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RESUMO 

 

Neste artigo busca-se descrever práticas de sociabilidade e de consumo musical em bailes 

da terceira idade em distintos bairros da cidade de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. O estudo 

recorta três “bailões”, como são popularmente chamados, entre espaços destinados ao 

público de idosos e já mapeados no processo de pesquisa. Evidencia-se a busca dos idosos 

por modos de produzir uma vida mais subjetiva, que se constitui no consumo musical, na 

prática de dança de salão e na busca pelo Outro nos espaços de sociabilidade. A dinâmica 

do consumo é uma variável que atribui novos significados ao segmento dos idosos como 

atores sociais, cuja população aumenta em escala mundial e passa a demandar a revisão de 

valores culturais para um novo modo de habitar o espaço urbano. O artigo se desenvolve na 

perspectiva da comunicação como ciência da cultura, com base em observação participante. 

 

PALAVRAS CHAVES: Bailões da terceira idade; espaços de sociabilidade; consumo 

musical. 

 

INTRODUÇÃO 

Esse artigo apresenta resultados parciais de pesquisa em nível exploratório sobre bailões da 

terceira idade como espaços de consumo musical e sociabilidade na cidade. A pesquisa visa 

compreender a relação entre processos comunicacionais e a invenção de territórios de 

subjetivação no espaço urbano, em especial na experiência do cidadão comum no cotidiano 

mais banal. Na chamada “terceira idade”, os indivíduos a princípio tendem a estar fora do 

padrão estético hegemônico na sociedade contemporânea, marcada pelo culto à juventude. 

Entre abril e junho de 2011, prosseguindo em 2012, a pesquisa mapeou o funcionamento de 

sete espaços onde se realizam bailes destinados ao público de idosos na região da Grande 

Cuiabá, que com o município de Várzea Grande constituem o núcleo da Região 
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Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (RMVRC), hoje o terceiro aglomerado urbano em 

população da região Centro-Oeste do Brasil. Além dos espaços de bailes, existem também 

asilos e os chamados centros de convivência, alguns mantidos pela Prefeitura Municipal, 

onde eventualmente se realizam eventos para lazer dos idosos. 

Como recorte do universo pesquisado, optou-se por três bailes representativos como 

espaços de sociabilidade e de consumo musical de idosos, que funcionam em diferentes 

regiões da cidade. Entre abril e junho de 2011, durantes três dias por semana (sextas-feiras, 

sábados e domingos) e em dois períodos diferentes do dia (vespertino e noturno), 

freqüentamos os bailes para desenvolver uma hipótese de pesquisa: a de que o consumo 

musical e a prática de dança de salão são elementos que constituem espaços de 

sociabilidade de idosos na Grande Cuiabá. Nesta perspectiva, busca-se apontar a relação 

entre comunicação e cidade como interface indicadora do que pode ser a experiência urbana 

nos dias de hoje. 

Por ser desenvolvida em campo, utilizou-se na pesquisa o método de observação 

participante e entrevista aberta. A observação participante é conceituada como estratégia 

metodológica de inserção do pesquisador no ambiente pesquisado e seu compartilhamento 

de experiência e situações vividas com determinado grupo social. 

Os três bairros da cidade de Cuiabá foram escolhidos em decorrência das variáveis nos 

indicadores de níveis socioeconômicos: Dom Aquino, CPA e Jardim Kennedy. O Dom 

Aquino é um bairro tradicional, nas proximidades do Centro Antigo, onde ainda se 

encontram famílias que ali residem há várias gerações. O CPA é um conjunto habitacional 

destinado a atender, num primeiro momento, trabalhadores do Centro Político 

Administrativo, construído na década de 1970, e que saíram da região central para habitar 

um dos primeiros conjuntos habitacionais na experiência de metropolização do município. 

O Jardim Kennedy, na região do Coxipó, sul da cidade, é um bairro de classe média, cujo 

espaço estudado se distingue pelo aparente maior poder aquisitivo de seus freqüentadores. 

Este artigo se constitui na perspectiva de estudos da comunicação como ciência da cultura 

(LIMA), que elege as disciplinas das ciências sociais (entre elas a antropologia) e as artes, 

como articuladores da concepção teórico-metodológica. Como princípio metodológico, 

considera as condições materiais de produção e circulação de informações ao buscar 

produzir uma análise histórica crítica com base em pesquisa de campo. O recorte temático 

entre comunicação e cidade, no caso, busca descrever a dimensão comunitária dos bailões 

da terceira idade, mas considerando a condição de classe social. 
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Nessa perspectiva teórica, o objetivo é elucidação de leis e significados. As categorias 

principais de análise são instituições e formações culturais (no caso, os espaços de 

sociabilidade). A definição de comunicação, na perspectiva da comunicação como ciência 

da cultura, é “processo simbólico através do qual a realidade é produzida, mantida, reparada 

ou transformada” (LIMA, 2008).  

