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Resumo 

 

A partir de uma perspectiva multidisciplinar, o texto aborda questões de gênero, 

envelhecimento e sexualidade feminina, além de discutir a inserção e circulação dos 

produtos ficcionais seriados multiplataforma, tomando como eixo da discussão a série 

Grace and Frankie, produzida pela Netflix e coproduzida pelas atrizes Jane Fonda e Lily 

Tomlin. Trata-se de uma exploração ensaística acerca dessa série que coloca em primeiro 

plano duas mulheres em sua 70ª década de vida que tentam se reconstruir em meio à 

separação de seus respectivos cônjuges após 40 anos de casamento. Com esse gancho, a 

série reúne perspectivas e anseios da geração de Woodstock, à qual pertencem suas 

protagonistas, com o de famílias multirraciais da era Obama e os direitos LGBT, e rompe 

com um tabu do prime time em sinal aberto que é o de falar abertamente da sexualidade da 

mulher da terceira idade. 
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Introdução 

Grace and Frankie é uma produção original da Netflix que já teve duas temporadas 

exibidas (2015 e 2016)4 e a terceira confirmada. Criada por Marta Kauffman e Howard J. 

Morris, apresenta o drama das personagens-título vividas por Jane Fonda (Grace) e Lily 

Tomlin (Frankie) abandonadas após 40 anos de casamento pelos respectivos maridos e 

sócios Robert (interpretado por Martin Sheen) e Sol (Sam Waterston), todos com mais de 

70 anos. Estes se declaram apaixonados um pelo outro, confessam manter um 

relacionamento secreto há mais de 20 anos e anunciam que vão viver juntos. As duas 

mulheres, que até então se odiavam, unem-se pela “tragédia” em comum e por motivações 

mais práticas – dividem uma casa à beira-mar, que se torna palco para a reinvenção das 

identidades femininas e do novo cotidiano que se instala.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidades do XVI Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Pesquisadora e professora no CELACC (Centro de Estudos ECA-USP, Departamento de Comunicação e Artes), e-mail: 

lluiza@usp.br 
3 Doutoranda em Ciências da Comunicação pelo PPGCOM da Universidade de São Paulo (USP), e-mail: 

silviagdantas@gmail.com 
4 Cada temporada teve 13 episódios com duração de cerca de 30 minutos, totalizando, assim, 26 episódios. 
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 A convivência entre a elegante Grace e a hippie Frankie rende grandes confusões e 

divertidos conflitos que fogem aos estereótipos comuns das velhinhas assexuadas e frágeis 

que gastam seu tempo entre tricôs e outras atividades manuais. Aqui as duas mulheres são 

fortes e tentam acompanhar o espírito do tempo: conseguem namorados pela Internet, 

aderem às redes sociais e seguem se reinventando e tentando lidar com a nova situação 

familiar.  

O objetivo deste trabalho é identificar de que forma a série contribui para refletir 

sobre a questão da terceira idade e da velhice, sobretudo do sexo feminino, na sociedade 

contemporânea. E, numa abordagem mais específica, mas não secundária, discutir a questão 

da televisão de nichos (CARLÓN, 2013; LOTZ APUD CARLÓN, 2013) na era virtual, em 

que as plataformas de streaming investem em segmentos da audiência que são usualmente 

desprezados pelo prime time das emissoras abertas, e mesmo dos canais pagos. Propõe-se, 

portanto, discutir uma dupla invisibilidade, a das mulheres na sociedade, e a das idosas na 

série. Para isso, assumimos como o pressuposto a importância da teleficção como espaço de 

reflexo/refração de discursos acerca da subjetividade, bem como a televisão como “lugar 

estratégico [...] nas dinâmicas da cultura cotidiana das maiorias, na transformação das 

sensibilidades, nos modos de construir imaginários e identidades” (MARTÍN-BARBERO, 

2004, p. 27). 

Com perspectiva multidisciplinar, o texto atravessa a sociologia, a psicanálise e os 

estudos de comunicação no que se refere aos produtos ficcionais. Assim, abordamos 

questões referentes a: gênero e envelhecimento pelo olhar de Debert (2005 e 2012) e 

Goldenberg (2007); feminilidade e a histeria, a partir de Kehl (1998); sexualidade na 

velhice por meio dos estudos de Giddens (1993), Bozon (2004) e Alves (2005). Além disso, 

discutimos a inserção e circulação dos produtos ficcionais seriados multiplataforma a partir 

de Machado (2010), Fechine (2014), Carlón (2013). Trata-se, assim, de uma exploração 

ensaística acerca dessa série, para a qual nosso olhar voltou-se à questão do discurso da 

visibilidade e invisibilidade, percebendo os efeitos de produção de sentido, razão pela qual 

destacamos algumas cenas em especial. 

