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RESUMO 
 

O trabalho traz vinculado a si uma série de mecanismos de proteção social 
conquistados pelos trabalhadores ao longo dos últimos dois séculos. Um dos 
mais importantes é a aposentadoria, geralmente vinculada ao envelhecimento, 
se apresenta como um estatuto social e uma transição de vida que aloca o 
trabalhador ativo de outrora no rol dos retirados do mundo do trabalho. De 
grande importância no âmbito pessoal e social, esta passagem representa um 
divisor na existência dos trabalhadores, que vem desfrutando da aposentadoria 
por cada vez mais tempo frente ao aumento da expectativa de vida. A presente 
pesquisa objetivou compreender aspectos sociais que permeiam o processo da 
aposentadoria entre os Técnicos Administrativos da Educação da Universidade 
Federal de Goiás, no período compreendido entre a sua eminência e sua 
recente aquisição. No que concerne ao trabalhador prestes a se aposentar, 
realizou-se uma reflexão acerca dos motivos que pesaram em sua decisão, 
quais as suas expectativas e planos para o futuro. Após a aposentadoria, 
investigou-se como o trabalhador recém-saído do mercado de trabalho lida 
com o seu tempo livre, se seus planos e expectativas se concretizaram e como 
se reestabelecem as relações familiares na sua volta para casa. A pesquisa 
demonstrou que os estatutários investigados desfrutam de melhor qualidade de 
vida quando estão na atividade e na aposentadoria, se comparados com os 
celetistas com mesma capacitação e nível de escolaridade. Esta constatação 
se justificou por sua renda ser maior, pela estabilidade no emprego e pela 
possibilidade da coexistência dos tempos de trabalho e dos tempos sociais em 
seus ambientes laborais durante a atividade. 
 
Palavras-Chave: Trabalho, proteção social, aposentadoria, envelhecimento, 
tempo de trabalho.  
  



ABSTRACT 
 
The work brings attached to itself a number of social protection mechanisms 
achieved by workers over the last two centuries. One of the most important is 
retirement, usually linked to aging, it presents as a social statute and a life 
transition that allocates the active worker erstwhile in the list of removed from 
the world of work. Of great importance in the personal and social context, this 
passage is a divider in the existence of workers, which has been enjoying 
retirement for more time due to increased life expectancy. This research aimed 
at understanding social aspects that permeate the retirement process of the 
Administrative Technical Education of Federal University of Goiás, in the period 
between his eminence and its recent acquisition.Regarding the worker about to 
retire, there was a discussion about the reasons that weighed in his decision, 
what are your expectations and plans for the future. After retirement, he was 
investigated as the worker just out of the labor market deals with your free time, 
if your plans and expectations have been met and as reestabelecem their family 
ties with their return home. Research has shown that the investigated statutory 
enjoy better quality of life when they are at work and in retirement, compared to 
CLT workers with the same training and educational level. This finding was 
justified by their income be higher, the job security and the possibility of 
coexistence of working times, and social times in their workplaces during the 
activity. 
 
Keywords: Work, social protection, retirement, aging, working time.  



 

 

 

 

 

 

“As crianças jamais desejam ser 

aposentadas de ser crianças. O terrível 

e mortal é quando o homem se 

aposenta. Não estou me referindo 

simplesmente ao momento em que não 

é mais necessário comparecer ao 

trabalho.  

Estou me referindo àquele momento 

quando um homem ou uma mulher 

atracam o seu barco e se entregam à 

tola ilusão de, finalmente, ter paz. Mas 

paz, precisamente, é o que a alma não 

deseja. 

A alma deseja o perigo, o 

desconhecido. A alma é uma águia que 

ama as alturas, as montanhas geladas, 

o mar desconhecido, os abismos. A 

alma é guerreira: “Pugno, ergo sum” – 

luto, logo existo.  

É preciso que haja sempre uma batalha 

a ser travada. A paz desejada (o sonho 

do “Sítio do Vovô”) logo se transforma 

num charco de água parada. A 

segurança é a mãe do tédio. E no tédio 

as serpentes chocam seus ovos.” 

 

(Rubem Alves. 

Ostra feliz não faz pérola, 2008) 
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INTRUDUÇÃO 
 

Este trabalho apresenta uma pesquisa desenvolvida ao longo do curso 

de mestrado em Sociologia e objetivou analisar aspectos da realidade social 

dos trabalhadores que estão decididos a se aposentar e os que já se 

aposentaram, utilizando como universo de estudo os Técnicos Administrativos 

em Educação (TAE´s) da Universidade Federal de Goiás (UFG). Esta análise 

parte da categoria sociológica do trabalho e sua relação com o ponto de 

reposição de vida instituído pela aposentadoria. Nesta direção, trata da 

proteção social - na qual a aposentadoria se encontra inserida - e também do 

trabalhador que quando envelhece se retira da atividade laboral. Os objetivos 

que nortearam o estudo foram os seguintes: investigar como e o que motivou a 

decisão do trabalhador de se aposentar; conhecer os planos e as expectativas 

com relação ao momento que antecede e o futuro próximo ao da aposentadoria 

do trabalhador; verificar se os planos e as expectativas dos recém-aposentados 

se concretizaram; conhecer a relação estabelecida entre trabalhador e 

trabalho; observar sua percepção do envelhecimento e como este realiza 

outras atividades não laborais, antes e após a aposentadoria. 

O estudo contemplou nove servidores, divididos em dois grupos, sendo 

um composto por cinco trabalhadores que estão na ativa, mas que se 

encontravam em condições de se aposentar há um período de tempo 

compreendido entre quatro meses e seis anos e um segundo grupo composto 

por quatro trabalhadores que já estão aposentados entre um e dois anos. 

Infere-se que estes períodos sejam suficientes para que os entrevistados 

refletissem sobre sua condição de aposentando ou de recém-aposentado e 

tivessem como avaliar sua experiência ante a aposentadoria eminente ou 

recém-contraída. Dessa forma teriam condições de responder as questões 

propostas pela pesquisa, conforme seus objetivos. Esta pesquisa se propôs a 

investigar os movimentos vivenciados provocados pela aposentadoria nestes 

grupos que, por se limitar a uma pequena amostra, não representa a verdade 

generalizada do universo dos técnicos administrativos em educação que estão 

em vias de se aposentar e que estão recém-aposentados. Porém, à partir das 
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particularidades vivenciadas por estas pessoas, é possível tecer conhecimento, 

na medida em que algumas expectativas e realidades dos integrantes desses 

dois grupos convergem para a mesma direção. Os entrevistados foram 

selecionados por indicação de colegas de trabalho da própria instituição. 

O interesse nessa investigação surgiu gradualmente no curso da 

disciplina: Proteção Social, Aposentadoria e Envelhecimento. Pois, havia 

afinidade entre os conteúdos vistos e a vivência do pesquisador com seus pais, 

ex-trabalhadores celetistas1, idosos, aposentados. Desta forma, a identificação 

entre o teórico e o empírico foi crescendo de tal maneira no íntimo do 

pesquisador que bastou um convite de seu orientador para que ele mudasse de 

tema e passasse a estudar a aposentadoria. 

Nesta pesquisa são abordados os dilemas vividos pelos TAE´s recém-

aposentados e dos que estão em condições de se aposentar, imersos numa 

conjuntura mundial de incertezas em um mundo em constante movimento, 

alterando aspectos sociais e subjetivos na classe dos trabalhadores. Tais 

alterações, somadas ao envelhecimento transformam a aposentadoria em um 

sinal social de entrada na última etapa da vida do trabalhador. Por conta destas 

elementos estruturais, trabalhadores que se encontram em condição de se 

aposentar ou se aposentaram recentemente optam por continuar trabalhando, 

por razões de necessidades econômicas ou pessoais. Outros optam por tirar 

“férias permanentes” e desfrutar da velhice realizando o sonho de gozar a 

plenitude do envelhecer descansando e se divertindo. Embora este trabalho 

opte por abordar o primeiro grupo, ambos vivem dilemas semelhantes e 

buscam - cada um a seu modo - celebrar a vida na velhice, seja no descanso 

merecido ou na continuação do trabalho. 

Neste sentido, os servidores TAE´s representam uma amostra da 

classe trabalhadora que está imersa nesta realidade de mudanças que acaba 

por afetar a inter-relação entre suas vidas e o trabalho. Este contexto de 

incertezas se apresenta para todos os trabalhadores, tendo em vista que os 

determinantes capitalistas não diferenciam trabalhadores dos regimes 
                                                             
1
 Empregado da iniciativa privada ou de empresa pública que é regido pela CLT (Consolidação 

das Leis Trabalhistas). 
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celetistas e estatutários2. O que distingue esses trabalhadores é que os 

segundos possuem estabilidade no emprego. De forma, geral são mais 

escolarizados e recebem maiores salários que os celetistas, no cômputo geral. 

Neste sentido, pressupõe-se que tais trabalhadores apreendam a 

aposentadoria de uma forma diferente dos demais trabalhadores, fato este 

analisado neste trabalho. Este viés comparativo surgiu com a análise das 

entrevistas, onde se percebeu que seria profícuo investigar a relação entre a 

utilização dos tempos - sociais e de trabalho - no período de atividade pelos 

trabalhadores celetistas e estatutários. 

O projeto foi inicialmente submetido e aprovado no Comitê de Ética e 

Pesquisa da UFG e também cadastrado na Plataforma Brasil. Neste sentido, 

dos entrevistados foi colhido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - 

TCLE (APÊNDICE A). Tendo em vista a complexidade dos elementos 

subjetivos que o estudo envolve, foi utilizada a abordagem de cunho qualitativo 

e inspiração hermenêutica, conforme descrito por Weller (2010), no intuito de 

reconstruir os processos interativos que produzem a construção social da 

realidade dos entrevistados, sem perder o alcance dos objetivos propostos. 

Como instrumento de coleta de dados, optou-se pela aplicação de um roteiro 

de entrevista cuja a finalidade era a de se estabelecer os perfis dos 

entrevistados e uma entrevista semi-estruturada abordando a trajetória laboral 

do servidor antes (APÊNDICE B) e depois de se aposentar (APÊNDICE C), 

conforme o caso. 

Estas entrevistas, gravadas e transcritas, propiciaram a investigação 

efetiva das principais questões pertinentes aos os objetivos da pesquisa. 

Conforme discutido por Fraser & Gondim (2004), a técnica da entrevista foi 

utilizada no âmbito da abordagem qualitativa de pesquisa no intuito de auxiliar 

a compreensão dos significados, dos valores e das opiniões dos participantes a 

respeito de situações e vivências pessoais. Neste sentido, a entrevista na 

pesquisa qualitativa, ao favorecer a fala dos entrevistados, permite atingir um 

nível de apreensão da realidade que se torna acessível pelos discursos, sendo 

                                                             
2
 Empregado cujas funções estão regulamentadas por um estatuto próprio e não pela 

Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). 



14 

 

apropriada para investigações cujo objetivo é conhecer como as pessoas 

percebem o mundo. A modalidade de entrevista escolhida foi a face a face, em 

que entrevistador e entrevistado se encontram um diante do outro e estão 

subordinados às influências verbais, às não-verbais, e às resultantes da 

visualização das reações faciais do interlocutor. Em relação a estruturação da 

entrevista, optou-se pela entrevista do tipo semi-estruturada - em função da 

natureza da abordagem qualitativa - que acompanha um roteiro de perguntas 

gerais e o entrevistado está livre para discorrer sobre elas. 

Devido às dificuldades de obtenção de dados dos trabalhadores junto 

ao Departamento de Pessoal da UFG, além da greve deflagrada entre Abril e 

Outubro de 2015, as primeiras entrevistas foram realizadas em novembro de 

2015 - seguindo indicações de colegas que conheciam pessoas que se 

enquadravam nos requisitos da pesquisa. Um outro contato foi feito junto ao 

Departamento de Pessoal em Abril de 2016 para localizar recém aposentados - 

tendo em vista que os cinco funcionários em condições de aposentar já tinham 

sido entrevistados. O departamento forneceu uma lista com nome, data de 

aposentadoria e departamento de lotação, mas não forneceram dados para 

contato, como telefone, e-mail ou endereço, alegando que a divulgação feria o 

sigilo dessas pessoas. Incialmente, tentou-se entrevistar funcionários que 

estavam em condições de se aposentar até doze meses e que estavam 

aposentados também há doze meses, porém houve dificuldade de se encontrar 

pessoas com esse perfil. Assim, a pesquisa contempla pessoas que estão em 

condições de se aposentar à seis anos ou que estão aposentadas há dois 

anos. Verificou-se ao longo do processo que este rearranjo não comprometeu 

de forma alguma os trabalhos. Pelo contrário, serviu pra solidificar algumas 

questões que se observam nos aposentandos e recém-aposentados, desde há 

poucos meses a até alguns anos. As entrevistas com os primeiros ocorreram 

todas nas dependências da UFG.  No caso dos candidatos aposentados, foram 

realizadas tanto nas residências dos entrevistados, quanto nas dependências 

da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação da Universidade 

Federal de Goiás EMC-UFG - duas em cada local, na sala do pesquisador e 

tiveram duração média de quarenta minutos. 
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De um modo geral, as entrevistas ocorreram em ambientes silenciosos 

e confortáveis. Os contatos iniciais para a marcação das entrevistas foram 

presenciais ou por telefone e concordavam a disponibilidade de tempo do 

entrevistado e do pesquisador. Assim, algumas entrevistas foram 

eventualmente remarcadas por conta de algum imprevisto ocorrido com uma 

das partes.  

O procedimento de entrevista aconteceu em três momentos. No 

primeiro, o pesquisador explicava do que a pesquisa tratava e da importância 

da entrevista no processo. Em seguida, o pesquisador apresentava o TCLE ao 

entrevistado, explicava que a pesquisa era sigilosa, que no texto e na defesa 

da dissertação o seu nome seria alterado para um fictício para preservar sua 

identidade, que ele poderia se negar a responder qualquer questão sem 

precisar comentar sobre esta negativa. Assim, o entrevistado lia e assinava o 

documento em duas vias, ficando uma com ele e outra com o entrevistador. No 

segundo momento, o próprio entrevistado preenchia a parte inicial do Roteiro 

de Entrevistas com seus Dados pessoais. O terceiro momento consistia da 

parte gravada da entrevista, onde as questões da parte final do Roteiro eram 

realizadas pelo pesquisador e respondidas pelo entrevistado. Esta seção 

possuía dois modelos diferentes. Um, destinado aos trabalhadores que estão 

na ativa, mas em condição de se aposentar e outro aos recém-aposentados. 

As questões dos dois modelos são praticamente idênticas, alterando apenas a 

dinâmica dos tempos verbais para captar o que os trabalhadores da ativa 

vivenciam no presente e o que esperam do futuro. Para os recém aposentados, 

como eram suas vivências quando ainda estavam na atividade e como são as 

do presente.  

O clima das entrevistas foi amistoso e amigável em todas as ocasiões, 

permeado sempre por um bate-papo agradável e aberto. Porém, há de se 

salientar que, em todos os processos, os entrevistados se sentiram 

incomodados quando as gravações se iniciavam. Sempre mencionavam a 

qualidade da voz, dizendo que tinham voz feia ou que falavam baixo. De fato, o 

que se observou, foi que as pessoas ficaram inibidas com a gravação. Por 

várias vezes algum assunto se destacava no bate-papo e na hora da entrevista 
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gravada ele não era aprofundado. Embora, no momento da gravação, o 

pesquisador tenha buscado resgatar estes assuntos, grande parte destes 

conteúdos não se recuperaram para o registro. Por conta desta realidade, a 

qualidade das respostas prejudicou um pouco a pesquisa, tendo em vista que a 

parte empírica que é apresentado neste trabalho contempla rigorosamente 

apenas o que foi gravado e transcrito.  

O presente trabalho se estrutura em apresentação, três capítulos e nas 

Considerações Finais. Esta composição propõe contemplar a linha de 

pensamento do pesquisador, sob a supervisão de seu orientador, e não 

pretende de forma alguma que a tomem como verdade absoluta ou único 

caminho possível. O que se espera é que este trabalho seja entendido como 

uma possibilidade para a abordagem da tríade: trabalho, aposentadoria e 

envelhecimento, com vistas à apreensão da realidade social vivida pelos 

aposentados e pelos trabalhadores em vias de se aposentar nas instituições de 

ensino superior federais. Para tal, buscou-se estabelecer um nexo entre os 

vários temas tratados nos capítulos desta dissertação com a intenção de se 

investigar o que se objetiva este trabalho. 

Com este entendimento, o capítulo 1 trata da categoria analítica do 

trabalho. Especificamente, trata da historicidade dos eventos que permeiam a 

transformação do artesão do sistema doméstico em operário no capitalismo 

industrial e, consequente, como o velho ditoso do século XVIII se transforma 

num entrave para a máquina capitalista no século seguinte. No fordismo, como 

a condição salarial trouxe ganhos aos trabalhadores, no âmbito da proteção 

social, e como o capitalismo flexível reorganizou - precarizando - essas 

políticas de proteção após a década de 1970. Trata ainda, de como os 

trabalhadores idosos vivenciaram as mudanças ocorridas no âmbito da 

passagem da rigidez do fordismo ao capitalismo flexível e como o capitalismo 

contemporâneo age sobre a subjetividade das pessoas para racionalizar a 

exploração capitalista. Por fim, no âmbito da pesquisa empírica, constata que 

os trabalhadores investigados passaram pelo fordismo e pelo capitalismo 

flexível em melhores condições que os trabalhadores celetistas, por conta da 
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estabilidade de seus empregos e por seus salários serem maiores que os 

celetistas com escolaridade e capacitação semelhante. 

O capítulo 2 trata do estatuto da aposentadoria, como ele foi 

socialmente construído, como as lutas pelo direito ao trabalho convergiram às 

lutas pelos direitos sociais e se transformaram em políticas de assistência 

social. No Brasil, a aposentadoria, para a maior parte dos trabalhadores, se 

caracteriza pela condição da pobreza e por isso pode ser entendida como um 

mecanismo de inserção de renda no interior dos lares mais pobres. Na 

pesquisa empírica, constata-se que os aposentados estatutários do serviço 

público federal tendem a se aposentar e não voltar mais à ativa, ao contrário do 

observado entre os aposentados de origem celetista, onde é comum o 

trabalhador se aposentar e depois voltar a trabalhar. Ainda é realizada uma 

extensa abordagem acerca do momento compreendido entre o direito e a 

recém aquisição da aposentadoria, tomando os entrevistados como elementos 

de investigação. 

O capítulo 3 aborda o envelhecimento do trabalhador em 

concomitância com a aposentadoria. Trata de aspectos relevantes que 

permeiam o envelhecimento contemporâneo, como: os idosos na sociedade, o 

que representam os avós e sua função nos lares na atualidade, a saúde do 

idoso, o consumo e as família multigeracionais. Ademais, no âmbito da 

pesquisa empírica, verifica que quando o trabalhador tem uma boa relação com 

o trabalho e com a utilização do tempo durante o período da atividade, ele tem 

uma boa qualidade de vida. Esta relação é, via de regra, verificada também na 

aposentadoria. Neste sentido, os estatutários, novamente, estão na frente dos 

celetistas com escolaridade e capacitação semelhante. Isto, visto que os TAE´s 

da UFG conseguem conciliar os tempos de trabalho com os tempos sociais 

sem prejuízos para a sociedade e com vantagens pessoais em termos de 

aumento de qualidade de vida. Neste sentido, poder-se-ia considerar a redução 

das jornadas de trabalho como uma espécie de âncora da proteção social. 

Em Considerações Finais, aponta-se reflexões que emergiram ao longo 

do processo de análise dos resultados da pesquisa, levanta-se hipóteses para 
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discussões futuras, sugere-se caminhos, mostra-se a necessidade de novas 

investigações e a realização de estudos comparativos sobre o tema da 

aposentadoria abordando trabalhadores celetistas e estatutários. Salienta-se, 

como as premissas do trabalho imaterial atravessa o período de atividade do 

trabalhador até à inatividade. No intuito de se minimizar os efeitos ocasionados 

pelas movimentações das demandas do ser social no período que permeia a 

aposentadoria, sugere-se aos envolvidos, que participem das atividades 

oferecidas por associações de aposentados, dos programas de preparação 

para a aposentadoria e a realização de trabalho voluntário. Propõe-se ainda, 

ampliar os estudos acerca da aposentadoria numa perspectiva não vinculada 

ao trabalho assalariado, mas vinculada ao ciclo de vida. Por fim, sugere-se que 

sejam criadas políticas educacionais no sentido de se estabelecer o tema 

transversal da “cultura da prevenção” nas escolas, onde o envelhecimento, a 

como a saúde, a educação financeira e a prevenção da violência poderiam ser 

tratados. 

Os sujeitos entrevistados são servidores estatutários de uma Instituição 

de Ensino Superior pública federal, a Universidade Federal de Goiás (UFG). 

Dentro do serviço público federal, são classificados como Técnicos 

Administrativos em Educação (TAE), seu regime jurídico está contido na lei 

8.112/1990 e possuem um plano de carreira conforme descrito na lei 

11.091/2005. Esta legislação garante, além do plano de carreira, estabilidade3, 

auxílio-alimentação, auxílio transporte, auxílio creche, ressarcimento para plano 

de saúde complementar e outros direitos. 

Todos os entrevistados trabalham ou trabalharam antes de se 

aposentar no Campus Colemar Natal e Silva (Campus I). Igualmente, todos 

trabalharam ou trabalham a mais de trinta anos no serviço público federal. São 

sete mulheres e dois homens, estando os dois homens no grupo dos que estão 

na ativa. Quanto à escolaridade, uma pessoa possui ensino fundamental 

incompleto e outra possui nível superior com mestrado - ambas estão no grupo 

                                                             
3
 Todos os entrevistados possuem estabilidade, embora alguns tenham entrado no serviço 

público sem concurso. A garantia de estabilidade para servidores sem concurso é válida 
somente para aqueles que estavam em atividade em 5 outubro de 1988 - data da promulgação 
da Constituição - e ocupavam o cargo há pelo menos cinco anos. 
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dos recém-aposentados. Outros dois entrevistados possuem nível superior com 

especialização - estão no grupo dos trabalhadores que estão na ativa - e os 

outros cinco possuem nível médio, com ensino superior e/ou especialização. 

Segue à seguir, pontos relevantes do perfil dos entrevistados dos dois 

grupos investigados: 

Antes de se aposentar 

A idade média dos entrevistados foi de 59 anos, são estatutários, 

efetivos e alegaram ter renda mensal entre 5 e 10 salários mínimos. Durante os 

contatos preliminares todos disseram estar interessados em se aposentar em 

até doze meses. Entretanto, quando ouve de fato a entrevista, quatro negaram 

que estivessem cogitando essa possibilidade neste prazo. Ainda, todos citaram 

perdas financeiras e contaram sobre conhecidos que não se adaptaram, como 

fatores importantes de se considerar para a adesão à aposentadoria. À seguir, 

apresenta-se um perfil resumido de cada entrevistado. 

Jane: 58 anos, solteira, mora sozinha, não tem filhos. Começou a 

trabalhar em 1976 com 19 anos na iniciativa privada, onde ficou até 1984, 

quando começou a trabalhar como técnica de laboratório na Escola de 

Engenharia Civil da UFG (EEC-UFG). Se preparou psicologicamente para a 

aposentadoria, utilizando a última paralisação dos TAE´s para fazer uma 

simulação, um laboratório para a aposentadoria e gostou de não ter que ir ao 

trabalho por quatro meses. Faz artesanatos como hobby. Para ela a 

aposentadoria é sinônimo de descanso. Tendo em vista que o trabalho 

atrapalha o desenvolvimento de suas atividades prazerosas, aposentou-se 

durante a pesquisa. 

José Luiz: Assistente em Administração, 60 anos, mora com a esposa. 

Começou a trabalhar por volta dos 18 anos - em meados dos anos 1970 - na 

iniciativa privada. Ajuda a mãe e os filhos financeiramente de forma esporádica. 

Entrou para o serviço público em 1981, na última turma que entrou sem 

concurso na UFG. Para ele o trabalho é sinônimo de prazer, um lazer. Não 

pensa em se aposentar, embora já tenha passado cinco anos para requerer o 

benefício por tempo de contribuição. Confessa medo de ficar em casa na 
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aposentadoria, parado e ter sua qualidade de vida prejudicada. Neste sentido, 

diz querer estudar quando se aposentar e pensa em entrar em outro emprego 

quando isso acontecer. Tem na história de vida do pai um exemplo, que morreu 

aos 93 anos, trabalhando. 

João Carlos: Mora sozinho, 62 anos, divorciado há dez anos. Começou 

a trabalhar aos 17 anos, em 1970, na iniciativa privada. Entrou na UFG em 

1971 e teve vários outros empregos paralelo às suas atividades na 

universidade. Foi inclusive empresário, proprietário de uma empresa de 

digitação nos anos 1980. Atualmente, além de TAE, também é corretor de 

imóveis. Está apto a se aposentar há seis anos, requereu a aposentadoria há 

cerca de dois anos, mas se arrependeu e disse que “rasgou a papelada” na 

hora de assinar. Quer trabalhar até os 75 anos. Por ser muito ativo, não vê 

sentido em se aposentar. O trabalho lhe completa. 

Márcia: Está apta a se aposentar desde 2012, tem 59 anos e é solteira, 

sem filhos e mora com a mãe e a irmã. Começou a trabalhar na universidade 

aos 22 anos, em 1979. Tem uma visão pessimista da aposentadoria, considera 

que é sinal de morte. Pensa na perda financeira ao se aposentar. 

Graça: Tem 54 anos, é casada, trabalha na UFG desde 1984, quando 

tinha 22 anos, seu primeiro emprego. Eventualmente ajuda financeiramente 

seus filhos e netos na locomoção para a escola.  Está em condições de se 

aposentar por tempo de contribuição desde dezembro de 2015, mas nega esta 

possibilidade. Cita as perdas financeiras e diz estar feliz com o trabalho 

atualmente para não se aposentar. 

 

Depois de se aposentar 

Resumidamente, todos se aposentaram por tempo de contribuição com 

idade média de 60 anos. Todos citaram preocupação com a saúde e a 

qualidade de vida. Ainda, mencionaram a importância do planejamento para a 

aposentadoria e das perdas financeiras que a acompanham. Nenhuma exerce 



21 

 

outra atividade remunerada. Duas alegaram problemas moderados de saúde, 

mas que controlam com medicação e acompanhamento médico. 

Ana Maria: 60 anos, começou a trabalhar no serviço público aos 22 

anos, no Maranhão, depois pediu transferência para o Mato Grosso, onde ficou 

por 17 anos. Em seguida pediu outra transferência para, desta vez para Goiás, 

onde trabalhou por mais 15 anos até se aposentar em dezembro de 2014. 

Quando completou o tempo que dava direito à aposentadoria ela tinha 53 anos, 

então teve que trabalhar mais dois anos até atingir os 55 anos. Nesta época, 

fez mestrado e ainda trabalhou até os 58 anos antes de requerer a 

aposentadoria, depois de 35 anos de serviço público. Tem quatro filhos, é 

casada e ajuda os filhos financeiramente quando algum precisa. Aposentou-se 

porque já tinha dado a sua contribuição para a sociedade. Foi uma saída feliz 

da universidade, no tempo certo. Tinha uma ótima relação com o trabalho, 

como agora tem com a aposentadoria.  

Belina: Tem o ensino fundamental incompleto. Começou a trabalhar no 

RU da universidade em 1977, aos 24 anos, hoje está com 62 anos. Se 

aposentou em 2014 depois de trabalhar 26 anos no RU, até a terceirização, e 

mais 10 anos na FEN. Mora sozinha, cuida da mãe, tem três filhos. Um deles 

faz medicina na Bolívia e recebe seu auxílio financeiro para custear os estudos. 

Se aposentou porque se sentia cansada do trabalho. Queria ter tempo para 

cuidar da saúde e curtir a vida com mais viagens. Se preparou para as perdas 

financeiras contraídas com a aposentadoria. 

Vanda: Está com 56 anos, completou 37 anos de contribuição antes de 

se aposentar em Abril de 2015. É hipertensa, tem três filhos e ajuda 

financeiramente a dois deles. Mora com uma filha e sua neta, que busca na 

escola todos os dias. O marido faleceu meses antes dela se aposentar. Logo 

em seguida a mãe adoeceu e, por conta desses eventos, ela ainda não 

elaborou direito um sentido para a aposentadoria. O processo de 

aposentadoria foi carregado de ressentimento com os colegas da Escola de 

Engenharia Civil da UFG, que a denunciaram ao chefe por se ausentar muito 
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do trabalho, para cuidar do marido doente. Considera a manutenção do plano 

de saúde como sendo fruto de uma preparação para a aposentadoria.  

Ana Gomes: Começou a trabalhar na Universidade Federal de Viçosa 

em Minas Gerais com 18 anos e por lá ficou quase sete anos. Pediu 

exoneração para se casar e acompanhar o marido, quando vieram a constituir 

família no interior de Goiás. Foi dona de casa por 16 anos, quando fez outro 

concurso e foi chamada em 1993. Trabalhou ao todo 30 anos antes de se 

aposentar, em Abril de 2015, aos 64 anos. Destes, foram 23 na coordenação 

do curso de graduação em Engenharia Civil da UFG. Planejou a aposentadoria 

que veio como um prêmio aos anos dedicados à sociedade. Se sentia cansada, 

física e mentalmente, quando requereu o benefício. Atualmente, goza da 

liberdade proporcionada pelo tempo sem amarras, na inatividade. Faz 

academia, Pilates, vai a shoppings e viaja regularmente. 
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1. O trabalho enquanto categoria analítica da Sociologia 
 

O trabalho é uma das grandes e importantes áreas de estudo da 

sociologia. Ele se insere nos mais diversos aspectos da vida dos humanos. 

Nas sociedades pré-capitalistas, o modo de organizar o processo de produção 

de um produto ocorria no sistema de trabalho artesanal, onde o artesão 

possuía todos os conhecimentos para a confecção integral do produto. Ele 

trabalhava sozinho realizando todas as tarefas até a integralização de sua 

obra. Sem dividir responsabilidades, o artesão era o dono de todo o processo 

produtivo, visto que ele decidia o que, quando e como fabricar, de forma que o 

produto finalizado era o resultado da aplicação do seu conhecimento, esforço e 

dedicação. 

Porém, com o desenrolar histórico esse modelo foi progressivamente 

superado com a reunião dos artesãos nas oficinas domésticas e, 

posteriormente, dos operários nas fábricas de manufatura, locadas nas 

proximidades das fontes de energia. Esse sistema de produção se tornou o 

embrião do que mais tarde seria nomeado de sociedade industrial, com todas 

as suas imbricações e que tem em Marx um dos principais teóricos. 

O trabalho comparece como categoria de importância central no 

pensamento de Marx, como instância ontológica imprescindível para a 

existência humana. Em seus escritos, o trabalho possui o estatuto de afirmador 

da vida, que estabelece a existência dos homens ao lhe conferir um caráter 

social. Ele possui a função constitutiva do próprio homem e é a fonte de sua 

riqueza material. Também, é pelo trabalho que o homem se diferencia e 

manifesta a sua superioridade sobre os demais animais e agindo sobre a 

natureza, transformando-a de acordo com suas necessidades. Essa ação 

ocorre nos humanos por meio do trabalho pensado e intencional, que é 

antevisto na mente antes de sua realização. O castor atua sobre a natureza 

instintivamente quando represa a água do rio para construir o dique, que é a 

sua toca. O homem, por sua vez, para edificar sua casa precisa idealizá-la 

antes dela ser objetivada. Logo, o trabalho é uma atividade exclusiva dos 

humanos, pois mesmo que a abelha supere o arquiteto ao construir sua 



24 

 

colmeia, para Marx (2014b), tal atividade não constitui trabalho porque este 

pressupõe uma idealidade, característica própria dos humanos. 

Ao transformar a natureza pelo trabalho, o homem também se 

transforma. Isto se explica na medida em que ele vai adquirindo novas 

habilidades e conhecimentos durante estas transformações, de uma forma 

cíclica, cadenciada e infindável. Através do trabalho há sempre a concepção de 

novas coisas. Nesse movimento, o trabalho avança sobre ele próprio, 

buscando novas possibilidades e adquirindo consequentemente, novos 

saberes e propriedades. Esse processo dá origem a novas relações que 

alteram e se organizam complexamente na sociedade. 