 

O BAILÃO DA TERCEIRA IDADE DO BAIRRO CPA 

O Bailão da Terceira Idade do CPA, conhecido como Bailão do Retirão, é realizado no 

bairro Morada da Serra, mais conhecido como CPA, que constitui a periferia da Zona Norte 

de Cuiabá. O bairro surgiu em 1976, como uma ação de política pública de criação de 

habitações populares. Atualmente é conhecido por ser um bairro de classe média baixa. O 

baile tem duração de quatro horas, das 14h às 18h aos domingos, mas a maioria dos idosos 

continua no espaço para fruir as atrações que se seguem até por volta de 23h. Idosos de 

ambos os sexos não pagam ingresso para entrar no bailão do CPA. No espaço do baile, 

marcado pelo lusco-fusco de luz negra, homens e mulheres evidenciam um cuidado 

rigoroso com o vestuário e uma simplicidade no diálogo que reflete a condição de classe. 

Sebastião, 60 anos, dono e fundador do estabelecimento, mais conhecido pelo apelido de 

“Tião do Retirão”, relata que o bailão das tardes de domingo, voltado para público idoso, 

ocorre há aproximadamente 12 anos, tempo também de existência do local. Como promotor 

de festas no bairro do CPA, Tião diz ter assumido a postura de líder para a criação de um 

novo cenário destinado ao convívio da terceira-idade. 

O espaço em forma de um grande corredor (aproximadamente 450 m²) é separado em dois 

ambientes por degraus, o superior onde os frequentadores dispõem-se em mesas e cadeiras, 

mantendo-se observadores daqueles que dançam, consumido (ou não) bebidas e o ambiente 

inferior um grande salão de danças. Já na entrada ouvem-se músicas que abrangem todo o 

ambiente em alto volume. Os gêneros musicais são populares e dançantes. Sertanejo é o 

mais executado no espaço. Os temas recorrentes das músicas tratam de saudade, amor e 

traição. Tocam-se músicas antigas e recentes, não havendo uma exigência para que as 

músicas sejam “da época” dos idosos. Sequências musicais como “Filho pródigo”, “Pinga 

‘ni’ mim”, “A dama de vermelho”, “Rindo à toa”, “Volta pra casa”, são interpretadas com 

frequência. As canções são de músicos conhecidos nacionalmente, como Chitãozinho e 

Chororó, Leandro e Leonardo, Tonico e Tinoco, Gino e Geno, Fala Mansa, Bruno e 

Marrone, Roberto Carlos, Amado Batista, Frank Aguiar, Nelson Gonçalves, Chico Rei e 
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Paraná, Zezé de Camargo e Luciano, Luiz Gonzaga, Gaúcho da Fronteira, entre outros, 

além de bandas como Scort Som e Os Maninhos, de grande sucesso local e regional como 

intérpretes do gênero mato-grossense do lambadão. 

As músicas são interpretadas sempre por um ou dois músicos que utilizam poucos 

instrumentos, quando não apenas um teclado e dois microfones. O teclado oferece uma 

função que os músicos costumam chamam de Midi
4
, executando simultaneamente diversas 

batidas de diferentes instrumentos, como instrumentos de percussão. São executadas 

seqüências de músicas populares como forró, sertanejo, rasqueado e lambadão (gêneros 

musicais da Baixada Cuiabana), romântica (“brega”), vanerão e xote. O perfil de gêneros 

musicais mais presentes na casa foi definido de acordo com o desejo dos freqüentadores. 

Entre os freqüentadores do bailão do CPA, encontramos Ana Maria Francisca, idosa que 

não revelou sua idade, aposentada e freqüentadora assídua deste e de outros bailões da 

cidade. A audição musical e a prática de dança de salão é uma das razões pelas quais idosos 

se propõem a freqüentar o espaço nos domingos, em busca de lazer. A motivação inclui a 

possibilidade de conhecer pessoas, na medida em que o consumo musical e o hábito de 

dançar propiciam modos de aproximação e vinculação social. Como Ana Maria Francisca 

relata ao questionarmos sobre a importância das músicas nas suas experiências vividas no 

bailão: 

“A música tem a capacidade de abrir a sua mente. Eu, antes, era 

depressiva e pesava 90 quilos. Um dia, uma amiga me chamou para vir 

ao bailão. Depois que vim pela primeira vez, nunca mais deixei de vir. 

Hoje em dia sou uma pessoa feliz. Olha só o que o esse lugar fez comigo 

(emocionada, pedindo para que a olhássemos e a analisássemos). 

