas”. ‘De Portas 
Abertas’. Assim, o que parece para todos: ‘De Portas Abertas’, na verdade, é 
aberto somente para alguns (e que não fazem parte da categoria de todos). Ou 
seja, o que parece irrestrito, é restrito. Daí, apreendemos que nem todos os idosos 
(os carentes) recebem (não têm condições de receberem) o mesmo tratamento 
oferecido aos idosos que dispõem de melhores condições financeiras (cf. o recorte 
2), 3ª. linha). Temos, portanto, o funcionamento em nosso corpus do processo de 
universalização3 que dissimula as condições materiais da entrada/não-entrada do 
idoso no espaço do asilo ‘Lar dos Velhinhos’. Ou seja, por um lado no recorte 1), 
observamos um efeito de universalização, uma dissimulação de que é permitida a 
inserção de todos os idosos de Campinas no Lar dos Velhinhos, mas por outro 
lado, no recorte 2), observamos uma escanção social que separa  empírica e 
discursivamente aqueles que não têm condições financeiras ‘todos os idosos 
carentes’ daqueles que dispõem de melhores condições, e por conseguinte, têm 
direito a melhores comodidades como observamos na formulação seguinte: 
“acomodações diferenciadas” e “o Lar dos Velhinhos de Campinas administra dois 
pensionatos destinados a pessoas idosas que disponham de melhores 
condições financeiras” (grifos nossos).  
                                                 
2 A palavra ‘velho’ remete para a palavra idoso, mas constitui um campo semântico que  significa o 
idoso diferentemente em relação a palavra velho em função das relações sociais.      
3 Vale dizer que este termo é de Zoppi-Fontana (2001), que usamos aqui para pensar a constituição 
do sujeito-idoso em nossa sociedade. 



Neste sentido, compreendo que todos os idosos carentes não coincidem com 
aqueles idosos que dispõe de melhores condições financeiras, estes desfrutam 
de “todo conforto e área arborizada”. Ou seja, pelo efeito de universalização já 
mencionado todos parecem ter direito, mas o exame do funcionamento discursivo de 
nosso material permite-nos afirmar que somente alguns que dispõem de melhores 
acomodações, têm direito, o que está em aliança com a nossa reflexão do recorte 
1). Deste modo, os sentidos para o idoso não se constituem homogeneamente, não 
se dão somente na palavra idoso, mas são determinados pelas posições-sujeito 
colocadas em jogo no processo sócio-histórico. A formulação “dispõe de serviços 
e acomodações diferenciadas que garantem a dignidade e bem estar de seus 
hóspedes” corrobora para nossa reflexão sobre a inclusão e exclusão do idoso 
determinada pela condição financeira, pelo lugar social, por conseguinte, esta 
formulação permite nos dizer que o idoso carente não tem direito a dignidade e ao 
bem estar.  

O funcionamento discursivo do material em análise explicita um duplo efeito 
de exclusão: primeiro, o que se dá dentro da própria Instituição no que diz respeito à 
situação financeira do idoso e, segundo, o que produz uma exclusão dele pela 
própria sociedade.  Com isso, nos permitindo explicitar o funcionamento discursivo 
da relação entre o idoso socialmente constituído fora do espaço do asilo e o idoso 
inserido neste espaço, onde os sentidos contraditoriamente determinados pela 
posição social do sujeito idoso. Sendo assim, as informações contidas no folder 
individualizam o idoso, determinando o lugar histórico social que ocupa na 
sociedade. Deste modo, temos uma enunciação sobre o idoso que o constitui 
discursivamente como objeto incluso por um sistema que simula sua inclusão no 
caso, através de um anúncio que o categoriza numa escala social excluso e incluso. 
No momento que se firma o sentido de uma das partes, pelo não-dito em 
funcionamento se afirma o sentido da outra parte. Ou seja, a materialidade 
discursiva do folder ao significar o sujeito idoso produz o sentido de que não é um 
sujeito produtivo socialmente, é rejeitado pelo sistema e pelo próprio asilo, que dá 
um tratamento diferenciado de acordo com a condição financeira. Visto isso, a 
análise nos permitiu compreender os espaços por onde o sujeito idoso asilado é 
significado pelo aparente reconhecimento do outro o que produz a ilusão de que não 
há diferenças sociais através de um espaço para ele simulado como igual para todos 
(os idosos). 

 
Considerações Parciais 

 
Uma leitura menos atenta não permite perceber o funcionamento ideológico, 

isto é, outros sentidos que operam determinando uma interpretação, ou seja, não 
permite perceber a eficácia ideológica da transparência da informação produzindo 
efeito na formulação através da ilusão de que a língua é transparente, objetiva, 
reprodutora fiel da realidade. Pois, os dizeres que são difundidos no folder, isto é 
pela mídia adquirem o status de verdade, pois constituem uma imagem para a 
sociedade contemporânea que o sujeito é fundamental para a instituição. Logo para 



sociedade porque guardam os carentes e fazem enunciar os seus cuidados 
configurando-se como a voz onipresente do mercado, e os leitores como seus 
consumidores. Portanto, compreendemos que outras relações interagem nesse 
processo de inclusão e exclusão do sujeito carente a esta instituição e que essas 
relações são decorrentes de outras imagens que parecem estar constitutivamente 
presentes nos discursos filantrópicos, ou seja  a imagem da ação social cumprindo 
sua função na sociedade. 

Esta análise discursiva do folder permite apreender os sentidos outros 
significados através de uma formulação que simula/produzem efeito da inclusão de 
todos, mas já é determinada pelos outros sentidos, pela eficácia ideológica que a 
constitui. O que permite assinalar a exclusão de todos e a inclusão de poucos. 
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