Foi a partir da análise da categoria trabalho que Marx (2014a) 

evidenciou que o homem é histórico e social, ou seja, toda a realidade é social 

e a essência humana deriva da constituição dos próprios homens pela via do 

trabalho. Dessa maneira, declara que os homens são o que eles próprios 

construíram em cada momento histórico de sua existência. Sendo assim, a 

história humana é invenção da atividade dos próprios homens e o trabalho é a 

condição para a criação e a recriação de seu mundo, ele é a base da 

sociabilidade humana, a pedra angular do ser social e ele sempre existirá, seja 

qual for a sociedade. Pois, cabe ao trabalho atender à necessidade da 

produção dos meios de subsistência e de produção que são necessários para a 

reprodução dos homens. Nesse sentido, o trabalho estabelece o ser social, 

visto que, sem trabalho, não há a reprodução social dos homens. Entretanto, 

no modo de produção capitalista, a intenção do trabalho é gerar mais-valia para 

atender às necessidades de acumulação e reprodução do capital. Porém, isto 

ocorre com prejuízo das necessidades humanas, no âmbito social. 

Esta dinâmica lesa a pessoa do berço à sepultura, a infância e a 

velhice são vistas como um entrave à máquina capitalista e o período que a 

pessoa efetivamente trabalha é marcado por uma forte exploração. Desta 

forma, o idoso se apresenta como um outsider, um forasteiro, por conta de sua 

incapacidade produtiva. Isto, tendo em vista que o sistema não valoriza 

qualitativamente sua vida pregressa dedicada ao trabalho e sim, a quantidade 



25 

 

produtiva dos que estão em atividade. Assim, o sistema naturalmente privilegia 

a força física dos jovens em detrimento da experiência dos idosos. 

Entretanto, antes do surgimento do capitalismo, a velhice era celebrada 

e a atividade laboral representava apenas uma das várias atividades que 

dividiam o dia das pessoas. Havia espaço para a contemplação da natureza, 

para as artes, para a convivência social. Nesta realidade, o mestre artesão 

passava o negócio para o seu sucessor, que fora anos atrás aprendiz e em 

seguida, companheiro. Logo, o aprendiz seria algum dia dono do negócio do 

seu empregador. Conforme aponta Caradec (2006), isso era um processo 

natural e a aposentadoria dos artesãos e camponeses era bancada por suas 

economias e por seus filhos - no caso dos camponeses - que recebiam suas 

terras e se comprometiam a cuidar dos pais na velhice. 

Assim, o trabalho na realidade pré-capitalista nem de longe se 

assemelha ao que ele se tornou, com o advento do capitalismo industrial. 

Ademais, tendo em vista esta evolução do trabalho e considerando a questão 

social do envelhecimento das pessoas até o advento da sociedade capitalista, 

observa-se também que o estilo de vida dos velhos muda bastante. 

 

1. 1. Do sistema doméstico à emergência do capitalismo industrial, a 
conversão do artesão em operário 
 

A concepção contemporânea do trabalho só surge com o capitalismo 

manufatureiro, como afirma Gorz (2007), a partir do século XVIII. Até então a 

palavra “trabalho” indicava a lida dos trabalhadores por jornada que fabricavam 

os bens de consumo ou de serviços que eram consumidos no cotidiano. Os 

artesãos por sua vez, produziam os bens duráveis, acumuláveis, que muitas 

vezes ficavam como herança. Eles não trabalhavam, mas “realizavam obras”, 

em que podiam usar a força de trabalho dos homens da lida para realizar 

tarefas menos qualificadas. Os trabalhadores por jornada recebiam por seu 

“trabalho”, já os artesãos recebiam por sua “obra”. Os valores desses 

pagamentos eram estabelecidos pelas corporações, sindicatos e guildas que 

fixavam os salários dos aprendizes, dos diaristas e também controlavam a 
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inserção das inovações tecnológicas nas oficinas e regulavam a concorrência 

entre os artesãos. Nesse modelo doméstico de produção não havia a 

preocupação com o lucro ou a expansão dos negócios e ainda não imperava a 

racionalidade econômica, o que só veio a prevalecer mais tarde, no final do 

século XIX, com a superação do sistema doméstico pelo capitalismo industrial. 

A ascensão da figura do capitalista surge no âmbito da transformação 

ocorrida das sociedades pré-capitalistas às capitalistas. Este foi um longo 

período e de mudanças consideráveis na história da humanidade. Isto, tendo 

em vista que nele ocorreu a transformação de um modelo de conjugação social 

com vistas a uma forma rudimentar de produção para o consumo e na 

solidariedade entre as pessoas à outra sociedade, baseada na produção de 

massa, no consumo e na exploração de uma classe sobre a outra. 

Assim, o trabalho, que antes era realizado na esfera privada - no seio 

familiar - na sociedade capitalista passa a ser realizado na esfera pública, na 

fábrica. Neste sentido, “Contra a concorrência das mercadorias fabricadas à 

máquina, o operário manual lutou em vão, e não lhe restou outro recurso senão 

entrar na odiada fábrica.” (BIRNIE, 1964, p. 22). 

Ademais, a fábrica traz consigo o assalariamento - neste momento -, 

uma derrota ao artesão falido, ao camponês sem-terra e ao aprendiz que não 

chegaria a mestre. Ao trabalho assalariado se submetem os que não tem mais 

nada para trocar, exceto a força dos braços (CASTEL, 1998). Para chegar a 

esta condição, no processo de resistência a forte exploração capitalista que se 

investia e que tinha na instalação da fábrica a sua maior expressão, as 

pessoas se desfizeram de seus bens, de suas terras e de suas economias. 

Desse modo, os mecanismos destinados ao amparo das pessoas idosas se 

desmantelam e estes - sem resguardo para os seus últimos dias - passam a 

povoar as periferias das cidades, nas vizinhanças das fábricas, junto com os 

indigentes e os ditos vagabundos. Entretanto, como a expectativa de vida era 

baixa, a velhice não é considerada, pois poucos passavam da idade adulta. 

Segundo Marglin (1989), o segredo do sucesso da fábrica, o motivo da 

sua adoção, é que ela tirava dos operários e transferia aos capitalistas o 
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controle do processo de produção. Para tal, disciplina e fiscalização podiam 

reduzir os custos, na falta de uma tecnologia superior. Ademais, caso 

necessário, os capitalistas recorriam frequentemente aos poderes legislativos, 

policial e judiciário do Estado. Entretanto, a justiça era lenta, de tal forma que 

os capitalistas criavam cada vez mais sistemas para combater o desvio de 

mercadorias e as insatisfações da classe operária, e ao mesmo tempo 

aumentar a produção. Nesse contexto, as fábricas ofereciam um sistema de 

disciplina e de fiscalização para controlar os operários, que eram obrigados a 

sair de seus lares, suas cidades, para se concentrarem nas fábricas. Isto 

porque os interesses do capitalismo exigiam que o operário só tivesse a opção 

da escolha entre submeter-se ao patrão, ou não trabalhar: o sistema de fábrica 

não lhe deixou outra saída. Assim, o operário perde a sua autonomia. 

Essa perda ocorre, conforme discutido por Gorz (2007), com a 

racionalidade econômica do trabalho que não incide apenas na adaptação dos 

métodos produtivos, mas sobretudo, atua de forma revolucionária no estilo de 

vida, na ética, nas relações entre as pessoas e delas com a natureza. Com 

isso, a atividade produtiva perde seu sentido original para se tornar 

simplesmente o meio de receber um salário. Simultaneamente, o trabalho deixa 

de pertencer à vida e passa a ser a forma de adquirir os meios de subsistência. 

Neste sentido, ocorre uma desconexão entre o tempo de viver e o tempo de 

trabalho. As atividades laborais, suas ferramentas e seus artigos passam a 

fazer parte de uma realidade desconectada da vida do trabalhador e 

estabelecem determinações estranhas a ele. Dessa maneira, o trabalhador 

perde o prazer em realizar a sua obra para se submeter ao que só o dinheiro, 

fruto do seu suor, pode comprar. Assim, a racionalidade econômica do trabalho 

“fez nascer um indivíduo que, alienado em seu trabalho, também o será, 

obrigatoriamente, em seu consumo e, finalmente, em suas necessidades.” 

(GORZ, 2007, p.31). 

 

1. 2. Do fordismo à acumulação flexível 
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Tendo em vista que a relação salarial se refere ao próprio capitalismo, 

a condição para a inserção econômica da pessoa na sociedade é a de que ela 

tenha um emprego assalariado. A condição salarial está inserida no 

pensamento de Castel (1998), precedido pela condição operária, pela condição 

proletária e as três estão incluídas no que o autor denominou de sociedade 

salarial. Essas condições se sucedem, mas seu ordenamento sequencial não 

é. Para ampliar o entendimento, a sociedade salarial se refere ao estatuto da 

condição de assalariado do trabalhador presente à partir das relações de 

trabalho estabelecidas na sociedade industrial, que se apresentam nas três 

formas: 

Condição proletária, estado onde o trabalhador se encontra numa 

posição próxima da exceção social. Ele é fundamental no processo de 

industrialização que surge, “[...] mas está condenado a trabalhar para se 

reproduzir e, segundo a expressão de Comte - acampa na sociedade sem se 

encaixar.” (CASTEL, 1998, p. 415). Neste contexto, o trabalhador se encontra 

inserido em uma realidade onde são travadas verdadeiras batalhas entre 

capital e trabalho, seguridade e vulnerabilidade, e propriedade e não 

propriedade. Os principais elementos, dessa condição proletária do início da 

industrialização, são: uma remuneração próxima de uma renda mínima que 

assegura apenas a reprodução do trabalhador e de sua família, uma total 

ausência de garantias legais na situação de trabalho, regida pelo contrato de 

trabalho individual. 

Condição operária, ocorre após 1945, quando a população mais pobre 

passa a dispor de proteção, com a instauração da seguridade social 

obrigatória, auxílio doença e contra acidentes - somente aos setores mais 

organizados da classe trabalhadora. Entretanto, isso permite uma participação 

ampliada na vida social, com acesso ao consumo, habitação, instrução e lazer. 

Nesse instante ocorre a produção da sociedade de massa, com direito ao 

trabalho, a ganhos salariais, seguros sociais, a escola, a moradia, o lazer 

(CASTEL, 1998). 
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Condição salarial, advém após a segunda metade da década de 1950, 

com a ampliação da proteção social e levou à consolidação da sociedade 

salarial. A seguridade e o trabalho se uniram de tal forma que, juntos criaram a 

sociedade salarial, na qual nenhum trabalhador se sentiria inseguro e 

estigmatizado pela miséria. Isto ocorreu nas sociedades nas quais foi possível 

a construção do Estado social. O advento da sociedade salarial, tributária do 

crescimento econômico e do desenvolvimento do Estado Social, significou a 

generalização do assalariamento, tornando esta condição referência social. 

Nela, o trabalhador se torna consumidor da produção de massa. A ocupação 

de postos de trabalho com garantias sociais produziria uma “homogeneização” 

em relação ao conjunto dos trabalhadores, principalmente devido aos efeitos 

de atração do emprego - por seu estatuto social - e de repulsão de formas 

precárias de trabalho. Dessa forma, o trabalhador ascende a uma posição 

social mais elevada, devido à condição salarial, encontrando nesta a referência 

comum e a existência socialmente digna graças à Proteção social (CASTEL, 

1998). 

Na sociedade salarial o trabalhador tem a possibilidade de vislumbrar a 

melhoria efetiva de suas condições materiais e sociais, sem possuir muito 

patrimônio. Isto contesta a oposição estabelecida historicamente entre trabalho 

e patrimônio. Esta possibilidade só acontece porque a condição salarial 

alavanca a produção industrial, comercial e, por consequência, alavanca a 

economia como um todo, trazendo crescimento para a população e para os 

patrões. Também, há de se enfatizar que o trabalhador, com acesso ao 

consumo, passa a ter a liberdade para comprar os sonhados bens duráveis, 

não apenas os necessários (CASTEL, 1998). 

Esta realidade é inédita no âmbito do trabalho nas sociedades 

capitalistas e a liberdade é a sua maior expressão. Na sociedade salarial, o 

trabalhador passa a ter o poder de escolha do que fazer com o salário recebido 

mensalmente pelo uso de sua força de trabalho. Isto porque este salário supre 

para além de suas necessidades básicas, situação bem diferente de antes da 

sociedade salarial. O trabalhador pode inclusive, num período do ano, se dar 

ao prazer de não fazer nada, ou fazer o que quiser em seu período de férias 
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remuneradas. Este benefício é inaugurado na condição operária e celebrado 

com regozijo, sendo, talvez a maior conquista do trabalhador da época, por seu 

simbolismo. Nesse âmbito, o trabalhador tem a possibilidade de se comportar 

como um burguês, mesmo sem ter muitas posses. 

Para Castel (1998), a condição salarial é a chave de estruturação de 

toda questão social. É justamente na generalização da condição salarial que a 

massa de trabalhadores vive seus melhores dias, com a distribuição de 

oportunidades e garantias, com acesso ao consumo, ampliação das 

seguridades e proteções, acumulação de bens e riquezas. Dessa forma, o 

trabalhador ascende a uma posição social mais elevada, devido à condição 

salarial, encontrando nesta a referência comum e a existência socialmente 

digna graças à proteção social e seguridade social, no qual a aposentadoria se 

une. 

Ademais, como sendo participante o motor da economia, a sociedade 

salarial se faz representar com potência nos embates desenvolvidos com os 

liberais. Desta forma, o Estado Social consegue se instalar eficazmente em 

diversos países que aderiram ao modelo de industrialização, trazendo consigo 

suas benesses e a possibilidade da luta pelo direito ao trabalho no campo 

jurídico, pelo viés da organização dos trabalhadores em sindicatos. 

As três condições salariais compreendem o período desde a 

industrialização até o fordismo nos EUA.  Período este, em que os 

trabalhadores partem do estado de miséria absoluta para uma conjuntura de 

inserção econômica e social proporcionado pelo consumo de massa. 

No início do século XX, a Revolução Industrial se manifesta por meio 

da difusão do modelo fordista de organização do trabalho. Esse sistema foi 

caracterizado pela divisão das tarefas, pela racionalização da produção e 

representa o ápice do capitalismo industrial. Harvey (2013) lembra que, num 

primeiro momento, esta forma de organização representa tão somente a 

continuidade da racionalização de tecnologias e da divisão do trabalho vista na 

grande indústria. Entretanto, ele adiciona componentes que configuram uma 

nova organização. Uma organização que não considera apenas a produção, 
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mas a produção realizada por trabalhadores, que recebem salários e que 

consomem. Neste sentido, o fordismo difere bastante do capitalismo original, 

que não visava a inserção do trabalhador no circuito da reprodução do capital. 

Para estabelecer esta nova configuração fabril, o fordismo passa a 

representar os ideais de seu desenvolvedor, Henry Ford (1863-1947), que 

aplica os princípios organizacionais de Taylor em sua fábrica de carros, a Ford 

Motor Co., a partir de 1903. Ford baseou seu modelo nos estudos de Taylor 

(1911/1995) com o intuito de maximizar a produção e reverter a baixa 

produtividade das fábricas devido à enorme variação de tempo e de rendimento 

no trabalho individual dos operários. A questão implicava na busca de métodos 

objetivos e uniformes de execução, visto que coexistiam, numa mesma 

empresa, diversas maneiras de executar uma mesma atividade. A 

racionalização da organização do trabalho envolveu a busca de normas, 

procedimentos sistemáticos e uniformes através da observação, descrição e 

medição das operações. Com o estudo dos tempos e movimentos, o trabalho 

foi decomposto em parcelas cada vez mais elementares e simplificadas, 

possibilitando, dessa forma, encontrar o melhor modo, o movimento certo e 

mais rápido em todos os ofícios. Além do melhor modo, percebeu-se a 

importância de se aprimorar as formas de recrutamento, a fim de selecionar de 

maneira criteriosa o trabalhador mais adequado para cada tarefa, para cada 

posto de trabalho, o que ficou conhecido como “o homem certo no lugar certo”. 

Para atender a demanda de produção, era necessário criar um novo 

modelo de operário que se sujeitasse aos novos processos de gerenciamento 

propostos por Ford. Isto porque suas fábricas enfrentavam problemas como o 

adoecimento de funcionários, faltas ao trabalho, alta rotatividade de força de 

trabalho, paralisações na produção, redução da qualidade dos produtos e o 

aumento da atividade sindical - que ameaçavam os investimentos do 

empresário. Assim, o problema do controle e da disciplina do operário se 

tornou central no fordismo e, para lidar com essas questões, Ford tomou várias 

atitudes para incentivar os trabalhadores e assim conseguir estabelecer seu 

modelo de produção. Foram adotadas medidas tais como, escala de salários, 

criação de uma Associação de Poupança e Empréstimos para aliviar a 
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insegurança financeira dos funcionários e o audacioso Dia de Cinco Dólares 

aos que concordavam com o modelo de Ford. Esta medida foi usada para 

estabelecer padrões de conduta e valores, no trabalho e fora dele. Para tal, 

Ford criou um programa de bem-estar e educação para orientação moral, 

objetivando inspirar a ideologia americana e assim defender o estilo de vida 

americano (American Way of Life). Para implantar e coordenar este projeto, 

Ford criou um departamento sociológico em sua fábrica (CLARKE, 1991). 

Mesmo com tanto esforço, as resistências contra a difusão do fordismo 

eram marcantes e era necessário vencer os elementos culturais, o 

nacionalismo e a forte oposição da classe trabalhadora em relação às políticas 

propostas. Foi então que, a partir da reconfiguração do modelo, ocorrida em 

decorrência da crise econômica na década de 1930, com a forte aliança4 

estabelecida com o keynesianismo5 e com a derrota dos movimentos operários 

radicais que surgiram no período pós-guerra imediato, que o fordismo se 

estabeleceu e se disseminou na Europa. (HARVEY, 2013).  

Quando Ford pagava altos salários a seus funcionários, acreditava que 

eles teriam condições de consumir os produtos por eles produzidos. Para Ford, 

“[...] produção de massa significa consumo de massa” (HARVEY, 2013, p. 121). 

Produção em massa requer investimentos vultuosos e demanda estável para 

ser lucrativa. Neste contexto, o Estado se encarregou de controlar os ciclos 

econômicos, combinando políticas fiscais e monetárias no pós-guerra. Essas 

políticas direcionavam investimentos públicos em campos essenciais para o 

“[...] crescimento da produção e do consumo de massa e que também 

garantiam um emprego relativamente pleno. Os governos também buscavam 

fornecer um forte complemento ao salário social com gastos de seguridade 

social, assistência médica, educação, habitação etc” (HARVEY, 2013, p. 129). 

                                                             
4 Para tratar dessa aliança, Clarke (1991) dedica um item de seu artigo, intitulado “Um 
estranho casal: Ford e Keynes”. 
5 Corrente econômica de John Maynard Keynes (1883 – 1946), economista britânico. 
Demonstra que o estado normal da economia é o desequilíbrio e não o equilíbrio, e que a 
racionalidade individual leva a uma irracionalidade coletiva. Partindo do princípio de que Estado 
e mercado são duas instituições complementares, defende a idéia de que a “mão invisível” do 
mercado não funciona sem a “mão visível” do Estado. 
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Ainda, intermediavam os direitos e acordos salariais dos trabalhadores com os 

patrões.  

Desta forma, o fordismo e o keynesianismo passam a se relacionar 

mutuamente. Enquanto o primeiro visa à produção, o consumo e o emprego, o 

segundo trabalha para evitar oscilações econômicas com fortes investimentos 

do Estado que priorizam a geração de empregos. Assim, o trabalhador se 

insere no círculo econômico que combinava produção, renda e consumo, e 

também lhes é resguardada a proteção social do Estado.  

Como efeito, o fordismo ultrapassa o estatuto de “sistema de 

organização do trabalho” ao influenciar a economia e a política de sua época. 

Suas articulações o transformam em uma referência para o mundo ao 

conseguir - em certa medida - combinar capitalismo e trabalhador, com poucos 

conflitos e benefícios para ambos. 

Isto foi possível no contexto da época, como elaborado por Sennett 

(2006b), por conta da ideia que se tinha de que o capitalismo nos países 

desenvolvidos tinha encontrado a harmonia no compasso do tempo, 

racionalizado e previsível. Deste modo era possível que as pessoas tratassem 

suas existências como narrativas, planejando o futuro e trabalhando para que 

este planejamento se concretizasse. “Tornou-se possível, por exemplo, definir 

como deveriam ser as etapas de uma carreira, relacionar um longo percurso de 

prestação de serviços numa empresa a passos específicos de acumulação de 

riqueza. Pela primeira vez, muitos trabalhadores braçais eram capazes de 

planejar a construção de sua casa” (SENNETT, 2006b, p. 29). Isto foi 

verificado, também por Sennett (2006a), através do caso do faxineiro e sua 

esposa que trabalhava numa lavanderia, que comprou sua casa própria 

economizando dinheiro por anos. 

Nesta realidade, o que se recebia pela força de trabalho supria as 

necessidades com alguma folga, o suficiente para uma poupança e projetos de 

longo prazo. O serviço era mais braçal que intelectual e recebia mais quem 

trabalhava mais. A vida transcorria sem percalços e os planejamentos 

envolviam vários anos, décadas. 
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Isto foi verificado na pesquisa empírica nos depoimentos de Vanda e 

Ana Gomes. Ambas citam suas lutas ao longo da carreira laboral e ao lado dos 

companheiros para adquirir suas casas próprias. Vanda conta parte de sua 

saga assim: 

“E aí eu casei, ajudei o meu esposo, daí o que a gente tem hoje. Tem 

esse apartamento pra morar né? E conseguimos comprar aquela casa em 

Caldas, isso ficou para os herdeiros, a casa, e eu fiquei com apartamento. Não 

foi preciso de desfazer de um bem que nós trabalhamos uma vida inteira, ele 

trabalhou 41 anos pro Estado de minas Gerais pra deixar duas casas [...]o 

nosso, que é esse aqui, que nós compramos juntos que foram 37 anos também 

de união conjugal. Eu entrei para a universidade e nós nos casamos. Então 

foram 37 anos de trabalho e quase 37 anos de união conjugal. Então, foi uma 

luta né? Pra ter isso aqui, graças a Deus.” 

Ana Gomes também cita suas conquistas patrimoniais ao lado do 

marido: “[...] a gente tem casa própria, graças a Deus, casa boa, local bom. 

Nós temos uma fazenda, pequena, mas temos [...]”. 

Ambas e seus respectivos esposos foram trabalhadores assalariados e 

viveram a fase final do fordismo, quando ter carteira assinada ou ser 

estatutário, representava segurança e o futuro era certo. Assim, criaram e 

formaram seus filhos, que estudaram mais que eles. Mas estes filhos não estão 

conseguindo se manter financeiramente sozinhos e precisam da ajuda de seus 

pais para realizar parte de seus projetos. Neste sentido, Vanda comentou que 

após a morte do marido fez planos de conhecer o mar, mas por conta de 

problemas familiares e para ajudar financeiramente um filho ainda não tinha 

conseguido realizar este sonho. 

“Pra você ter uma ideia, devido aos problemas que envolveu com filho, 

família, enfim, a doença da minha mãe... ajudando filho financeiramente. Então 

isso me impossibilitou até de fazer uma visita pro mar.” 

Efetivamente, o fordismo baliza a organização do trabalho no século 

XX. O trabalho traz estabilidade, confere um sentido para a narrativa de vida do 

trabalhador e passa a representar uma boa reputação na família e na 
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sociedade. O trabalho passa a ditar as relações sociais e passa a ser ativo na 

construção da identidade das pessoas. Isto, tendo em vista que o ambiente 

laboral marca o corpo do trabalhador, a desumanidade do trabalho, a 

ergonomia, o calor, a pressão por produtividade, as extensas jornadas de 

trabalho, o sobretrabalho das horas-extraordinárias. Mas estas horas no 

trabalho ao longo do tempo proporcionam amizades, relações fortes 

transformam o ambiente de trabalho do trabalhador numa família. Não a sua - 

de fato - mas a que o tempo no trabalho a designa, reinventando-a como um 

espaço familiar (privado). 

Neste sentido, conforme aponta Rosa (1994), o locus de trabalho 

molda o modo de ser do trabalhador, sua moral e sua subjetividade. Isto se 

vincula à sua profissão, que se conforma de acordo com os sentidos que ele 

confere ao trabalho e o torna um profissional, disciplinado, normalizado, com 

toda a sua singularidade. Assim, a profissão atribui um grau de pertencimento e 

adesão ao sistema produtivo fordista e transfere um sentido para a existência. 

Cabe salientar, conforme aponta Guillemard (1986) que, nesta época, a 

aposentadoria não era uma bandeira dos sindicatos. Ela representava uma 

inaptidão ao trabalho e era avessa à cultura das classes trabalhadoras. Além 

disso, como a expectativa de vida dos trabalhadores era reduzida - entre 40 e 

50 anos -, não fazia sentido lutar por ela. As principais reinvindicações eram a 

diminuição da jornada de trabalho, a melhoria das condições de trabalho e o 

aumento dos salários. 

Com a organização sindical, os trabalhadores se representam com voz 

ativa nas mesas de negociação com os patrões, tendo como mediador o 

Estado. Nesta nova forma de se organizar, o “eu” do trabalhador individual se 

transforma em “nós” da classe e, os colegas se tornam os companheiros. 

Nesse âmbito, os objetivos individuais dos trabalhadores também são também 

os objetivos do grupo. Dessa forma, nasce uma consciência de classe que se 

baseia no companheirismo, na solidariedade e na busca por melhores 

condições de vida para todos. 
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O grande desenvolvimento social ocasionado pela instauração da 

sociedade salarial necessita que ela desenvolva uma trajetória ascendente 

constante, para que nela a questão social se dissolva. Porém, isso não ocorre, 

tendo em vista a ruptura da cadeia evolutiva da questão social baseada no 

emprego, com a presença marcante do desemprego à partir dos anos 1970. 

Tal realidade traz consigo o relaxamento das conquistas conseguidas a duras 

penas ao longo de séculos (CASTEL, 1998). 

Os 30 gloriosos anos do capitalismo tiveram fim com a crise do 

petróleo em 1973, período em que e o mundo capitalista entra em recessão. As 

duas décadas seguintes se transformam num período de profunda 

reestruturação econômica, política, social e marca a passagem do fordismo, 

caracterizado pela rigidez, para o que o autor nomeou de “regime de 

acumulação flexível” (HARVEY, 2013, p. 119). 

Para Harvey (2013), a era da acumulação flexível se sustenta 

fundamentalmente na flexibilidade dos processos e mercados de trabalho, dos 

produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de novos 

setores de produção, formas de disponibilização de serviços financeiros, 

mercados e altas taxas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. 

Ela contempla rápidas alterações dos padrões do desenvolvimento desigual em 

setores e regiões geopolíticas e apresenta uma grande ampliação de emprego 

no setor de serviços e a construção de bases industriais em regiões até então 

pouco desenvolvidas. 

A reorganização produtiva aumentou a pressão sobre o mercado de 

trabalho, levando à necessidade da discussão sobre a flexibilidade da força de 

trabalho sob o aspecto das condições de exercício do trabalho e das 

modalidades de entrada e afastamento do mercado. Ela se faz presente na 

flexibilidade das condições de emprego, na flexibilidade do trabalho e, 

principalmente, na flexibilização dos vínculos de emprego, que tem levado a 

um grande crescimento de formas atípicas de emprego como: o trabalho em 

tempo parcial, por conta própria, temporário, sem registro, associativo e 

cooperado (LEITE, 2009). 
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Estas formas atípicas de emprego se fixam na precarização das 

modalidades de emprego, impondo um caráter dualista dos mercados de 

trabalho, onde um grupo de trabalhadores possui emprego homogêneo e 

estável em tempo integral e, os demais, de tempo parcial, desempregados ou 

no subemprego (ROGERAT, 2003). Ampliando a discussão, Leite (2009) 

salienta que as práticas ligadas à precariedade não são novas, elas constituem 

antigas práticas ressignificadas que se generalizaram a partir da década de 

1970. Desde então a precariedade deixa de ser uma prática pontual para 

ocupar um papel central na lógica da dominação capitalista, para se 

institucionalizar globalmente. Nesse contexto, ela aparece como uma 

construção histórica, dependendo da situação política, nacional e regional. 

Santos (2010) sintetiza que o capitalismo pós 1970 foi caracterizado, 

sobretudo, pela introdução de padrões modernos de gestão e de tecnologias 

de produção. Isto, visto que encontram terreno fértil na concorrência capitalista 

baseada na concorrência internacional e na degradação dos vínculos de 

trabalho. 

Em consenso, a precariedade do emprego gera - além de problemas 

econômicos na vida dos trabalhadores e suas famílias - consequências 

objetivas e subjetivas na vida das pessoas, sentimentos de incerteza e temor, 

falta de perspectivas profissionais, e um sentimento de incapacidade de 

planejar a vida e se preparar para o futuro (OLIVEIRA; CARVALHO, 2008). 

No serviço público a precarização vem ocorrendo com o a supressão 

de direitos ao longo dos anos, perda de gratificações, a perda da aposentadoria 

com salário integral e a migração compulsória do sistema de aposentadoria 

estatal para uma previdência complementar são exemplos. Neste sentido, as 

consequências da precarização mencionadas pelas autoras foram verificadas 

com os entrevistados em quatro dos cinco entrevistados que estão em 

condições de se aposentar. Porém, falas de José Luiz simbolizam bem o 

sentimento de todos. Ao ser indagado sobre a sua decisão de se aposentar ele 

diz: 
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“Na realidade eu ainda estou relutando em me aposentar. Ainda mais 

depois dessa medida que a nossa fez aí no sentido de tirar uma gratificação. 

Talvez no fundo nem seja isso, o que mais me fez repensar essa situação é 

que eu penso que eu não consigo uma atividade particular lá fora do jeito que 

eu desempenho aqui no serviço público. Lá eu vou ganhar um mínimo e eles 

vão te cobrar demais, eu não sei se eu me readaptaria, enfim.” 

Em outro momento, indagado sobre seus planos e expectativas no 

caso de uma futura aposentadoria, relata: 

Na realidade, eu já pensei vagamente em um curso, independente de 

tentar uma nova vida profissional lá fora, em fazer algumas coisas. Só que eu 

estou relutando nisso. Mas a pretensão minha é desenvolver algum curso, uma 

especialização na área de gestão pública ou mestrado, mas mestrado na 

minha área é um pouco difícil. Eu realmente não pensei nessa hipótese de um 

mestrado, mas quero continuar estudando, alimento esta ideia. 

Percebe-se uma confusão no pensamento do entrevistado. Seus 

planos para o futuro são inconsistentes e influenciados pelas contingências que 

a contemporaneidade imprimem em sua subjetividade. Mire-se que ele tem 60 

anos e está apto a se aposentar a 5 anos. As incertezas estão para todos, 

celetistas ou estatutários. 

Tratando da relação entre as tecnologias e o humano com vistas ao 

aumento da produção capitalista flexível, Sennett (2006a) chama a atenção 

para fato de que a tecnologia leva à fraca identidade no trabalho, visto que este 

se torna banal, sem requerer quase nenhuma qualificação. Os trabalhadores 

passam a não dominar mais o que fazem, são mudados de área, de função na 

empresa constantemente. Assim, deixam de efetivar vínculos fortes com as 

tarefas, com os colegas, as relações sociais não são sólidas. A não formação 

de laços duráveis acaba flexibilizando o comprometimento, corroendo a 

formação do caráter, na medida em que esse precisa de tempo para se 

consolidar, o que o capitalismo flexível não permite. Neste cenário, há a 

preferência pelos mais jovens, por serem mais adaptáveis às formas flexíveis 

de trabalho. Contudo, suas relações estabelecidas no trabalho se aproximam 
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da simulação teatral, de modo que a nova ética do trabalho contribui para a 

degradação humana. 

Com essa nova realidade, os primeiros a sentirem os efeitos 

econômicos da crise pós 1970 no campo social são os beneficiários das 

políticas de proteção social, dentre eles os aposentados. Isto, sobretudo, por 

conta dos cortes de reajustes que lhes são impostos. Se a crise traz consigo a 

precarização e a redução dos salários dos trabalhadores que estão na ativa, 

aos que estão inativos isso ocorre de forma ainda mais brutal. 

Neste sentido, há uma regressão no campo dos direitos conquistados 

pelos trabalhadores nos gloriosos anos, em decorrência da readaptação que as 

políticas de proteção social são obrigadas a passar em função do capitalismo 

flexível. Assim, os trabalhadores idosos, que eram tidos com deferência no 

mercado de trabalho por sua experiência e conhecimento, diante das 

inovações tecnológicas passam a ser mal vistos por conta de sua baixa 

capacidade de adaptação aos novos tempos. Essas novidades assustam o 

trabalhador em idade avançada no cotidiano, com a disseminação do uso de 

caixas eletrônicos, cartões de crédito, computadores, controles remotos, etc. 