 

Conteúdos televisivos em novas plataformas 

Apesar da “anunciada morte da televisão” a partir dos novos formatos de produção, 

distribuição e circulação dos conteúdos e do relacionamento da recepção com os programas, 

as mudanças mais efetivas nesse cenário dizem respeito a uma verdadeira transformação de 
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hábitos da audiência que impacta decisivamente nos processos marcados pela centralidade e 

linearidade da programação, e não propriamente ao fim da televisão. O debate é intenso, 

mas é inegável que o “desprendimento do fluxo televisual implica novos modos de 

produção de sentido” (FECHINE, 2014, p. 115), no qual a segunda tela emerge como 

grande diferencial. Como complementa a autora, 

Com a integração das plataformas de rede social ou de aplicativos para segunda tela 

ao consumo dos conteúdos televisivos, mais uma vez, estamos diante de situações 

nas quais a programação, reunindo as pessoas em torno dos mesmos conteúdos e ao 

mesmo tempo, é ainda a grande responsável por modalidades de encontro entre 

sujeitos que ampliam a esfera convencional tão constitutiva da nossa experiência 

com a televisão. (FECHINE, 2014, p. 129) 

 

Nesse cenário, uma pergunta torna-se recorrente: esses conteúdos produzidos para 

circulação via streaming poderiam ser denominados de televisivos? Por não haver exibição 

em emissoras televisivas de rede aberta ou fechada, eles seriam descaracterizados e/ou 

denominados de outra forma? 

Conforme Machado (2010), apesar de tantas transformações, os programas seguem 

alicerçados pelos núcleos de significação coerente, como modos estáveis de referência 

cultural. Diante disso, devemos entendê-los como televisivos em sentido mais amplo. 

Dentre outros autores, Lima et al. defendem que, mesmo não tendo sido veiculados em 

canais de televisão, as séries produzidas e veiculadas na Netflix devem ser entendidas como 

televisivas, como aliás já fazem tanto a crítica como o senso comum. Como observam esses 

autores, a partir da análise de três séries sob a perspectiva dos gêneros textuais (Bakhtin), 

esses produtos devem ser considerados séries televisivas em virtude das recorrências 

textuais comuns a esse gênero, ainda que se considere a possibilidade de assistir a 

temporadas e/ou a série completa de uma só vez, o que se convencionou chamar de “binge 

watching”.  

Diante [...] do cenário de transformação midiática contemporâneo, talvez a 

definição de televisão permaneça nebulosa por algum tempo e o tema careça ainda 

de muitas discussões. No que diz respeito à Netflix, podemos observar que a 

empresa se insere nesse contexto, oferecendo produtos que não se distanciam dos 

gêneros televisivos a ponto de serem nomeados de outra forma, embora sua forma 

de emissão não seja aquela do fluxo característico do broadcasting. A produtora 

investe em formas complexas de narrativas, se apropriando de recursos já 

observados em canais pagos de televisão, como forma de atender à demanda de 

audiências segmentadas e multiplataforma. (LIMA et al., 2015, p. 254) 

 

Nesse cenário marcado pelo grande sucesso das séries na contemporaneidade, 

notadamente as de matriz norte-americana, Marcel Vieira (2014) propõe a existência de 

uma “cultura das séries” como resultado de três fatores principais: (I) a questão da forma, 
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destacando-se a complexidade narrativa e a maior importância do escritor/produtor; (II) o 

contexto tecnológico, caracterizado por um destaque da circulação de produtos televisivos e 

(III) os novos modos de consumo decorrentes do atual contexto.  

Vivemos em um contexto cultural e tecnológico singular, em que a facilidade de 

acesso a diferentes séries, inclusive de épocas passadas, vislumbra a formação de 

um conjunto de novos espectadores cujo repertório está sendo formado por uma tela 

conectada, cujos hiperlinks apontam para um ambiente multitarefas e 

multiplataforma perante o qual redimensionamos nossa atenção e nossas funções 

espectatoriais. (VIEIRA, 2014, p. 247) 

 

Em outra obra (2015), o autor reforça o papel dos serviços de vídeo sob demanda 

que contribuem para a circulação das séries. Segundo ele, a produção de sentidos desses 

produtos dá-se no entrecruzamento entre produção, recepção e composição 

textual/estilística das obras.  

 

TV de Nichos, Gêneros e Formatos 

O gênero comédia na televisão estadunidense, classificação que corresponde à série, vem 

frequentemente de duas linhas, a da comédia hollywoodiana, que por vezes mescla 

melodrama e crítica social, e a do stand-up (teatro), personificado historicamente por 

Lucille Ball em I love Lucy. Frankie and Grace pertence claramente à primeira vertente 

influenciada pelo cinema, que é fundada historicamente por Chaplin (NEALE, 2000, p. 65), 

de uma comédia repleta de valores culturais, humanísticos, integridade estética e cultural. 

