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TEMPO DE PARAR: entre o trabalho e a idade 

 

Adriana de Oliveira Alcântara1 
 

 
RESUMO 
 
O pressuposto deste artigo é que a velhice não foi pensada no 
mundo do trabalho, que não diz respeito a quem não a 
alcançou. Porém, envelhecer não acontece de repente. Assim, 
as reflexões se voltam ao envelhecimento da população de um 
modo geral e, em particular, a brasileira e apontam para a 
emergência de um modelo inovador de política social, 
especialmente à aposentadoria, pois não se sustenta mais o 
modelo de seguro social bismarckiano, atualmente 
predominante na previdência social brasileira e ainda com 
perdas de direitos, frente à lógica neoliberal.  
 
Palavras-chave: Trabalho. Aposentadoria. Velhice. 
 
ABSTRACT 
 
The assumption of this article is that old age was not thought of 
in the world of work, that does not concern those who do not 
reach. But age does not happen suddenly. Thus, the reflections 
turn to the aging population in general and in particular the 
Brazilian and pointed to the emergence of an innovative model 
of social policy, especially in retirement, because no longer 
holds the bismarckian social insurance model, currently 
prevailing in the Brazilian social security and with loss of rights, 
against the neoliberal logic. 
 
Keywords: Work. Retirement. Old Age. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Doutora. Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza (FAMETRO). E-mail: 

alcantara2002@yahoo.com.br 



 
 

 
 

2 
 

                  

 
 
1- INTRODUÇÃO 

[...] Seu sonho é sua vida 
E a vida é o trabalho 

E sem o seu trabalho 
Um homem não tem honra 

E sem a sua honra 
Se morre, se mata 

Não dá pra ser feliz... 

 
GONZAGUINHA 

 

Inicio com a epígrafe acima na intenção de refletir sobre o trabalho através do 

não-trabalho, ou seja, como pensar a vida diante de um rompimento tão brusco, haja vista 

que, não muito raro, na nossa sociedade, o tempo de parar não é planejado?  A ideologia 

capitalista voltada ao valor trabalho coloca os aposentados na condição de improdutivo, um 

marco tão forte quanto à chegada da velhice, condição também esta contraditória com o 

mercado economicamente produtivo: os velhos2 passam a ser um estorvo, sendo-lhes 

reservados papéis de menos-valia. 

Ainda se faz presente a correlação da aposentadoria com a invalidez ou 

incapacidade para a vida laboral e, certamente, essa analogia provoca certo pesar aos 

trabalhadores quando se deparam com este marco, visto que, afeta, sobremaneira, suas 

subjetividades. ―[...] Eles não são mais úteis à sociedade de produção, não têm mais o 

mesmo status, nem o mesmo valor no grupo social. Isto pode acarretar um comportamento 

de afastamento, isolamento‖ (SANTOS, 1990, p. 26). 

No que se refere às teorias sociológicas do envelhecimento, é a partir da década 

de 1960 que os estudiosos começaram a explicar o processo de envelhecimento social e 

suas relações com a sociedade moderna, a exemplo da Teoria do Desengajamento, 

elaborada por Cummings e Henry, mas muito criticada, visto que defendia o afastamento, 

um momento universal, inevitável, esperado e aceito por todos da sociedade, ou seja, um 

acontecimento espontâneo e natural, sendo o velho percebido como um agente passivo do 

sistema social (PACHECO, 2005).  

                                                           
2
 Com relação ao aspecto cronológico, neste estudo é considerado velho o indivíduo com 60 anos de 

idade ou mais, tal como preceitua a Política Nacional do Idoso – PNI. Entretanto, é óbvio que a 
demarcação do corte etário é por demais limitada quando se pretende conceituar quem é velho, haja 
vista o caráter heterogêneo desse segmento ao se focalizar, por exemplo, gênero, origem étnica, 
condição socioeconômica e o fato de as pessoas viverem em países industrializados ou em 
desenvolvimento, em centros urbanos ou rurais. Quer dizer, envelhece-se de maneira diversa e, 
portanto, ser velho não está restrito à quantidade dos anos vividos. 
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Outra teoria, a da modernização, desenvolvida por Cowgill e Holmes, em 1972, 

analisa a velhice nas sociedades industrializadas, afirma que os processos de 

modernização, industrialização e urbanização, concomitante à nuclearização da família, 

teriam provocado o rompimento das relações intergeracionais nas sociedades tradicionais. 