Emagreci e sou uma nova pessoa. Não saio desse lugar nunca mais.” 

 

Ana Maria Francisca, quando questionada sobre quais são seus objetivos em ir ao bailão, 

responde a pergunta usando a terceira pessoa para responder, referindo-se à sua faixa-etária 

como sendo o “Outro”, “eles” os idosos:  

“Os idosos vêm aqui para dançar, vêm casais, solteiros, viúvos e  

descasados. Daqui já até saiu casamento. Essa história de ficar em 

casa assistindo TV, sem fazer nada é triste; não pode isto, isto não 

existe. Eles vêm aqui para ser felizes”. 

 

Messias tem 85 anos de idade e 14 filhos, dos quais onze são mulheres. Ele adorna-se com 

chapéu, costuma vestir-se com camisas e calças jeans, é branco e apresenta grau de 

                                                 
4 Midi (Musical Instrument Digital Interface, traduzindo para o português: Interface Digital para Instrumentos Musicais) é 

uma tecnologia padronizada de comunicação entre instrumentos musicais e equipamentos eletrônicos (teclados, guitarras, 

sintetizadores, seqüenciadores, computadores, samplers etc). 
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obesidade. Vive de aposentadoria e disse ter trabalhado a vida toda no campo cuidando de 

lavouras. Como Messias diz: “Sou caboclo do campo. Já coloquei mantimento para muita 

gente comer”. Desde que sua companheira faleceu, há 26 anos, Messias mora sozinho. A 

partir de então, procura um lugar para se distrair. Escolheu o bailão do CPA somente há 

alguns anos para freqüentar. Quando questionado sobre o por quê de freqüentar o Bailão do 

Retirão responde ininterruptamente: 

“Eu vivo sozinho. Esqueço as coisas. Ás vezes acabo deixando a panela 

no fogo, quando vou ver, já queimou tudo. Ser velho é sem graça demais. 

Muito sem graça. Então eu venho aqui para estar no meio de gente. Eu 

não agüento nem dançar mais: estou com 85 anos. De vez em quando eu 

dou umas duas voltas no salão dançando, mas não agüento. Eu venho 

mesmo assim, sempre pra estar no meio de gente, venho para me divertir 

um pouco. Venho para escutar música, ver gente e tentar arrumar uma 

namorada. Sou sozinho e não consigo mais achar mulher caseira. Hoje 

em dia não tem mais mulher caseira. Mulher nova, eu tenho vergonha de 

chamar pra dançar, igual aquela ali (apontando para uma senhora da 

mesa ao lado).” 

 

Logo em seguida, observamos de longe Messias convidar, de modo cavalheiresco
5
, para 

uma dança, a senhora da mesa ao lado, que aceita o convite. Messias dá duas voltas 

dançando no salão, diz alguma coisa no ouvido da senhora e a dança é interrompida. Com 

um leve sorriso de insatisfação esboçado no rosto, um tanto suado, Messias volta para sua 

mesa, senta-se sozinho e continua em seu estado contemplativo e silencioso.  

No baile da terceira idade, a dança é compassada em ritmo cadenciado, sem aceleração do 

ritmo e demanda por vigor físico. Mesmo se tocado um ritmo mais acelerado, como o 

lambadão, a velocidade dos movimentos permanece estável, sempre na cadência do passo 

“dois-pra-lá, dois-pra-cá” como forma geral e padrão de dança. É comum observarmos 

pares de dança formados por mulheres idosas. São mulheres que se propõem a ir ao bailão 

para dançar com amigas ou companheiras de dança. Na pista, os casais evitam se esbarrar 

uns nos outros e seguem um círculo no sentido horário, percorrendo todo o salão. Como 

coloca Jaime, funcionário do estabelecimento: 

“Os idosos não acompanham a mesma velocidade de dança dos jovens, 

por isso até que é de necessidade um lugar como os bailões para eles 

possam dançar. Por que se colocássemos todas as idades juntas, um iria 

esbarrar no outro, por que são velocidades diferentes e muitos idosos 

iriam acabar caindo, se sentindo desconfortáveis.” 

 

                                                 
5  Segundo Alves, “o cavalheirismo expressa o controle do homem sobre a mulher, representando um tipo de 

relacionamento hierárquico que está também presente na vida cotidiana. É o homem quem convida a mulher para dançar, é 

ele quem a leva de volta para seu lugar quando a dança termina, é quem comanda os passos através dos movimentos com a 

mão nas costas da mulher – que se chama ‘conduzir a dama’” (ALVES, 2004, p. 57). 
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Há indícios em suas vestimentas e vocabulários de que pertencem às camadas baixa renda 

econômica. São moradores das redondezas ou de bairros periféricos no entorno do Grande 

CPA, que hoje constitui-se como nova centralidade do aglomerado urbano. As idosas vão à 

moda padrão, trajando jeans, blusas lisas, vestido ou saia. Já os homens idosos, em sua 

maioria adornam-se com chapéus, vestindo calças jeans ou de tergal, calçando sapatos ou 

tênis; vestem blusas, camisas e camisetas. 