Essa agenda inclui feminismo, ética e temas socioculturais. Na verdade, a comédia assumiu 

diferentes facetas no cinema e na televisão (NEALE, KRUTNIK, 2006, p. 7-8) dos Estados 

Unido. No cinema, o gênero assumiu formas mais híbridas e narrativas mais plenas de 

conteúdo, na televisão se concentrou no entretenimento e no sitcom, sendo este último 

claramente influenciado pela comédia stand-up.  

As chamadas canned laughters (risadas enlatadas) reproduziam o clima do teatro na 

televisão, com enredos estruturados em forma de gags, piadas. Humor, comédia e 

comicidade são termos que trazem questões diferentes. A expressão “cômico” se refere à 

algo que causa riso e pode estar presente em qualquer filme de gênero, já a comédia 

pressupõe um conceito estético (NEALE, KRUTNIK, 2006, p. 20-21). Se certamente 

podemos situar Grace and Frankie predominantemente dentro dessa tradição que é mais 

fílmica, a da comédia de humor que não gira em torno de personagens fixos e piadas, mas 

tem um enredo, não podemos nos furtar ao fato de que ela introduz alguns elementos de 

sitcom, o que fez com que parcela da crítica dos EUA rejeitasse a categoria comedy para a 
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série. Há uma narrativa combinada a episódios, ela não é apenas sequencial, como uma 

minissérie. Isso faz dela uma obra cujo formato tende a ser mais televisivo para Neale e 

Krutnik (2006, p.195). O que traz certa perplexidade no caso é que essas análises 

pressupunham a existência de uma grade de programação, o que não ocorre no streaming. 

Grace and Frankie, provavelmente por conta disso, recusa a ideia de “gancho” para o 

próximo episódio, afinal foi feita para ser assistida de forma encadeada. 

Ao optar por trabalhar uma comédia com esse formato, mais elegante e tradicional, a 

Netflix ousou novamente, uma vez que seu catálogo – o termo grade não tem a ver com a 

plataforma de streaming – parece atender ao que Carlón (2013) classifica como televisão de 

nichos, processo que se intensifica a partir do You Tube. Para essas plataformas, que vivem 

de assinatura, o que importa é a cultura audiovisual, e sem dúvida, o idioma, o que nem 

sempre corresponde a uma única região geográfica. Mas trata-se de um tipo de comédia que 

traz um tema de difícil assimilação, pois mesmo as pessoas da idade da protagonista podem 

eventualmente se chocar com a abordagem. No entanto, é indubitável que ela aposta em um 

público bastante específico. Por outro lado, comete essa ousadia embalada por um formato 

que nada tem de original, é bastante convencional. 

Ao adotar uma estratégia e um formato de broadcasting, num processo similar ao 

que Carlón (2013) detecta no movimento do You Tube, estaria a Netflix abandonando as 

estratégias de narrowcasting? “Porque, temos de reconhecer, uma coisa são as estratégias 

broadcast de amadores, e outra as da tradicional e poderosa indústria do espetáculo e do 

entretenimento” (CARLÓN, 2013, p.7).  Na verdade, plataformas como Netflix nunca se 

propuseram a reinventar o processo de produção, como ocorreu inicialmente com o You 

Tube, e sim o de circulação, o que acaba afetando até mesmo os formatos do audiovisual. 

Pois a ideia não seria a de ocupar o mesmo espaço da televisão a cabo e aberta, ou seja, 

existiria aí uma contestação implícita do lugar que ela ocupa. As plataformas de streaming, 

no entanto, são mais do que isso, elas podem ocupar o lugar do cinema, e não somente o da 

televisão. A ideia de assinar um catálogo remete a outro conceito de audiência, pois não se 

trata apenas de explorar nichos, o que o sistema a cabo também faz, mas de audiência 

multiplataforma que é mensurada pelo número de assinantes do serviço. A Netflix não 

divulga dados de audiência, e diz não se importar com eles. O importante é a diversidade e 

a qualidade dos produtos do catálogo em troca de uma assinatura de valor módico. 
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Imagens do envelhecimento e a invisibilidade feminina 

Para investigar a questão das imagens do envelhecimento feminino nas produções 

audiovisuais, precisamos considerar a velhice como uma construção histórica e social 

conforme alerta Debert (2012). Não se pode esquecer, assim, que não se trata de um dado 

da natureza, mas sim de uma categoria produzida socialmente, cuja valoração também se 

transforma conforme o tempo e o contexto cultural. Nesse sentido, estudar a idosa e suas 

imagens na produção audiovisual é ter em conta que não há homogeneidade, pois há 

maneiras distintas de viver o envelhecimento.  