Isto, tendo em vista a dificuldade de adaptação à telas monocromáticas e 

teclados instalados em máquinas enormes e assustadoras, que lhes solicitam 

rapidamente informações íntimas, como números de contas e senhas. Surge, 

neste contexto, o medo de ser vítima de grupos que se especializam em 

explorar a boa fé dessas pessoas e a fraudar sistemas bancários, roubar 

senhas de cartões de crédito e enganar pessoas idosas para lhes subtrair 

dinheiro, que de alguma forma estão conectados a redes informatizadas. No 

trabalho, essa relação é devastadora, pois o empregador passa a ceifar não só 

o emprego de quem não se adapta a nova realidade, mas também a vaga - 

muitas vezes departamentos inteiros - para a instalação de um robô na 

produção. 

Toda essa discussão pode ser verificada na pesquisa realizada por 

Sennett (2006) com os padeiros de Boston. Um deles, perguntado pelo autor 

sobre suas tarefas, diz que quando quer comer pão de verdade vai para casa e 
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que no seu trabalho ele só aperta botões. Esta fala carrega o sentimento de 

desânimo e desesperança vivenciado pelos trabalhadores mais idosos, que 

passaram pela mudança do capitalismo fordista ao flexível. Outro exemplo 

corrobora para elucidar esta passagem, quando o autor cita o caso de uma 

pessoa que conhecera em 1970. Nesta época, ele já trabalhava há vinte anos 

como faxineiro num prédio comercial e vivia linearmente do salário, ano após 

ano. Embora fosse de uma classe social inferior, conseguia trilhar seu próprio 

destino sem grandes percalços, guardando um pouquinho do salário junto com 

a esposa que trabalhava de passadeira numa lavanderia. Sem grandes 

dificuldades, tinham o controle de suas vidas. Assim, compraram uma casa no 

subúrbio economizando por quinze anos para dar conforto aos filhos e também 

pagar suas faculdades. Aos quarenta anos, o faxineiro tinha seus direitos 

protegidos pelo sindicato e sabia exatamente quando ia se aposentar e quanto 

teria de pecúlio. Vinte e cinco anos depois o autor conhece um dos filhos do 

faxineiro. O homem ascendeu socialmente e fazia parte dos 5% que recebia os 

salários mais altos nos EUA, enquanto seu pai - quando na atividade - recebia 

valores que o situava entre os 25% com os menores salários. Mesmo assim, a 

história do filho do faxineiro é cheia de altos e baixos de tal forma que ele não 

se considerava dono seu próprio destino. Em quatorze anos ele mudou de 

cidade quatro vezes, não convivia com os filhos, foi demitido de uma grande 

multinacional, abriu uma empresa e no momento da conversa com o autor, a 

família estava sendo em grande parte sustentada pela esposa. Enquanto isso 

ele era obrigado a correr atrás de trabalho, fazer contatos, sem garantia de 

nada, num mundo onde a todo instante ocorrem mudanças nos processos, nas 

redes, nos processos globais, nos mercados. 

Efetivamente, no capitalismo flexível nada é dado como certo no 

presente, muito menos o futuro, nem a aposentadoria do trabalhador. Ademais, 

“Flexibilidade equivale a juventude; rigidez, a idade.” (SENNETT, 2006a, 

p.110). 

Em suma, aos trabalhadores idosos resta o emprego cada vez mais 

precarizado, que se deteriorou nas três décadas seguintes, e que a atualidade 

os reserva atividades como: catar papelão, vender picolé, ser homem placa, 
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vender vale transporte e outras formas das mais degradantes de trabalho. 

Mesmo com tantas novidades e tecnologias, o mercado ainda encontra lugar 

para atividades como essas, que deveriam ter sido extintas há muito tempo. 

Porém, encontram clientela entre os idosos, muitas vezes trabalhadores que 

perderam colocação no mercado para os mais jovens ou para as máquinas e 

se viram obrigados a se sujeitar para sobreviver. Aos trabalhadores que já se 

aposentaram, essas colocações representam uma forma de complementar os 

benefícios, que grande parte das vezes não é o suficiente para o sustento e 

que perde poder de compra ano após ano por meio da inflação. 

 

1. 3. Aspectos do trabalho contemporâneo: a reestruturação produtiva e o 
trabalho imaterial 
 

O modelo fordista sofre uma modificação em vários de seus aspectos 

com o rápido desenvolvimento e a aplicação da tecnologia, sobretudo da 

automação e também dos novos processos de produção e distribuição. Isso 

possibilita, na grande indústria, o aumento da quantidade de itens produzidos 

em menos tempo e com menos força de trabalho, de uma forma tão brutal que 

modifica o modo como a sociedade percebe a atividade laboral. Neste mesmo 

sentido, o desenvolvimento de novos produtos cria a necessidade de expansão 

do capital para outras fronteiras geográficas. Com efeito, o modelo fordista que 

se exauria sofre uma grande reestruturação e obtém fôlego novo no sentido da 

reprodução desenfreada do capital. 

Assim, à partir da década de 1970, contingenciado por fatores 

econômicos em escala global, o mundo capitalista vivencia o afrouxamento da 

rigidez do fordismo e mergulha na era da acumulação flexível. Este regime se 

baseia essencialmente na flexibilização dos processos, mercados de trabalho, 

produtos e padrões de consumo. Não se trabalha mais com estoque e sim com 

a produção just in time6 e há uma ênfase nas políticas de qualidade. Neste 

                                                             
6 É um sistema desenvolvido para reduzir custos e otimizar o caminho das atividades de 
produção. Baseia-se na ideia de se ter os produtos na hora certa - nem antes, nem depois - de 
seu uso nas estações de trabalho. Esta abordagem reduz estoques e, por consequência, reduz 
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modelo, o operário não está mais fixo na linha de montagem, mas sim, 

conhece e se vê obrigado a se tornar polivalente e a atuar em diversos setores 

da produção. Nesta nova realidade, a relação do operário com os sindicatos se 

enfraquece - no fordismo uma das grandes bandeiras desses sindicatos era a 

luta para se trabalhar menos - diante do quadro de desemprego e processos 

produtivos que visam produzir apenas o necessário, com o mínimo de força de 

trabalho. 

Logo, a flexibilidade atinge diretamente o operário pela via do seu 

emprego, ou pela falta do emprego. Como consequência o trabalhador é 

impelido a se desenvolver constantemente, no que se refere às características 

psicológicas positivas7, situação distante da realidade fordista, em que sua 

relação com o emprego o permitia construir uma vida com segurança, 

previsível, sem percalços e surpresas. Neste contexto, Sennett (2006a) chama 

a atenção que, na atualidade, esta segurança abandona o trabalhador diante 

das incertezas, das trocas constantes de emprego e do relaxamento das 

ligações afetivas, que o impedem de prever e planejar o futuro. 

Desse modo, o operário se afixa a modalidades atípicas de emprego e 

se sujeita a formas de trabalho precarizado. Em decorrência, acontece a fusão 

entre o tempo de trabalho com o tempo de vida do trabalhador. Também é 

patente a racionalização, dos processos que envolvem as máquinas com os 

humanos e estes entre si. 

Nota-se que a exploração da máquina - o elemento material estático, a 

ferramenta, o instrumental, a extensão da força de trabalho na interação com a 

matéria-prima no processo de trabalho - não dá sinais de esgotamento após a 

exploração extenuante nas últimas décadas: da automação, da eletrônica, da 

informática e, na atualidade, do desenvolvimento e aplicação da 

nanotecnologia. Pelo contrário, agora praticamente apontam para o infinito. 

Isto, tendo em vista que os mercados seguem na esteira da racionalização de 

                                                                                                                                                                                   
espaços de armazenamento de matérias-primas, insumos e de produtos acabados. Logo, 
minimiza custos (CHIAVENATO, 2005). 
 
7
 Características positivas para a reprodução do capital no modo de produção capitalista. 
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consumo com a exploração de novos públicos, culturas, a criação de novos 

produtos, novos alimentos e a redução dos preços no intuito de se vender mais 

e para mais pessoas. Por sua vez, o humano - o elemento dinâmico ativo - 

embora venha tendo sua força de trabalho e suas capacidades intelectuais 

exploradas desde os primórdios, e mais proeminentemente à partir do modo de 

produção capitalista - nas últimas décadas ainda apresenta uma última 

fronteira a ser explorada, a sua subjetividade. Em verdade essa exploração já 

ocorria no fordismo, mas de forma branda, visto que ainda havia distinção entre 

o tempo da fábrica e o tempo do descanso do trabalhador. Na 

contemporaneidade estes tempos se fundem em função da racionalização da 

reprodução do capital e a subjetividade do trabalhador passa a ser influenciada 

pelo trabalho, em tempo integral. Isto, tendo em vista que a exploração do 

tempo do trabalhador é condição para que o processo de trabalho típico da 

produção capitalista atinja seus objetivos. Para tal, ela necessita um modelo de 

trabalhador plenamente engajado às aspirações da empresa. Neste sentido, 

ela faz uso de recursos pessoais dos trabalhadores - muitas vezes de lazer -, 

como o automóvel, aparelhos e linhas de celulares, redes sociais, endereços 

de e-mails e quaisquer outros mecanismos que podem seu utilizados a 

qualquer hora e em qualquer lugar para que o trabalhador realize uma venda, 

preste uma consultoria a um cliente e, enfim, atinja os objetivos da empresa a 

qualquer preço. 

Essa exploração ocorre gradualmente no curso do tempo e, conforme 

aponta Almeida (2012), se inicia com os novos métodos de organização nas 

empresas de serviços dos anos de 1980 e 1990. Nessa época, ocorre a 

emergência de uma contradição acerca do trabalho humano, visto que 

coexistem contrapostos, o rigor da técnica sobre os processos produtivos just 

in time com o enfraquecimento dos laços hierárquicos e a introdução dos 

grupos autônomos. Dessa forma, se evidencia a supremacia da técnica sobre o 

trabalho humano, de tal forma que as pessoas operam cada vez menos sobre 

a matéria e cada vez mais sobre si. Este quadro é possível através da 

informatização e da racionalização dos procedimentos, de forma que a 

empresa consiga manter o controle sobre o operário flexível. Nesta realidade, 
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constata-se que a velocidade da máquina se tornou defasada diante das 

exigências de pro-atividade, do intelecto desenvolvido e do bom convívio com 

colegas e clientes. Para o autor, esta nova configuração representa uma 

contraposição aos modelos industriais e nasceu no setor de serviços. A 

terceirização econômica das atividades altera os tipos de competências 

demandadas aos trabalhadores, quando utiliza o que o trabalhador tem a 

oferecer em termos de características pessoais em função da reprodução do 

capital. Ao trazer elementos pessoais e subjetivos dos trabalhadores para o 

ambiente laboral, o trabalho por competência adquire importância central na 

dinâmica dos serviços. Essa apropriação é exitosa de tal forma que aponta 

para uma transição cadenciada e progressiva à exploração da imaterialidade 

nas atividades de trabalho. 

Vários teóricos estudam e nomeiam de diferentes formas a 

imaterialidade, a apropriação de propriedades da psique humana em prol da 

reprodução sem fronteiras do capital. Esta análise parte do trabalho de Gorz 

(2005), que postula a rápida superação do capitalismo moderno baseado em 

grandes volumes de capital fixo material, pelo capitalismo contemporâneo 

baseado na valorização do capital imaterial, ou também nomeado de capital 

intelectual ou capital humano. Essa mudança vem na esteira das novas 

“metamorfoses do trabalho”, que evoluiu do trabalho abstrato simples ao 

trabalho complexo. 

Entretanto, os Grundrisse de Marx (1973) já chamava a atenção para o 

fato de que a grande indústria - e a base sobre o qual ela se funda, a 

apropriação do tempo alheio - cessaria de acumular riqueza assim como o 

trabalho imediato para dar lugar ao trabalho de vigilância e controle. Também, 

o produto cessaria de ser produto imediato para se a combinar com atividade 

social e passar a se apresentar como produtor. Ou seja, o intelecto geral 

(general intellect), a atividade intelectual, derivada da dimensão coletiva social, 

se transformaria em fonte de produção de riqueza. 

Neste âmbito, conforme mencionado por Cocco (2013), o capital impele 

a subjetividade e coloca toda a vida do trabalhador para girar ao seu redor. 
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Para tal, os tempos de vida e de trabalho se combinam, permeados por afetos, 

numa realidade onde a produtividade não depende mais, somente, dos 

elementos fabris, mas da geração de outro tipo de capital, o general intellect. 

Em verdade, o trabalho vivo passa a incorporar o capital fixo - representado 

pela maquinaria - e a integrar trabalhadores em redes. Desta forma, ocorre a 

superação do abandono da subjetividade e da imposição do regime salarial, do 

operário no fordismo, pelo trabalhador da acumulação flexível que se insere 

nos territórios e nas redes de serviços na contemporaneidade. 

Segundo Gorz (2005), tal dinâmica se estabelece na criação ideológica 

de que trabalhar denota produzir-se. Ou seja, a gestão moderna baseada no 

controle do fluxo de informações requer do operário que ele se entregue a esta 

gestão. Que ele se motive para buscar as informações que estão disponíveis, 

por iniciativa própria, no intuito dele se sentir parte integrante do trabalho. 

Neste processo, o trabalho material é relegado a segundo plano e o imaterial 

emerge, hegemônico. Isto porque o trabalho imaterial se baseia “[...] nas 

capacidades expressivas e cooperativas que não se podem ensinar, sobre uma 

vivacidade presente na utilização dos saberes e que faz parte da cultura do 

cotidiano.” (GORZ, 2005, p. 19). 

Desta forma, para produzir-se, o trabalhador precisa consumir. Na 

verdade, “A ordem não é mais produzir para consumir, mas produzir-se por 

meio do consumo. Enfim, mais do que o bem-estar que o consumo de bens 

desencadeia, é a imagem que se tem em vista.” (RABELO, 2005, p. 158). 

Neste sentido, quando o trabalho se torna imaterial, o trabalhador 

comparece no processo produtivo como protagonista, não pela força física ou 

pela quantidade de peças produzidas - como visto no fordismo - mas como Ser. 

Como um ente ativo que tem a sua psique assediada pelo capital com 

promessas de pertencimento e crescimento pessoal, pela via do consumo. 

Com este entendimento, o capital - que já explorava a força e o tempo de 

trabalho, passa a explorar a última fronteira do trabalhador, a sua mente. Logo, 

o trabalho imaterial se configura como extremamente danoso ao trabalhador, 
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tendo em vista que ele afeta o modo de pensar das pessoas, por ser portador 

de uma carga ideológica que privilegia tão somente a reprodução do capital. 

Ampliando a discussão, Lazzarato e Negri (2013) consideram que 

quando o trabalho se converte em trabalho imaterial e este passa a ser 

reconhecido como a base do processo produtivo, este processo não acomete 

somente a produção, mas o ciclo inteiro de reprodução-consumo. O trabalho 

imaterial não se reproduz na forma de exploração, mas no modo como ocorre a 

reprodução da subjetividade. Em evolução, o controle do empreendimento 

capitalista se torna totalitário de tal forma que suas funções fundamentais se 

transformam em meras funções formais como as de controle e vigilância da 

produção. Isto porque o controle do processo produtivo passa a pertencer à 

cooperação social do trabalho imaterial. Na visão dos autores, o tempo em que 

o capitalista controlava todo o processo de produção foi superado, visto que 

“[...] é o trabalho que, cada vez mais, define o capitalista, e não o contrário.” 

(LAZZARATO & NEGRI, 2013, p. 31-32) 

Dessa forma, o trabalho imaterial se transmuta em algo superior ao 

próprio modo de produção capitalista. Não sendo possível de se analisar pelo 

viés do capitalismo clássico, conforme salienta Rabelo (2005), baseado no 

eixo: produção, distribuição e consumo, que enfatiza a produção. 

Nesta nova configuração, é o consumo que dita as regras, de tal forma 

que primeiro se vende para depois se produzir. Se torna mais importante criar o 

desejo de consumir do que fabricar efetivamente determinado produto. A 

produtividade passa a se relacionar também com o desejo - além do preço, da 

quantidade e do tempo. Com efeito, a relação entre subjetividade e consumo 

se torna como um organismo vivo, que nem mesmo o capitalismo tem controle 

sobre o alcance e o poder dessa aliança. 

Assim, conforme desenvolvido por Lazzarato e Negri (2013), a “pulsão 

a consumir”, o impulso ao consumo, a necessidade do consumo, tendem a se 

identificar com o processo de constituição da comunicação social, de tal forma 

que esses mecanismos se transformam num processo de trabalho. 
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Sobre a ordem do processo do consumo, Lazzarato (2013) chama a 

atenção ao fato de que a empresa contemporânea se dedica ao final do 

processo de produção, ou seja, a venda e a relação com o consumidor. Nesta 

linha, as demandas comerciais passam a ser imperativas, de tal forma que o 

processo de produção da mercadoria envolve, na mesma medida, o 

consumidor e o produtor. O trabalho imaterial se encontra, portanto, na 

intersecção da relação entre a produção e o consumo. Desta feita, se a 

definição da mercadoria sofre a interferência do consumidor, ela estará em 

constante processo evolutivo e será mais complexo definir normas de produção 

e medir objetivamente a produtividade. Ainda, a mercadoria produzida com o 

trabalho imaterial não finda no seu consumo, mas abre, altera, cunha o espaço 

ideológico e cultural para o consumidor. Assim, a mercadoria não tem a 

capacidade de reproduzir a energia da força de trabalho gasta na sua 

confecção, mas tem a habilidade de modificar o seu utilizador. Este processo 

ocorre sob a forma de uma “autoprodução do capital” onde ocorre uma 

alteração no processo dialético entre produção/consumo de tal forma que o 

desejo de consumir não é mais despertado indiretamente pelo objeto, mas por 

dispositivos de publicidade disparados pelo aporte teórico da comunicação 

social. Neste sentido, a necessidade de consumir comparece como um 

processo de trabalho - no caso, imaterial - que produz, sobretudo, uma relação 

social. Assim, fica evidenciado que o trabalho não é capaz de produzir apenas 

mercadorias, mas também a relação com o capital. Dito de outra forma, o 

trabalho - enquanto imaterial - produz valor econômico e subjetividade 

simultaneamente, de tal forma que a produção capitalista tem invadido a vida. 

Para auxiliar nesse processo, a comunicação social se faz presente com sua 

função primordial que é a de produzir subjetividade, sendo pertinente afirmar 

que ela “produz a produção”. 

Pela complexidade dos mecanismos envolvidos nos processos do 

trabalho imaterial e, principalmente no que concerne ao modo como o “social” 

se torna econômico e acerca da subjetividade comparecer como 

agente/produtor no capitalismo contemporâneo, Lazzarato (2013), chama a 

atenção de que este assunto deve ser ainda amplamente estudado. Desta 
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feita, tal necessidade se funda na percepção de que o trabalho imaterial vem 

caminhando na direção de estabelecer, conforme Lazzarato e Negri (2013) e 

Gorz (2005), estatuto de hegemônico na contemporaneidade. 

Nesta realidade de alta volatilidade, nota-se o real sentido do operário 

“produzir-se” para/pelo trabalho, proferido por Gorz. Caso ele não se adeque a 

essa nova realidade, ele não fará parte da rede.  Mas isto é algo improvável. 

Isto porque o trabalhador enquanto operário que produz-se, é também 

consumidor e tem as mesmas aspirações de quem ele serve. 

Esta nova configuração tende a amalgamar trabalhador e empresa, 

transformando ele próprio numa empresa. Isto, para atender as exigências de 

um mercado que exige modernização para a ampliação do capital. Nesta 

realidade, o regime salarial é um entrave. Para contornar este obstáculo as 

empresas buscam trabalhar com menos funcionários efetivos, passam a 

terceirizar e a preferir contratos com as Pessoas Jurídicas, os PJ´s. Assim, não 

contraem obrigações como a previdência oficial, responsável pela saúde e a 

aposentadoria de seus empregados. 

Neste sentido, a entrevistada Belina vivenciou esta realidade quando o 

Restaurante Universitário da UFG, onde trabalhou por 26 anos, foi terceirizado 

em 2004. Neste processo, os funcionários efetivos - que eram estatutários - 

foram redistribuídos para outros departamentos da universidade. Belina 

descreveu assim o processo: 

“É, foi terceirizado, aí entrou uma firma particular e os funcionários do 

restaurante se esparramaram pela Universidade, para os outros departamentos 

da universidade. Uns vieram pra cá (EMC-UFG) igual a Maria, que veio pra cá. 

Outros foi pra outros departamento e eu fui pra faculdade de enfermagem, pra 

FEN. Lá, eu achei muito bom porque sair do restaurante e ir pra secretaria foi 

um serviço bem diferente. Pra mim foi um crescimento muito grande depois 

que eu fui pra faculdade de enfermagem. Porque eu cresci muito lá. Fiz curso 

no DDRH, vários cursos e... e aprendi. Quando eu trabalhava no restaurante eu 

não sabia mexer com computador, não sabia nem ligar um computador. Depois 

que eu cheguei na FEN a diretora colocou. Nós, somos 4 pessoas do 
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restaurante pra FEN, lá nós falamos pra diretora que nós não sabíamos 

manusear um computador. Então ela falou: - Então vocês vão para o DDRH 

fazer um curso de computação. Então eu fiz o curso lá, de computação, mas já 

ajudava muito lá na secretaria.” 

Belina tem o ensino fundamental incompleto e baixo nível de 

qualificação profissional. Se não fosse a sua condição de estatutária, 

certamente seria despedida com a terceirização. Nestas condições, um 

trabalhador com este perfil, desempregado e com contas a pagar, se sujeita a 

qualquer tipo de trabalho para sobreviver. 

O que se verifica é que geralmente estas pessoas migram para outras 

empresas para ocupar postos semelhantes ou partem para o exercício de 

várias atividades informais para conseguir juntar o necessário para o seu 

sustento. Isto porque cada uma dessas atividades isoladamente rende pouco, o 

que torna necessário à existência - por exemplo - passar roupas a domicilio, 

revender produtos de beleza, trabalhar como manicure, babá, juntar itens 

recicláveis para vender. Enfim, realizar uma série de atividades e bicos para 

possibilitar sua existência. Neste contexto, o trabalho deixa de ser o estatuto 

afirmador da vida, que estabelece a existência dos homens ao lhe conferir um 

caráter social, que possui a função constitutiva do próprio homem, que e é a 

fonte de sua riqueza material - para se tornar algo danoso. Algo que, ao invés 

de contribuir para o crescimento do ser, mal supre suas necessidades básicas 

no período da atividade, quem dera, na inatividade. 

Situações de desemprego são ainda mais nocivas quando acometem o 

trabalhador idoso que encontra dificuldade na inserção no mercado de 

trabalho, dado a sua baixa escolaridade. Nesta conjuntura o trabalhador idoso 

muitas vezes mora com os filhos ou até com os pais. Pois, por não ter renda 

permanente, não consegue manter sua própria casa. 

 Neste âmbito o serviço público ainda é um diferencial na classe 

trabalhadora, pois com a estabilidade não se pode simplesmente despedir o 

trabalhador e contratar uma empresa terceirizada para reduzir custos, como 

ocorre na iniciativa privada. Isto coloca os estatutários em vantagem se 
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comparados com os celetistas. Tendo em vista que sua estabilidade traz certa 

segurança, e com esta, a possibilidade de construir projetos a longo prazo. Isto, 

foi verificado na entrevista de Belina, que se preparou financeiramente para a 

aposentadoria e também ajuda financeiramente a filha que estuda medicina na 

Bolívia. 

“Eu fiz uma poupançazinha, todo mês eu ajuntava um pouquinho na 

minha poupança, pensando que quando eu me aposentasse meu salário ia cair 

um pouco. Então eu fiz uma poupançazinha, todo mês eu depositava, era... 

1000 reais, é... como eu sou sozinha e minha filha estava.... como eu tenho 

dois filhos e já são casados e tem suas... não dependem mais de mim. A minha 

filha que depende, ela tem 27 anos é solteira e ela depende de mim e do pai 

dela também que ajuda. Ela é filha única dele e ele ajuda ela muita lá em 

Bolívia. Aí eu juntei um dinheiro pensando nisso, nessa possibilidade, porque 

meu salário ia dar uma despencada. Então eu fiz uma poupançazinha boa pra 

pensando nessa hipótese, né?” 

Na ficha de dados pessoais Belina declara receber entre 3 e 5 salários 

mínimos e ter terminado seus dias de trabalho na FEN como telefonista. Como 

ela possui baixa escolaridade e qualificação, infere-se que seu salário é maior 

que o salário de outro trabalhador terceirizado com semelhantes características 

na iniciativa privada - mesmo em final de carreira. Sua condição a permitiu 

ajudar uma filha estudar no exterior, juntar dinheiro regularmente numa 

poupança e ainda fazer viagens nas férias: 

“[...]  quando eu tirava férias, eu tinha uma colegas que convidava pra 

viajar. A gente passava um mês fora. Eu cheguei a ir pra São Paulo, Minas 

Gerais, eu tive em Bolívia duas vezes.” 

Narrativas semelhantes dificilmente se verificam na iniciativa privada - 

sobretudo em empresas terceirizadas -, onde a rotatividade é alta e os salários 

são baixos, principalmente para os ocupantes de cargos operacionais - que 

não estão ligados a gerenciamento de pessoas ou a produção. 
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1. 4. A centralidade do trabalho na contemporaneidade 
 

Desde sua emergência até a atualidade, o modo de produção 

capitalista sofreu modificações substanciais em sua constituição. Questões 

perderam importância e outras emergiram, de tal forma que a centralidade do 

trabalho enquanto elemento ontológico do ser, identificado nos estudos de 

Marx, está novamente sendo colocada em discussão. O debate é antigo, 

alguns chegam a decretar o fim do emprego, a perda da centralidade do 

trabalho. Outros tem uma visão mais positiva, uma vez que a crise da 

sociedade salarial, conforme tratado por Castel (1998), pode impelir os 

trabalhadores a buscar alternativas ao assalariamento. Navegando pela 

segunda vertente, Gorz (1982) aponta que o trabalho se reduz à condição de 

emprego à partir da segunda metade do século XX, ao analisar a incapacidade 

do movimento operário de se posicionar diante das alterações impostas às 

condições de trabalho oriundas do capitalismo flexível. 

Neste sentido, o trabalho assalariado perde a sua centralidade à 

medida em que a quantidade de vagas diminui e o desemprego aumenta. Não 

de fato o trabalho – em seu caráter ontológico – mas o trabalho – enquanto 

emprego – que perde a centralidade. Dessa maneira, o trabalho assalariado 

passa a ser questionado por conta de uma nova configuração do emprego. Na 

contemporaneidade, a questão emerge mais uma vez, com força diante da 

astúcia com que o trabalho imaterial se faz presente na sociedade. Tanto que 

sua hegemonia foi anunciada como um novo paradigma (LAZZARATO e 

NEGRI, 2013). 

De fato, esta constatação é bastante pertinente, de tal modo que 

considerar a reflexão de Cocco (2013) se faz necessário. Para o autor, a 

questão central do trabalho não é o trabalho propriamente dito, mas suas 

dimensões constituintes baseadas na sua imaterialidade. Assim, é necessário 

refletir sobre a relação entre o trabalho vivo e o capital fixo, a troca do 

assalariamento pela prestação de serviço e outros temas prementes. Com 

efeito, para o autor, é tempo de superar as ideologias consolidadas e abrir o 

debate para um novo regime de acumulação que aventa já ao alcance dos 
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olhos. Um novo espírito do capitalismo se apresenta e o trabalho imaterial é um 

paradigma em formação e, segundo Cocco, acabamos de sair da sociedade 

salarial. Esta opinião se opõe ao que foi disposto por Castel (1998) e parece 

um pouco exagerada, tendo em vista que o assalariamento ainda é 

hegemônico. 

Abrindo um novo debate acerca da centralidade do trabalho, percebe-

se que o desenrolar histórico do trabalho - enquanto categoria analítica da 

sociologia - apresenta três momentos cruciais. No primeiro, o homem nômade 

agia diretamente pelo trabalho sobre a natureza para se alimentar e se 

proteger. Neste contexto, o homem era impelido a agir via dimensão biológica 

que lhe despertava o instinto de sobrevivência e o fazia agir para suprir suas 

necessidades vitais. 

No segundo, o homem se torna sedentário e sua socialização com os 

semelhantes se torna necessária para - inicialmente - o trabalho de caça, na 

agricultura, - posteriormente - na guilda, na indústria, no escritório. Nesse 

momento, a dimensão social se sobrepõe à biológica, que já teve suas 

demandas atendidas, e desperta no homem a necessidade da integração 

social para viver. Viver com qualidade, fazendo uso das mercadorias 

produzidas por ele próprio com o auxílio de ferramentas e máquinas para agir 

não só sobre a natureza, mas sobre ele e também sobre seus semelhantes - 

reproduzindo capital, mais-valia. 

No terceiro momento, na contemporaneidade, o que se observa é que 

o homem, no contexto do trabalho imaterial, apresenta fraca relação com as 

dimensões biológica e social. Uma vez que praticamente tudo, ou está ao 

alcance das mãos, ou pode ser conseguido pelas redes - do emprego aos 

relacionamentos afetivos. Tanto, que se tornou não tão raro pessoas que 

passam anos sem sair de casa, fazendo uso das redes - de computadores, 

internet, redes telefônicas, redes sociais, serviços de entregas. 

Desta feita, se pelas redes se trabalha e se consome, então pelas 

redes se é possível viver. Emerge nesse contexto a importância da dimensão 

psíquica, que pelo viés do consumo - que tem por primazia a busca pelo prazer 
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- supera as outras duas dimensões, abrindo as portas da subjetividade humana 

para a exploração do capital. 

No intuito de clarificar a dinâmica que se estabelece na construção que 

segue, a psicanálise contribui para o entendimento do que vem a ser essa 

busca pelo prazer. Para tal, Freud (1911/1996) descreve a dinâmica dos dois 

processos que regem o funcionamento psíquico e os nomeia de princípio de 

prazer e princípio de realidade. O princípio de prazer objetiva a obtenção de 

prazer e a evitação das situações desprazerosas a qualquer custo. Já o 

princípio de realidade apresenta ao primeiro as restrições, oriundas do mundo 

externo, necessárias à adaptação da pessoa à realidade. O embate entre os 

desejos e a realidade leva o indivíduo a desenvolver, inconscientemente, meios 

para lidar com estes conflitos. 

Assim, realizando a leitura com esse outro olhar e transmutando essa 

leitura para a realidade da centralidade do trabalho, fica manifesto que o 

mecanismo do consumo contemporâneo é regido pelo princípio de prazer. Isto, 

tendo em vista que em outros tempos a realidade - o princípio de realidade era 

fator limitador. Por sua vez, a realidade contemporânea - permeada pela 

informática, pela automação, pelas redes - pode ser alterada praticamente ao 

gosto do indivíduo, no sentido da evitação do desprazer, na sua busca pelo 

prazer. 

Nessa realidade - onde elementos subjetivos se misturam a 

conjunturas sociais - se desenvolve a reprodução do capital, que agora 

encontra terreno fértil na psique humana. Esta, por sua vez, também encontra 

terreno fértil no capital, que lhe provê as condições materiais para ampliar as 

alternativas para a obtenção de prazer e saciar os desejos do ser social. Dessa 

inter-relação surgem inúmeras possibilidades que tornam a tarefa de 

investigação desse encontro bem complexa. Isto, porque a categoria 

sociológica do trabalho passa a compartilhar elementos dialeticamente com a 

categoria psíquica do inconsciente. 

Deste movimento emerge um ser social fundado na individualidade, 

que praticamente não necessita do outro para sobreviver por conta das redes. 
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De fato, “individualidade negativa”, conforme discutido por Castel (1998), e que 

se baseia na subtração do pertencimento do indivíduo a uma coletividade. 

Ainda a caracteriza, a falta de deferência, a falta de segurança e de conexões 

duráveis - que enfatizam o caráter anômico da individualidade negativa. 

No contexto contemporâneo, este personagem social se faz presente 

em todas as classes e pode ser identificado mais facilmente na figura do nem-

nem8. Faz sentido associar este representante da individualidade negativa a 

um revival da figura do vagabundo9 do século XIX, em pleno século XXI.  

Em verdade, parafraseando Oscar Wilde, há de se frisar que 

individualismo só é bom para a arte. Neste contexto de individualidade, a 

solidariedade e qualquer sentimento semelhante se esvai, permitindo surgir a 

figura do indivíduo em sua pura concepção. Que, segundo a rubrica biológica 

do Dicionário Eletrônico Houaiss é definido como “o ser humano considerado 

isoladamente na comunidade de que faz parte”. Sendo assim, percebe-se que 

o capitalismo é, desde sempre, conectado à individualidade e avesso a 

solidariedade. 