Deste modo, os velhos se tornaram um peso para a família e para o Estado, contrastando 

com uma época onde eram respeitados na comunidade em que viviam, haja vista a 

condição de serem os portadores da memória e legitimados como experientes e sábios. 

Portanto, neste sentido, teriam uma vida insignificante.  

Contudo, apesar das críticas, tais teorias refletem um posicionamento ainda 

frequente na sociedade que concebem o velho3 como um problema. É recorrente a 

percepção de que a postura individualista, própria da modernidade, determinaria no 

cotidiano dos velhos a perda de papéis tradicionais na família, que hoje se define por 

arranjos inovadores, provocando assim, isolamento, depressão e espera pela morte. 

Presume-se ainda que, esse público não se adaptaria a um contexto de constantes 

mudanças. 

 A esse respeito, Debert (1999) faz referência ao conceito de curso de vida pós-

moderno, empregado por Moddy3, o que significa dizer que, as transformações definidoras 

do contexto contemporâneo relativizam comportamentos apropriados para cada fase do 

ciclo de vida, sinalizando a emergência de uma sociedade em que a idade não é essencial 

e, nesse aspecto, vislumbra-se um ethos pós-moderno, o qual rompe com determinismos 

biológicos, físicos, psicológicos e sociais. 

Para a autora ora citada, especialistas em envelhecimento discutem os múltiplos 

ângulos em que a velhice e o envelhecimento do mundo moderno se colocam como 

desafios públicos e privados, no seio do Estado, da sociedade, dos grupos, das famílias e 

dos indivíduos entre muitos outros espaços específicos.  

Nesse debate, de modo constante, a questão de indicadores sociais de 

diferentes ordens, desde as condições sociais de vida, de moradia, educação, saúde até as 

dimensões de direitos e de deveres, encontram-se em jogo. Não por acaso, tal debate se 

institui. Trata-se de pensar o mundo moderno como um contexto que por sua modernização 

e alcance tecnológico, alterou a realidade do envelhecer, agora, prolongado em termos da 

                                                           
3
 Assumo o termo velho por esta categoria redimensionar com maior clareza as representações pelas 

quais a velhice vem passando. Como o sujeito do processo da velhice são os velhos, descarto 
quaisquer expressões eufemísticas que tendem a obscurecer determinado contexto o qual não é 
posto naturalmente, mas construído social, cultural e historicamente. 
3
 MOODY, H.R. (1993). ―Overiew: What is Critical Gerontology and Why is It Important?‖ In: COLE, T. 

R. et ali (Orgs.). Voices and Visions of Aging: Toward a Critical Gerontology. New York, Springer. 
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expectativa de vida de diferentes sujeitos sociais, dando origem a uma nova ordenação do 

envelhecimento, fato que passa a demandar exigências econômicas, sociais e políticas as 

mais diversas. 

2. O ENVELHECIMENTO E A EMERGÊNCIA DE UMA POLÍTICA INOVADORA 

O envelhecimento populacional é um dos grandes desafios para o mundo do 

novo milênio e em particular, para os países em desenvolvimento, tendo em vista que a 

transição demográfica está se consolidando num curto período de tempo, ou seja, um 

crescimento com projeção de 25 anos, contrastando com países europeus, como na França, 

por exemplo, onde o aumento da proporção de idosos (7% para 14%) se deu em 120 anos4 

(ALCÂNTARA, 2004). 

Este prolongamento da vida humana implica em mudanças no contexto 

socioeconômico brasileiro. Os custos da nova pirâmide etária exprimem um quadro 

alarmante e desafiador para a sociedade civil e para o Estado, especialmente num país que 

ainda se auto define como ―jovem‖. 

É justamente para esse aspecto que Camarano (1999) chama atenção, pois a 

transição demográfica no Brasil é vista com preocupação pelo fato de provocar alterações 

no perfil das demandas por políticas públicas, apresentando desafios para o Estado, a 

sociedade e a família. Como afirma Touraine5 (apud DEBERT, 1999, p. 13), ―[...] não é 

possível falar na velhice sem se falar na aposentadoria, na doença, na família, no Estado, 

nos impostos [...]‖. 