Os frequentadores representam, na maioria, pardos, brancos e negros. Messias afirmou ser 

morador de um bairro próximo à rodoviária, local distante do bailão do CPA. Diante do fato 

de que quase nenhum idoso em todas as visitas realizadas se aproximou para conversar ou 

para solicitar uma dança, podemos crer que os idosos se sentem retraídos perante indivíduos 

mais jovens. É difícil identificar sorrisos e ouvir gargalhadas. Movimentos contínuos entre 

as mesas quase não existe. Todos os idosos permanecem longos períodos de tempo 

sentados, à espera da seqüência de músicas se iniciar. Essa barreira física imaginária 

imposta pelos idosos dificultou de certa forma nossa aproximação para algumas conversas. 

 

O BAILÃO DA TERCEIRA IDADE DO BAIRRO DOM AQUINO 

 

O Bailão de Terceira Idade do bairro Dom Aquino, chamado “Amigos da Terceira Idade”, 

localiza-se na Rua Major Gama, perpendicular à avenida XV de Novembro. Dom Aquino é 

um bairro tradicional na cidade, sendo um dos primeiros a ser constituído em Cuiabá no 

entorno do Centro Antigo. É conhecido pela variedade de comércio em meio à vizinhança e 

alto índice de tráfico de droga e relatos de violência. Encontra-se próximo ao Centro Sul da 

cidade e rodeado por bairros de classe média alta. Existe no Dom Aquino, assim como no 

CPA, um excesso de energia social (MAFFESOLI, 1995, p. 68), onde festas, que 

hipoteticamente são eventos extraordinários, tornam-se eventos ordinários no cotidiano. É 

comum nos depararmos com ruas fechadas para realização de festas juninas ou 

comemorações de aniversários. Crianças, idosos e jovens transitam pelas ruas. É corriqueira 

a presença de rodas de conversas em frente às casas, o que denota ainda nos dias de hoje um 

princípio de vida comunitária em meio ao crescimento da cidade. 

No bailão “Amigos da Terceira Idade”, a entrada de jovens é proibida e o vestuário deve 

condizer com o pedido do cartaz colado na porta de entrada onde se lê: “Por favor, não 

insista em entrar de bermuda”, mensagem em geral reforçada pelo bilheteiro junto aos 

desavisados. Nesse bailão é constante a interação entre os idosos, o que se traduz em 

conversas, pedidos de danças entre eles, compra de cervejas no balcão e um trânsito entre as 
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mesas. Poucos permanecem silenciosos, inertes e introspectivos. No som em alto volume, 

os idosos falam entre si bem próximos um ao outro. 

Aristide tem 80 anos, forte sotaque cuiabano e é aposentado. Pode ser fisicamente descrito 

como calvo, pardo, magro, estatura baixa e anda com postura curvada. Muito receptivo, 

demonstra simplicidade em sua fala. Ao ser indagado sobre as razões que o motivam a 

freqüentar o ambiente, responde dizendo que o bailão é “a sociedade dos idosos”. Ele 

freqüenta o espaço nas quintas-feiras, mas prefere os sábados quando o número de pessoas 

é maior e as músicas “são melhores”. O estilo musical preferido de Aristide é o rasqueado, 

para ouvir e dançar. Diz que ouve também em sua casa os gêneros que tocam no bailão, 

como o sertanejo, o forró e o vanerão. 

Dalva, idosa, negra, franzina e fumante, chamou-nos a atenção por se manter em silêncio e 

solitária, observando o bailão na medida em que fumava e tomava cerveja. Disse ser de 

classe econômica baixa e ter baixo grau de escolaridade, veste-se de forma simples, forte 

sotaque cuiabano, com gírias e expressões regionais. Em nenhum momento refere a si como 

vivenciando a terceira idade, conotando em sua expressão aparente recusa à condição de 

idosa. Ao questionarmos sobre o consumo dos gêneros musicais tocados no bailão, relata: 

“Não escuto essas músicas em casa, não. Essas músicas são do tempo da minha mãe. Em 

casa ouço a música moderna que toca no rádio”. 