Trazendo esta análise para o âmbito da pesquisa empírica realizada, 

observa-se que os entrevistados são nascidos entre 1951 e 1962. Ou seja, 

nasceram no período do pós Segunda Guerra Mundial, viveram na juventude 

as transformações culturais, econômicas e sociais das décadas de 1960 e 

1970, tiveram filhos nas décadas de 1980 e 1990, e netos na atualidade. 

Efetivamente, acompanharam o nascimento das tecnologias informacionais e 

comunicacionais, e participaram das mudanças mundiais oriundas das décadas 

posteriores. Hoje estas pessoas estão em final de carreira, em condições de se 

aposentar ou estão recém-aposentandos. Os que estão na ativa ocupam 

posições de chefia, exaltam seus anos trabalhados, sua experiência e são 

resistentes às mudanças. 

                                                             
8
 Representante da “Geração nem-nem”, brasileiro de 15 a 29 anos que não trabalha nem 

estuda (CARDOSO, 2013). 
 
9 “O vagabundo é um ser absolutamente desengatado (desfiliado). Só pertence a si mesmo e 
não é "o homem" de ninguém, nem pode se inserir em nenhum coletivo. É um puro indivíduo e, 
por isso, completamente despossuído.” (CASTEL, 1998, p. 597). 
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Isto pôde ser constatado logo nas tentativas de contato do pesquisador 

com os entrevistados. Apenas um deles fez contato via mensagem de texto por 

smartphone e nenhum fez contato por e-mail. Todos declararam possuir 

endereço de e-mail, mas disseram não fazer uso com frequência. Apesar de 

vivenciarem todas estas mudanças que lhes provocaram fortes mudanças em 

suas vidas, tanto no trabalho quanto nas ações cotidianas, eles não deixam de 

resistir de alguma forma a essa nova fase da modernidade. Isto pode ser 

observado na fala de Márcia: “Computador, essas coisas de tecnologia até hoje 

não me convenceu não.” 

No contexto do trabalho contemporâneo, parte dos entrevistados são 

bem sucedidos e ocupam ou ocuparam posições estratégicas na Universidade 

- como exemplo, Vanda e Ana Gomes foram coordenadoras de graduação e 

Graça é coordenadora de pós-graduação. 

Mesmo em um mundo conectado por redes e permeado por 

tecnologias eles resistem ao uso dessas ferramentas. Embora tenham 

acompanhado o surgimento dessas inovações tecnológicas, grande parte não 

as utiliza. Preferem a estabilidade do conhecido, o contato físico nas relações, 

reuniões - falar ao telefone, trabalhar em grupo. Diferentemente das gerações 

posteriores, em que quando as pessoas nasceram a tecnologia já estava posta. 

Estes, fazem uso da tecnologia e preferem trabalhar sozinhos. Ou seja, os 

entrevistados da pesquisa vivenciaram a transição da rigidez do fordismo ao 

regime de acumulação flexível e estão agora convivendo com as facetas do 

capitalismo contemporâneo, e no que o capitalismo transformou as pessoas 

nas últimas décadas. 

Com efeito, o trabalho sempre será central no modo produção 

capitalista, mas a sua dinamicidade sempre dependerá das facetas de suas 

dimensões constituintes. Assim, o principal elemento da cadeia produtiva pelo 

qual o trabalho denota a sua centralidade ontológica sociológica, que já foi a 

produção, atualmente aponta para o consumo. 
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Estas constatações são pertinentes, mas suas formulações ainda são 

incipientes e muito ainda há de ser investigado, tendo em vista a complexidade 

dos temas envolvidos, antes de se estabelecer paradigmas. 
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2. A construção social da aposentadoria: do direito ao trabalho aos 
direitos sociais 
 

O trabalho traz vinculado a si uma série de mecanismos de proteção 

social conquistados pelos trabalhadores ao longo dos últimos dois séculos. Um 

dos mais importantes é a aposentadoria, geralmente vinculada ao 

envelhecimento, que se apresenta como um estatuto social que aloca o 

trabalhador ativo de outrora no rol dos retirados do mundo do trabalho. De 

grande importância no âmbito pessoal e social, esta passagem representa um 

divisor na existência dos trabalhadores, que vem desfrutando da aposentadoria 

por cada vez mais tempo frente ao aumento da expectativa de vida. 

Um dos temas mais prementes da sociologia na contemporaneidade 

diz respeito ao envelhecimento das pessoas em concomitância com a redução 

das taxas de fecundidade em escala global. Se há poucas décadas essa era 

uma preocupação apenas para as sociedades avançadas, hoje essa 

constatação já é uma realidade nas sociedades ditas emergentes e aponta 

para o enquadramento mundial da questão10. 

Este contexto traz à luz uma série de temas relacionados com a 

proteção social, com a aposentadoria e com o envelhecimento que se viu no 

pós-guerra na Europa. Entretanto, pelo que apontam os indicadores 

demográficos e sociais, realidade semelhante está sendo vivenciada pela 

sociedade brasileira. Desta forma, faz sentido buscar entender como se deu 

historicamente e como está ocorrendo o processo de assistência à população 

idosa no velho continente como pano de fundo para entender o mesmo 

processo no Brasil. Isto, sem perder de vista as especificidades das demandas 

singulares que se apresentam no caso brasileiro. 

                                                             
10

 Entre 2015 e 2030 aumento do número de pessoas com mais de 60 anos no mundo está 
projetado em 56%, passando de 901 milhões para mais de 1,4 bilhão de pessoas. Em 2030 o 
número de pessoas idosas com mais de 60 aos será maior que o número de crianças de 0 a 9 
anos (1,4 bilhão contra 1,3 bilhão). Em 2050 o número de pessoas com 60 anos ou mais será 
maior que o número de adolescentes e jovens entre 10 e 24 anos (2,1 bilhões contra 2 
bilhões). O número de pessoas com 80 anos ou mais em 2015 é de 125 milhões, será 202 
milhões em 2030 e passará a 434 milhões em 2050 (ONU. World Population Ageing 2015 
Report, 2015). 
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Neste sentido, entende-se que a aposentadoria provê as condições 

materiais que permitem a expansão do tempo de vida do trabalhador ativo de 

outrora, quando retirado do mundo do trabalho e também quando está 

aposentado. O período que permeia a aposentadoria ainda é pouco investigado 

no Brasil, uma vez que a aposentadoria é algo novo e grande parte dos 

primeiros a desfrutar desse benefício depois que se tornou universalizado pela 

Constituição de 1988 ainda está entre nós. Logo, pouco se tem de base teórica 

para se compreender o sentido de falas e situações vivenciadas no cotidiano 

como pode ser atestado pelas narrativas dos entrevistados: “Não me vejo 

parando de trabalhar, se eu parar eu sei que morro logo”.  Ou, “Eu não vejo a 

hora de me aposentar, não aguento mais trabalhar”. Ou seja, este momento é 

aterrorizante para uns, mas para outros é um alívio. 

A categoria sociológica do trabalho se modifica no decorrer da história. 

Ele é fundante do Ser social e também o motor da reprodução do capital. 

Tendo isto em mente, cabe, no início desta construção, investigar como se dá o 

caminho histórico das lutas pelo direito ao trabalho e aos direitos sociais que 

embasam esse entendimento. Isto, com vistas à compreensão da maneira 

como a proteção social se atrelou ao trabalho e como a aposentadoria se 

transformou em um de seus principais mecanismos. 

Neste sentido, as lutas pela criação das estruturas de proteção social 

atuais reportam a discussões bem mais amplas e anteriores. Neste contexto, o 

debate que dá início à questão dos direitos e benefícios que se prendem ao 

trabalho e ao trabalhador se refere ao direito ao trabalho. Conforme explicita 

Fonseca (2006), a reivindicação do direito ao trabalho não corresponde à 

simples sobrevivência física, ela conecta-se à consciência do valor próprio 

humano e, por consequência, ao valor do trabalho como meio de auto 

realização. Sem trabalho o trabalhador não consegue obter o sustento de 

forma digna para si e sua família. Logo, o direito ao trabalho é ligado ao direito 

à vida e seu sentido sofreu grandes alterações ao longo da história de acordo 

com o aspecto ideológico e político tomado. Ao longo do tempo, ele foi 

vinculado com o direito de praticar um trabalho - liberdade de trabalho - e uma 
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reivindicação frente ao Estado, no sentido dele providenciar um emprego 

adequado a cada trabalhador (FONSECA, 2006). 

Para elucidar os aspectos históricos importantes que antecederam a 

questão da liberdade de trabalho, Castel (1998) aponta que uma série de 

acontecimentos desencadeou o que ele denominou de “desconversão da 

sociedade feudal”, caracterizada por um conjunto de mudanças que 

aconteceram a partir de meados do século XIV. Isto se deu por conta do 

entesouramento da burguesia que passou a não compartilhar dos valores que 

predominavam na Idade Média. O surgimento da burguesia e sua aliança 

político-econômica com monarcas resultou no fim da economia feudal e no 

surgimento do mercantilismo, no fortalecimento dos Estados Nacionais, no 

início da era das grandes navegações e do colonialismo. Dessa forma, as 

práticas sociais responsáveis pela manutenção das redes de solidariedade 

foram afetadas, e o sistema de proteção horizontal11 constituído desde o início 

da Idade Média, cedeu espaço a novas ordenações sociais e a estruturas que 

combinavam continuidade e mudança. 

Uma nova configuração social toma forma, efetivamente, com o 

surgimento da sociedade liberal no séc. XVIII, numa realidade permeada pelo 

conflito entre o mundo feudal e o capitalismo comercial e que já trazia as 

premissas conceituais da sociedade industrial. Para tal, ocorre o rompimento 

com a sociedade estamental, com vistas a uma nova configuração de trabalho 

que se impõe e permite o surgimento de um “novo regime”. Nesse contexto, o 

livre acesso ao trabalho é a ponta-de-lança, a chave da porta de entrada nesta 

nova sociedade, a sociedade liberal. Nela, o trabalho se torna a fonte de toda 

riqueza e, para que ele seja economicamente aproveitável, deve ser repensado 

e reorganizado a partir dos princípios da nova economia política emergente. 

Assim, o trabalho servil é banido e ocorre o surgimento da liberdade do 

trabalho associado à liberação do mercado, tendo em vista que o trabalho é 

reconhecido como a fonte da riqueza social. Em verdade, o que o corrente 

século promove não é a descoberta da necessidade do trabalho, mas sim, da 

necessidade da liberdade do trabalho. Juntamente com este movimento de 
                                                             
11 Níveis básicos universalizados de proteção social para toda a população. 
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liberalização do mercado e do trabalho há uma redefinição do papel do Estado. 

Trata-se da constituição de Estado mínimo, que deve contentar-se em suprimir 

os obstáculos ao mercado e garantir que os trabalhadores se entreguem 

livremente ao seu trabalho. Neste contexto, o papel do Estado é o de garantir 

que as relações entre mercado e trabalho ocorram abertamente. Com efeito, o 

livre acesso ao trabalho e a instituição de um livre mercado do trabalho 

marcam o aparecimento de um mundo social racional, por meio da destruição 

da ordem social arbitrária da antiga sociedade (CASTEL, 1998). 

Evento chave para entender esse momento foi o fim das corporações 

de ofício. Esse episódio ocorreu baseado na ideia de que todos deveriam ter 

livre acesso a um emprego ou a uma profissão. Em verdade, conforme aponta 

Fonseca (2006), esse discurso de livre acesso - ou da liberdade para se 

trabalhar - foi um artifício dos liberais para disseminar a ideologia de que o 

homem deve ser livre para trabalhar onde, quando e por quanto quiser. Dessa 

forma, foi possível desestabilizar o rígido controle da produção e do trabalho do 

regime das corporações de ofício. Na Inglaterra, as corporações de ofício 

desaparecem em 1775. Na Suíça, a partir de 1776 e na França em 1791, com 

a Lei "Le Chapelier" que proclama a liberdade de trabalho e o direito de 

trabalhar.  A publicação desta lei permitiu a expansão da economia burguesa e 

a exploração extrema da força de trabalho, com desastrosas consequências no 

plano social tendo em vista que ela proibia a organização dos trabalhadores 

que não tinham como se defender das exigências cruéis dos patrões, numa 

época em que o excedente de força de trabalho era patente. 

Como consequência do fim das corporações de ofício, conforme 

aponta Castel (1998), duas classes são criadas, a dos empregados e a dos 

empregadores, cujas relações são complementares. Basta, na visão dos 

liberais, deixá-los sem mediação que seus interesses se complementarão. 

Nesta nova visão, esta é a principal condição para a transformação do mundo 

do trabalho. 

Inaugura-se nesse momento o conceito que está presente até a 

contemporaneidade, o do direito inalienável do homem ao trabalho. Isto, pelo 
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menos em tese, visto que, quem almeja uma colocação deve se esforçar para 

encontrar um trabalho.  Na prática, coube ao Estado apenas o papel de 

desmantelar o sistema das corporações de ofício e acabar com as normas 

protecionistas que impediam a movimentação dos trabalhadores. 

Logo, na teoria fica registrado que - partindo por uma intermediação 

instituída pelo Estado entre empregador e empregado - o trabalhador tem o 

direito a um emprego. Entretanto, essa definição é vaga e de difícil 

cumprimento. De fato, conforme aponta Fonseca (2006), o aflorante 

capitalismo - ancorando-se nas bases jurídicas da liberdade e do contrato de 

trabalho - supera definitivamente a era das corporações de ofício, com vistas 

ao crescimento do excesso de força de trabalho. 

Neste contexto, pouco foi efetivamente realizado para promover uma 

condição salarial real para o trabalhador. Embora ele passe a ter liberdade para 

vender a sua mão- de-obra a outrem, pelo viés da contratualização, sua 

condição de assalariado é das piores possíveis. Isto porque essa nova 

condição é tumultuada e permeada por conflitos. 

Fonseca (2006) lembra que, neste momento histórico, a sociedade 

europeia passava por grandes transformações culturais, sociais e econômicas. 

Dessa forma, a proletarização das massas e o crescimento dos excedentes de 

trabalhadores não é imediatamente identificado, mas logo se percebe que a 

liberdade de trabalho - amplamente reivindicada anteriormente - beneficiava 

exclusivamente a classe social da burguesia. 

Como consequência da demora em identificar o rápido crescimento da 

classe proletária - que se amontoava nas periferias das grandes cidades - e 

diante da exploração extrema dos patrões, emerge o pauperismo. Este, para 

Castel (1998), desafia a modernidade por seu caráter selvagem. Trata-se, 

também, de um embrutecimento moral dos indivíduos: uma espécie de nova 

barbárie. O pauperismo representa, assim, uma espécie de imoralidade, que se 

faz presente a partir da degradação completa dos modos de vida dos operários 

e de suas famílias. Ele se apresenta como uma enorme decepção que confirma 

o fracasso do otimismo liberal do modelo do século XVIII.  Com ele, manifesta-
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se o perigo de uma desfiliação em massa, presente no interior do processo de 

produção das riquezas. 

Neste contexto, torna-se necessário estabelecer um compromisso 

entre o mercado e o trabalho, que ao mesmo tempo garanta a paz social e a 

desfiliação da massa criada pela industrialização. Para sanar o problema, a 

medida encontrada no seio do liberalismo é a implantação de tutelas para dar 

embasamento ao contrato firmado entre empregadores e empregados, tendo o 

Estado como mediador. 

Essa estratégia acaba por apresentar um caráter contraditório, de um 

lado se tem o início da era da industrialização, o liberalismo econômico, a 

relação salarial. Do outro se aplica um modelo medieval de doutrinação, 

baseado na tutela moral dos empregados. Além disso, a implantação das 

tutelas não surte o efeito esperado. Isto porque essa medida tinha como 

objetivo - no discurso, criar ambientes laborais mais dignos aos trabalhadores, 

conceder-lhes o controle de sua força de trabalho, zelar por sua dignidade 

enquanto seres humanos - na verdade, a exploração, pura e simplesmente 

(CASTEL, 1998). 

Havia toda uma construção filosófica envolvida quando essas medidas 

entravam em ação, e elas não surtiam efeito porque, em sua essência, se 

prendiam unicamente à manutenção do status quo das classes dominantes e 

do Estado liberal. Não havia discussão real acerca da solidariedade entre as 

pessoas. Mas sim, discussões que tinham por função camuflar a ideologia da 

exploração da força de trabalho do trabalhadores. 

Ademais, essas medidas eram provisórias para tratar situações de 

momentos em que o número de pobres, miseráveis indigentes e vagabundos 

começava a incomodar as classes mais abastadas. Outra questão premente na 

época era a fraca articulação dos trabalhadores para lidar com as situações de 

exploração. Em vários momentos, a obra de Castel (1998) deixa transparecer 

que, no fundo, o sonho do trabalhador era o de um dia chegar a ser patrão, 

parafraseando Paulo Freire. Ou seja, no trabalhador não havia uma vontade 

efetiva de mudar de condição. 
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Em verdade, de início até existe a adesão da população a essa política 

moral que lhes é impostos/propostos. Isto porque o trabalhador assalariado 

ainda acreditava que a sua condição de empregado era passageira e que 

trabalhando duro ele logo sairia da condição de explorado - como pregava a 

doutrina Liberal, que acreditava que o próprio mercado garantiria o emprego e 

a ascensão econômica do trabalhador - ou ele voltaria para o campo, quando 

as coisas por lá melhorassem. 

Neste sentido, “O desejo, unido à possibilidade de fazer fortuna, 

constitui a força motriz da máquina econômica” (BIRNIE, 1964, p. 330). Este 

ponto de vista está presente em todas as fases do capitalismo. É esta 

possibilidade, o sonho, a busca pelo ideal personalizado na figura do patrão, a 

referência para ascensão material do trabalhador da época e, até a 

contemporaneidade. Entretanto, cabe salientar que é nesse momento, em que 

os trabalhadores acabaram de perder o controle das corporações de ofício e se 

encontravam órfãos de ideologias, que o pensamento Liberal se alastra, 

conduzindo os trabalhadores por meio de medidas espúrias, deliberadas pelas 

classes dominantes até a emergência do pensamento socialista na França. 

Com o agravamento substancial das condições materiais e sociais dos 

trabalhadores, uma parcela considerável da sociedade passa a culpar a 

ausência do Estado por essas condições. Nesse contexto, conforme salienta 

Fonseca (2006), paralelo à crise econômica que assola a Europa, surge outro 

grupo político - com um caráter avesso ao dos Liberais - que nasce no cerne do 

pensamento socialista francês, são os socialistas utópicos. Para estes, caberia 

ao Estado, além de intermediar efetivamente as relações entre empregados e 

empregadores, garantir o direito ao trabalho às classes trabalhadoras. Os 

socialistas utópicos disseminaram várias ideias no campo teórico político, que 

culminaram nas Revoluções de 1848. Dentre essas ideias, a de que a política 

não garante o mais visceral dos direitos, o direito ao trabalho; toda pessoa 

deveria ter assegurada uma renda mínima para a sua existência; a legitimação 

da propriedade privada deveria ser uma espécie de indenização aos não 

proprietários de terras, através do direito ao trabalho. 
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Desta forma, os eventos de 1848 na França se baseiam nas idéias dos 

socialistas utópicos e exigem um novo tratamento da questão social. Do direito 

ao trabalho se exige direito de trabalho. Ou seja, que de fato, exista trabalho 

para o trabalhador. Conforme salienta Castel (1998), os insurgentes exigem um 

novo Estado, um estado que interfira na relação capital-trabalho, que seja 

portador e promotor da socialização da propriedade industrial. Neste contexto, 

o Estado surge como a instituição que irá negociar compromissos entre 

posições diferentes: superar o moralismo filantropo e evitar o socialismo 

distributivo. A questão é como o Estado vai se impor numa realidade de 

economia liberal. O advento do Estado social e a criação do conceito de 

propriedade social - que se sobrepõe a propriedade privada - é um debate que 

ocorre de meados do século XIX até meados do século XX e o centro desse 

debate incide na maneira como o Estado pode intervir e solucionar a questão 

social. Para tal, há uma mudança de registro e a seguridade social procede 

uma espécie de transferência de propriedade, pela mediação do trabalho 

assalariado sob a égide do Estado. Neste sentido, é como ter direitos iguais, 

sem ser igual, sem a justa distribuição da riqueza que inclui a repartição das 

propriedades rurais e industriais. Neste âmbito, o homem - a pessoa humana - 

passa a ser visto como pertencente a uma coletividade e não mais 

individualmente. 

Se na Idade Média a pobreza era explicada pela falta de trabalho, 

nesta nova configuração os novos pobres do século XX assumem essa posição 

devido a precarização do trabalho. Para isso, a Igreja criou a ideologia de que o 

trabalho é a condição para livrar o homem do inferno. Para estabelecer a 

relação entre os pobres e os burgueses e alavancar o capitalismo que emerge, 

surge o estatuto no qual a solidariedade no Estado social preconiza o 

compromisso firmado entre o capital e o trabalho. Este estatuto ultrapassa as 

relações anteriores baseadas no simples contrato de trabalho que retribuía de 

forma pontual o término de uma tarefa e passa a garantir aos trabalhadores 

direitos sociais à propriedade, ao trabalho e ao instrumento de pressão social 

do voto. O estatuto cria meios para o nascimento da existência social garantida 

pelo Estado social. Assim, os trabalhadores livres se encontram sob a tutela do 
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Estado e são cobertos por sua solidariedade, enquanto que os indigentes se 

encontram lançados à sorte da caridade (CASTEL, 1998). 

Fonseca (2006) chama a atenção ao fato de que, na realidade do 

período em que o Estado Social se consolida, o embate entre liberais e 

socialistas é implacável e nesse ínterim ocorre uma mutação do direito ao 

trabalho a um direito a assistência pública. Isto, baseado no insucesso das 

lutas políticas para a inserção do direito ao trabalho nas constituições nacionais 

de diversos países da Europa no século XIX, dentre eles a Inglaterra e a 

Alemanha. Entretanto, estes investem largamente em políticas assistenciais 

com vistas a evitar uma revolta generalizada, como ocorrido na França. Em 

meados do século XX, no pós-guerra, o tema do direito ao trabalho volta a 

ganhar destaque, com a emergência de discussões acerca do seu 

reconhecimento no âmbito normativo internacional, num momento em que se 

vinculam as normas de direitos econômicos, sociais e culturais a organizações, 

como a Organização das Nações Unidas e a Organização Internacional do 

Trabalho. Numa outra vertente, ocorre a vinculação do direito ao trabalho ao 

dever de trabalhar. Este reconhecimento aparece na Constituição de Weimar12 

e se estende após a Segunda Guerra Mundial. Na mesma esteira, nos países 

que se inspiraram no modelo soviético ocorreu uma fusão do direito ao trabalho 

com o dever de trabalhar, que ocasionou o surgimento do termo “direito-dever 

de trabalhar”. Entretanto, a efetivação desse “direito-dever” - que se torna uma 

unidade - é ampla e detalhada, no sentido de se evitar o desligamento dos 

trabalhadores. 

Com efeito, o constitucionalismo nascente do pós Segunda Guerra 

Mundial se contenta em configurar o direito ao trabalho apenas como um direito 

econômico-social, ou seja, no sentido da manutenção do status quo do 

empresariado, os Estados nacionais convertem um direito em políticas de 

assistência e as lutas pelo direito ao trabalho se canalizam à luta pelos direitos 

sociais. 

                                                             
12

 Oficialmente: Constituição do Império Alemão (1919-1933). 
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Entretanto, Fonseca (2006) salienta que o direito ao trabalho está 

ligado a outras estruturas, mas a elas não se misturam. Isto, visto que, o direito 

ao trabalho e suas bases legais não contemplam os conceitos fundamentais 

que o constituem: a liberdade de trabalhar, o dever de trabalhar e o direito de 

trabalhar. A liberdade de trabalho se refere ao direito que a pessoa tem de 

poder escolher livremente o exercício de uma atividade, segundo suas aptidões 

e vocações. Ela está ligada a necessidade de trabalhar, que é comum a todos 

os cidadãos, e remete à obrigação moral de trabalhar. O dever de trabalhar tem 

suas bases enraizadas na ideologia calvinista, que o conecta a uma ética no 

trabalho e que justifica a sua utilização para se construir uma sociedade 

evoluída. Este dever se refere ao princípio progressista do papel social do 

cidadão na coletividade, de luta contra o privilégio e o parasitismo - que tendem 

a causar amplos prejuízos econômicos e sociais ao Estado. É um dever moral 

de cooperar para a sociedade. Por sua vez, o direito de trabalhar se configura 

como um direito social vinculado à liberdade. 

Com efeito, estas normatizações nacionais do pós-guerra atendem aos 

anseios da sociedade do trabalho. Porém, de forma tendenciosa, não 

contemplam os conceitos fundamentais do direito do trabalho. Em 

concordância com a investigação de Fonseca, Gorz (2007) chama a atenção 

que na sociedade do trabalho, “[...] o trabalho é considerado ao mesmo tempo 

um dever moral, uma obrigação social e também a via para o sucesso 

profissional” (GORZ, 2007, p. 211). Segundo o autor, estas premissas 

delineiam a ideologia do trabalho contemporâneo, que preconiza que quanto 

mais uma pessoa trabalha, melhor a vida de todos; quem não trabalha ou 

trabalha pouco, atrapalha a todos e estes devem ser afastados; o trabalhador 

digno é socialmente um vitorioso e o que não obtém bons resultados no seu 

trabalho é o único responsável por isso. 

Esta condição é bem diferente da verificada pelos primeiros industriais 

nos séculos XVIII e XIX, que faliram diante da recusa dos trabalhadores em 

trabalhar todos os dias e por horas seguidas. Logo, a classe dos trabalhadores 

internalizou a ideologia liberal do trabalho desde esta época e vem carregando 

esse “legado” até a contemporaneidade. Na sociedade salarial, ganhou força 
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diante das conquistas do pós-guerra e mesmo com a precarização do emprego 

e suas novas formas, a ideologia se mantém. 

Apesar dessa construção histórica intrincada, as lutas por direitos 

sociais estabelecem o avanço de democracias, induzindo o Estado a se 

engajar cada vez mais num enfoque público do tema. Isto, para compor novos 

meios de intervenção nas relações sociais, como legislações trabalhistas e 

mecanismos de proteção social, como a aposentadoria. De modo geral, as 

abordagens que partem do Estado acerca da questão social se estabelecem a 

partir da forma de organização de cada sociedade, com os conflitos e 

incoerências que permeiam o processo de acumulação capitalista, e das 

maneiras pelas quais as sociedades instituem respostas para encarar as 

demandas ocasionadas pelas desigualdades econômicas, culturais, sociais e 

políticas. 

D´Intignano (1997), lembra que na história da cidadania, o século XVIII 

promove os Direitos Civis, o século XIX os Direitos Políticos e Econômicos e ao 

século XX são dedicados aos Direitos Sociais. Os dois primeiros já foram 

bastante estudados. Porém, por razões históricas, o último ainda é pouco 

conhecido. 

Abrindo a discussão, Donzelot (1994) esclarece que a questão social 

se consolida na construção do Estado moderno na sociedade francesa, após 

1848. Este, passa a mediar as relações sociais para radicar os direitos sociais 

e civis na nova configuração de sociedade que se forma. A constituição deste 

Estado se estrutura nas bases das proposições republicanas. Neles, os 

interesses individuais devem ser menores que os interesses da sociedade, mas 

se amalgamam em uma condição simétrica em relação aos interesses 

coletivos. Ademais, em uma sociedade marcada por profundas desigualdades 

sociais e de ascensão da burguesia no cenário político e social, a questão 

social emerge como a possibilidade para a institucionalização de mecanismos 

de proteção social aos trabalhadores. 

Em verdade, nesse período ocorre a transposição entre os Direitos 

Civis, já existentes, e os Direitos Sociais, recém criados. Não que os Direitos 
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Civis se sobreponham aos Direitos Sociais ou que os últimos sejam superiores 

aos primeiros, mas os dois passam a coexistir. Dessa forma, as regulações 

jurídicas continuam a atuar nas relações entre os indivíduos e passam também 

a inferir sobre o indivíduo e sobre a coletividade, no âmbito social. 

Donzelot (1994) descreve ainda, a emergência da questão social face 

ao impasse da soberania e o vazio deixado pela lacuna existente entre o 

Estado e o cidadão. Ele desenvolve, em seguida, uma análise da invenção da 

solidariedade com seus teóricos e abre sobre os limites do “solidarismo”. Essa 

relação entre o Estado e o cidadão se constrói através da República. É a 

Revolução Francesa o marco através do qual se instaura essa construção 

social fundamental da sociedade moderna. A ruptura revolucionária com a 

aristocracia e seu sistema de privilégios permitiu o surgimento de uma 

sociedade de indivíduos – burguesa – que abriu espaço para a 

institucionalização gradativa de políticas sociais, que deixou em segundo plano 

a caridade e a assistência própria da filantropia e do clero. A Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, significa, neste caso, o primeiro documento 

que universaliza a questão social, ainda que de forma genérica. 

D´Intignano (1997) propõe que o estudo das raízes históricas dos 

Direitos Sociais se inicia com o que se convencionou designar por Estado 

Social, Estado-Providência ou “Estado de bem estar social”. Nesta situação o 

Estado assume responsabilidades da promoção do bem-estar do cidadão, 

superando definitivamente a solidariedade baseada na caridade e a 

beneficência que prevalecia até a Idade Média. Ampliando o entendimento, 

Castel (1998) chama a atenção ao fato dele ter sido criado no pós-guerra, no 

contexto da combinação entre o social e o econômico, numa época em que a 

houve a associação das sociedades privada e social pelo viés da organização 

política, num momento histórico de desenvolvimento econômico e conquistas 

sociais. Neste contexto e na prática, o Estado Social se fez presente na 

garantia da proteção generalizada, na manutenção do equilíbrio 

macroeconômico e na busca de um compromisso entre os diferentes 

implicados no processo de crescimento. Trata-se da instauração de uma 

regulação cíclica onde o “Estado dirige a economia. Constrói uma 
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correspondência entre objetivos econômicos, objetivos políticos, objetivos 

sociais. Circularidade de uma regulação que pesa sobre o econômico para 

promover o social e que faz o social o meio de tirar de apuros a economia 

quando esta se abate” (CASTEL, 1998, p. 487). 

No âmbito legal, as chamadas Leis dos Pobres (1601) pode ser 

considerada como sendo a primeira medida legal para a diminuição da pobreza 

que aumentava rapidamente frente à nova Inglaterra que emergia com o rápido 

aumento da população urbana. Esta Lei conferia o direito à assistência a cada 

habitante de uma paróquia, desde que ele participasse dos trabalhos da 

mesma. Ela foi alterada várias vezes até ser abolida com a instauração da Lei 

de Assistência Nacional de 1948, após a Segunda Guerra Mundial. Esse 

período foi marcado pelo que D´Intignano (1997) chamou de uma “revolução 

silenciosa”, em que o pensamento liberal se opôs a qualquer ajuda para 

compensar os riscos sociais. O trabalho se tornou uma mercadoria e a 

liberdade de trabalho e a competição contribuiu para o aumento do número de 

pobres. No mundo ocidental, a concessão de direitos aos cidadãos - rumo ao 

estado de bem-estar social - passou por três etapas. Primeira Etapa - 

Experimentação (1880-1914): este período marcou a ruptura com o liberalismo 

do século XIX. Para os liberais a proteção social é um problema, os países 

tomam a ciência do desaparecimento da solidariedade tradicional, das 

consequências da migração rural-urbana, o seguro-desemprego ainda não 

existe e as pensões são concebidos à família. Em 1914, pouco mais de 10% da 

população inglesa possui proteção social, diferente dos 40% de cobertura na 

Suécia e Alemanha; Segunda Etapa - Consolidação (1920-1940): nesta fase as 

vantagens obtidas por uma minoria de trabalhadores se estenderam à classe 

média e por vezes a toda a população. As incertezas se tornam irreversíveis e 

com a crise econômica surge o desemprego. As teorias Keynesianas justificam 

a intervenção do Estado e a distribuição de transferência de renda. Todos os 

seguros sociais criados nessa época se tornam obrigatórios na Alemanha, 

Áustria, Noruega, Finlândia e Holanda. Em média, um em cada dois 

empregados se beneficiou com o seguro-desemprego em 1940; Terceira Etapa 

- Generalização (1945-1980): surge o Estado-providência moderno, protegendo 
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toda a Europa e parte da América do Norte contra o “risco social”. Em 1950, os 

principais riscos estão cobertos. Entre 1950 e 1970, os trabalhadores 

independentes e que não estavam em atividade passam a ser protegidos, 

beneficiado pelos “Trinta Gloriosos” anos de crescimento e pleno emprego nas 

sociedades industriais (D’INTIGNANO, 1997). 