Ao se analisar a conjuntura brasileira, compreende-se que a questão social6 da 

velhice e a do envelhecimento está vinculada ao nosso modelo de produção econômica. 

Como discorre Magalhães (1987, p. 48): 

                                                           
4 No Brasil, em 2050 chegaremos a 60 milhões contra os 21 milhões de idosos de hoje, com uma 

expectativa de vida de 74 anos. Em 2000, o total de idosos no mundo era de 600 milhões. No ano 
2050, serão 2 bilhões: um aumento de 350%. A população como um todo terá, no mesmo período, 
aumentado de 6 para 9 bilhões ou seja, 50 % de aumento. E será nos países em desenvolvimentos 
onde este aumento será maior – dos 400 milhões em 2000 para 1,7 bilhão em 2050 (KALACHE, 
2009). 
5
 TOURAINE, A. (1986). ―Prefácio‖. In: GUILLERMART, A. M. Le déclin du social: formation et crise 

de politiques de la vieilesse. Paris, PUF. 
6
 
 
Assumo o termo questão social tal como emprega MOTA (2002, p.35): ―Sua emergência vincular-

se-ia ao surgimento do capitalismo e à pauperização dos trabalhadores, e sua constituição, enquanto 
questão política, foi remetida ao século XIX, como resultado das lutas operárias, donde o 
protagonismo político da classe trabalhadora – à qual se creditou a capacidade de tornar públicas as 
suas precárias condições de vida e trabalho, expondo as contradições marcam historicamente a 
relação entre o capital e o trabalho. 
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A velhice excluída e abandonada, o envelhecimento precoce e o pseudo-idoso, são 
aspectos do modelo econômico excludente que foi praticado no país nas últimas 
décadas e sua solução corresponde à intensidade das medidas que forem tomadas 
para que a produção econômica cresça com o bem-estar social, e não seja criador 
das disparidades regionais e das concentrações sociais de riqueza que tem 
caracterizado o processo distributivo do país. 

O mundo globalizado, da velocidade, não coaduna com a velhice, vista como 

sinônimo de inatividade. Entendo que o desafio é o velho manter-se sujeito, frente a sua 

despersonalização a partir de sua invalidez, segundo a lógica capitalista:  

A desvalorização do mundo humano aumenta na razão direta do aumento do valor 
do mundo dos objetos. O trabalho não cria apenas objetivo; ele também se produz a 
si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria, e, deveras, na mesma proporção 
em que produz bens (MARX, 1980, p.36). 

A despeito deste assunto, é importante destacar o grande clássico de Simone de 

Beauvoir escrito nos anos 1970, A velhice. Dentre um dos focos, a autora se debruça sobre 

a situação dos velhos franceses e, por extensão, ao mundo ocidental de ideologia 

capitalista, interpretando que, possivelmente, muito pior do que o tratamento dispensado a 

tal segmento naquele período, fosse a maneira como a sociedade tratava costumeiramente 

seus trabalhadores. 

Ao se referir sobre o sistema de produção, é mister considerar a divisão de 

classes que distingue os as duas categorias de velhos – aqueles, cuja velhice é mais 

favorecida, tendo em vista os aparatos disponíveis como alimentação saudável, assistência 

médica, apesar das limitações biológicas, mas a pior limitação é a social, onde se configura 

a outra categoria, privada das necessidades mais básicas. Neste sentido, Beauvoir (1990, 

p.261) corrobora:  

Todas as civilizações conhecidas caracterizam-se pela oposição entre uma classe 
exploradora e classes exploradas. A palavra velhice representa duas espécies de 
realidades profundamente diferentes se considerarmos esta ou aquela. 

E esta invenção de ―melhor idade‖?! Ninguém quer envelhecer. Portanto, trazer à 

tona a desigualdade brasileira, é oportuno para pensar as condições de vida na velhice e 

aqui, cabe a comparação de Hôte (1988, p.17) em seu livro Brasil: uma política para a 

velhice já: 

[...] a senhora rica que passeia com cãozinho na praia de Copacabana e a senhora 
idosa pobre que cuida dos netos nas vilas operárias e nas favelas da periferia das 
grandes cidades brasileiras, depois de ter trabalhado muitos anos como empregada 
doméstica. 