Enfatizando que ainda trabalha (é babá todos os dias da semana), Dalva começou a 

freqüentar os bailões em um período de depressão decorrente de um divórcio. Sua irmã 

então a convidou para ir ao bailão Amigos da Terceira Idade para se descontrair. Dalva, a 

princípio, manifestou resistência por ser um ambiente de pessoas vivenciando a terceira 

idade. Relembra uma expressão anterior: “Eu? Ir num lugar aonde só vai velho?”. A partir 

da primeira visita, passou a freqüentar com assiduidade. Relata já ter “arrumado” alguns 

namorados no local e, por ser tímida, só dança com homens de analisá-los muito e desde 

que se encaixem no perfil que deseja. Quando perguntada sobre a razão de freqüentar o 

bailão, acaba se contradizendo e assumindo a postura de idosa. 

Há idosas que dançam entre elas, o que não se configura como tabu no ambiente. Um trato 

cavalheiresco é perceptível advindo de alguns dos idosos presentes no bailão. Alguns 

homens jovens frequentam o bailão, que segundo Dalva, “são novinhos que vêm aqui só 

para ‘pegar’ velhas endinheiradas”. Foi observada a presença em todas as visitas de 

algumas mulheres com idade entre 30 a 40 anos, que são também assíduas freqüentadoras. 
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Os idosos são identificados numa maioria como brancos, pardos e negros, existindo um 

equilíbrio na quantidade de indivíduos dos dois gêneros sexuais. 

As idosas vestem em sua maioria roupas descontraídas, típicas do vestuário jovem: calça 

jeans e blusas de alça. Algumas delas se vestem de forma mais requintada, ao rigor de 

“senhoras”. Poucas utilizam acessórios como colares, relógios e brincos, mas se preocupam 

sempre com a maquiagem, calçando na maioria sandálias de salto tamanho médio. Os 

idosos se vestem de forma padrão: camisas e calças de tecidos variados, calçando sapatos. 

Poucos usam calça jeans, camiseta ou calçam tênis. Muitos deles utilizam como acessório o 

chapéu com variadas formas e estilos. 

Os diversos estilos musicais são realizados com auxílio do Midi para a reprodução dos mais 

variados timbres na execução das músicas (acordeão, guitarra, trompete, violão etc.). Os 

estilos musicais mais tocados no bailão são sertanejo, forró, rasqueado, vanerão, chamamé, 

xote, bolero, todos considerados ritmos dançantes. Paulo Rico, que forma uma banda com 

os músicos Franco e Daniel, trabalha com frequência nos dias de bailão no Dom Aquino. 

No repertório, a banda toca desde baladas de Elvis Presley, John Lennon e The Beatles até 

o lambadão do grupo Scort Som e o vanerão com composições de Gaúcho da Fronteira. 

Mas o principal gênero tocado no bailão é o sertanejo: “É um tipo de música fácil de tocar, 

tem muito compositor pra interpretar e é sempre bem aceita, todo mundo sempre dança, 

idoso, criança, jovem...”, diz Paulo Rico. No bailão “Amigos da terceira-idade” é tocado 

um repertório semelhante ao do Bailão do CPA, acrescentando-se composições de artistas 

como Raul Seixas, Renan e Ray, Teodoro e Sampaio, Di Paulo e Paulino, Milionário e José 

Rico, Magalhães, entre outros. 

No bailão “Amigos da terceira-idade” nota-se, a princípio, por parte dos idosos uma 

sensação de desconforto e desconfiança com a presença de indivíduos não idosos. Olhares 

indicando dúvidas sobre a inesperada presença geraram discretos murmurinhos. Dalva, por 

exemplo, no momento da aproximação para a entrevista, demonstrou-se desconfiada, 

respondendo sem direcionar o olhar, com poucas palavras e somente após novos encontros 

é que esta se tornou menos resistente e aos poucos transmitiu simpatia e cordialidade. Os 

idosos de todo o bailão, após consecutivas visitas, já nos encaravam como indivíduos que 

iam até lá com a mesma intenção de entretenimento. Já não éramos mais intrusos. 

 

 

O ESPAÇO DE SOCIABILIDADE NO BAIRRO JARDIM KENNEDY 
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O espaço chamado “Choros e Serestas” é mais conhecido pelos frequentadores como 

“Chorinho”. Localiza-se na Rua Coronel João Lourenço Figueiredo, no Jardim Kennedy, 

bairro de classe média. O espaço se situa entre duas das principais avenidas da cidade. Na 

proximidade do estabelecimento há condomínios, shopping-center, instituição de ensino 

superior, restaurantes e comércio variado. É uma vizinhança contida com relação ao hábito 

de “estar na rua”. No Jardim Kennedy não é comum ver pessoas transitando à noite e as 

casas, em sua maioria, possuem sistemas de segurança (muros altos, cercas elétricas, 

câmeras etc). 