D´Intignano (1997) chama a atenção ao fato de que a Europa pode ser 

considerada como o berço do Estado-providência. Para receber tal título, a 

implantação de dois sistemas de proteção social foram fundamentais, o 

Sistema Bismarck - na Alemanha (entre 1883 e 1929) - e o Sistema Beveridge 

– na Grã-Bretanha (encomendado por Churchill em 1940 e implantado em 

etapas até 1948). 

Segundo a autora, o Sistema Bismarck marcou por uma forte 

intervenção do Estado para a Proteção social em uma situação em que os 

trabalhadores eram os protagonistas que alavancariam a Alemanha capitalista 

do século XX. Este sistema, ao longo de quase três décadas instituiu o seguro 

de saúde obrigatório, o seguro contra acidentes de trabalho, o seguro 

aposentadoria e invalidez estendido aos dependentes e o seguro desemprego. 

Nele, os Direitos Sociais derivam sua justificativa do exercício de uma atividade 

profissional ou uma atividade de trabalho, cuja proteção social é a contrapartida 

necessária ao pagamento de contribuições, definidas na proporção dos salários 

(D’INTIGNANO, 1997). 

Por sua vez, o Sistema Beveridge incrementou o Sistema Bismarck em 

três novos princípios, os chamados três “U”. 1) Universalidade: todo cidadão, 

independentemente de sua condição, estaria protegido contra todos os riscos 

sociais; 2) Unidade: administração única para gerir todos os fundos e ajuda; 3) 

Uniformidade: cada beneficiário receberia ajuda com base em suas 

necessidades, independentemente de sua renda, e todo cidadão teria direito a 

um emprego e que seria obrigação do Estado fornecê-lo. Neste sistema, os 

Direitos Sociais de cidadania surgem e são definidos pelas necessidades e 

este é equivocadamente, algumas vezes chamado de sistema "socialista", em 

referência a ex-países comunistas que a usaram. O Estado Social abrange 
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tanto proteger os sistemas, quanto a maioria da população. Porém, em nenhum 

lugar ele é encontrado em sua forma mais pura, nem mesmo nos dois países 

criadores: Alemanha e Reino Unido (D’INTIGNANO, 1997). 

Segundo Pessoa (2011), os Direitos Sociais, nos contornos como 

conhecemos hoje, se originaram no século XIX, com o advento da Revolução 

Industrial e foram primeiramente instituídos, no âmbito da constitucionalização 

de normas trabalhistas, pela constituição do México em 1917 e, de Weimar em 

1919. Por consequência, outros países foram influenciados a constitucionalizar 

os Direitos Sociais, que adquiriram um estatuto de alcance global em 1948, por 

meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas. 

No âmbito dessa discussão realizada na realidade brasileira, entende-

se que os Direitos Sociais no Estado moderno se materializam na aplicação 

prática de medidas de proteção social, embora se observe amplamente 

difundida a proteção social sem ser Direito Social. Nesse caso, as medidas de 

proteção social geralmente emanam de programas de governo e se esvaem ou 

se modificam ao findar dos mandatos. Assim, percebe-se o caráter 

assistencialista liberal das sociedades pré-capitalistas sendo revivido para, 

novamente, solucionar situações imediatas. Tendo esse contexto em mente, 

com vistas para a existência efetiva de Direitos Sociais, se torna necessário 

lograr amplas discussões entre os entes sociais para que de fato, através de 

medidas de Estado - não de governo -, se estabeleçam os Direitos, em 

conformidade com os anseios da massa social e que ficarão gravados na 

memória da nação. Ademais, depois da luta para adquirir estes Direitos, outra 

luta maior deve ser travada dia após dia. Esta, maior e mais ampla, para que a 

sua aplicação seja efetiva, duradoura e democrática. 

Com efeito, observa-se que a instituição de Direitos Sociais e, 

consequentemente, a criação de mecanismos de Proteção social deve permitir 

que o trabalhador seja assistido em suas necessidades básicas durante todo o 

seu período de atividade no trabalho e também após esse período, na 

aposentadoria. Neste sentido, o espírito da solidariedade entre as pessoas 
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deve se sobrepor ao do capitalismo e os mecanismos de proteção social 

devem ser usados no intuito da promoção dessa solidariedade. Dentre os 

vários mecanismos de proteção social conhecidos, a aposentadoria se destaca 

à partir do pós-guerra em função do envelhecimento das pessoas que se 

observou após este período. 

 

 

 

2. 1. Aposentadoria  
 

O desenrolar histórico dos eventos convergem para o nascimento de 

uma legislação para a aposentadoria em concordância com um novo modo de 

administração pública do envelhecimento. Dessa forma, conforme analisa 

Guillemard (1986), na França do início do século XX, o Estado institui a 

aposentadoria como uma forma de seguro obrigatório que confere ao 

trabalhador o direito a uma pensão que lhe assegura um recurso de 

substituição, mesmo tendo cessado seus dias no emprego por conta da idade 

avançada. Desta forma, o Estado reposiciona a velhice na sociedade e define o 

sistema de troca na qual a aposentadoria se inscreve. Como consequência, 

uma nova forma de solidariedade é instaurada, não mais doméstica ou 

comunitária, mas burocrática e nacional, ancorada nos direitos sociais. Direitos 

estes que tem um custo, e um financiador, o Estado. 

Guillemard (1986) chama a atenção que a industrialização traz consigo 

novas exigências com vistas a sua racionalização e a seguridade social – na 

qual a aposentadoria se insere – surge na confluência entre as estratégias 

patronais e as lutas operárias. Efetivamente, o proletário inspira as políticas de 

seguridade, mas é o estatuto de assalariado que marca a condição de 

trabalhador. Como consequência, os sistemas de aposentadoria, à partir da 

metade do século XX passa a ser calculado com base nos salários. 

Com a institucionalização das aposentadorias uma nova categoria se 

eleva conforme aponta Caradec (2006), a dos aposentados. Assim, só após a 
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Segunda Guerra Mundial que a velhice se torna efetivamente a época da 

aposentadoria e os velhos se transformam nos aposentados, tendo em vista o 

aumento do alcance do benefício. De fato, aí se estabelece a aposentadoria 

como um novo estatuto. Com efeito, conforme aponta Freitas (2006), a 

ampliação do alcance dos sistemas de aposentadorias, com a sua 

institucionalização e generalização, ocorre nas sociedades salariais e resulta 

do alongamento da duração da vida e do progresso social. 

Com o tempo de vida aumentado, os temas relacionados com 

aposentadoria e envelhecimento passam a veicular nas discussões nacionais 

das conjunturas sócio-político-econômicas das últimas décadas. Isto, sobretudo 

por conta do poder econômico que é investido ao idoso por meio de seu 

benefício, pela preocupação econômica gerada pelo seu aumento do tempo de 

vida e pela questão de quem pagará por seu benefício. Neste contexto, o velho 

- cuja a lembrança traz referência pejorativa á da pessoa decrépita - dá lugar a 

um novo Ser, que vive mais porque tem assegurado um mínimo para a sua 

sobrevivência por meio da aposentadoria. 

Desta maneira, de acordo com Guillemard (1986), a segurança social 

econômica na velhice não é mais um assunto privado, e sim coletivo, tendo em 

vista que ela tem um custo e um financiador. No intuito de elucidar esta 

questão, Mendes (2005) aponta que em Portugal e na União Europeia a 

questão dos idosos e dos desempregados foi, entre 1950 a meados de 1970, 

solucionada com a aplicação de aposentadorias. Desse modo, havia a redução 

das taxas de desemprego e a abertura de novas vagas de emprego. Esta 

condição foi economicamente sustentada enquanto os países da Europa 

Ocidental vivenciaram um vigoroso ciclo de expansão econômica, com baixa 

inflação, com crescimento do emprego, aumento dos salários e o 

desenvolvimento e a aplicação de abundantes estruturas de seguro social. Em 

verdade, nesse período não houve a preocupação com as gerações futuras 

acerca do financiamento desses benefícios. Entretanto, a crise do petróleo 

interrompe os bons dias de crescimento econômico-social de outrora e as 

custas da previdência são transferidas para o contribuinte. Desde então, as 

contas com a previdência são monitoradas constantemente e a forma do 
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cálculo dos benefícios são também alteradas. Isto, porque as despesas 

públicas nos países europeus são significativas, representando de 50 a 60% do 

PIB nas décadas seguintes. Esta realidade traz à luz a questão da 

sustentabilidade financeira das pensões, na medida em há o risco de uma 

guerra intergeracional entre os recém aposentados, os jovens que ainda não 

trabalham ou em início de atividade e os trabalhadores que se aproximam da 

aposentadoria. 

Silva e Yazbek (2014) chamam a atenção para dois marcos históricos 

que balizaram a constituição de um sistema de proteção social no Brasil. 

Primeiramente, o período pós 1930, caracterizou a formação do sistema com o 

reconhecimento dos direitos sociais, tanto na área trabalhista quanto 

previdenciária. Dos anos 1930 aos anos 1970, o sistema abraça apenas os 

trabalhadores formais preconizados pelo padrão nomeado de cidadania 

regulada13, conforme conceituado por Wanderlei Guilherme dos Santos. 

Porém, com a mobilização dos movimentos sociais na década de 1980, 

emerge a reinvindicação por um padrão público de proteção social que 

ampliasse a cobertura para além do vínculo formal com o trabalho e que 

convergisse para a universalização dos direitos. Essa ideia foi de certa forma, 

incorporada pela Constituição de 1988, no capítulo que trata da Seguridade 

Social, com as políticas de saúde, assistência e previdência social. Logo, a 

Constituição marca o segundo marco histórico, quando se amplia o padrão de 

proteção social com a incorporação da perspectiva da seguridade social. 

Embora a universalização da seguridade social só tenha ocorrido com 

a Constituição de 1988, Freitas (2006) esclarece que desde a década de 1960 

algumas categorias profissionais, que não se encaixavam no padrão da 

cidadania regulada, conseguiram irromper as barreiras e se inserir no sistema. 

Deste modo, ao final dos anos 1970, a abrangência do sistema de seguridade 

social já incluía os trabalhadores rurais, que passaram a ter o direito à 

                                                             
13 Modelo de cidadania adotado no Brasil a partir de 1930 que considera apenas uma amostra 
da sociedade como membros da comunidade. São esses, os trabalhadores pertencentes a 
determinadas classes ocupacionais. Dessa forma, o acesso à cidadania se encontra inserido 
na profissão e os direitos do cidadão se limitam aos direitos do lugar que ele ocupa no 
processo produtivo, tal como reconhecido por lei (SANTOS, 1979). Logo, a ampliação da 
cidadania ocorre por meio da regulamentação de novas profissões ou ocupações. 
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aposentadoria. À partir de 1988, a universalização da seguridade social passa 

representar um avanço grandioso no campo da cidadania, tendo em vista que 

ela quebra a natureza limitadora, discriminatória e injusta da cidadania 

regulada. Neste contexto, a universalização da cobertura da seguridade social 

“[...] representa um marco no direito à existência, àqueles que eram obrigados 

a trabalhar por todo seu ciclo de vida, para garantir a sobrevivência, não 

importando as condições físicas e a idade. Esses trabalhadores adquirem 

visibilidade social e chegam mesmo a se tornar a principal referência social e 

econômica em muitos lugares.” (FREITAS, 2006, p. 96-97). 

Como visto, o meio estatal de prover a proteção social dos 

trabalhadores tem origem nos benefícios da Previdência social pública que tem 

entre seus principais públicos, os idosos. As pessoas com idade igual ou 

superior a 60 anos são consideradas idosas e têm seus direitos assegurados 

pelo Estatuto do Idoso, que prevê, dentre suas garantias, o direito à Saúde, à 

Previdência e à Assistência Social, previstos na Constituição Federal de 1988, 

como Seguridade Social - conjunto de ações de iniciativa dos poderes públicos 

e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à Saúde, à 

Previdência e à Assistência Social. A Previdência Social é administrada pelo 

Ministério da Previdência Social, e o órgão responsável pela execução das 

políticas dessa área é o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.  Dentre os 

benefícios e serviços da previdência social está a aposentadoria, cujo direito à 

mesma pode ser adquirida por idade, invalidez, tempo de contribuição e 

especial (BRASIL, 1991). 

Sobre o direito à aquisição da aposentadoria, Freitas (2006) esclarece 

que até 1988 ela era concedida aos trabalhadores depois de 35 anos de 

trabalho para os homens e 30 para as mulheres, não havendo idade mínima 

para a concessão do benefício. Porém, a maioria dos trabalhadores obtinham o 

direito a aposentadoria aos 60 ou mesmo antes. Para aqueles que não 

conseguiam somar os anos de contribuição, a legislação concedia a 

aposentadoria aos 65 anos no caso dos homens e aos 60 anos para as 

mulheres. No contexto da época, este tempo contribuição no trabalho e o 
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intervalo de idade para concessão de aposentadorias representavam para uma 

grande parcela dos trabalhadores, uma condição limite. 

Tendo em vista que em 1980 a esperança de vida era de 62 anos, 

conforme aponta estudo do IBGE (2001), a pessoa adquiria a aposentadoria já 

em seus últimos dias. À partir da Constituição de 1988, conforme aponta 

Freitas (2006), a aposentadoria por tempo de trabalho se manteve para 

homens e mulheres, mas houve uma redução de cinco anos para a concessão 

da aposentadoria por idade, passando a 60 anos para os homens e 55 anos 

para as mulheres. 

Esta redução ocorre em concomitância com a aumento da expectativa 

de vida e se torna bastante representativa com o passar do tempo. Com efeito, 

dados do IBGE (2016) apontam esse crescimento da expectativa de vida, que 

passa a ser de 75,4 anos em 2014. 

Esta perspectiva reconfigura o perfil sociodemográfico brasileiro de 

sobremaneira. Efetivamente, à partir de dados apontados pelo IBGE (2010), é 

possível observar, o perfil sociodemográfico deste segmento populacional e 

notar suas fragilidades. O estudo demonstrou que 64,1% do idosos foram 

considerados a pessoa de referência em condição no domicilio. Nestas 

residências, 43,2% possuíam renda domiciliar per capita de até 1 salário 

mínimo e os idosos, escolaridade baixa (30,7% possuíam menos de um ano de 

instrução). 

Esta constatação se justifica principalmente por conta das novas 

configurações familiares que se verificam na contemporaneidade. Onde, 

conforme aponta Coutrim (2006), passam a coabitar os aposentados e seus 

filhos devido ao desemprego, divórcios, nascimento de netos – tendo em vista 

que eles não saíram ou retornam a casa dos pais com sua prole e agregados. 

Nesta realidade, o idoso permanece como o chefe da família, uma vez que no 

cômputo geral esta parcela da população possui hoje melhores condições 

financeiras do que os mais jovens. 

Isto é evidenciado no estudo de Barros, Mendonça e Santos (1999) 

onde chamam a atenção ao fato de que a renda domiciliar aumenta do início da 
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vida até cerca de 60 anos para depois entrar em declínio com o passar da 

idade. Neste sentido, em 1997 - 32% dos brasileiros não idosos eram pobres. 

Entre os idosos esse percentual diminuía para 25%. Já em 2011, conforme 

aponta Camarano, Kanso e Fernandes (2013), 16,7% dos brasileiros não 

idosos eram pobres. Entre idosos esse percentual diminuía para 4,8%. Como 

resultado, a tradicional relação entre envelhecimento e pobreza deixa de existir. 

Para as autoras, a redução da pobreza entre idosos e suas famílias verificada 

no período deriva da política de seguridade social em curso no período. 

Embora a pobreza venha reduzindo ao longo do tempo, sobretudo 

entre os idosos, é grande a inserção dos aposentados nos lares brasileiros 

mais pobres e ao mesmo tempo ela é economicamente representativa. Isto, em 

certa maneira, caracteriza a aposentadoria no Brasil, como um instrumento de 

inserção de renda no interior dos lares mais pobres. Neste sentido, Coutrim 

(2006) ainda chama a atenção ao fato de que famílias pobres ou que se 

aproximam da linha de pobreza que convivem com seus idosos, dependem 

diretamente da renda destes para obterem melhores condições econômicas. 

Estas informações trazem à luz uma reflexão acerca da aposentadoria, 

dos celetistas e dos TAE´s. Segundo análise do SINASEFE (2012), os TAE´s 

possuem o mais baixo piso salarial dentro do serviço público federal. Mesmo 

assim, os TAE´s estão em situação melhor que os celetistas com escolaridade 

e nível de capacitação semelhante, se comparando os rendimentos. Basta 

relembrar o caso de Belina para comprovar esta premissa. 

Coutrim (2006) salienta que uma parcela considerável dos idosos que 

possui condições de trabalhar efetivamente o faz, e destaca que quanto mais 

pobres as famílias, mais os idosos continuam a trabalhar após se aposentarem. 

Isto não foi constatado na pesquisa empírica com os TAE´s. Em 

verdade o público alvo da pesquisa eram os trabalhadores em condições de se 

aposentar e os recém-aposentados que não continuariam ou continuaram 

empregados. Entretanto, a possibilidade da continuação do trabalho como 

empregado não foi cogitada nos grupos pesquisados. Entre os representantes 

do primeiro grupo, o que se observou foi o desejo de se continuar na atividade 
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o máximo possível - José Luiz, João Carlos, Graça e Márcia citaram este 

desejo -, e ninguém mencionou a possibilidade de se aposentar e continuar 

trabalhando depois de aposentado. Da mesma forma, no grupo dos recém-

aposentados, não se observou quem tivesse emprego ou o pretendesse ter. 

Contrapondo estas informações, infere-se que os estatutários do 

serviço público federal, mesmo da carreira com os mais baixos rendimentos, 

possuem condições materiais melhores que os celetistas com os menores 

salários. Logo, a questão material pode ser entendido como uma das razões 

pelo qual os celetistas optam por continuar trabalhando na aposentadoria e os 

estatutários por não continuar trabalhando. Enquanto que os aposentados de 

origem celetista continuam trabalhando para ajudar na renda familiar - numa 

condição de luta mútua pela sobrevivência - os aposentados estatutários não 

trabalham na aposentadoria e a ajuda financeira que é direcionada aos seus 

familiares representa algo residual, como foi constatado na pesquisa. 

De fato, ao pesquisar aposentados nos dois regimes, que continuaram 

trabalhado ou não, no Distrito Federal, Leonardo (2014), constatou que a 

qualidade de vida dos celetista e estatutários de ambos os grupos se equivale. 

Porém, a renda foi o que mais motivou o retorno ao trabalho dos celetistas que 

dos estatutários. 

Desta feita, entende-se que os estatutários do serviço público federal, 

se não se encontram entre os mais valorizados profissionalmente, pelo menos 

apontam para o que há de melhor em termos de condições materiais e de vida 

nas classes trabalhadoras do país. Isto fica evidenciado no momento que 

permeia a aposentadoria, quando se comparado com os celetistas em situação 

semelhante, tendo em vista que eles conseguem desfrutar melhor o descanso 

merecido após anos na atividade do emprego. 

 

2. 2. Aposentadoria: transição e realidade 
 

A aposentadoria provoca grandes alterações na sociedade e na vida 

das pessoas que, conforme Silva Neto (2010), começam a aprender a conciliar 
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os vários aspectos de suas atividades laborais com seus compromissos 

pessoais, familiares e sociais logo no início da vida adulta. Desta forma, as 

pessoas passam de trinta a cinquenta anos de sua vida na companhia de seus 

colegas de trabalho e esse contato duradouro acaba se tornando estruturante. 

A constatação do autor pôde ser verificada nos depoimentos de ambos 

os grupos estudados, onde todas as pessoas já trabalharam mais de trinta 

anos e a maioria se referiu à força dos laços com o trabalho. Quando indagado 

sobre os planos, sonhos e se ele se preparava para a aposentadoria, João 

Carlos foi categórico ao dizer:  

“Não, honestamente não. Até porque eu não quero. Como passou a 

PEC da bengala14 (risos) e vai até os 75 anos eu pretendo usar esse direito até 

enquanto eu me sentir bem fisicamente como eu estou hoje. Aí, quando eu 

chegar aos 75, aí sim eu vou ter que aposentar compulsoriamente, aí eu não 

sei o que vai ser. Porque eu nunca me preparei para isso.”  

José Luiz também reluta à ideia da aposentadoria e tem no trabalho um 

sentido para a vida:  

“Porque o trabalho para mim é um prazer, um lazer. Eu interajo com 

todo mundo, com alunos de classes sociais diferentes, idades diferentes e isso 

pra mim me oxigena, isso pra mim me ajuda a entender mais e não ficar por 

fora do mundo. Ter contato com outras classes sociais, tal, isso é o principal 

motivo que faz eu não pensar em aposentar é isso. E também o 

relacionamento no trabalho, com toda classe universitária aqui, os colegas de 

trabalho, isso também é um ingrediente que faz com que eu relute nessa ideia 

de pensar em me aposentar.” 

Mesmo depois de aposentada, Ana Maria e Vanda não perderam o 

vínculo com as pessoas dos lugares em que trabalharam, realizando contatos 

com os ex-colegas. Ana Maria começou no serviço público no Maranhão, pediu 

remoção para o Mato Grosso e só depois chegou à FEN-UFG, onde se 

                                                             
14 Proposta de Emenda à Constituição que mudou a idade de aposentadoria compulsória dos 
ministros (juízes) do Supremo Tribunal Federal de 70 para 75 anos. Há proposta para a 
aplicação desta medida à todo serviço público federal. 
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aposentou em 2014. Durante a entrevista ela deixou transparecer ser uma 

pessoa solidária e prezar muito a relação com os amigos do trabalho. Sobre as 

visitas aos colegas que ainda estão na ativa, diz: 

“Mas eu sou assim, eu não espero, eu venho aí falo com todo mundo. 

Não me ligam, eu falo assim: - Nossa, mas vocês hein! Se eu não aparecer 

aqui vocês esquecem a gente. Eu sou teimosa, eu não deixar vocês me 

esqueceram, então eu fico vindo. Passo as vezes pela manhã e só saio a 

tarde. Até esse tempo eu não consegui falar - contatar - com todo mundo, 

porque a gente demora as vezes muito tempo com um e falta o outro e você 

tem que sair, né, também.” 

Neste sentido, entende-se que o trabalho assume posição de destaque 

na organização da vida e no processo de individualização da pessoa. Com 

efeito, as relações estabelecidas no trabalho podem ser tão fortes que a 

aposentadoria pode ser entendida como uma espécie de castigo, para alguns 

trabalhadores. Não foi o caso de Ana Maria, mas Vanda se sentiu ferida ao ser 

denunciada pelos colegas ao chefe por se ausentar muito do trabalho para 

cuidar do esposo doente. Então ela pediu licença para acompanhamento 

médico e também com pedido de aposentadoria. Pouco tempo depois o marido 

faleceu, a mãe adoeceu e a aposentadoria foi concedida. Envolta neste 

turbilhão, se aposentou, embora não estivesse totalmente certa de que era isso 

o que ela queria - Vanda é a que tem menos idade dentre os aposentados 

entrevistados, com 56 anos. O plano era o de aposentar e sair pelo mundo com 

o marido, desfrutando ambos a aposentadoria. 

“Então foi uma coisa assim meio que até forçada em função do 

sentimentos que foram mais fortes na emoção no momento. Eu acho que se 

não fosse isso talvez eu até estaria lá ainda...” 

Neste contexto, a aposentadoria se apresenta para Vanda como uma 

descontinuidade biográfica. Embora ela esteja aposentada desde abril de 2015, 

ainda não conseguiu elaborar um sentido para a aposentadoria. Esta demora 

na adaptação pode, conforme Fonseca (2009), ser reflexo de rupturas de 
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amizades, da quebra de rotinas e de mudanças de hábitos em concomitância 

com eventos traumáticos, como a morte do seu marido. 

De fato, o ideal é que a passagem à aposentadoria ocorra num período 

de calmaria na vida das pessoas, sem percalços e que decisões importantes 

não concorram com este evento. Um momento que reposiciona toda uma 

existência deve ser livre de situações traumáticas, tendo em vista que esse 

processo já é bem oneroso e a pessoa pode não conseguir assimilar direito 

essa fase, na concomitância com outros eventos. Isso pode corroborar para 

vivências de aposentadorias mal sucedidas, onde as pessoas entram em 

depressão, voltam a trabalhar por falta do que fazer com o tempo livre e se 

entregam a vícios, como o álcool ou os jogos. Esta realidade foi descrito por 

quase todos os entrevistados ao contar de conhecidos que se aposentaram e 

não se adaptaram, trazendo insegurança para o seu próprio processo. 

Estas percepções levam a crer que é à partir da visão da 

aposentadoria dos outros e da relação da pessoa com o próprio trabalho que 

se constrói um autoconceito para a aposentadoria. Este processo ocorre sem 

que o idoso perda de vista e sua relação com o seu próprio envelhecimento. 

Neste sentido, o depoimento de João Carlos corrobora esta afirmação, quando 

ele vê no outro o que pode acontecer consigo ao se aposentar. 

“Como eu gosto de cerveja ainda tem mais uma preocupação. Porque 

eu bebo cerveja todo dia à noite e tal, depois de todos os afazeres e tal. Aí eu 

fiquei pensando, muitos colegas que aposentam, eu vejo eles numa segunda-

feira, 10 da manhã, no boteco, fica perdido. É isso que eu não queria pra mim.” 

Outra variável que o trabalhador leva em conta quando estende a sua 

permanência no trabalho, mesmo tendo completado os dias para a 

aposentadoria, é a manutenção do padrão de vida. Com a aposentadoria 

geralmente se perde parte da renda por conta dos critérios adotados pelos 

sistemas de aposentadoria - tanto no setor privado quanto no setor público. 

Desta forma, manter o padrão e a qualidade de vida é fundamental, tendo em 

vista que as pessoas estão envelhecendo mais. 
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Esta questão foi verificada em quase todas as entrevistas e mostra a 

importância dada ao modo como se desfrutará os últimos dias e como eles 

serão financiados. No grupo dos que não se aposentaram ainda, Jane e Márcia 

declararam que se preparam financeiramente para a aposentadoria. Jane diz 

ainda que também se prepara psicologicamente e é a única entrevistada que 

afirma que irá se aposentar em breve. Sobre a preparação financeira, Márcia 

confessa: 

“É, eu faço uma poupançazinha, uma economiazinha sim. Todo mês eu 

tenho esse cuidado de deixar. [...] A gente não sabe o dia de amanhã, então eu 

ponho um pouquinho todo mês na poupança, todo mês. Pros remédios, viu...” 

Outros declararam não se preparar para a aposentadoria e justificam a 

questão financeira como sendo uma das que a fazem continuar trabalhando. 

Sobre a questão, diz Graça: 

“Pois é, esse é um dos problemas. A gente nunca guarda nada, vai 

consumindo tudo dia-a-dia e cada vez mais está tudo arrochado né? Então... 

eu não tenho nada de reserva até mesmo esse é um dos motivos pra continuar 

a trabalhar.” 

No grupo dos recém-aposentados, todos, com exceção de Vanda, se 

prepararam financeiramente para a aposentadoria. Porém, ela continua 

mantendo o plano de saúde, que considera uma forma de preparação. Sobre 

isso ela diz: 

“Financeiramente não, até porque a própria condição de vida não 

permitiu isso. Ou seja, a própria economia do país não nos permitiu isso, que a 

gente pudesse ter ali, guardar uma caderneta de poupança, digo: - Estou 

guardando para o meu futuro. Não, porque tem o plano de saúde, então eu 

posso dizer que posso falar que eu consegui ao longo desses anos pagar um 

plano de saúde, ainda tenho plano de saúde, ainda pago por ele.” 

A questão financeira está diretamente ligada a qualidade de vida, que é 

algo almejado pelos pesquisados. Quando indagado sobre o futuro depois da 

aposentadoria, José Luiz declara: 
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“[...] de um modo geral eu quero um futuro na velhice com qualidade de 

vida. Isso pra mim é uma coisa que eu sempre pensei nisso e o tempo vai 

passando e o tempo vai te levando a refletir nesse sentido. Eu tenho pensado 

muito nisso, ter uma velhice digna e chegar tranquilo com qualidade de vida, 

em todos os sentidos.” 

O envelhecimento é inevitável. Como acomete as pessoas, qual 

dimensão será mais afetada e as formas de lidar com ele são particulares de 

cada pessoa e dependem de como se percebe o mundo e ocorrem as relações 

entre a pessoa e a realidade. 

Neste sentido, para Bobbio (1997), o envelhecimento biológico só 

começa a pesar aos 80 anos, e esse tipo é mais difícil de recuperar, se 

comparado com o envelhecimento psicológico. 

Nota-se portanto, uma discordância entre o entendimento cronológico e 

o psicossocial dado ao envelhecimento e à aposentadoria. Isto, tendo em vista 

que é na velhice que a pessoa atinge sua maturidade psíquica, mas por outro 

lado é quando o corpo desgastado começa a falhar. A fala de Márcia expõe 

esta desconexão entre as dimensões. 

“[...] você vai vendo pessoas novas chegando, chegando, entendeu? E 

você vai ficando e seus colegas vão partindo e você vai ficando (risos de 

ambos). Aí você começa a ser a tia, a senhora, aí você começa a acordar para 

as pessoas que começam a te ver como uma senhora mesmo. Aí você começa 

a acordar para aquilo. Uai, mas eu não sinto aquilo. Eu não sou assim, e aí 

você tem que ir aceitando as condições.” 

Envelhecer contribuindo para a sociedade é uma das bandeiras sociais 

da atualidade e a aposentadoria, é o prêmio do trabalhador que se preparou 

para tal. Para Ana Gomes, a aposentadoria se configura como tal: 

“Então, chega a ser gratificante, também. E também tem a parte 

financeira, você continua uma pessoa independente financeiramente. É muito 

importante, acho que o mais importante na vida é você poder se aposentar, 
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chegar à velhice. Não é a velhice de antigamente né, chegar na coisa e você 

ser independente financeiramente.” 

 Para Neri (2009), as pessoas se aposentam por várias razões. 

Algumas, por desejar se livrar de uma existência repleta de pressões, 

obrigações, dúvidas e agonias de um vínculo com o trabalho pouco saudável. 

Outros anseiam por recriar-se e terem a chance de fazer o que sempre 

quiseram fazer e nunca tiveram oportunidade. Um terceiro grupo não sabe 

muito bem, e só vai entender o que é aposentadoria quando já estiver 

aposentado. Em verdade, o que se espera da aposentadoria é que ela dê 

condições para que a pessoa revise completamente seu projeto e estilo de 

vida, para que na última etapa da existência seja possível que a pessoa viva 

uma fase de regozijo, que coroe uma vida e um projeto profissional. 

Neste sentido, Belina é representante da primeira razão. Embora seu 

trabalho fosse saudável, se sentia cansada e incomodada com as pressões do 

dia-a-dia. Ela se aposentou em julho de 2014 e descreveu como era sua vida 

antes e como é atualmente como aposentada. 

“Mas eu, pra mim foi um descanso. Eu senti foi um descanso. Pra mim 

agora, eu estou em casa, eu... ainda mais agora que eu estou com mais idade, 

que estou com 62 anos, vou muito em médico. Então eu não tenho aquela 

pressa pra ir no médico, aquela correria igual era antes. Ir no médico, correr 

para vir no serviço. Então hoje pra mim eu estou tendo um descanso mental... 

Minha cabeça está mais leve porque... essa... é. Não é depressão que eu 

quero falar, é a correria me trazia um assim, um... eu tive até que fazer um 

tratamento no neuro, porque aquela correria demais acabou me afetando um 

pouquinho. O que eu tinha de correr, ir no médico, voltar pro serviço... então 

hoje eu já não tenho isso. Então eu estou gostando muito da aposentadoria 

porque agora eu já não tenho aquela correria que eu tinha antes. Comer 

correndo, não. Hoje eu estou gostando muito, curtindo muito minha 

aposentadoria (Risos).” 

A segunda razão apontada por Neri (2009) pôde ser verificada com o 

depoimento de Jane sobre os sonhos que pretende realizar na aposentadoria. 
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“Então eu quero continuar a fazer os meus artesanatos quando me aposentar, 

quero fazer mais cursos. É o que eu gosto né?”. Ela fez um laboratório durante 

a última greve dos TAE´s da universidade e simulou sua aposentadoria durante 

os quatro meses que durou a paralização. 