 No entanto, há em comum entre essas diferentes formas a noção da invisibilidade 

feminina, principalmente no Brasil, onde o corpo (ou melhor, determinado modelo de corpo 

– jovem e magro) é considerado um capital, como analisou Goldenberg (2007). No mesmo 

sentido, Paula Sibilia (2012, p. 88) aponta que “não é fácil ser um corpo velho hoje em dia, 

por mais paradoxal que isso soe numa época que ampliou o direito à velhice de forma 

inédita e desativou quase todos os tabus que constrangiam as realizações corporais”. 

Se o corpo jovem é um capital, a perda da juventude está associada à perda desse 

capital, ou seja, da atratividade e da beleza. Assim, a chegada da velhice parece estar 

associada à invisibilidade quando se considera o contexto social brasileiro.  

Os cenários privilegiados dos meios de comunicação audiovisuais evitam mostrar 

imagens de corpos velhos. As revistas de páginas brilhosas só publicam esse tipo de 

fotografias em raras ocasiões: quando se considera estritamente necessário e, 

mesmo nesses casos, contando sempre com o auxílio das ferramentas de edição de 

imagens [...]. (SIBILIA, 2012, p. 97) 

 

Nesse sentido, Debert (2012) aponta a condição de dupla vulnerabilidade por que 

passa a idosa, sujeita, dessa forma, a dois tipos de preconceitos – como mulher e como 

velha. Considerando os idosos de modo geral, a autora constata que sua presença nos filmes 

é frequente, embora o protagonismo seja mais raro. Ao analisar as produções 

cinematográficas, a autora observa que se por um lado, as categorias de idade contribuem 

para a definição de atores políticos e para a criação de mercados consumidores, por outro, 

verificamos um ofuscamento entre as fronteiras, de tal forma que a juventude passa a ser 

considerando um valor, indicando a “dissociação entre a juventude e uma faixa etária 

específica e a transformação da juventude em um bem, um valor que pode ser conquistado 

em qualquer etapa da vida, através da adoção de formas de consumo e estilos de vida 

adequados” (DEBERT, 2005, p. 26). Fica evidente que a invisibilidade da velhice tem no 

seu oposto a visibilidade – e, mais que isso, a valorização exacerbada – da juventude, valor 
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ligado à alegria, atividade, otimismo, produtividade, enfim, uma atitude marcadamente 

proativa e realizadora, almejada por todos independentemente da idade. 

O embaçamento das fronteiras entre as idades é um tema que ganhou recentemente 

destaque nas novelas de televisão, em que boa parte do enredo se organiza em torno 

dos conflitos envolvidos nas situações em que mães e filhas compartilham, 

simultaneamente, de eventos como o namoro, o casamento, a gravidez. Contudo, os 

dramas narrados só adquirem sentido porque as diferenças de idade e de geração são 

ainda elementos fundamentais na definição dos comportamentos esperados. 

(DEBERT, 2005, p. 32) 

 

 Para além dos filmes e das telenovelas, sabe-se que a série Grace and Frankie, 

objeto de investigação nesse texto, tem público cativo, embora pequeno, no mundo: “Uma 

das primeiras surpresas da temporada de estreia foi ter sido um sucesso estrondoso em todas 

as faixas etárias. ‘Há pessoas que me dizem que a série é vista em dormitórios 

universitários, e de netos que assistem ao lado dos avós’, prossegue [Jane Fonda].” 

(GUERRA, 2016, online). Embora a Netflix não divulgue dados de audiência, o sucesso da 

série está associado ao talento e à garra de suas duas protagonistas e também produtoras, a 

militante e pacifista Jane Fonda – conhecida como Hanoi Jane na juventude –, e sua velha 

colega de palco e profissão, a comediante e homossexual assumida Lily Tomlin.  

 Por outro lado, a série nos convida a um olhar mais aprofundado sobre a questão da 

mulher, através da trajetória de Grace e Frankie. Em sua obra “Os deslocamentos do 

Feminino”, Rita Kehl (1998) parte do princípio que a modernidade inaugura o sujeito 

neurótico. E nas pesquisas de Freud, é a mulher, e mais especificamente, as pacientes 

histéricas, que vão fornecer subsídios para a discussão do sujeito neurótico, permitindo ao 

pai da psicanálise perceber o movimento de “querer ser um outro”, de desejar o que não lhe 

pertence, uma vida mais liberal. Kehl percorre essa trajetória conduzida pelo romance de 

Flaubert, Madame Bovary, ficção na qual pela primeira vez aflora sem culpas esse 

sentimento que é feminino, mas também de classe. Freud, naturalmente, via como o maior 

problema da mulher sua dificuldade de sublimação, pois como homem de seu tempo, não 

conseguia compreender essa condição como decorrente da falta de liberdade imposta por 

padrões sociais opressivos. A neurose é a resposta possível aos intensos conflitos sociais 

trazidos por estas mudanças comportamentais, econômicas, políticas. 