O espaço tem formato de um grande corredor na horizontal com aproximadamente 150 m². 

São sempre de 10 a 15 pares, formados sempre por homens e mulheres. No Chorinho, 

diferente dos outros bailões, não foi identificado em nenhuma das visitas pares de mulheres 

dançando, que circulam pelo centro do espaço. 

Algumas idosas apresentam investimento em alterações corporais, como plásticas faciais. 

Prezam pelo cuidado com o cabelo, maquiagem e postura corporal. Calçam na maioria 

sandálias de saltos médios e altos. As vestimentas femininas transmitem um possível 

diferencial de nível socioeconômico que tende para integrantes pertencentes das camadas 

médias superiores. Os homens, da mesma forma, são perceptivelmente cuidadosos com o 

vestuário e os cabelos, preocupando-se em apresentar uma boa postura corporal. Os idosos 

de ambos os sexos são identificados, na maioria, como brancos e pardos. 

No Chorinho, o cavalheirismo é uma prática visível por parte dos idosos. No espaço nota-se 

a presença de vários casais freqüentadores que são pares fixos de dança, de pessoas que vão 

sozinhas e de grupos de amigos (principalmente grupos de idosas) que estão sempre juntas. 

Os indivíduos sem par fixo entram numa grande rotatividade em se tratando da dança. Em 

geral, os homens convidam uma nova companheira para dançar a cada música iniciada ou 

de acordo com a oscilação do andamento das músicas. São sempre os idosos a convidar as 

mulheres. Sorrisos, conversas ao pé do ouvido e descontração caracterizam o ambiente de 

sociabilidade no salão. No Chorinho, o desconforto com indivíduos que não constituem o 

perfil do público não causa reação, mas de indiferença. 

João Carvalho, 72 anos, empresário aposentado, descrito como um homem magro, calvo e 

branco, freqüenta o Chorinho há aproximadamente 16 anos. Ao ser questionado sobre as 

razões que o motivam a freqüentar o espaço responde: 
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“Eu venho aqui por causa da Sonia, que canta bolero, por causa das 

músicas que me agradam. Danço muito aqui. Via de regra, tiro pra 

dançar. Vejo alguma pessoa conhecida, que já tenho amizade e danço 

com ela. Mas sempre sou eu quem tira pra dançar. As músicas que tocam 

nesse lugar, eu adoro ouvir em casa. Adoro música.” 

 

Sônia, descrita como branca, magra, cabelos lisos tingidos de castanho claro e com “luzes” 

(técnica de clareamento de algumas mechas do cabelo, que são tingidas de loiro), tem uma 

empresa de cortinas e papéis de parede. Freqüenta o Chorinho há dois anos e ao ser 

questionada sobre as razões de freqüentar o espaço comenta: 

 

“Eu gosto do ambiente e das músicas. É um conjunto: você se sente bem e 

encontra seus amigos. Sempre venho com amigos. Esta mesa em que estou 

sentada, antes de chegarmos, é reservada. Acolhemos todo mundo que 

chega e os amigos. Às vezes não dá nem para sentar-se à mesa”. 

 
 

Nas noites do tradicional baile, em média oito músicos “residentes” tocam na casa noturna. 

São eles: Joelson (violão de sete cordas), Betinho (cavaco), Marinho (violão de sete 

cordas), Sônia (cantora), Joari (pandeiro), Marcelo (cantor), Tom (trompete) e Chucho 

(surdo). Os estilos musicais identificados no Chorinho foram: mambo, bolero, choro, 

samba, samba-canção, romântico (brega) e seresta. São interpretações de músicos como 

Tito Puente, Chico Buarque, Chiquinha Gonzaga, Carlos Galhardo, Pixinguinha, Francisco 

Alves Lupicínio, Cartola, Noel Rosa, Ari Barroso, Pixinguinha, Valdir Azevedo, Zequinha 

Abreu, Araci Cortês, entre outros. 

 

DE VELHO INCAPAZ A IDOSO CONSUMIDOR NA TERCEIRA IDADE 

A noção da velhice como faixa-etária se consolida no período de transição entre os séculos 

XIX e XX com o “surgimento e desenvolvimento dos saberes médicos, pela 

institucionalização de aposentadorias e pensões e pelo aparecimento das formas asilares de 

tratamento da velhice” (ALVES, 2004, p.12) . Constitui-se, no início do século XX, um 

modelo biomédico e em seguida um modelo psicossocial, respectivamente a geriatria 