“Nessa greve mesmo, nós ficamos 4 meses parados, eu fiz inclusive 

cursos de artesanato. Pra você ver, essa greve eu usei um pouco como 

laboratório pra mim ver se eu sentia falta daqui. Não é de ver que eu não senti 

nada! Fiquei em casa fazendo meus artesanatos. Eu gosto, faço de tudo, 

coisas com tecido, colagens, bordados, tudo. Acho que não vou sentir falta do 

trabalho não. Foi uma boa experiência esta da greve. 

No terceiro grupo, dos que não sabem bem o que é aposentadoria e só 

vão saber quando tiverem se aposentado, se destaca João Carlos. Ele chegou 

a pedir a aposentadoria, mas desistiu na hora da assinatura. 

“Eu até fiz a requisição da aposentadoria e me arrependi. Quando eu 

fui pensar no que eu queria da minha vida eu vi que não daria certo eu acordar 

de manhã e não saber o que fazer.” 

Vanda, que já se aposentou, também se enquadra aqui. 

“Então, na minha concepção, a aposentadoria seria, se a gente for 

olhar pelo lado histórico da realidade, seria: eu me aposentei e vou ficar de 

papo pro ar, vou ficar de papo pro ar, vou pescar, vou tirar férias permanentes. 

Na verdade não tem nada disso. Apenas eu deixei de ter aquele compromisso 

com a instituição da qual eu trabalhava. Aqui, pelo contrário, eu ainda não senti 

pra te falar a verdade o que é aposentadoria. Eu ainda não senti, isso. Pra 

dizer: agora a ficha caiu e o que eu vou fazer?” 

Contrapondo a visão inicial da entrevistada, a última fase da vida não 

deve ser dedicada ao simples ato de não fazer nada, tendo em vista que esta 

condição pode acelerar o processo de envelhecimento. Segundo Neri (2009), 

pesquisas apontam que a continuidade da vida laboral possibilita um 

envelhecimento bem-sucedido. Não há a necessidade que de fato se amplie a 

carreira no emprego, mas que que se continue a realizar algum tipo de 
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atividade em prol do bem-estar de si e dos outros na aposentadoria. Em suma, 

que se realize atividades de importância, contextos, complexidades nessa 

etapa da vida. Se voluntariar em alguma instituição, ajudar na criação e 

cuidados com os netos e afazeres domésticos, abrir e cuidar um negócio, se 

dedicar a um hobby podem ser alguns exemplos. Segundo o autor, se manter 

ativo na inatividade torna a pessoa idosa respeitada e reconhecida pelas 

contribuições que ela dá a sociedade. Além disso, esse processo mantém a 

pessoa em constante desenvolvimento, o que propicia uma melhoria no 

processo de envelhecimento e no gozo da aposentadoria. 

Neste âmbito, Vanda se redime e mantém este espírito, contando que 

é ocupada com os afazeres domésticos e ajuda na locomoção dos netos. 

“Então o meu trabalho ficou interno, não quer dizer que eu não tenho 

horário pra isso, tem que cumprir. Como eu estou levando... a sogra do meu 

filho leva as crianças pra escola e eu busco no final do dia.” 

Para minimizar os efeitos traumáticos que podem emergir na 

passagem da atividade à retirada do mercado de trabalho, conforme tratado 

por Sousa (2003), no momento da aposentadoria surge a necessidade do 

redimensionamento das atividades cotidianas e a busca por atividades que 

garantam uma sensação de utilidade ao aposentado, que rompe com a 

realidade conhecida e se vê, de repente, numa nova etapa da vida. Por ser 

uma fase desconhecida e ainda não experimentada, são criadas algumas 

expectativas, que podem ser positivas e negativas, dependendo de uma série 

de fatores como o tipo de personalidade do indivíduo, sua situação econômico-

financeira, suas relações familiares e sociais, seus interesses, sua formação 

educacional e sociocultural, seus hobbies, suas metas e seus objetivos. 

Com este enfoque, Neri (2009) chama a atenção que a aposentadoria 

está sofrendo grandes alterações. Há poucos anos, ela era vista como fim de 

carreira, onde não existia nada a não ser não fazer nada. Atualmente, em sua 

maioria, os aposentandos que participam de cursos de preparação para a 

aposentadoria consideram que terão a grande chance de fazer tudo aquilo que 

sempre sonharam, porém nunca conseguiram fazer durante o período de 
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atividade. Porém, Fonseca (2009) esclarece que, enquanto algumas pessoas 

conseguem se adaptar com muita facilidade a esta nova condição, outras 

encontram dificuldades. Esta questão, do ponto de vista psicológico, é 

permeada pela subjetividade, que se prende pela percepção das experiências 

individuais vividas. Neste sentido, as diferenças individuais e as experiências 

de vida distinguem de pessoa para pessoa, como no desenvolvimento humano. 

Logo, não há uma única maneira de vivenciar as etapas da vida. Cada 

indivíduo experimenta de maneira única e singular as suas vicissitudes e, 

obviamente, o seu envelhecimento. Neste âmbito, a aposentadoria nem de 

longe pode ser homogeneizada, tendo em vista que, enquanto uns sonham 

com o momento da aposentadoria, fazem planos, se preparam para ela, outros 

não gostam de ouvir falar do assunto, dizem que se pararem de trabalhar vão 

morrer. Estas visões dizem respeito ao modo como o trabalhador vivencia a 

situação laboral na atividade e pesam na decisão pela aposentadoria. Quanto 

mais a identificação com o trabalho é grande, mais difícil será o processo de 

desconexão com o ambiente laboral, tendo em vista que sa forças dessas 

ligações podem ser intensas a ponto de institucionalizar o trabalhador. Ainda, 

para alguns, a aposentadoria pode representar a libertação, tendo em vista 

alguma situação de adoecimento ou de puro desgaste pelo trabalho. Para 

outros, a aposentadoria pode ser o modo de sair de uma situação difícil, como 

o fechamento da empresa, com menos prejuízos trabalhistas. De fato, a 

aposentadoria ocorre após décadas de trabalho, geralmente no momento em 

que o trabalhador completa geralmente os 65 anos de idade para os homens e 

60 anos para as mulheres. 

Fonseca (2009) aponta que este número é um mero marcador social - 

um critério administrativo – porque, dependendo de cada caso, o indivíduo 

pode se aposentar com mais ou menos idade. Para investigar trabalhadores no 

momento que permeia o processo da aposentadoria o autor realizou um estudo 

em Portugal com 502 aposentados residentes em casa própria, e os distribuiu 

em grupos de pessoas que se aposentaram há menos de um ano, de um a 

quatro anos, de cinco a nove anos e há mais de dez anos. Analisando os 

dados, o autor constatou que: a) a aposentadoria é encarada como um 
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acontecimento inevitável; b) a saúde melhorou no primeiro ano de 

aposentadoria, possivelmente pelo alívio da pressão do trabalho; c) a liberdade 

do uso do tempo causou estranhamento; d) a aposentadoria não ocorreu de 

forma estressante; e) os aposentados têm medo da solidão e dos efeitos do 

envelhecimento. Segundo o autor, a pesquisa mostrou que o que influencia a 

adaptação dos aposentados não é a aposentadoria, mas a importância dada 

pelas pessoas ao fato de que elas estão envelhecendo. 

Partindo dessas conclusões, o autor propõe três padrões biográficos de 

transição-adaptação à aposentadoria: Abertura-Ganhos - Demonstram 

otimismo diante da vida e abertura ao mundo externo e ao próximo, além de 

interesse em tirar proveito de suas capacidades pessoais; Vulnerabilidade-

Risco - A vida já não lhes satisfaz como antes e tendem a apresentar um maior 

risco de não adaptação à aposentadoria; Perdas-Desligamento - Possuem e/ou 

apresentam diferentes indícios generalizados de perda, tais como: solidão, 

indisposição, insatisfação, desprazer e desinteresse pela vida, afastamento ou 

não-participação em atividades sociais e poucas condições de desempenhar 

suas atividades cotidianas. 

Ao analisar os dados, Fonseca (2009) relata que no padrão Abertura-

Ganhos estão, sobretudo, as pessoas aposentadas a menos de cinco anos e 

que no padrão Perdas-Desligamento, estão maioritariamente, as pessoas 

aposentadas a mais de nove anos. Ou seja, infere-se que as pessoas se 

cansam de estar aposentadas, devido à incapacidade de fazer bom uso do 

tempo. Como as pessoas nunca viveram tanto e jamais alcançaram a 

longevidade atual, é compreensível que a sociedade desconheça muitas 

questões importantes acerca da problemática do uso do tempo na 

aposentadoria. Para o autor, a manutenção e a continuidade do envolvimento 

com a vida, além de uma atitude positiva frente à aposentadoria, são 

fundamentais para lidar com a questão. 

Para constatar como vive a pessoa idosa no Brasil, Neri (2007) 

coordenou uma pesquisa nacional em 2006 no qual foram entrevistados 2.136 

idosos - pessoas com 60 anos ou mais - em 204 municípios de todos os portes 
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nas cinco macro-regiões do país. A pesquisa mostrou que a atividade no tempo 

livre que a pessoa idosa mais realiza dentro de casa é assistir TV e fora de 

casa é passear. A pesquisa também assinalou que 51% dos entrevistados tem 

mais possibilidade de realizar alguma atividade de lazer do que antes de 

completar 60 anos. 

Observa-se, conforme Miranda (2009), que a pesquisa de Neri apontou 

a dificuldade de uma ocupação criativa para o tempo livre das pessoas idosas. 

Isto pode ser explicado devido à falta da cultura do lazer entre os entrevistados, 

tendo em vista que grande parte destes não teve o hábito de brincar, nem 

mesmo na infância, uma vez que desde cedo tiveram que assumir obrigações 

dentro e fora do lar. Desta feita, estas pessoas não foram educadas para o 

lazer, para preencher o tempo livre com atividades prazerosas. Esta 

constatação se converte num grande problema na velhice, porque esse tipo de 

atividade assume grande importância para o bem-estar e independência do 

idoso na última etapa da vida. 

A preocupação com o tempo livre na aposentadoria é justificado por 

José Luiz como motivo para não se aposentar. 

“[...] para eu me aposentar e fica em casa parado sem uma atividade, 

eu vejo que é prejudicial e minha qualidade de vida seria muito afetada. Então 

isso, talvez o maior problema seja isso da qualidade de vida e ficar em casa 

parado.” 

Realizando um paralelo entre as pesquisas de Fonseca (2009) em 

Portugal e de Neri (2007) no Brasil, verifica-se que nos dois casos, pesa a 

questão da utilização do tempo livre pelo aposentado. Neste sentido, Miranda 

(2009) aponta que a educação para o lazer deve acontecer desde a infância, e 

não somente quando a pessoa já se encontra na última etapa da vida. 

Com a aposentadoria a pessoa se encontra numa situação inusitada. 

Enquanto que, durante o período do trabalho, organizar o tempo é um grande 

problema - tendo em vista a quantidade de afazeres que devem ser divididos 

nele - de repente, com a aposentadoria, a pessoa passa a ter tempo de sobra e 

como preencher esse excedente é uma questão a ser solucionada. Esta 
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situação pode se apresentar como algo muito difícil de lidar e a preparação 

para a aposentadoria pode ser uma ferramenta importante para auxiliar a 

pessoa idosa a superar esse período de crise. 

Salienta-se que as famílias estão cada vez mais abertas a relações 

intergeracionais e outras formas de coabitação, como a com agregados. Nelas, 

a pessoa idosa se insere com representatividade, contribuindo com os afazeres 

domésticos, com sua renda, ao colaborar com a criação dos netos, entre 

outros. 

Isto foi evidenciado durante a pesquisa com o depoimento de Ana 

Gomes. 

“[...] eu voltei, sou dona de casa, hoje minha filha mora comigo, minha 

neta mora comigo, meu marido também em casa graças a Deus e tem essa 

contribuição de cuidar da neta, levo na natação, busco na escola, faço 

companhia.” 

Com relação a função dos avós na família, conforme tratado por Attias-

Donfut & Segalen (2014), ela ainda não está clara, pois depende da 

proximidade dos entes no que se refere a cooperação geracional. Segundo as 

autoras, quando os laços geracionais são fortes, os avós se tornam parceiros 

na educação dos netos, agindo na relação pais-filhos e favorecendo a 

socialização da nova geração. Desse modo, conforme aponta Camarano 

(2009), as trocas intergeracionais podem servir também como uma importante 

forma de valorização do idoso nas sociedades. Além disso, um avanço 

econômico nesta realidade pode ser observado, conforme resultados obtidos 

em sua pesquisa. As autoras verificaram que as famílias brasileiras que 

possuem membros idosos com renda de aposentadoria são menos pobres que 

as que não possuem. 

Em verdade, a renda do aposentado muitas vezes é a única da família, 

e todos moram na casa do idoso porque seus descendentes não conseguiram 

constituir patrimônio. Desta forma, é investido poder econômico e centralidade 

no núcleo familiar à pessoa idosa. Entretanto, isto não significa que ela será 

respeitada. O que se verifica é que muitas vezes a pessoa idosa é “aturada” na 
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família. Isto pode ser constatado ao investigar os casos de violência contra o 

idoso. Efetivamente, Brasil (2014) aponta que as maiores formas de violência 

praticados contra a pessoa idosa são, nesta ordem: os abusos econômicos, 

financeiros e patrimoniais; os maus tratos psicológicos; as negligências; e as 

agressões físicas. 

Observa-se que a violência física visível é a quarta forma mais 

praticada contra o idoso e que as três primeiras são formas invisíveis de 

violência. “As invisíveis são aquelas que ocorrem sem machucar o corpo, mas 

provocam sofrimento, desesperança, depressão e medo. A maioria dessas 

últimas é incontável.” (BRASIL, 2014, p. 37). É uma forma de violência que 

revela a face mais perversa do ser humano, que desvela o quão mesquinho ele 

pode ser. Isto porque quem comete a violência invisível contra o idoso são 

geralmente as pessoas próximas que o cercam, promovendo um choque de 

confiança e desesperança naquele que se encontra mais fragilizado na relação. 

Esta realidade deve ser observada, mas não pode ser generalizada. 

Isto, tendo em vista que grande parte dos idosos não são alvo de violência.  O 

que se deve registrar é que e a qualidade das conexões familiares na velhice 

podem ser relacionadas com as forças dos laços geracionais estabelecidos ao 

longo de toda a existência. Se os laços são fortes, a tendência é que a relação 

entre o idoso e os seus próximos - que muitas vezes se convertem em 

cuidadores - seja proveitosa para ambas as partes. Caso contrário, se os laços 

são fracos, o idoso pode ser bastante penalizado, com significativa redução de 

sua qualidade de vida nos seus últimos dias. 

Na sociedade brasileira, valoriza-se no presente o trabalho atual, não 

se observando o trabalho já realizado e a cultura da prevenção, de um modo 

geral, é algo praticamente inexistente. Estas constatações são cruciais para o 

entendimento do novo cenário da aposentadoria em concomitância com o 

aprofundamento do estudo do envelhecimento no Brasil. 

No cômputo geral, percebe-se que estas confirmações apontam para 

posição normativa similar de desenvolvimento da proteção social em que se 

encontravam os trabalhadores franceses, quando da promulgação da Política 
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da Velhice, na França, em 1962. Conforme aponta Guillemard (1980), este 

conjunto de orientações e medidas políticas sociais foi direcionado 

exclusivamente à população idosa, na direção da integração social da velhice à 

sociedade. Esta nova política tinha por objetivo a prevenção. 

No sentido de estruturar um pensamento teórico sobre a constituição 

dos direitos dos idosos e aposentados no Brasil, pode-se fazer um paralelo 

entre a legislação francesa e o estatuto do Idoso. Isto, tendo em vista que o 

estatuto preconiza uma legislação abrangente aos direitos sociais da 

população idosa, numa condição parecida ao instrumento normativo Francês. 

Observa-se entre as duas legislações similitudes em vários aspectos, 

entretanto, a legislação francesa é bem anterior à brasileira. Além disso, 

embora o estatuto tenha sido promulgado em 2003, até o presente momento 

muitas medidas não foram integramente colocadas em prática. Enquanto no 

caso Francês a velhice integrada já é uma realidade, no Brasil, a política do 

idoso é repleta de conquistas teóricas, mas em algumas situações a velhice 

não é vista. 

Sobre a transição do trabalhador para a aposentadoria, entende-se que 

o sucesso desta passagem está diretamente ligado a qualidade de vida que se 

tem ainda na atividade. Entende-se que o trabalho deve ser portador de prazer 

e bem-estar para a pessoa. Dessa forma, cessado o trabalho, a pessoa idosa 

não sente tanto o vazio deixado pelo ambiente laboral e consegue preencher 

seu tempo com as atividades que ele já conhecia. Neste sentido, o recém-

aposentado terá condições de se preparar para aprender a articular seus 

desejos com a realidade. Para auxiliar o aposentando nesse processo, 

programas de preparação para a aposentadoria estão se disseminando país a 

fora. São iniciativas pontuais - geralmente administradas por grandes empresas 

para os seus funcionários, por instituições do sistema S ou por empresas de 

consultoria -, mas que apresentam expressivos resultados.  

Para uma aposentadoria bem sucedida, a pessoa idosa deve se ocupar 

da manutenção do pleno funcionamento físico e mental e o envolvimento com 

atividades sociais e de relacionamento. Na ausência de políticas públicas 
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específicas, e para alcançar essa qualidade de envelhecimento, sugere-se o 

estímulo ao trabalho voluntário. Nesta ocupação, a pessoa idosa se envolve 

mutuamente com o semelhante, auxilia outras pessoas e se sente útil ao 

mesmo tempo. Desta forma, esta relação também reflete positivamente na 

saúde e na qualidade de vida dos voluntários. 

Em verdade, a preparação para a aposentadoria deveria começar 

ainda na infância. Ou seja, faz se necessário trazer à tona discussões acerca 

da cultura da prevenção, não só para a aposentadoria, mas também para o 

envelhecimento, desde o berço. Isto, tendo em vista o futuro demográfico que 

se apresenta ao horizonte - no âmbito do envelhecimento das populações. 

Embora esta constatação represente uma ruptura com as políticas sociais 

vigentes, que privilegiam as crianças e as mulheres, o momento é de crise 

eminente e medidas urgentes devem ser tomadas. Uma vez que, dentro de 

poucos anos, a realidade atual verificada no Japão, que consome mais fraldas 

geriátricas do que fraldas infantis15, se alastrará mundo afora. 

  

                                                             
15

 Esta notícia foi amplamente divulgada pela imprensa e traz à tona uma realidade que mostra 
de fato a amplitude da questão do envelhecimento das populações no mundo. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/145773-japao-vendera-em-2014-mais-fralda-
geriatrica-que-infantil.shtml>. Acesso em: 20/10/2015. 
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3. Envelhecimento 
 

Os idosos de hoje, tal qual os conhecemos, são o produto de uma 

construção histórica que vem se reconfigurando ao longo do tempo. Na Europa 

do século XIX, conforme explicita Guillemard (1980), prevalecia um modelo de 

organização familiar pautado na solidariedade entre as gerações e que era 

baseada na esfera privada. Neste contexto, a velhice apresentava exatamente 

os contornos dessas relações, tendo em vista que estas se fundamentavam no 

interesse pelo patrimônio da família - que se encontrava de posse dos “velhos 

patriarcas”. Assim, os idosos se encontravam numa posição privilegiada, visto 

que a eles estava imbuído todo o poder familiar, tendo em vista que, em sua 

volta, os parentes despossuídos de bens se prendiam. Dessa forma, o velho 

respeitável, de experiência valiosa, se tornava sempre o responsável pela 

última palavra. Era ele que tomava as decisões e seus descendentes se 

submetiam obedientemente, tendo em vista que seria por meio da transmissão 

de sua herança - do capital e da posição social - que as gerações futuras se 

estabeleceriam. A figura do patriarca é ricamente observada por Ariès (1981), 

em iconografia. 

Esta realidade perdurou até que o amplo processo migratório rural-

urbano se instituísse na Europa na primeira fase da Revolução Industrial, até 

meados do século XIX. Como consequência, Palier (2014) chama a atenção 

que, nesse período, ocorre o aumento vertiginoso das populações nas 

periferias das grandes cidades, e também a pauperização dessas massas - 

operários que se instalam próximo às fábricas, minas ou usinas. Estes, ao sair 

de sua terra deixam o conforto do lar e a segurança de poder ser assistido por 

sua família, vizinhos ou paróquia para se tornar assalariado e dependente 

apenas do seu baixo salário. Esse novo assalariado vive em grande pobreza e 

essa condição acomete mais fortemente os idosos que não conseguem mais 

vender a sua força de trabalho. 

Neste contexto, o velho se transforma em proletário urbano, conforme 

aponta Guillemard (1980), que já não tem as posses e os herdeiros de quando 

morava em sua aldeia. Assim, só uma minoria encontra assistência junto a 
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seus filhos, porque suas condições materiais não permitiam o auxílio aos seus 

velhos pais. Em verdade, estes idosos eram considerados como um sobrepeso 

para os filhos. Neste sentido, comenta Palier (2014) que a velhice é vista como 

um risco, uma vez que se a pessoa vivesse muito ela não teria condições para 

trabalhar e se sustentar. Entretanto, Caradec (2006) chama a atenção ao fato 

de que o contorno do velho proletário urbano consumido e desfilhado - um 

enorme problema social - participa da inscrição da velhice nas discussões 

políticas da época. 

Estas discussões ocorrem num momento em que o Estado passa a se 

impor à realidade de economia liberal, com o advento do Estado social e com a 

criação do conceito de propriedade social. Neste contexto, Guillemard (1980) 

aponta que, num primeiro momento, na França, os idosos de classes sociais 

mais favorecidas eram apoiados na esfera doméstica e os demais eram 

associados à pobreza. Sem poder trabalhar devido à idade avançada, os 

idosos são entregues à indigência e à caridade. Assim, diante da incapacidade 

dos filhos de cuidar de seus velhos, o Estado assume a dívida moral da 

assistência aos idosos, não o dever legal. Desta forma, cabia ao Estado 

implementar formas de assistência aos idosos pobres e a outras classes de 

pessoas incapazes de trabalhar. Porém, em 1905 fica instituído por lei que a 

assistência aos idosos sem recursos é um direito e não mais um dever. Além 

disso, é criado o seguro indigência, que se soma ao benefício do seguro a 

domicílio, de 1851. Verifica-se que até então não existia a velhice como 

categoria social autônoma, nem uma intervenção pública dirigida 

especificamente à velhice. A essa condição, a autora denominou de velhice 

invisível. 

A velhice invisível se refere a não observância, nas devidas 

proporções, da questão da velhice pelo Estado. Isto, tendo em vista que 

outrora os velhos eram cuidados no seio de suas famílias ainda no meio rural, 

no âmbito privado. Se pobres, eram cuidados pela igreja em hospícios ou 

sanatórios. Neste contexto, se os idosos não apareciam, era como se eles não 

existissem. Entretanto, com a migração para as cidades e a perda das posses 
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das famílias, muitos idosos proletários se tornaram indigentes e passaram a ser 

atendidos pelo Estado, mas apenas em medidas pontuais. 

A sequência dos eventos, conforme explicita Guillemard (1980), leva a 

um segundo momento no estudo da proteção social do idoso, que é marcado 

pela constituição dos sistemas de aposentadoria. Com estes, a representação 

social da velhice muda e sua forma de intervenção também. Dessa forma, a 

proteção social para a velhice, no nível das aposentadorias, ou no nível da 

ação social, evolui e a velhice se torna uma velhice identificada. As 

aposentadorias se generalizam e passam a ser concedidas por critérios de 

idade ou tempo de trabalho, não mais por conta da incapacidade do trabalho. 

Com efeito, a institucionalização da aposentadoria rompe com o princípio de 

que cada um deve prever e economizar para os seus velhos dias cabendo ao 

Estado gerir esta nova condição. Desta forma, a aposentadoria passa a 

representar um divisor de idades da vida, ela se apresenta como um novo 

estatuto social que não é transmitido, mas que é adquirido socialmente pelo 

viés do trabalho. A sobreposição de estatutos ocorre com a diminuição da 

importância dada ao patrimônio herdado e com a percepção do valor do 

patrimônio acumulado e da cultura que se adquire ao longo da vida. Esta 

realidade leva a diminuição da duração do ciclo de trocas geracionais e os 

idosos passam a não ter mais nada a oferecer aos filhos adultos em troca de 

seu sustento. Neste momento os velhos pais passam a se perceber como um 

fardo. 

Desta forma, os velhos se retiram para longe dos seus, para não 

atrapalhar o fluxo familiar e vão para os asilos - para cuidar de suas doenças e 

esperar a morte chegar. Neste contexto, velhice e aposentadoria passam a ser 

sinônimo de doença e morte. Esta visão persiste até a atualidade, como 

constatada na fala de Márcia: 

“[...] aposentadoria é sinônimo de morte. Assim, sabe, eu não sei, a 

gente aposenta e é tanta coisa que te limita né? [...] É tanta coisa que te corta.” 

Cabe salientar que a instituição dos sistemas de aposentadoria se 

associa ao envelhecimento na terceira etapa da vida. Assim, conforme 
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Guillemard (2010), a aposentadoria confere uma identidade à velhice que 

também lhe permite a sua identificação. Esta constatação é particular da 

França e difere do caso brasileiro onde a aposentadoria não identifica o idoso, 

conforme proposto por De Freitas (2014). Porém, a idade de 60 anos, prevista 

no Estatuto do Idoso, coincide com a adotada no caso francês. 

Uma terceira etapa é destacada após a Segunda Guerra mundial, ela é 

caracterizada pela fundação de uma conjuntura político-econômica que é 

criada para assegurar os benefícios aos aposentados, no que Guillemard 

(1980) chamou de velhice assistida. Paradoxalmente, nesta etapa ocorre a 

deterioração da ajuda aos idosos tendo em vista que a legislação passa a 

distingui-los de outras categorias, como os enfermos e os incuráveis. Esta nova 

condição constitui um conjunto de ações sociais, especificamente direcionadas 

aos idosos. Entretanto, com essa separação, a velhice passa a ser assimilada 

como uma forma de indigência. Isto ocorre, sobretudo, por conta das 

conjunturas do pós-guerra, em que a política social é direcionada ao estímulo 

da fecundidade, sobre a família e porque a ajuda social recém-reorganizada se 

torna apenas um complemento do regime de proteção, estabelecido pela 

Seguridade Social. 

Efetivamente, as medidas de assistência não tinham o alcance 

necessário. Os mais pobres e os não trabalhadores, os mais necessitados, 

eram os que menos assistência recebiam. Entretanto, as bases de uma 

legislação efetiva para a questão dos idosos estava sendo construída. 

Esta realidade passa a mudar de fato no quarto período de 

concretização das políticas de proteção do idoso, que Guillemard (1980) 

denominou de velhice integrada. Em 1962 foi instituída a Política da velhice, 

que estabeleceu diretrizes para o combate de injustiças a crianças e idosos, 

instituiu políticas de educação sanitária, médicos à domicílio, dentre outras 

medidas que objetivavam o aprimoramento da inter-relação entre o idoso e a 

sociedade. Neste período ocorre uma forte evolução da intervenção pública em 

relação à velhice, que se traduziu numa política específica. Desta, surgem 

novas práticas, como o estímulo ao lazer e às férias, e são criados serviços 
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especiais de saúde para os aposentados. Logo, as condições de vida dos 

idosos passam a ser alvo central das discussões e das intervenções do Estado. 

Esta nova lógica integradora se contrapõe a relegação das práticas anteriores 

e representa um avanço no sentido de que, a partir de então, os idosos passam 

a aparecer para a sociedade, em contraposição às políticas de isolamento de 

outrora. Neste sentido, passa-se a pensar na velhice como uma etapa de altas 

aptidões, aspirações e mesmo, consumo. Sinal dessa nova percepção da 

velhice e dessa nova forma de a administrar é a designação terceira idade. 

Com a institucionalização das aposentadorias uma nova categoria se 

eleva, conforme aponta Caradec (2006), a dos aposentados. Entretanto, seus 

beneficiários são poucos, de tal forma que nos anos 1930 só um quarto dos 

idosos franceses recebem pensão de aposentadoria. Assim, só após a 

Segunda Guerra Mundial que a velhice se torna efetivamente a época da 

aposentadoria e os idosos se transformam nos aposentados, tendo em vista o 

aumento do alcance do benefício. De fato, aí se estabelece a aposentadoria 

como um novo estatuto. 

A generalização das aposentadorias permite a obtenção de renda, 

mesmo tendo cessado os dias de trabalho do trabalhador de nações inteiras da 

Europa. Com esta constatação e com o desejo de receber o mesmo benefício 

nos seus velhos dias, a sociedade passa a observar o idoso como sendo um 

ente social digno de respeito e admiração, tendo em vista que desfrutar do 

benefício da aposentadoria passa a ser o sonho do trabalhador em atividade. 

Um outro efeito do benefício é que a aposentadoria propicia o aumento da 

expectativa de vida dos seus beneficiários, uma vez que estes passam a ter 

renda para se manter materialmente e com o excedente, realizar seus projetos. 

Com a expectativa de vida aumentada, os temas relacionados com a 

aposentadoria e o envelhecimento passam a veicular nas discussões nacionais 

das conjunturas sócio-político-econômicas das últimas décadas. Isto, sobretudo 

por conta do poder econômico que é investido ao idoso por meio de seu 

benefício, pela preocupação econômica gerada pelo aumento de sua 

expectativa de vida e pela questão de quem pagará por seu benefício. Neste 

contexto, o velho - cujo a lembrança traz referência pejorativa á da pessoa 
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decrépita - dá lugar a um novo Ser, que vive mais porque tem assegurado um 

mínimo para a sua sobrevivência por meio da aposentadoria e se preocupa 

com sua qualidade de vida nos últimos dias. 

O estudo do envelhecimento tem se constituído em um tema bastante 

desafiador, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. As várias disciplinas 

que se dedicam ao estudo dessa nova fase da vida ainda estão em processo 

evolutivo, e existem poucos estudos acerca do desenvolvimento humano na 

idade adulta e na velhice. Infelizmente, do ponto de vista acadêmico formal, 

considerava-se até há pouco tempo que esse desenvolvimento se encerrava 

no final da adolescência. 

Se o estudo sob o ponto de vista do desenvolvimento humano do 

envelhecimento é escasso, o mesmo não pode ser dito da análise do 

envelhecimento sob o prisma das ciências sociais, que tem realizado 

produções regulares sobre o tema. Isto porque a Sociologia se ocupa de 

relacionar o envelhecimento com as condições e forças sociais que envolvem 

as pessoas idosas, e também com a interpretação do modo como estes 

imprimem significados às experiências entre si e com o meio. 

 

3. 1. Aspectos do envelhecimento contemporâneo: os idosos, os avós, a 
saúde, o consumo e a família 

 

A temática do envelhecimento vem se modificando na medida em que 

as rápidas transformações trazidas pela tecnologia têm deixado os idosos cada 

vez mais distantes da realidade social. Ela também apresenta aspectos da 

preocupação dos idosos para com o envelhecimento biológico, a aceleração da 

passagem do tempo e com a morte. Isto, conforme aponta Fernandes (2005), 

por conta do adiamento da mortalidade, que acaba por criar uma 

descoincidência entre o envelhecimento biológico e o envelhecimento no 

âmbito social e político. Neste sentido, António (2013) ressalta que o 

envelhecimento pode ser analisado por duas perspectivas, em termos de 

estrutura social e na perspectiva do indivíduo. A primeira se refere às 
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alterações no conjunto das populações de idosos da sociedade e a segunda 

abrange as mudanças progressivas que o envelhecer denota nas estruturas 

biológica, psíquica e social das pessoas. 

Ambas as abordagens devem ser consideradas no estudo do 

envelhecimento, uma vez que ele diz respeito às dimensões da vida social. 

Isto, diante da nova realidade que se constrói ao alcance dos olhos. Uma 

realidade onde as gerações das famílias se entrelaçam - não só no intuito do 

desenvolvimento econômico e social de grupos que se unem por necessidade, 

mas também por conta da solidariedade que deve se estabelecer entre as 

pessoas. Neste contexto, o envelhecimento assume grande importância 

sociológica, tendo em vista a influência social que os idosos imprimem nas 

novas organizações familiares. 

Neste âmbito, cabe investigar mais ampliadamente o papel dos idosos 

nas famílias, e Alcântara (2009) elucida vários aspectos dessa relação. 