Grace e Frankie, curiosamente, saem de outro lugar. Ao contrário de suas atrizes-

protagonistas, elas aparentemente vivem uma “vidinha” pequeno-burguesa sem grandes 

questionamentos durante 40 anos. Mesmo a hippie Frankie parece muito cômoda em seu 

papel de dona de casa, enquanto Grace, empresária do ramo de cosméticos, deixa seu 
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negócio para a filha Briana, e não se atreve a questionar um casamento que já havia 

acabado há muito tempo. E são os maridos que tomam a decisão de romper com elas, 

deixando-as com tempo livre para repensar suas identidades femininas numa fase da vida 

em que as pessoas entendem que não há mais nada de novo a ser vivido, especialmente 

pelas mulheres. 

Curiosamente, os homens deixam um matrimônio heterossexual de fachada para 

reproduzir o mesmo padrão de casal de classe média convencional do qual se livraram, o 

que se evidencia na cena em que Robert (Sheen) chama as filhas para discutir detalhes de 

decoração da cerimônia que ele quer que seja “perfeita”. Robert e Grace representam o 

casal de classe média estadunidense modelo, preocupados com a etiqueta e com as 

aparências, com as relações sociais. Durante o velório de um amigo comum, Robert se vê 

impactado pela presença da elegante Grace, símbolo do status que ele perdeu ao assumir 

sua relação com Sol, que não dá a mínima para esse tipo de convenção e se veste de modo 

desleixado. Desta forma, quem assume o papel de representar os tais anseios fora de lugar 

na série são os homens, e não as mulheres. Mas na verdade, nada mais natural, uma vez 

que, para Lacan (Apud Kehl), desejar ser esse outro e aceitar a castração, no sentido 

psicanalítico, é essencial para desenvolver qualquer tipo de vínculo: 

É condição de nossa humanidade, que Lacan não nos deixa esquecer ao representar 

todo sujeito como barrado. Exatamente porque a castração – no homem, na mulher, 

no Outro – está na base de todos os laços em que investimos e em toda fala que 

dirigimos a alguém, ela é a condição de toda relação de análise – começando pelo 

próprio analista, já que a castração no Outro (cujo saber o analista encarna no início 

de uma análise) é condição da castração no sujeito. Por outro lado, exatamente pela 

mesma razão, o falo, simbolizável a partir de qualquer objeto ao qual uma cultura 

atribua valor, não pertence a sujeito nenhum, mas está ao alcance de todos. (KEHL, 

1998, p. 235) 

 

Cigarros e Lubrificante de Inhame: a sexualidade (in)visível 

Destacamos a seguir algumas cenas do episódio 3 - “O jantar”, da primeira temporada, em 

que o tema principal é um jantar organizado pelo novo casal gay para seus filhos. Embora 

marcado por boas intenções dos pais, o jantar mostra-se bastante constrangedor. No entanto, 

nosso foco de análise situa-se primeiramente na cena em que Grace, desnorteada com o fim 

do casamento e buscando se refazer, tenta retomar sua carreira de empresária de produtos 

de beleza na corporação que havia passado para sua filha Briana. Percebendo mudanças na 

decoração do escritório, inclusive com cadeiras baixas que dificultam para sentar e levantar, 

Grace anuncia que gostaria de voltar a trabalhar ali. Mas Briana, mostrando dados de 

crescimento da empresa, não se anima com a proposta. 
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Grace: Eu adoraria voltar a trabalhar aqui. Você continuaria sendo a CEO mas 

seria uma progressão natural para nós duas, não acha? 

Briana: Sim. Mas você se aposentou. Nós fizemos uma festa. [...] 

Grace: Seria um problema? 

Briana: Bem, não sei. Nós tomamos uma direção diferente, e isso exigiu capital. 

Não sei se tenho dinheiro para contratar outra pessoa.  

Grace: O que quis dizer com uma direção diferente? 

Briana: Puxa... Quis dizer mais... relevante. 

Grace: Está dizendo que sou irrelevante? Porque isso seria interessante, dado que 

meu rosto está na maldita caixa. 

Briana: Eu sei. Mas só até o outono. 

Grace (olha a nova embalagem, surpresa): Você substituiu meu rosto por uma 

planta? 