(1910) e a gerontologia (1913), como novas áreas de conhecimento, distinguindo o 

envelhecimento no meio científico como categoria etária. Segundo Silva, “a geriatria e a 

gerontologia foram os saberes emergentes que se debruçaram, respectivamente, sobre o 

corpo velho e sobre os aspectos sociais da velhice, determinando em grande parte o 

estabelecimento desta como categoria social” (SILVA, 2008, p. 158). 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 11 

Até aproximadamente a década de 1960, a velhice ainda era vista como problema social, 

sendo relacionada com pobreza, doença e indigência. Essa imagem começa a se desfazer 

com o surgimento dos aposentados de uma nova camada média e superior urbana, formada 

por pessoas com qualificação profissional, gostos e hábitos diferenciados, incentivando a 

gerontologia, devido às novas necessidades, a produzir estudos e perspectivas positivas do 

envelhecer. “Esse grupo social possuía hábitos sociais e culturais diferenciados, aspirações 

e necessidades de consumo mais sofisticadas, que passaram a ser atendidas por novas 

agências especializadas.” (SILVA, 2008, p. 162). Surgem os pares opostos dessa categoria 

etária: aposentadoria ativa em contraposição a aposentadoria passiva, casa de repousos em 

contraposição a asilos, gerontologia em contraposição à assistência social. A partir disso, 

Silva (2008) coloca que o termo “idoso”, menos estereotipado, começa a substituir o termo 

“velho” nos documentos oficiais na França, país referência para os estudos brasileiros sobre 

o envelhecimento humano. 

Segundo Alves (2004), no Brasil, apesar da gestão da velhice se iniciar na década de 1960, 

somente na década de 1980 é que as políticas públicas começam a serem efetivas e o 

discurso gerontológico ganha ênfase; o aumento da participação dessa população no 

mercado consumidor acaba destacando novos agentes de mercado voltados para um 

marketing específico para indivíduos envelhecidos. O imaginário construído do indivíduo 

velho e recluso se depara com outra perspectiva de velhice ativa; a idade senil, a partir dos 

60 anos, sofre uma transformação sendo nomeada de “terceira idade”. A conceituação de 

velhice como “terceira idade”, que passa a designar essa fase inicial da velhice, foi criação 

de Pierre Veltas, na França da década de 1960, sendo bem aceita em vários países desde 

então. (NERI, 2008). 

A criação da “terceira idade” é também uma tática rentável para setores que, aproveitando o 

vácuo deixado pelas políticas públicas no agenciamento do cuidado com a velhice, se 

propõe como agenciadores privados, oferecendo produtos voltados para essa faixa-etária 

como pacotes de viagens, clubes e casas de entretenimento. Silva (2008) identifica em 

estudos de Thomas Cole um modo como este estudioso classifica o gerenciamento de 

agentes de marketing para o desenvolvimento de um envelhecer positivo e ativo, designado 

de ‘indústria do envelhecimento’.  

 

BAILE: ESPAÇO DE SOCIABILIDADE, CONSUMO E SUBJETIVIDADE 
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Baile e bailão podem ser classificados como rituais concebidos de determinada forma na 

sociedade para que seja proporcionado aos indivíduos experiências de emoções fortes e 

prazeres, sem que a ordem social seja colocada em risco. O lazer é uma possibilidade de 

descarregar tensões, desvinculado de qualquer atividade de grandeza intelectual. (ALVES, 

2004). Existe no prazer uma dimensão de possibilidades de interagir, relacionar, conhecer 

novas pessoas, embriagar-se e dançar. 

Para Hall e Woodward (2000), identidade é um processo de afirmativas do que se é: “sou 

mulher”, “sou velha”, “sou homossexual”, e a diferença seriam as negações dessas – se 

“sou idosa”, deve-se ler: “não sou jovem”. São fatos de criação lingüística – processo de 

construção simbólica e discursiva, num contexto de relações culturais e sociais circunscritos 

em relações de poder. Não só esse poder de disputa entre grupos sociais ao acesso de bens 

materiais, mas de garantia a um acesso privilegiado de bens sociais. Demarca-se pela 

identidade um território dicotômico de incluso/excluso, demarcando fronteiras entre “nós” e 

“eles” que reafirmam essas relações de poder e nesses limites de espaço é que definimos os 

potenciais normalizadores que elegem uma hierarquia de identidades. O normal passa a ser 

a identidade desejável. “A força homogeneizadora da identidade normal é diretamente 

proporcional à sua invisibilidade” (HALL; WOODWARD, 2000, p. 83). 