Segundo a autora, historicamente o papel de cuidador das gerações mais 

velhas é atribuído aos descendentes, à família. Este fato é institucionalizado no 

caso brasileiro, onde o artigo 229 da Constituição estabelece que os filhos tem 

o dever de assistir os pais na velhice, em seguida a sociedade e por último, o 

Estado. Entretanto, como nos novos arranjos familiares e da quantidade 

reduzida de membros nas famílias, envelhecer junto aos seus membros vem se 

mostrando um desafio. Isto, tendo em vista que a sociedade contemporânea, 

impactada preponderantemente pelo trabalho, não tem tempo para coexistir 

com seus velhos. Neste contexto, a autora chama a atenção ao fato de que as 

mulheres que outrora cuidavam dos filhos, pais e avós, foram introduzidas no 

mercado de trabalho e assim esses cuidados foram transferidos às creches e 

aos asilos. Neste sentido, para muitos idosos conviver com os filhos não 

representa prestígio, satisfação ou respeito, tendo em vista que o sentimento 

que predomina é a solidão ocasionada pelo desprezo no ambiente familiar que 

não está preparado para lidar com eles. Um aspecto que corrobora para o 

contrabalanceamento dessa condição é a constatação de que não é raro o 

idoso ser arrimo de família, de modo que sua aposentadoria é fundamental 

para o sustento da casa. Porém, o apoio financeiro não é o único modo como o 
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velho contribui com a família. Ele pode, se for saudável, assumir tarefas 

domésticas e na criação dos netos, para que seus pais possam trabalhar. Essa 

possibilidade traz elementos novos às relações familiares no âmbito dos 

vínculos intergeracionais, como novas trocas afetivas e a coeducação de 

gerações, de tal forma que estas novas configurações são únicas e próprias de 

cada família. 

Como visto, as contingências mundiais alteraram o fluxo natural da 

aposentadoria. Ela era para ser utilizada no lazer, como prêmio pelos anos 

dedicados ao trabalho pelo trabalhador e acaba sendo utilizada como ajuda 

financeira e de força de trabalho no interior da família. Isto porque os filhos não 

conseguem se estabilizar economicamente até o nascimento dos netos. Isto foi 

verificado com Vanda, que ajuda financeiramente um dos filhos que passou a 

morar com ela após a morte do marido. 

“Nós ficamos com ele, ele é um excelente pai de família, mas o que 

ganha não dá pra sustentar a família. Por isso tem que completar. E, assim.... 

Então, é um luta constante.” 

Desta forma, ressalta Attias-Donfut & Segalen (2014), que a visibilidade 

social do idoso é inegável. Isto, tendo em vista que desde o início do século 

XX, a expectativa de vida aumentou em média cerca de 30 anos. Ao mesmo 

tempo, houve uma queda dos índices de fecundidade de tal forma que o 

mesmo está abaixo do nível de substituição das gerações. 

Ou seja, de uma forma global, enquanto a idade das pessoas aumenta, 

o número de nascimentos não está compensando as perdas devido aos 

falecimentos. Dessa forma, está ocorrendo uma modificação temporal no modo 

como as gerações estão se sucedendo. Tomás (2014) entende por geração 

como sendo o intervalo de tempo que compreendido entre o nascimento de 

pais e filhos, que se considera de 20, 25 ou 30 anos em média, dependendo da 

cultura que se estuda. Com efeito, as gerações conectam o tempo pessoal ao 

tempo social, que é comum a todos. 

Nas décadas anteriores as pessoas tinham muitos filhos e os idosos 

viviam até os 55 ou 65 anos, quando muito. Dessa forma, havia uma definição 
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geracional bastante nítida, de maneira que a relação entre netos e vós ocorria 

por poucos anos. Porém, com o aumento da longevidade dos idosos e com a 

redução do número de nascimentos, ocorre uma quebra na sequência das 

gerações. Assim, as novas famílias que se constituem na atualidade são 

compostas por representantes de várias gerações, são as famílias 

multigeracionais. Nestas formações convivem muitas vezes, crianças, 

adolescentes, jovens, adultos, velhos, muito velhos, centenários e ainda, os 

agregados. Destas relações fluem conflitos e contradições entre os mais jovens 

e os idosos, que lidam com tempos diferentes, visões de mundo diferentes, 

realidades diferentes, mas que se encontram e se resolvem na solidariedade 

da família. Nesta nova realidade da expansão da expectativa de vida, surgem 

eventos inéditos, sem que haja preparação dos entes envolvidos para lidar com 

essas situações.  

Fazendo um apanhado em suas memórias e contrapondo com a 

realidade de sua época, Gorz (2004), propõe uma análise do modo como o 

idoso envelhece sob a óptica social. O autor salienta que a idade nos jovens é 

percebida pelos outros e que a juventude se caracteriza pela recusa frente ao 

envelhecimento inevitável.  Essa renúncia não ocorre apenas pelo 

envelhecimento, mas também pela recusa ao que os mais velhos propõem. Do 

conflito de gerações, do embate entre o que já se encontra estabelecido 

socialmente e a carga de desejos, da rebeldia, da busca pela autenticidade do 

jovem, surge a criação de sua identidade. Identidade essa que nasce num 

contexto social alienante diante da realidade estabelecida. Para Gorz, é 

necessário o entendimento de que envelhecer é um destino social e que ele 

não deve dificultar a realização dos projetos pessoais. Para ele, o ato de 

envelhecer pressupõe um diálogo com o envelhecimento e deve ser permeado 

por uma arte que se ocupe da sintonia entre o tempo cronológico, social e 

biológico, e não deve ser visto como algo terminal. 

Neste âmbito, Negri (2001) enaltece o envelhecimento, destacando sua 

beleza, graça e nobreza. Segundo ele o envelhecimento causa nas pessoas a 

ampliação da capacidade de agir, o aumento da simplicidade e da suavidade.  

Para o autor, a morte não é necessária à vida, o que os jovens sonham é com 
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a velhice, não com a morte. Superar a morte é algo que a humanidade deve 

procurar sempre, porque ao cessar esta busca, a morte aproxima. Para ele, a 

imortalidade da alma deve se manifestar através da eternidade das ações 

realizadas. 

Na concepção de Tabboni (2006), a idade é um tempo social que, em 

si, não tem significado, mas é uma construção social que os homens usam 

para identificar as suas necessidades, oportunidades e barreiras que 

acompanham vários estágios do desenvolvimento biológico. Não há ligação 

clara e inquestionável entre a idade biológica, a idade cronológica e a idade 

social, mas há sim uma ligação mútua de interdependência. Em cada idade 

correspondem normas sociais que variam muito, dependendo da posição na 

sociedade e em diferentes períodos históricos, conforme se observa pela 

retomada de diferentes momentos e realidades. Tais normas podem ser 

formais, quando são fixadas idade mínima e máxima para trabalhar, para ir à 

escola, entre outras atividades. A idade social é que define o momento de 

iniciar e abandonar as diferentes atividades significativas da vida. Para o autor, 

o estudo da idade adquire o seu pleno significado quando se investiga os 

conceitos de geração, coorte, curso de vida e de transição. 

Neste contexto, conforme aponta Caradec (2006), a simples 

constatação da existência da velhice não deve ser o suficiente para o 

sociólogo, que deve sobretudo analisar esta construção social. Neste sentido, 

Kohli (1986) infere que o início dessa investigação deve passar pela definição 

de percurso da vida como uma instituição social, ou seja, como o conjunto de 

normas que coordenam a existência. Sob este ponto de vista e, em decorrência 

da modernidade, houve uma institucionalização do curso de vida, tendo em 

vista a grande importância dada a idade cronológica para a definição das 

etapas da vida, que ocasionou uma normalização dos percursos de vida. Esta 

cronologização ocorre por conta da centralidade assumida pelo trabalho, que 

divide a vida em três etapas, uma preparatória para o trabalho, outra de 

trabalho e uma de aposentadoria. Desta forma, esta normalização preconiza 

uma nova organização social, cada vez mais focada no indivíduo e sua 

realização pessoal, em detrimento de seu pertencimento social e familiar. 
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Neste contexto, a institucionalização do curso de vida se apresenta como 

solução de questões importantes nas sociedades contemporâneas. Ela 

colabora para a racionalização das organizações, que organizam o 

gerenciamento de trabalhadores de modo simples e objetivo. Além disso, ela 

facilita a disciplina do trabalhador, que foca seu desempenho na aposentadoria, 

quando este direcionamento é percebido pela organização. 

Tendo isto em vista, percebe-se que as aposentadorias se prestam a 

um papel bastante importante na institucionalização do curso de vida. Tal 

importância é percebida porque elas se apresentam como um reposicionador 

de existência, que separa os trabalhadores da ativa dos recém retirados do 

mundo do trabalho. 

Cabe salientar que, conforme sinaliza Caradec (2006), é à partir do 

final do século XIX que esta concepção de aposentadoria - que se apresenta 

como uma gratificação pelos serviços prestados à sociedade por conta da vida 

dedicada ao trabalho - passa a prevalecer sobre a ideia da aposentadoria como 

forma de proteção contra a invalidez. Logo, no âmbito da cronologização da 

existência desenvolvido por Kohli (1986), é aí que a aposentadoria passa a 

representar a si mesma e não um sintoma de incapacidade física. Ela se 

apresenta como uma compensação moral e institui uma espécie de 

solidariedade pública entre as gerações, visto que ela fundamenta novas 

normas de reciprocidade. 

Com efeito, a aposentadoria é um dos vários elementos de proteção 

social, que se desenvolveram amplamente no pós-Segunda Guerra Mundial. 

Ela se estabelece no compromisso firmado entre patrões, movimentos 

operários e o Estado no sentido de melhorar as condições sociais dos 

trabalhadores e traz consigo benefícios para toda a sociedade. Com a melhoria 

das condições sociais nas últimas décadas, ocorre um significativo aumento da 

duração da vida. Tendo isto em vista, é a partir da institucionalização da 

aposentadoria e de outros mecanismos de proteção social que as pessoas 

passam a ter o ciclo de vida estendido. Em verdade, o estudo do 

envelhecimento está diretamente ligado à emergência do estatuto da 
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aposentadoria e os desdobramentos desencadeados pelo trabalho, no sentido 

de sua garantia. 

Tomando a categoria trabalho no âmbito da cronologização dos tempos 

de vida, Tomás (2012) corrobora com a discussão ao relacionar a atividade 

com a idade. Para ele, envelhecer é algo natural, mas a forma como se 

envelhece, não o é. O modo como se envelhece ocorre em função da 

qualidade de vida que se tem e do lugar que a sociedade reserva para as 

pessoas idosas. 

A questão foi verificada no caso de Belina, que disse ter a saúde um 

pouco abalada por conta das pressões do dia-a-dia quando trabalhava: “[...] a 

correria me trazia um assim, um... eu tive até que fazer um tratamento no 

neuro, porque aquela correria demais acabou me afetando um pouquinho.” 

O trabalho contribuiu para o adoecimento de Belina. As condições de 

vida, permeado pelas experiências profissionais e sociais, dão notícias das 

cicatrizes deixadas nos corpos dos velhos trabalhadores. Com efeito, 

“Envelhece-se no e pelo trabalho, sendo difícil destacar, no processo global, as 

consequências estritamente devidas ao efeito de desgaste profissional.” 

(TOMÁS, 2012, p. 90). Dessa forma, o autor salienta que, inicialmente, as 

pesquisas acerca da ergonomia foram as que mais se destacaram no estudo 

da relação entre atividade e idade. Entretanto, a preocupação com a ergonomia 

vem perdendo espaço para a questão do envelhecimento do trabalhador e, 

mais recentemente, se tem dado atenção especial às questões políticas que 

envolvem o tema, como programas de gestão de idades, carreiras e encargos 

sociais. Tal constatação ocorre no contexto da atual realidade tecnológica, cujo 

trabalhador idoso não acompanha sua velocidade. Desta forma, este 

trabalhador fica ultrapassado muito rapidamente e a sua produção diminui - 

porque ele fica menos ágil, mais fraco, aprende mais lentamente. Como 

consequência, o trabalhador vê as suas condições de trabalho precarizadas 

com medidas de gestão empresarial que desvalem os desdobramentos sociais 

da questão. Neste sentido, as mudanças de departamento e de cargo são das 
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medidas mais utilizadas para tratar do problema do trabalhador idoso nas 

empresas. 

A perda de produção verificada no trabalhador idoso ocorre 

naturalmente devido ao envelhecimento do corpo ou se agrava com as 

doenças que ele adquire, ou não, no próprio trabalho. Neste sentido, Tomás 

(2012) chama a atenção a realidade de que a saúde é um dos fatores que mais 

evidenciam os efeitos da idade do trabalhador. Com a idade no trabalho, o 

trabalhador passa a evidenciar sintomas físicos e problemas de saúde que 

podem ou não representar barreiras para o exercício da profissão e para a sua 

sobrevivência em geral. Esta ideia remete à discussão acerca do 

envelhecimento patológico e suas implicações no âmbito das práticas laborais 

e nas etapas da vida. Como exemplo desta construção, os trabalhadores 

idosos são discriminados por sua condição de estarem envelhecidos, de ter 

seu corpo e mente desgastados por anos de trabalho e não conseguirem mais 

o mesmo desempenho do início da carreira. De fato, esta realidade se 

apresenta de maneira contundente quando se observa a rejeição dos mais 

velhos e a preferência pelos mais jovens nas seleções para os postos de 

chefia. Este tipo de abordagem privilegia apenas as exigências do mundo do 

trabalho, o desempenho profissional, e não leva em conta os aspectos 

socioprofissionais do trabalhador. Desta forma, ao envelhecimento no trabalho 

se encontram atreladas questões relativas à empregabilidade, não apenas 

temas referentes as funções físicas. Em verdade, “[...] a confusão entre doença 

e envelhecimento está instalada muito para além do que é visível em termos do 

âmbito profissional.” (Tomás, 2012, p. 99). 

Assim, promovendo uma análise pelo viés da empregabilidade, faz 

sentido entender que o envelhecimento no trabalho se confunde com a ideia da 

incapacidade vista no século XIX. Neste sentido, o tema é reeditado nas 

discussões acerca do que é ser normal na sociedade atual. Isto, tendo em vista 

a importância que é dada aos profissionais da área médica no sentido da 

determinação de quem está apto ou não para o trabalho ou para a 

aposentadoria. Essa é uma das formas que o mercado encontrou para lidar 

com a problemática do envelhecimento do trabalhador. 
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Segundo Tomás (2012), os profissionais da área médica chegam a ter 

o mesmo poder de decisão de um juiz de direito, decidindo a vida de quem está 

apto ou não para o trabalho ou para a aposentadoria. Num contexto de 

medicalização da existência, a idade é vista como uma patologia. 

Neste sentido, Elias (2001) chama a atenção à necessidade de uma 

reflexão acerca da normalidade. São considerados normais, perante a 

sociedade, os grupos de pessoas saudáveis, com boa capacidade de 

movimentação, com exceção das crianças pequenas.  Esta condição classifica 

os velhos como um desvio da norma social, um obstáculo para a sociedade. 

Isto porque os mais jovens têm dificuldade em entender o que se passa na 

dimensão biológica dos idosos.   Para se adaptar à realidade de dependente, 

os velhos podem apresentar comportamento infantil e ter atitudes consideradas 

estranhas. Para lidar com esse indivíduo não mais adaptado, o natural é que 

ele seja encaminhado a um asilo, seja pela família ou pelo Estado.  Mesmo que 

o atendimento médico nesses lugares seja adequado, há o rompimento da 

convivência com os “normais”, o que faz com que esses estabelecimentos 

possam se tornar lugares de muita solidão. Mesmo que o afastamento social 

no qual os velhos são submetidos aumente, a expectativa de vida tem se 

prolongado. Esse afastamento pode trazer grande sofrimento ao idoso, pois 

isto o separa, na última etapa de sua vida, do convívio da família, dos que ele 

ama, da comunidade. 

Revisitando a questão semântica da terceira idade proposta por 

Guillemard, Caradec (2006) aponta que, com a transformação dos idosos em 

aposentados, estes passam a receber várias nomeações. Além da terceira 

idade, são as pessoas idosas dependentes e, recentemente, os seniors. O 

termo terceira idade faz referência aos clubes de idosos que se difundem à 

partir dos anos 1970 e diz respeito a uma lógica ativista que se opõe a velhice 

e representa uma nova juventude. Esta nova construção social, no caso 

Francês, é delimitada por conta da política da velhice organizada nos anos 

1960-1970 que se preocupa com o padrão de vida dos idosos. As medidas 

tomadas nessa época visam, em suma, deslocar a política da velhice do âmbito 

econômico para o social e direcionar essas medidas a todas as pessoas 



108 

 

idosas, não somente às economicamente fracas. Como resultado, ocorre uma 

forte conexão entre a aposentadoria e a nova arte de viver associada a terceira 

idade. Isto porque os fundos de ação social geridos pelas caixas de 

aposentadoria apresentam novos mercados ao capital, como a organização de 

cruzeiros e os centros de férias. Como consequência, o surgimento da terceira 

idade possibilita a alteração nos laços geracionais de tal forma que a 

autonomia dos idosos passa a ser valorizada e estes passem a recusar o rótulo 

de peso para os filhos. 

Baseado no seu próprio envelhecimento, Bobbio (1997), sugere a 

criação de uma “quarta idade”, isto porque, os octogenários da atualidade 

estão perfeitamente lúcidos e produtivos se comparados com os sexagenários 

de vinte anos atrás. Segundo ele, o envelhecimento biológico só começa a 

pesar aos 80 anos, e esse tipo de envelhecimento é mais difícil de recuperar, 

se comparado com o envelhecimento psicológico.  O autor traça um paralelo do 

papel do idoso nas sociedades tradicionais e nas evoluídas. Ele salienta que, 

nas tradicionais, o idoso ocupa lugar de destaque, por ser detentor de 

sabedoria e experiência. Para as evoluídas, diante das rápidas transformações 

dos costumes, o idoso aparece como sendo o que não sabe se comparado aos 

jovens, que inclusive tem mais facilidade para aprender. Enquanto o mundo 

evolui rapidamente, o ritmo de vida do idoso fica cada vez mais lento. 

Entretanto, esses mesmos idosos, cada vez mais desconectados da realidade, 

aparecem para o mercado como um enorme grupo de novos consumidores, 

que devem ser celebrados pelo seu potencial, como se a velhice fosse uma 

mercadoria como outra qualquer. O autor mostra uma visão sensata e sensível 

das perdas e ganhos trazidos pelo envelhecimento, ganhos expressos, 

sobretudo, na humildade em reconhecer seus próprios limites e tentar 

administrar passado e presente com um olhar justo, o que só está ao alcance 

daqueles que também, como ele com o tempo, ganharam em sabedoria. 

Ademais, a questão da velhice passa a ser interessante no âmbito de 

sua inserção nos mercados de consumo. Nesta realidade, a questão social da 

pessoa idosa é introduzida nas agendas políticas com potência. Não por uma 

questão de solidariedade, mas por uma inferência do capital, que encontra na 
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relação aposentadoria-envelhecimento um enorme potencial econômico a ser 

explorado. 

Numa outra vertente, os aposentados passam a executar tarefas nas 

famílias multigeracionais e a participar na criação dos netos, tendo em vista 

sua experiência e o tempo livre de que dispõem. Tempo este que outrora fora 

ocupado pelo trabalho, no ambiente laboral, agora passa a ser lotado em casa, 

no retorno do trabalhador ao lar. 

Neste reingresso, os avós são os grandes esquecidos, conforme 

sugerem Attias-Donfut & Segalen (2014). Isto porque eles se perdem no meio 

de tantas novidades que incidem sobre a família na atualidade e que ocupam a 

mídia. Entretanto, sua posição assume contornos de grande importância nas 

novas configurações familiares. Para as autoras, os avós são os responsáveis 

pela garantia da transmissão para as crianças da identidade da linhagem, 

enraizada num tempo imemorial. Se antigamente o avô era associado com a 

velhice e à morte próxima, hoje ele, além de ser o criador do vínculo familiar, é 

o lastro, o que garante a transmissão da ancestralidade. É aquele que mostra 

para os netos que não haverá continuidade das gerações fora da família. 

Sendo assim e, com aumento da duração da vida, a fase dos avós ocupa agora 

mais da metade da vida adulta. Soma-se a esta realidade a queda das taxas de 

fecundidade, de modo que apenas essas duas constatações já justificam o 

estudo dos avós. 

Neste mesmo entendimento, Tomás (2014) prossegue a discussão ao 

enaltecer a memória armazenada com os avós. Para o autor, os avós se 

apresentam como a pedra angular identitária “[...] que nos prendem referencial 

e intimamente ao passado, para nos possibilitar ler o presente e defrontar o 

futuro. Os avós têm, por isso, um significado e um profundo sentido que ficou 

depositado em nós” (TOMÁS, 2014, p. 13). Assim, as relações com os avós se 

conectam com representações, de tal forma que se torna importante para o 

pesquisador promover uma ruptura analítica pessoal ao tratar do tema, tendo 

em vista que sentimentos podem emergir na lida e falsear a verdade. 
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Com relação a função dos avós no núcleo familiar, conforme tratado 

por Attias-Donfut & Segalen (2014), ela ainda não está clara, pois depende da 

proximidade dos entes no que se refere a cooperação geracional. Segundo as 

autoras, quando os laços geracionais são fortes, os avós se tornam parceiros 

na educação dos netos, agindo na relação pais-filhos e favorecendo a 

socialização da nova geração. 

Neste sentido, para Tomás (2014), a transmissão exitosa dos 

ensinamentos e valores dos avós para os netos decorre da legitimidade, da 

perenidade e da estabilidade da relação avós-netos. E, no contexto das 

transformações ocorridas na família atual, reforçaram ainda mais a conexão 

com os ascendentes. Efetivamente, os laços que os prendem são poderosos e 

representam uma nova espécie de solidariedade, que provém da relação filial e 

que se prolonga, mas ao mesmo tempo se transmuta e se difere da própria 

relação filial. Para o autor, nas novas famílias intergeracionais modernas, o 

lugar que os avós ocupam é um neo-local, que margeia o eixo principal de 

autoridade pais-filhos, de tal forma que sua autoridade é melhor percebida 

pelos netos. Isto porque a relação entre avós e netos quebra a frieza dos 

sistemas de papeis sociais. Na percepção de Tomás, a transmissão de 

conteúdo é mais eficaz na relação entre netos e avós do que entre filhos e pais 

porque os avós somaram saberes de paciência ao longo da vida, que pesa no 

processo de integração de dados normativos sociais dos netos. Sendo assim, 

“[...] os valores implícitos nas atitudes, e as condutas dos avós perante os 

netos acabam por ser tanto mais persuasivas quanto menos diretivas ou 

impositivas” (TOMÀS, 2014, p. 20). Com efeito, os avós tem condições de 

assumir a responsabilidade que seria dos pais no âmbito da orientação e da 

educação dos netos. Neste sentido, o presente século se propõe a reinserir os 

idosos num novo movimento de relações sociais e familiares, conservando-lhes 

a função primordial da socialização, da regulação e da integração social dos 

elementos familiares. 

Segundo Tomás (2014), a velhice dos dias atuais é diferente da do 

passado, de modo que os avós de hoje não são como os de outrora. A 

deferência aos velhos no passado se justificava, na cobiça pelo seu patrimônio, 
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se rico, ou no respeito contrastante com a pobreza e a miséria, se pobre. 

Entretanto, com “[...] as transformações ocorridas nas sociedades que se 

industrializaram, modernizaram e globalizaram, houve uma reconfiguração do 

lugar e do papel dos mais velhos e dos avós.” (TOMÀS, 2014, p. 15). Nesta 

nova realidade, emerge uma outra solidariedade institucional no seio da família, 

que supera a venerabilidade e a compaixão devotada aos velhos miseráveis do 

passado. Neste novo lugar, os velhos se fazem representar com efetividade 

nas novas configurações familiares, sendo portadores dos valores das 

gerações passadas que corroboram na formação da identidade. Ainda, Tomás 

chama a atenção ao fato de que o lugar ocupado pelos mais velhos depende 

do que no presente se valoriza e, os avós serão sempre a referência diante das 

incertezas do futuro. 

Indicadores populacionais apontam que o número de idosos cresce e 

continuará a crescer rapidamente no Brasil16 (IBGE 2016). Se o país era 

considerado uma nação de jovens, atualmente é uma nação de adultos com 

vistas a se tornar em breve uma nação de idosos. Ainda, numa outra vertente, 

as taxas de fecundidade decrescem. Esta constatação é bastante desafiadora, 

sobretudo porque o sistema de previdência oficial apresenta déficits maiores 

ano após ano. 

Esta é apenas uma das questões socioeconômicas que envolvem as 

pessoas idosas e apresenta uma amostra do grau de importância do tema, 

justificando o estudo da tríade aposentadoria, envelhecimento e proteção 

social. 

Com vistas a este entendimento, as aposentadorias e benefícios 

destinados aos idosos podem ser entendidos como uma poderosa medida de 

proteção social e forma de redistribuição de renda. Isto, observando que elas 

estão presentes em todas classes da sociedade brasileira. Entretanto, esta 

realidade faz toda a diferença, sobretudo para as camadas inferiores, uma vez 

que a aposentadoria é - por vezes - a única fonte de renda para muitas 

famílias. 
                                                             
16

 Estimativa do IBGE aponta que o percentual de idosos no Brasil passará de 7,4% do total da 
população em 2013 para 26,7% em 2060.  
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Logo, a renda dos idosos e dos aposentados é um dos meios que 

possibilita a abertura das famílias às relações intergeracionais e outras formas 

de coabitação, como a com agregados. Nelas, o idoso se insere com 

representatividade ao colaborar com a criação dos netos, contribuindo com os 

afazeres domésticos, com sua renda e de outras formas variadas. Desse 

modo, para Camarano (2009), as trocas intergeracionais podem servir também 

como uma importante forma de valorização do idoso nas sociedades. 

Assim, entende-se que a coabitação do idoso com sua família é uma 

realidade e representa um avanço em relação aos asilos e outras formas de 

segregação dos idosos. Com este entendimento, Alcântara (2009) chama a 

atenção que cuidar do idoso em casa atende a recomendações da 

Organização Mundial de Saúde e é uma tendência mundial. 

Em suma, enquanto o mercado de trabalho se ocupa de segregar o 

trabalhador idoso e considera a idade uma patologia, transmutado na condição 

de avô e no lar, este é recebido com deferência. Lá, os avós adquirem funções, 

responsabilidades e respondem por uma tarefa em que o tempo não pode ser 

determinado e só pode ser exercida por eles, o da transmissão da memória, 

dos valores da família aos netos. 

Nesta dinâmica, todos os envolvidos levam vantagem. Os pais, por 

poderem confiar seus filhos aos cuidados dos avós, pessoas altamente 

comprometidas com o bem-estar dos netos. Os netos, que estarão sob os 

cuidados de pessoas carinhosas, calmas, atenciosas e que estão dispostas a 

fazer suas vontades sem exigir nada em troca. E os avós, que serão úteis, 

amados, estarão protegidos e cuidados nesta fase da vida. Esta relação de 

mutualismo traz benefícios para todos, o que pode ser observado no aumento 

da qualidade de vida dos envolvidos. 

Contudo, chama-se a atenção que estabelecer uma relação 

harmoniosa entre pessoas de gerações diferentes sob o mesmo teto é algo 

bastante desafiador. Envolver tempos diferentes, objetivos diferentes, hábitos 

diferentes, ideias diferentes em prol de uma relação realmente mútua é quase 

impossível.  Neste âmbito, o que se salienta é que nas famílias 
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multigeracionais da atualidade, o idoso é atuante. Antes o velho não tinha 

atividades, dormia cedo e acordava cedo, tomava banho de sol pela manhã, 

tirava um cochilo depois do almoço e não fazia nada a não ser descansar e 

curtir suas doenças. Na atualidade, o idoso é parte integrante das atividades 

maiores da família. Ele tem atividades a realizar e, ao contrário do velho do 

passado, que nas discussões não tinha voz, o idoso da atualidade, questiona e 

está em condições de se auto afirmar. No contexto familiar atual ele é ouvido 

porque a família - via de regra - depende do idoso de alguma maneira. Por 

conta da casa ser dele, por ser ele quem paga a mensalidade da escola dos 

netos, por se depender dele para cuidar dos netos para que os filhos possam 

trabalhar. Condição bastante diferente de outrora, quando o velho era 

segregado no seu quarto ou no asilo, por serem considerados um peso e não 

ter nada a oferecer às suas famílias. Porém, num contexto de racionalização, 

as novas famílias multigeracionais se encontram na condição de se obrigar a 

aprender a lidar com o idoso para que todos possam tirar proveito dos 

relacionamentos. Evidente que, alguns mais, outros menos. 

Se na atividade o tempo era escasso, na aposentadoria ele pode até 

sobrar. A possibilidade da utilização deste tempo de forma prazerosa na 

velhice remete à discussão sobre a qualidade de vida que se tem na atividade. 

Isto, tendo em vista que a pesquisa empírica demonstrou que os aposentados 

estatutários possuem melhores condições de vida que os aposentados 

celetistas. 

 

3. 2. A redução do tempo de trabalho como âncora da Proteção Social 
 

A discussão acerca do tempo de trabalho só faz sentido no nosso 

estudo se considerarmos o período compreendido entre o surgimento do 

capitalismo até os nossos dias. Antes disso, o trabalhador recebia por obra ou 

por atividade realizada, numa relação agradável entre o tempo de trabalho e o 

tempo de vida. Entretanto, com o advento do capitalismo, esta dinâmica mudou 

radicalmente, na medida em que o tempo passou a medir a quantidade de 
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riqueza produzida pelo trabalhador. E, ampliando a discussão segundo Marx 

(2014b), o preço da mercadoria tem seu valor estabelecido pelo tempo de 

trabalho necessário para a sua produção. Logo se percebe a estreita relação 

entre o tempo e o trabalho no modo de produção capitalista.  Sendo assim, a 

investigação dessa relação se faz necessária, tendo em vista a que o tempo de 

trabalho tem sido usado como ferramenta de exploração capitalista e que a sua 

redução representa uma poderosa medida de proteção social. 

No mundo moderno, a discussão acerca da redução do tempo de 

trabalho como forma de proteção social surge no contexto da vitória 

esquerdista de Léon Blum, na França, em 1936, quando “Os patrões entram 

em pânico e veem chegar o reino do poder operário” (CASTEL, 1998, p. 437). 

Nesta época foram institucionalizadas as férias remuneradas, houve a redução 

da jornada de trabalho para 10 horas diárias e aumento de salários. Tais 

conquistas são comemoradas, tendo em vista que a nova realidade 

representava uma enorme contraposição à vivenciada no século XIX. Nesta, 

homens, mulheres e crianças passavam até 16 horas por dia trabalhando ao pé 

de máquinas, por salários de migalhas, numa vida encurtecida por estas 

condições17 (CASTEL, 1998). 

É na sociedade salarial que a relação entre tempo e trabalho passa a 

se tornar bem complexa, tendo em vista a velocidade das alterações ocorridas 

desde a sua instauração, no pós guerra - a partir de meados da década de 

1950. Isto, por conta do desemprego, da eclosão do regime de acumulação 

flexível, da flexibilização das relações de trabalho, do aumento da 

produtividade, da racionalização da organização do trabalho e dos processos 

produtivos. Tais demandas ocorrem, muitas vezes simultaneamente, de tal 

forma que a exploração do tempo de trabalho volta a ser evidente, revivendo a 

discussão sobre a sua redução e como essa medida se estabelece enquanto 

proteção social. 

Entretanto, conforme investigado por Freitas (2006), a discussão 

acerca da redução do tempo de trabalho é bastante incipiente na realidade 
                                                             
17

Condições essas eternizadas nas conhecidas pinturas do pauperismo. 
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brasileira. Inclusive, nos sindicatos, o tema não motiva debates incisivos. Há 

uma defesa teórica poderosa de longa data por parte das organizações 

sindicais, mas que de fato não se materializam em ações políticas no intuito de 

se obter essa redução. Tal retraimento, segundo o autor, se explica por vários 

motivos: O trabalho assalariado não é hegemônico na contemporaneidade 

brasileira, de modo que nem todos os trabalhadores estão submetidos ao 

regime do tempo de trabalho controlado; A ideologia do trabalho prega o 

aumento do tempo trabalhado. Isso, tendo em vista que para grande parte da 

sociedade é um absurdo se reduzir o tempo de trabalho, sendo que na verdade 

o que o país precisa é de gente que trabalhe mais para fazer o país crescer; A 

estrutura do tipo cidadania regulada estabelecida no Estado Social brasileiro 

evitou a efetivação de organizações sindicais autônomas, capazes de lutar por 

um sistema de proteção social moderno com vistas ao bem-estar social, que 

teria na redução do tempo de trabalho uma de suas âncoras; As condições em 

que ocorreu a industrialização, com força de trabalho excedente, levou a baixa 

remuneração dos trabalhadores. Neste âmbito, foi desenvolvido a cultura das 

“horas extras” e das longas jornadas para completar a renda. 