Briana: Sim. Sabe, queremos atingir uma clientela mais jovem, e ela é urbana, é 

ativa e ela reage melhor a uma planta do que a um rosto. 

Grace: Eu fui apagada. 

Briana: Sinto muito, mamãe. Eu devia ter contado. 

Grace: É o que eu sei fazer. 

Briana: Sim, mamãe. Eu sei! Porque se estiver aqui, ninguém me verá. Você tem 

uma grande presença. Sua sombra é enorme. Eu nunca poderia sair de baixo 

dela. Se você voltasse, eu seria completamente invisível. Você não entende o que 

é isso.  

Grace: Acho que estou começando a entender. 

 

A rejeição de Grace pela sua filha tem como pano de fundo uma disputa entre as 

duas mulheres. Pelo desenrolar da trama, fica claro que Grace, quando jovem, era uma mãe 

ausente que priorizava o trabalho bem-sucedido e respeitado em detrimento da maior 

participação na vida das filhas. A (in)visibilidade aqui está associada a presença de uma 

delas – quando juntas, Grace “roubaria a cena”, não deixando a filha vivenciar suas 

experiências e destacar-se como líder da empresa. 

No entanto, não deixa de ser emblemática a exclusão da imagem do rosto de Grace 

das embalagens com o objetivo de conquistar um público mais “jovem, urbano e ativo”. 

Apesar de muito bem para sua idade, Grace representaria um corpo velho, um rosto que traz 

marcas e que por isso, com o seu afastamento, não deveria estar presente nas embalagens, 

representaria, assim, pouco capital, conforme a análise de Goldenberg (2007), razão pela 

qual teria sido apagado a fim de marcar uma nova fase na empresa. 

Em outra cena, mais para o final do episódio, Grace e Frankie estão aguardando 

atendimento no caixa do supermercado para comprar cigarros, mas o funcionário as ignora, 

apesar dos seus chamados insistentes. Depois dos chamados, o vendedor parece ter visto as 

clientes e se dirige à caixa registradora, mas percebemos então que ele veio atender não as 

duas senhoras, mas sim uma jovem que acabara de chegar. 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016 

 
 

 10 

Figura 1. Figura 2. 

  
Cena do episódio. Vendedor atende à jovem5 Grace grita histérica para receber atenção6 

 

Depois de chamar insistentemente o funcionário, enquanto ele atende a cliente 

jovem com sorrisos e gracejos, Grace tem um surto, grita e esbraveja, chamando a atenção 

dos funcionários e dos clientes da loja: “Que tipo de animal trata as pessoas dessa forma? 

Você não me viu? Eu não existo? Acha que está certo nos ignorar? Só porque ela [Frankie, 

que está ao seu lado] tem cabelo grisalho? E eu não me pareço com ela [a jovem]? Levada 

por Frankie para o carro, Grace tenta se desculpar. 

Grace: Certo. Faltou elegância e eu sinto muito. Mas eu me recuso a ser irrelevante. 

Frankie (fumando): Tudo bem. Aprendi algo. Nós temos um superpoder. 

Grace (surpresa): Você os roubou? 

Frankie: Se não está me vendo, não pode me deter. Pise fundo, meu bem! Quer ir ao 

Citibank? 

 

A reação histérica de Grace é extremamente emblemática desta invisibilidade, uma 

reação à discriminação. Kehl (1998) menciona a questão da “salvação” das mulheres pela 

histeria, valendo-se de Dostoievski em Os Irmãos Karamazov, de quem toma a sugestão 

para concluir que essa manifestação é a expressão possível para uma mulher submetida às 

restrições e ideais de feminilidade daquele tempo, e representam o profundo desacordo 

destas mulheres com os valores vigentes. Tal qual a reação histérica de Grace no 

supermercado ao ser ignorada pelo atendente, e num contexto histórico diferente, o sujeito 

histórico Grace recusa o seu modelo de subjetivação, e faz uso dessa rejeição para obter o 

que deseja. 

O enunciado “eu me recuso a ser irrelevante” traz o intertexto fazendo referência à 

cena anterior – com a filha Briana – na qual seu trabalho é recusado e sua imagem, apagada. 

Na narrativa, a temporalidade é importante: a cena do supermercado ocorre posteriormente 

à da empresa e faz menção a esta. Ofendida por ser dispensada na empresa que fundou, 

Grace retoma a questão de se sentir irrelevante e decide não passar despercebida (invisível) 

                                                 
5 Fonte: Printscreen de frames da série. Disponível em: <www.netflix.com> 
6 Idem. 
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no supermercado. Ao gritar, sua presença torna-se o foco das atenções e sai da 

invisibilidade, embora de uma forma socialmente reprovável. 