Para Canclini (2006), o consumo é também um fator determinante para as diferenciações de 

identidade. O poder de consumo é uma forma de integração e distinção na sociedade: se um 

consumidor usa determinada marca, possivelmente faz parte de um certo nível 

socioeconômico; se anda de carro e não de ônibus, possivelmente sua capacidade financeira 

é superior. Os grupos sociais e comunidades constituem-se por afirmativas afins (se negro, 

idoso, brasileiro, heterossexual etc.) e passam a se identificar como comunidades 

internacionais consumidoras. (GARCÍA CANCLINI, 2006) 

Nessa perspectiva, os bailes e bailões constituem-se como territórios que apresentam uma 

nova forma de revolução molecular
6
, proposta por Guattari e Rolnik (1996). Uma criação 

de novas condições de vida coletiva por processos de singularização que frustrariam os 

mecanismos de interiorização de valores capitalísticos. Formas de reapropriações de 

territórios subjetivos que se abririam pela simples vontade de se continuar a viver, amar, de 

manter a criatividade de desejar. Sendo que o desejo “só pode ser vivido em vetores de 

singularidade” (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 47). A busca por novos territórios seria 

                                                 
6 Novos movimentos sociais que surgem como uma espécie de resistência – de forma consciente ou inconsciente, 

processos de diferenciação que se chocam com as tentativas de controle social, através da produção de subjetividade, das 

classes dominantes. (GUATTARI e ROLNIK, 1996, p.45) 
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uma tentativa de se desfazer dos sistemas de coação que tentam encaixar em moldes os 

indivíduos. Seria uma proposta da forma como se organiza a vida numa dimensão 

minoritária. 

Os bailões são ambientes onde se busca produzir a ressignificação de identidades, 

baseando-se em processos de consumo, numa perspectiva de se revisar hábitos até então 

consolidados sobre o que pode ou deve ser a experiência da velhice na vida contemporânea. 

A busca de idosos pela construção de territórios de subjetivação os coloca como atores 

sociais capazes de manipular seus próprios modos de representação social. Nos bailes e 

bailões, a terceira-idade (a utilização desse conceito atrai esses indivíduos) torna-se 

detentora de uma gama de possibilidades de prazeres, de uma vida mais hedonista, de uma 

“ética do instante” (MAFFESOLI, 1995). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em nível exploratório, constatou-se que a música e a possibilidade de convivência são 

motivos que levam o público a freqüentar os chamados bailões da terceira idade. A música 

popular romântica, em sua vertente urbana que é a música sertaneja, constitui-se como 

elemento constituinte do processo de consumo e de sociabilidade que agrega o segmento da 

terceira idade nos bailões realizados em Cuiabá. Entre a música e convivência inclui-se a 

prática social da dança de salão como atividade central na definição de um espaço de 

sociabilidade entre indivíduos idosos. 

Os bailões de terceira idade contraem e difundem os gêneros musicais em evidência nos 

meios de comunicação populares no momento, dada a visibilidade de artistas agendados 

pela indústria da mídia. No entanto, antigas canções da música romântica, em geral 

relegada a segundo plano na história da música popular brasileira e na programação 

midiática atual, ganham destaque na preferência dos idosos e no repertório tocado pelos 

músicos e pelas bandas. 

Embora a categoria “idosos” seja central neste trabalho, notam-se indícios de um 

imaginário muito acentuado na chamada cultura jovem que persiste até mesmo entre o 

segmento da terceira idade: o cuidado com o corpo, o que denota a juventude como prática 

cultural e não como determinação biológica, mas ainda elemento constituinte dos valores 

sociais na contemporaneidade. 

O cuidado com o corpo se dá na produção do vestuário (roupas, adereços), uso de 

maquiagem e alterações corporais (cirurgias plásticas). Com base nestes itens, a categoria 
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dos idosos busca, em que pese a convergência pela condição etária, um processo de 

distinção no que se refere à produção da imagem pessoal e condição socioeconômica. 

Entre os bailões há grande semelhança entre os estilos musicais executados e apreciados 

pelos idosos. Em comum, ouvem-se músicas populares que constituem principalmente o 

cotidiano de indivíduos oriundos dos segmentos econômicos mais baixos. No Chorinho, 

entretanto, o repertório e a produção musical se distinguem pelo trabalho de banda 

completa. Trata-se de um fator de distinção de nível socioeconômico e cultural, levando-se 

em conta que a música foi identificada como um dos principais motivos de reunião desses 

freqüentadores. 

Em síntese, a produção de espaços de sociabilidade e consumo musical de idosos constitui a 

demanda, cada vez mais visível, por modos de vida mais subjetivos e que ultrapassem o 

imaginário já dado historicamente sobre o que é ou pode ser a experiência da velhice na 

sociedade contemporânea. 

Evidencia-se, portanto, a relação muito próxima que se estabelece entre consumo de 

produtos midiáticos e a invenção de territórios de subjetivação que indicam a potência do 

que pode ser a experiência urbana nos dias de hoje. 
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