Ampliando o entendimento, Freitas (2006) lembra que muitas vezes as 

discussões acerca da redução do tempo de trabalho convergem para 

discussões acerca de sua flexibilização. Isso, no quadro das modificações no 

plano geográfico-político-econômico-social das últimas décadas - que indicam 

um aumento na taxa de desemprego e direciona o debate acerca das políticas 

sociais - envolvem os trabalhadores para um segundo plano.  

Como exemplo de flexibilização - inserida no contexto das novas 

ferramentas de racionalização dos recursos humanos - tem-se os bancos de 

horas, os bancos de dias, os acordos reduzindo a jornada com ou sem redução 

de salário, suspensão do trabalho aos sábados, semanas alternadas de 40 e 

48 horas, dentre outras modalidades. Neste sentido, essas inovações 

referentes à redução do tempo de trabalho comparecem como medidas de 

caráter defensivo e mesmo assim obtém o aval das Centrais sindicais, tendo 

em vista ser um caminho alternativo às demissões. Ademais, as políticas 

liberais direcionam suas ações de proteção para os desempregados e não à 



116 

 

geração de empregos. Tais atitudes, do patronato, das organizações sindicais 

e sob a égide do aparelho estatal, apresentam “[...] consequências diretas no 

trabalho assalariado e que tem contribuído para a precarização e a 

intensificação do ritmo do trabalho.” (FREITAS, 2006, p. 19). 

Neste cenário crescem as atividades informais - resultante do 

excedente da força de trabalho não incorporado ao setor formal - e se espalha, 

na mesma medida, um forte apelo ideológico no sentido de regularizar tais 

práticas laborais, ocultar os conflitos de classe e o ávido processo de 

exploração da força de trabalho através da cunhagem do termo 

empreendedorismo. Para Silva (2003), a flexibilidade dos trabalhadores se 

construiu como uma condição de sua empregabilidade e se tornou o corolário 

do empreendedorismo popular. 

Desta forma, a precarização vista no trabalho por conta própria se 

desenvolve com força no âmbito do tempo de trabalho. Isto, tendo em vista o 

aumento da duração do tempo de trabalho dos que eram assalariados e se 

tornam donos de seu próprio negócio. Além disso, estes se veem obrigados a 

trabalhar mais intensamente para compensar os ganhos que tinham quando 

eram assalariados. “Assim, a precarização e o fim do assalariamento não 

contribuem para a redução do tempo de trabalho, ao contrário, alargam esse 

tempo.” (FREITAS, 2006, p. 40). 

A redução do tempo de trabalho, na visão de Freitas (2006), traz 

benefícios aos assalariados, por menor que seja ela, pois, representa impor um 

pouco mais de significado à vida do trabalhador. Neste sentido, esse 

significado possibilita maior pertencimento social, fora do ambiente laboral, 

ampliando as possibilidades de crescimento cultural na vida social. Logo, o 

trabalhador passa a ter mais tempo para se dedicar à família, aos amigos, o 

que leva ao aumento da qualidade de vida e reduz os riscos com problemas de 

saúde em decorrência de jornadas extensas no trabalho, reduzindo ainda, o 

número de acidentes e as doenças ocupacionais. Além disso, a redução do 

tempo de trabalho tem valor econômico, tendo em vista que pode representar a 

ampliação da oferta de emprego. Criando novas vagas de emprego, 
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beneficiaria a economia de uma forma ampla, tendo em vista o aumento no 

consumo, que por sua vez faz avançar a produção. 

Assim, os argumentos apresentados pelo autor se mostram 

consistentes, mas pouco estudados no âmbito sindical, que nos debates 

primam pelas argumentações econômicas. Entretanto, as constatações do 

autor puderam ser verificados no âmbito da pesquisa empírica, tendo em vista 

que os TAE´s, de uma forma geral, trabalham menos horas e possuem mais 

benefícios relacionados ao tempo que os celetistas. 

No que diz respeito às horas trabalhadas, a Universidade faculta às 

Unidades a gestão do horário de funcionamento e a carga horária dos 

funcionários. Dos nove entrevistados, seis trabalham ou trabalharam em 

Unidades que adotam a carga horária de seis horas diárias ininterruptas para 

os TAE´s. Sobre as férias, a legislação prevê o parcelamento das férias de 

trinta dias do servidor em até três períodos. Desta forma, é de praxe que o 

funcionário marque estas parcelas emendando com os feriados e finais de 

semana, de tal forma que no final se chegue a 45 dias de férias por ano, ou até 

mais. O calendário letivo prevê que o período de férias acadêmicas se situa 

entre o final de dezembro e o início do ano seguinte, e no mês de julho que se 

tenha um recesso de aproximadamente 30 dias. Neste período, como não há 

aulas e os laboratórios estão fechados, também é de praxe que se proceda um 

revezamento entre os funcionários para não deixar áreas importantes e de 

atendimento ao público desguarnecidas. Neste procedimento, enquanto alguns 

funcionários estão de prontidão na Unidade, outros estão de folga. No outro dia 

ou semana ocorre a troca dos trabalhadores, quem esteve de folga vai ao 

trabalho e quem trabalhou fica de folga. A legislação prevê ainda a 

possibilidade de se requerer licença remunerada para capacitação, 

acompanhamento médico e licença não remunerada para cuidar de assunto 

particular. Ademais, os TAE´s não trabalham aos sábados e tratam da 

flexibilização dos horários para cuidar de assuntos pessoais com os superiores 

imediatos. Estes também são TAE´s, que estão sob o mesmo regime, ou são 

professores, que estão sob uma legislação bem mais aberta no quesito horário 

de trabalho. 
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Esta realidade não significa prejuízo para a sociedade, uma vez que 

havendo a necessidade de se trabalhar mais ou fora do horário, isto é realizado 

de bom grado. Também é comum se observar funcionários que trabalham bem 

mais de 40 horas por semana e, - eventualmente - aos sábados e feriados, que 

trabalham durante o horário de almoço e que estão conectados 24/718 ao 

trabalho. De certa maneira, na Universidade, as demandas de trabalho e a 

forma como o tempo deve ser ocupado para realizar estas demandas são 

arranjadas em função das necessidades da Unidade e da disponibilidade de 

cada funcionário. Neste sentido, o servidor se torna parte ativa nos processos 

de gerenciamento do trabalho, ajudando a decidir como e quando estes 

processos serão realizados. Nesta realidade, o tempo de trabalho e o tempo 

social coexistem, mas de uma forma em que não há prejuízos, nem para as 

necessidades da empresa, nem para as atividades pessoais do trabalhador. 

Neste âmbito, o senso de responsabilidade e pertencimento ao negócio 

emerge naturalmente por parte do trabalhador, com ganhos para todos os 

envolvidos. Cabe ressaltar que esta realidade é para todos, não havendo 

distinção entre um trabalhador que possui ensino fundamental ou superior e 

quem ocupa cargo operacional ou de gerência. Porém, não se pode generalizar 

que o grau de envolvimento com a Universidade é grande por parte de todos os 

funcionários. Entretanto, a estrutura organizacional da Universidade trata de 

separar espontaneamente estes trabalhadores, que usam o tempo para seus 

assuntos pessoais em detrimento das atividades laborais, e os direcionam para 

a execução de atividades e a ocupação de cargos de menor responsabilidade. 

Como consequência da abertura observada no cumprimento da carga 

horária, o funcionário, além de trabalhar, se cuida. Vai ao médico, realiza 

atividades físicas, leva e busca filhos e netos na escola, faz fisioterapia, dentre 

outras atividades. Ou seja, o trabalho, o tempo dedicado ao trabalho é apenas 

uma das várias atividades que a pessoa realiza durante o dia. Ao descrever o 

seu cotidiano, Márcia explica que cuida da mãe doente a mais de 20 anos: 

                                                             
18

 24/7 é uma abreviação que significa "24 horas por dia, 7 dias por semana", geralmente se 
referindo a um negócio ou serviço disponível o tempo todo, sem interrupção. 



119 

 

“E aí a minha mãe, faz mais de 20 anos que a minha mãe, que eu 

cuido dela. Assim, não que ela seja uma pessoa dependente, assim 

fisicamente, mas é uma pessoa que requer cuidados, porque minha mãe 

adoeceu de um problema muito complicado. E aí eu não me casei, nem eu 

nem minha irmã caçula, aí é, eu me vi na responsabilidade de fazer as tarefas 

que ela fazia, entendeu? Então, tipo assim, cozinhar, cuidar da casa, comprar 

remédio pra ela, levar em médico. Tudo passou a ser responsabilidade minha, 

mesmo com meu pai em casa." 

Realidade como esta, de trabalhador levar a mãe ao médico por mais 

de 20 anos dificilmente é verificada na iniciativa privada. Neste regime 

Como efeito, entende-se que a carga horária menor e flexibilizada em 

função das necessidades do funcionário e da instituição, contribui para que a 

qualidade de vida dos TAE´s durante o período da atividade seja melhor que a 

dos celetista em condições semelhantes.  
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4. Considerações finais 
 

“E se cada indivíduo não tivesse mais dinheiro, mas 
tivesse mais tempo para melhor cuidar de sua própria 
vida, da vida de sua comunidade e de sua comuna, não 
estaria todo o mundo em situação melhor? 
Realizaríamos menos trabalhos que nos são indiferentes 
ou que nos pesam e mais trabalhos que nos mobilizam, 
que nos expressam, que nos liberam. Poderíamos nos 
tornar aquelas "individualidades ricas", com capacidades 
muito diversificadas, a que Marx se referia com relação à 
sociedade comunista, na qual "a verdadeira medida da 
riqueza" seria o tempo de que cada um disporia para as 
atividades que livremente escolhesse.” 
 

(André Gorz, 1982) 
 

O presente processo de pesquisa partiu do pressuposto que o estudo 

da aposentadoria não se sustenta sem a investigação simultânea do 

envelhecimento e a proteção social. Este trabalho se propôs ao estudo desta 

tríade, com vistas à investigação do caso dos TAE´s da UFG que estão se 

aposentando ou são recém-aposentados. 

Neste sentido, pretende-se aqui partilhar algumas reflexões que 

emergiram ao longo do processo de análise dos resultados da pesquisa e 

também levantar hipóteses para discussões futuras. 

Ao analisar a historicidade dos eventos, chamou a atenção o fato de 

que as conquistas dos idosos e aposentados são sempre sucedidas de perdas. 

Como exemplo, o abono permanência19, que era adicionado ao salário do 

servidor em condições de se aposentar, e recentemente deixou de ser pago. 

Situações como esta influenciam o planejamento dos que estão se 

aproximando do momento da aposentadoria e foi descrito pelos entrevistados 

da pesquisa empírica. Jane, que se aposentou durante a pesquisa, descreveu 

o corte do abono permanência como sendo um dos motivos de seu pedido de 

aposentadoria. Medidas como estas demonstram que a racionalização 

                                                             
19 Foi instituído pela Emenda Constitucional 41/2003, e corresponde ao valor da contribuição 
previdenciária mensal do servidor que o requerer, desde que tenha cumprido os requisitos para 
aposentadoria e opte em permanecer em atividade. 
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capitalista está atenta a qualquer forma de se subtrair um pouco mais de onde 

for possível. Para sustentar medidas como estas, ocorre a disseminação 

ideológica que apresenta números, gráficos, estatísticas, e que mostram a 

necessidade de se “enxugar” os gastos com os aposentados. Neste processo 

se perde a criticidade qualitativa acerca do que os direitos dos aposentados 

representam e, muitas vezes, a população em geral entende a ideia de que os 

direitos dos idosos e aposentados são privilégios. Como consequência, o 

Estatuto do Idoso é desrespeitado pela própria população, que deveria zelar 

para que a lei destinada ao conforto do semelhante em idade avançada fosse 

cumprida. Isto ocorre, por exemplo, quando não se respeita a preferência do 

idoso na fila do banco ou se finge não ver o idoso em pé à frente dos assentos 

preferenciais no interior dos ônibus coletivos. Porém, há sempre uma 

justificativa. 

Neste sentido, a racionalização invade o campo social, em detrimento 

da solidariedade, e penetra na subjetividade do trabalhador que muitas vezes 

acredita que ele nunca envelhecerá e que também nunca se aposentará. Cabe 

ressaltar que neste movimento os idosos e os aposentados são bastante 

prejudicados, tendo em vista que eles se encontram em situação de fragilidade, 

se comparado com os mais jovens, e a solidariedade à eles deveria ser 

verdadeira e consistente. 

Se isto não fosse o suficiente, o que se vislumbra ao horizonte é pouco 

promissor. Isto, tendo em vista que as premissas do trabalho imaterial se 

apresentam como uma poderosa ferramenta de racionalização e exploração, 

que atravessa o período de atividade do trabalhador até à inatividade. Interessa 

capital nesta fase de expansão do trabalho imaterial, a renda do aposentado 

consumidor, que adquire - por exemplo - pacotes de viagens, que realiza 

empréstimos consignados e compra artigos supérfluos que são oferecidas 24 

horas por dia em canais de vendas na televisão. Não interessa, o trabalhador 

idoso, em final de carreira, prestes a se aposentar. Experiente, porém, 

desconectado do mundo cada vez mais tecnológico e avesso à comunhão 

entre as pessoas. 
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Diante desta perspectiva nada animadora - para dar suporte à 

transição representada pela aposentadoria - resta ao trabalhador idoso em vias 

de se aposentar e aos recém aposentados, as atividades oferecidas por 

associações de aposentados, os programas de preparação para a 

aposentadoria e a realização de trabalho voluntário. Estas iniciativas tem se 

mostrado bastante promissoras no sentido da proporção de bem estar para os 

trabalhadores idosos que se encontram no momento que permeia a 

aposentadoria. Sobre esta questão, o que se observou na pesquisa é que os 

entrevistados que se prepararam para a aposentadoria estavam se adaptando 

bem a ela e suas expectativas também estavam de acordo com a realidade 

que estavam vivenciando. Ademais, verificou-se o mesmo dos entrevistados 

que tinham uma visão positiva e salutar da vida, do trabalho e do uso do tempo 

durante a atividade. Também ficou evidenciado, ao analisar aspectos do 

cotidiano dos entrevistados, que se manter útil e saudável é a chave para uma 

velhice bem sucedida. Tudo isto foi constatado na fala de Ana Maria ao ser 

indagada se seus planos, sonhos expectativas com a aposentadoria antes de 

se aposentar se concretizaram: 

“Eu vou te falar assim, eu acho que eu não dediquei tempo a isso: - 

Senão vou ficar ociosa, eu não tive isso, eu não cheguei a isso. O que eu 

pensava assim, quando eu me aposentar eu vou ter um tempo mais livre, pra 

não ter um tempo assim, tão medidinho como era. Por exemplo, o horário 

disso, daquilo e daquilo. Então eu vou ter um tempo mais flexível e vou ter um 

tempo também pra dedicar um pouquinho também ao outro e a mim também. A 

família e ficar mais junto assim da família. Colocar algumas coisas mais em 

ordem. Termina que no Dia-a-dia parece que 24 horas é muito curto. Mas com 

a aposentadoria parece que o tempo ficou menor (gargalhada). Meus filhos 

falam assim: - Nossa, parece que minha mãe... sei lá, tá mais... tem mais o que 

fazer do que quando não estava aposentada. Tem hora que eu questiono, 

como que eu ia pro trabalho e depois eu estava em casa e depois fazia... não 

sei. Assim, uma sensação de... não sei nem falar, de... de muita atividade. Eu 

não tenho um momento que eu diga: - Eu estou me sentindo ociosa. Eu estou 

sentindo um vazio.” 
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Neste espaço, pretende-se ainda levantar uma discussão envolvendo 

estas questões em concomitância com a questão dos trabalhadores idosos, da 

aposentadoria, do envelhecimento em convergência a uma nova perspectiva. 

Uma perspectiva não vinculada ao trabalho assalariado, mas vinculada ao ciclo 

de vida, pertinente ao momento que o trabalhador deixa de trabalhar para se 

aposentar. Isto, com vistas ao fato de que a aposentadoria é um evento que 

sinaliza a entrada na última etapa da vida do trabalhador e o grande divisor de 

águas da categoria trabalho, pois separa os trabalhadores ativos dos inativos. 

Esta proposta está contida numa divisão que normatiza a existência do 

ser social, do nascimento à morte - considerando-se o curso da vida que 

enfatiza a infância e a adolescência, a vida adulta e a velhice. Neste sentido, o 

trabalho comparece com grande importância para as pessoas, pois, grande 

parte de suas vidas é dedicada à ele. Isto, tendo em vista que a idade escolar 

já é aplicada à preparação para o trabalho, a entrada no mercado de trabalho 

marca o início da vida adulta e a saída dele - pela aposentadoria - marca a 

entrada na última etapa da vida. 

Em verdade, as pessoas não deixam de trabalhar com a 

aposentadoria, no sentido ontológico. Elas se mantém ancoradas no trabalho, 

mas agora de uma forma diferente, não vinculando ao trabalho assalariado - 

um trabalho mercadoria - e sim um trabalho que edifica, fundado na 

solidariedade, no prazer do trabalho. Um trabalho que não é penoso, que 

reflete o desejo do ser e flerta com a arte. Neste sentido a aposentadoria 

representa um novo começo, uma outra etapa que possibilita esse movimento, 

tendo em vista que o principal locus produtor/reprodutor do ser social migra do 

ambiente laboral para a sua casa. Isto representa um retorno à sua condição 

de quando ele era criança, onde a casa também representava este lugar 

primordial, onde o espaço e o tempo alongado eram preenchidos por atividades 

prazerosas e a solidariedade permeava as relações, em uma condição em que 

a criança aprendia as coisas do mundo. 

Assim, este período, que é marcado pela grande movimentação de 

aspectos biológicos, psíquicos e sociais na vida da pessoa concorrem para 
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uma nova etapa, um novo (re)começo, para a vivência de um novo projeto, na 

condição de aposentado. Um (re)começo, num lugar que o trabalhador 

conhece da infância, mas que recebe um outro ser, não mais uma criança, mas 

um ser amadurecido, maltratado pelo tempo e pelo trabalho em seus últimos 

dias. Casa esta que o receberá com deferência ou desprezo, dependendo da 

configuração familiar e da qualidade dos laços estabelecidos pelo idoso ainda 

na atividade, com os seus. Nesta nova condição o idoso regressa ao lar de 

uma forma diferente, tendo em vista que o tempo voltará a ser comprido sem 

as obrigações do emprego e saber fazer uso dele será uma das coisas mais 

importantes nesta fase da vida. 

Realizando uma análise acerca da questão da saúde, o esperado é 

que o idoso tenha uma vida com saúde o máximo de tempo possível. Desta 

forma, haverá a possibilidade dele desfrutar a vida com qualidade e dignidade 

por bastante tempo. Porém, problemas ocasionados por doenças crônicas e 

relacionadas com o estilo de vida, como diabetes e a pressão alta, se arrastam 

por décadas e diminuem a qualidade de vida dos idosos e de sua família, 

dificultando a realização de seus projetos até a morte inevitável. Com este 

entendimento, doenças crônicas deveriam ser atacadas pela via da prevenção 

pelo Estado, com legislações mais duras aos produtores de alimentos e com 

campanhas incisivas que mostrassem a importância de se manter hábitos de 

vida saudáveis - por exemplo. 

A cultura da prevenção deveria ser uma constante para as pessoas 

desde a infância. Neste sentido, que políticas educacionais tratem do tema 

transversal da “cultura das prevenções” nas escolas, abordando questões 

como a saúde, a educação financeira, a prevenção da violência, o 

envelhecimento e a aposentadoria. Ademais, entende-se que o estudo 

realizado poderia ser ampliado para investigar os envolvidos por mais tempo, 

principalmente após a aposentadoria. Isto, no intuito de se verificar se os 

padrões descritos por Fonseca (2009) em sua pesquisa se consumariam na 

realidade brasileira, e se os aposentados realmente se cansariam de estar 

aposentados com o passar do tempo - como os portugueses. Também, que se 

realizem estudos comparativos entre os trabalhadores aposentados celetistas e 
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estatutários, no intuito de se apreender as realidades e diferenças entre os 

regidos por esses dois regimes. Isto, tendo em vista que o presente estudo 

apontou para uma melhor qualidade de vida dos estatutários sobre os 

celetistas - por conta da renda ser maior, pela estabilidade no emprego e pela 

qualidade da utilização do tempo durante a atividade. Com este entendimento, 

a redução do tempo de trabalho se conecta ao trabalho e se porta como uma 

âncora de proteção social - num mundo tão sem proteção - para que seja 

possível viver o que foi imaginado por André Gorz. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 

1. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO TERMO DE 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Orientações Gerais e Modelo indicado principalmente às pesquisas nas áreas de Ciências 
Humanas,  

Ciências Sociais Aplicadas, Linguística, Letras e Artes e Engenharias.  
 
 

2. O cabeçalho e o rodapé deste documento devem ser identificados pelo vínculo 
institucional do(a) proponente da pesquisa, havendo então referência à instituição 
(universidade/órgão/faculdade/programa de pós-graduação); 

3. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido/TCLE é o documento no qual é 
explicitado o consentimento livre e esclarecido do participante e/ou de seu 
responsável legal, de forma escrita, devendo conter todas as informações 
necessárias, em linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento, para o mais 
completo esclarecimento sobre a pesquisa na qual se propõe participar; 

4. Definição de “Consentimento Livre e Esclarecido” - anuência do participante da 
pesquisa e/ou de seu representante legal, livre de vícios (simulação, fraude ou 
erro), dependência, subordinação ou intimidação, após esclarecimento completo e 
pormenorizado sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios 
previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar; 

5. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido deverá ser elaborado em duas 
vias, rubricadas em todas as suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo 
convidado(a) a participar da pesquisa, ou por seu representante legal, assim como 
pelo(a) pesquisador(a) responsável, ou pela(s) pessoa(s) por ele delegada(s); 

6. Em pesquisas envolvendo crianças, adolescentes, portadores de perturbação ou 
doença mental e pessoas em situação de substancial diminuição em suas 
capacidades de consentimento, o TCLE deverá ser assinado por seus 
representantes legais, sem suspensão do direito de informação dos indivíduos, no 
limite de sua capacidade, que devem confirmar sua anuência em Termo de 
Assentimento Livre e Esclarecido/TALE (modelo disponível em outro arquivo); 

7. A seguir encontra-se à sua disposição uma sugestão de modelo para composição 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Adeque a redação do modelo 
sugerido e remova as orientações ao(à) pesquisador(a) e os campos sinalizados 
em vermelho. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), 
da pesquisa intitulada “Aposentadoria: o novo começo, expectativa e 
realidade. Uma análise com servidores técnicos-administrativos da UFG”. 
Meu nome é Fleide Wilian Rodrigues Alves, sou o pesquisador responsável e 
minha área de atuação é Trabalho, emprego e Sindicatos. Após receber os 
esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do 
estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, 
sendo que uma delas é sua e a outra pertence ao pesquisador responsável. 
Esclareço que em caso de recusa na participação você não será penalizado(a) 
de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa 
poderão ser esclarecidas pelo(s) pesquisador(es) responsável(is), via e-mail 
(fwralves@ufg.br, rafreitas@ufg.br) e, inclusive, sob forma de ligação a 
cobrar, através do(s) seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (62) 3209-6299 / (62) 
9294-3426. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante 
desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62) 3521-1215.  
 
1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 
 
1.1 Título: Aposentadoria: o novo começo, expectativa e realidade. Uma análise com 

servidores técnicos-administrativos da UFG. 
A presente pesquisa se justifica pelo fato de que dados divulgados recentemente 

pelo IBGE (2010) revelam que a população de idosos no Brasil cresce na 
medida em que a expectativa de vida do brasileiro também aumenta. Dessa 
forma, torna-se necessário investigar o significado da aposentadoria para 
esses indivíduos, como ocorre o processo de se aposentar e estar recém-
aposentado em nosso meio, visto que, a realidade da aposentadoria é um 
fenômeno novo e poucos estudos sociológicos acerca dessa condição foram e 
estão sendo realizados no Brasil. A literatura também é escassa e poucos são 
os cientistas que se propõem a pensar sobre o tema. Diante disso, o corpo de 
funcionários ativos e inativos das universidades federais constitui um espaço 
de investigação das questões bio-psico-sociais que permeiam os indivíduos e 
suas relações no período compreendido entre a pré e pós-aposentadoria. 

Assim, esta pesquisa tem como objetivo geral, analisar aspectos da 
realidade social dos 
trabalhadores que estão decididos a se aposentar em até um ano e os que já 
se 
aposentaram a até no máximo um ano, utilizando como universo de estudo os 
Técnicos 
Administrativos da Universidade Federal de Goiás (UFG). Em suma, pretende 
destacar como e porque ocorreu a decisão do trabalhador de se aposentar; 
Relatar quais são os planos e as expectativas com relação ao momento 
imediato e futuro próximo ao da aposentadoria do trabalhador; Verificar se os 
planos e as expectativas dos recém-aposentados se concretizaram; Relacionar 
como o indivíduo faz uso do tempo livre, qual a sua visão dos que trabalham e 
como ele realiza outras atividades não laborais, antes e após a aposentadoria. 
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Esta pesquisa entrevistará 5 (cinco) funcionários Técnicos Administrativos da UFG 
que se aposentaram a menos de um ano e 5 (cinco) que estarão em condição de se 
aposentar em até um ano. Nestas entrevistas serão coletados - de acordo um roteiro - 
dados referentes aos aspectos da realidade social dessas pessoas. Em seguida esses 
dados serão analisados tendo como base uma bibliografia que fundamentará a sua 
interpretação. Ao final, o produto dessa atividade comporá uma dissertação de acesso 
público que poderá ser consultada para diversos fins a partir de Maio de 2016, como 
responsável pela pesquisa ou na coordenação do Programa de Pós-graduação em 
Sociologia da Universidade Federal de Goiás. As entrevistas serão gravadas em áudio 
e deverão ser realizadas em lugar limpo, organizado, com o mínimo possível de 
barulho, interferências externas e deverá ter duração aproximada de 30minutos. 

O conteúdo dessa entrevista é garantido por sigilo, bem como o anonimato 
dos participantes. 

Em qualquer fase da pesquisa o participante poderá se recusar a participar, 
retirar o seu consentimento ou se recusar a responder questões que lhe causem 
constrangimento sem sofrer penalidade alguma. 
 
1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 
 
Eu, ................................................................................................................., 
inscrito(a) sob o RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, 
concordo em participar do estudo intitulado “Aposentadoria: o novo começo, 
expectativa e realidade. Uma análise com servidores técnicos-
administrativos da UFG”. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que 
minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente 
informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a) responsável Fleide Wilian 
Rodrigues Alves sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela 
envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 
participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento 
a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, 
portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima 
descrito. 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 
 

___________________________________________________________________ 
Assinatura por extenso do(a) participante 

 
__________________________________________________________________ 

 
Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 

 
 

Testemunhas em caso de uso da assinatura datiloscópica 
 

 
 

________________________________________________________ 
 
 

________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista (Servidor antes de se aposentar) 
 

Roteiro de Entrevista  

I - Dados Pessoais 

1. Nome: 
_______________________________________________________________ 

2. Data de Nascimento: ____/____/____ idade: _______ 

3. Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino  

4. Escolaridade 

( ) Ensino Fundamental Completo ( ) Ensino Fundamental Incompleto 
( ) Ensino Médio Completo ( ) Ensino Médio Incompleto 
( ) Ensino Superior Completo ( ) Ensino Superior Incompleto 
( ) Pós-graduação Completo ( ) Pós-graduação Incompleto 
( ) Especialização   ( )Mestrado  ( ) Doutorado 
 
5. Estado Civil ou situação conjugal 

( ) Casado ( ) Viúvo ( ) Separado ( ) Solteiro 
( ) Vive com um (a) companheiro (a) ( ) Vive sozinho (a) 

6. Se é separado(a) ou viúvo(a) há quanto tempo? _____________ anos 

7. Com quem mora? 

( ) sozinho ( ) com cônjuge ( ) com filhos ( ) com cônjuge e filhos 
( ) outro(s):________________ Total: __________ 

8. Qual a sua renda aproximada em salários mínimos (SM)? 

( ) até 1 SM 
( ) 1 a 3 SM 
( ) 3 a 5 SM 
( ) 5 a 10 SM 
( ) 10 a 20 SM 
( ) acima de 20 SM 

9. Você ajuda financeiramente sua família (filhos, netos, parentes, afilhados)? 

( ) Sim, como?_________________________________________ ( ) Não 

10. Você ajuda sua família com os afazeres do dia-a-dia (filhos, netos, 
parentes, afilhados, etc.)? 

( ) Sim, como?_________________________________________ ( ) Não 

 

11. Você realiza algum trabalho voluntário? 
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( ) Sim, ajuda financeira ( ) Sim, ajuda com força de trabalho, de que maneira? 
_____________________________________________________ ( ) Não 

II - Trajetória laboral do servidor antes de se aposentar  

1) Fale-me sobre sua experiência de trabalho, com quantos anos começou a 
trabalhar e em que? 

2) Como você entrou, quando, e qual o seu trajeto no serviço público? 

3) Quanto tempo falta para você se aposentar? 

4) Porque você decidiu se aposentar? 

5) Qual o significado da aposentadoria para você? 

6) Quais os seus planos/sonhos/expectativas/preparação do presente até o 
momento da aposentadoria? 

7) Você está se preparando financeiramente para a aposentadoria? Como? 

8) De que maneira você usa hoje e como pretende utilizar o seu tempo livre 
após a aposentadoria? 

9) Como é hoje a sua relação com seus amigos? E com seus filhos, netos e 
demais parentes? 

10) O que você espera do futuro, após a aposentadoria? 
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevista (Servidor depois de se aposentar) 
 

Roteiro de Entrevista 

I - Dados Pessoais 

1. Nome: 
_______________________________________________________________ 

2. Data de Nascimento: ____/____/____ idade: _______ 

3. Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino 

4. Escolaridade 

( ) Ensino Fundamental Completo ( ) Ensino Fundamental Incompleto 
( ) Ensino Médio Completo ( ) Ensino Médio Incompleto 
( ) Ensino Superior Completo ( ) Ensino Superior Incompleto 
( ) Pós-graduação Completo ( ) Pós-graduação Incompleto 
( ) Especialização   ( )Mestrado  ( ) Doutorado 
 
5. Estado Civil ou situação conjugal 

( ) Casado ( ) Viúvo ( ) Separado ( ) Solteiro 
( ) Vive com um (a) companheiro (a) ( ) Vive sozinho (a) 

6. Se é separado(a) ou viúvo(a) há quanto tempo? _____________ anos 

7. Com quem mora? 

( ) sozinho ( ) com cônjuge ( ) com filhos ( ) com cônjuge e filhos 
( ) outro(s):________________ Total: __________ 

8. Qual a sua renda aproximada em salários mínimos (SM)? 

( ) até 1 SM 
( ) 1 a 3 SM 
( ) 3 a 5 SM 
( ) 5 a 10 SM 
( ) 10 a 20 SM 
( ) acima de 20 SM 

9. Você ajuda financeiramente sua família (filhos, netos, parentes, afilhados)? 

( ) Sim, como?_________________________________________ ( ) Não 

10. Você ajuda sua família com os afazeres do dia-a-dia (filhos, netos, 
parentes, afilhados, etc.)? 

( ) Sim, como?_________________________________________ ( ) Não 

 

11. Você realiza algum trabalho voluntário? 
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( ) Sim, ajuda financeira ( ) Sim, ajuda com força de trabalho, de que maneira? 
_____________________________________________________ ( ) Não 

 

II - Servidor depois de se aposentar 

1) Fale-me sobre sua experiência de trabalho, com quantos anos começou a 
trabalhar e em que? 

2) Como você entrou, quando, e qual o seu trajeto no serviço público? 

3) A quanto tempo você está aposentado? 

4) Porque você decidiu se aposentar? 

5) Qual o significado da aposentadoria para você? 

6) Quais eram os seus planos/sonhos/expectativas/preparação até o momento 
da aposentadoria, e agora, o que se concretizou e o que não se concretizou? 

7) Você se preparou financeiramente para a aposentadoria? Como? 

8) De que maneira você utiliza o seu tempo livre hoje e Como você usava esse 
tempo antes de aposentar? 

9) Como é hoje a sua relação com seus amigos? E com seus filhos, netos e 
demais parentes? 

10) O que você espera do futuro, como aposentado? 