A situação é ironizada por Frankie, que aproveitando da invisibilidade, furta o 

cigarro pelo qual elas queriam pagar: “Se não está me vendo, não pode me deter”, ela 

enuncia, sugerindo que ao passarem despercebidas, elas poderiam até mesmo roubar um 

banco. Entre humor e conflitos geracionais, a invisibilidade da velhice é marcada. 

Nas últimas décadas, as imagens associadas à velhice passaram por diversas 

transformações, e novas possibilidades de nomeação, cuidado, sociabilidade e lazer 

foram apresentadas à sociedade, dando à velhice maior visibilidade. Entretanto, as 

mudanças sociais são lentas e difíceis de consolidar no seio da sociedade. Muitos 

aspectos que colocam a velhice como “invisível” na sociedade ainda estão 

presentes, seja de forma objetiva e política, como no cuidado do Estado; seja na 

forma mais individual, como no cuidado das famílias com seus velhos. 

(CARMAGNANIS, 2016, p. 236) 

 

 A invisibilidade também abrange outro tema do cotidiano dos idosos: a sexualidade. 

Nas teleficções seriadas nacionais, é mais comum encontrar idosos e idosas num tratamento 

nitidamente assexuado e dedicado à família, sendo raro ver o tratamento desse assunto. No 

entanto, existem alguns exemplos, como as telenovelas Passione (Globo, 2010-2011)7 e 

Babilônia (2015), que gerou grande polêmica nas redes sociais ao abordar a 

homossexualidade feminina na terceira idade em horário nobre com as personagens Estela 

(Nathália Timberg) e Teresa (Fernanda Montenegro). Também a série televisiva Os 

Experientes (Globo, 2015) tratou da homossexualidade feminina no quarto episódio, que 

contava a história de Francisa (Selma Egrei) que, depois de viúva, tem um romance 

homoafetivo e reinventa sua vida.  

 A sexualidade das idosas parece, aos poucos, tornar-se mais visível nos media como 

resultado de um processo contínuo. Nas últimas décadas, uma reconfiguração de valores e 

costumes tem tomado forma a partir da dissociação entre sexo e reprodução, reforçando a 

importância do prazer nos relacionamentos, de forma que “quanto mais o tempo de vida se 

converte em um referencial interno e quanto mais a autoidentidade é assumida como um 

esforço reflexivamente organizado, mais a sexualidade se converte em uma propriedade do 

indivíduo” (GIDDENS, 1993, p. 193). 

                                                 
7 Em Passione, havia um núcleo de personagens da terceira idade, quase todos octogenários, formado por 

Antero (Leonardo Villar), Bete Gouveia (Fernanda Montenegro), Diógenes (Elias Gleizer), Benedetto 

(Emiliano Queiroz) e Brígida (Cleyde Yáconis). Esta, depois de encontros secretos com o motorista Diógenes 

enquanto ainda era casada com o segundo marido Antero, se envolve com Benedetto; e Brígida, Benedetto e 

Diógenes terminam juntos em uma espécie de ménage à trois. 
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 No bojo dessas mudanças sociais, a maior longevidade, associada a ganhos de saúde 

e qualidade de vida, contribui para a ampliação do tempo de vida sexual entre os mais 

velhos, incluindo o prolongamento da vida sexual feminina para além dos cinquenta anos. 

Dentre as mudanças do envelhecimento sexual, Bozon (2004) registra que a menopausa 

deixa de ser considerada o limite para as mulheres, como era recorrente durante os anos 

1960. Além disso, evidencia-se uma maior satisfação dos idosos com sua vida sexual, 

associada à autonomia e a um crescente recuo dos preconceitos tradicionais contra a 

sexualidade na velhice, apesar da imposição pelo modelo do corpo perfeito, que atinge 

principalmente as mulheres. 

Não é mais a idade ou o status conjugal que determina a vida sexual, mas fatores 

difusos que exigem do indivíduo um exercício constante da reflexividade nesse 

domínio. Essa mudança tem consequências diretas sobre a forma como a 

sexualidade é vivida e compreendida nos dias de hoje. (ALVES, 2005, p. 30) 

 

 Na série, o episódio 9 da temporada 1 (“O convite”) tem o sexo como tema. Grace 

tenta convencer a filha a experimentar e comercializar o lubrificante íntimo natural que 

Frankie fabrica em casa a partir do inhame. Trata-se de uma enunciação que coloca o 

assunto em evidência de forma informativa (com dados sobre dor na relação sexual) e que 

expõe o problema do uso de produtos químicos. 

Grace: Sabia que 84% das mulheres após a menopausa acham o sexo dolorido? 

Briana: Por que está dizendo essas palavras? 

Grace: Porque acho que a presidente de uma companhia de produtos de beleza 

talvez esteja interessada em um produto que suas clientes precisam. 

Briana: Mãe, queremos atrair as mais jovens. 

Grace: Você está perdendo um enorme mercado. Sabe o que colocam nos 

lubrificantes? Parabeno. Glicerina. Silicone. Isso aqui é totalmente natural, 

verdadeiramente orgânico. Direto da fazenda para a vagina. As mulheres estão 

colocando químicas horríveis em seus corpos, e o problema é que não há ninguém 

falando sobre isso.  

Briana: Não, mamãe. O problema é você falando sobre isso. Vamos, Cuspe 

[cachorro]. Vamos deixar essas senhoras sujas. 

 

Os enunciados “menopausa”, “sexo dolorido” e “Direto da fazenda para a vagina” 

colocam em primeiro plano a sexualidade das mulheres mais velhas com realismo, sem 

incidir na exagerada positivação da velhice ativa e ligada à juventude. No entanto, como 

acontece usualmente em assuntos considerados tabus, a enunciação traz brechas que 

evidenciam os preconceitos com o tema: ouvir a mãe falar de sexo parece constrangedor 

para Briana, que se refere a elas como “senhoras sujas”, apesar de ser liberada sexualmente. 

Logo Briana apresenta o produto na sua empresa e propõe que os colegas experimentem. 
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Com o sucesso, a receita passa a ser cogitada como produto dentro da empresa de 

cosméticos. 

Além disso, nos deparamos com outra questão paradoxal: embora mais atirada nos 

encontros pela internet, Grace é recatada e só consegue fazer sexo no escuro. Em outro 

momento, ao começar a namorar com Guy, antigo amigo do seu ex-marido, ela submete a 

atividades e alimentos que não suporta e finge gostar de tudo apenas para satisfazê-lo. “O 

que é real, Grace? Quem é você?”, pergunta Frankie, trazendo a reflexão sobre o que 

Giddens (1993) denomina de relacionamento confluente, em que se torna fundamental o 

conhecimento das necessidades do outro para se chegar à real intimidade. 

Já Frankie tem menos dificuldade de discutir e fazer amor, mas não consegue se 

separar efetivamente de seu ex Sol, como demonstra a cena em que ela tem um ataque 

histérico diante de um terremoto e seu amado corre a salvá-la, e consequentemente, não 

assume o flerte com outros homens. E aqui é perceptível que os personagens foram 

pensados para atingir as mulheres mais maduras que se limitaram ao papel esperado dentro 

de um casamento convencional, em que pese serem personalidades que amadureceram em 

periodos períodos mais libertários da história dos Estados Unidos. Grace simboliza 

claramente a mulher de classe média que sempre valorizou o casamento tradicional e uma 

carreira de executiva, enquanto Frankie certamente expressa a geração hippie de seu país 

naquele momento histórico da década de 1960 até mesmo no modelo de família, 

multirracial. 

 

Considerações finais 

A invisibilidade da velhice real, até pouco tempo atrás bastante evidenciada nas 

produções ficcionais seriadas, parece estar aos poucos perdendo sua força peremptória. Os 

conflitos, problemas e reflexões da velhice estão chegando a essas narrativas em meio a um 

cenário de valorização da velhice ativa e com ares juvenis, mas marcado ainda pela dupla 

invisibilidade que reveste as idosas (como velha e como mulher), numa sociedade que 

consagra o corpo jovem como modelo.  

As duas temporadas da série Grace and Frankie, disponíveis via streaming pelo 

Netflix, podem ser considerados conteúdos televisivos pela recorrência ao gênero seriado 

da TV e tratam de temas variados do universo feminino na terceira idade, abordando os 

conflitos geracionais, o sexo na velhice, a relação com ex-maridos, filhos e netos, a 

reinvenção de identidades, dentre outros temas. Mas talvez o que mais chame atenção seja a 
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incomum visibilidade da velhice – e mais que isso, trabalhar a própria invisibilidade da 

velhice na narrativa – e a atração do tema por públicos de gerações variadas, e não somente 

por pessoas mais velhas. 

Numa entrevista durante o Sundance Festival de 2015, Fonda declarou que se 

orgulhava de ter sido provavelmente a primeira ereção de milhares de compatriotas que 

foram vê-la em Barbarella (1968), filme de Roger Vadim que a consagrou mundialmente. 

A irreverente Jane, acompanhada de Lily, anunciou ali a segunda temporada da série que, 

ao mesmo tempo que rompe com um padrão de grade televisiva ao propor protagonistas 

septuagenários, dialoga com um público que não necessariamente foi vanguarda no 

passado, e traz um toque de conservadorismo, de apego aos valores familiares 

estadunidenses. 
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