 

O fato é que as pessoas são valorizadas em função do que fazem e a velhice, 

como encerramento do ciclo vital, não foi planejada pelo mundo do trabalho, com exceção 

da aposentadoria, transformada como um ―prêmio‖ (PACHECO, 2005). A propósito, em 

2010, ao tomar posse, o ministro da Previdência relaciona a sua pasta a um ―abacaxi‖. Face 
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ao contexto contemporâneo da mundialização financeira, apesar dos avanços inegáveis, a 

longevidade representa um risco, porém, quantos anos a sociedade pode suportar que a 

pessoa viva com aposentadoria? Os ditos ativos dirão: ―até quando teremos que trabalhar 

para pagar os aposentados?‖ 

Vale destacar um dado importante: a proporção de contribuintes para cada 

aposentado na década de 1960 era de 8 brasileiros trabalhando para 1 aposentado e o 

tempo em que viviam eram, em média, 18 anos. Esse período subiu para 23 anos, 

significando mais despesas para a Previdência ou como o então ministro nomeou, um 

―abacaxi‖, ressaltando que, segundo as projeções, a relação de contribuinte para 

aposentado será de 1 para 1 em 2030 (ALCANTARA, 2004).  

Deste modo, o ritmo de envelhecimento brasileiro, o que mais cresce do que 

outros países, exige medidas urgentes e inovadoras em face desta nova realidade 

demográfica, visto que os modelos de políticas dos países envelhecidos não servirão de 

referência. Reproduzi-los significaria repetição, ou seja, poucos privilegiados e a grande 

massa excluída (KALACHE, 2014). 

Reinventar o curso de vida é a grande tônica. Retomando a questão da 

aposentadoria, esta deverá ser o foco de mudança, pois como bem reflete o autor ora 

referido, hoje não se sustenta mais o modelo de seguro social proposto em 1883, pelo 

Chanceler Bismarck, atualmente, predominante na previdência social brasileira. Naquele 

contexto da Alemanha, pela lógica capitalista, fazia sentido o trabalhador aposentar-se aos 

65 anos, até porque não eram muitos que alcançavam esta idade e quando atingiam, 

estavam debilitados e, portanto, passavam pouco tempo como beneficiários do Estado. 

A despeito das políticas sociais, na ordem do dia, trabalho e aposentadoria 

refletem o impacto das reformas do Estado, de modo a repercutirem nos direitos adquiridos, 

resultado de todo um movimento coletivo e histórico. Em decorrência deste cenário, de 

interesses contrários, urge a defesa, bem como ampliação das conquistas para a população 

brasileira em oposição às reformas neoliberais (BEHRING; BOSCHETTI, 2006). 

Vale lembrar que a Reforma do Estado brasileiro se consolidou em função das 

transformações globais consubstanciadas nas diretrizes neoliberais, caracterizada pela 

restrição das despesas públicas, rumo a uma finalidade principal, ou seja, ser ―(...) uma 

intervenção estatal que financia a reprodução do capital, mas não financia a reprodução do 

trabalhador‖ (OLIVEIRA, 1990, p. 46). 
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Tal reforma se implantou a partir da política dos organismos internacionais e 

assim foi legitimada pela Emenda Constitucional – EC no. 20 a qual sistematizou o regime 

estendido à reforma previdenciária em detrimento dos trabalhadores, como bem expõe 

Alves (2002, p. 51): 

[...] a desvinculação dos reajustes dos benefícios previdenciários do salário mínimo 
(para o Regime Geral da Previdência) e a possibilidade da Previdência 
Complementar para os Servidores Públicos. Para todos aboliu-se, observando-se as 
regras de transição, o tempo de serviço, estipulando-se o tempo de contribuição e 
este, ‗casado‘ com uma idade mínima que passou a ser exigida. Também foi 
instituído o fator previdenciário para os trabalhadores da iniciativa privada que leva 
em conta a expectativa de sobrevida, isto é, quanto mais cedo a pessoa se 
aposentar, menos recebe. Quanto mais tarde, mais recebe, observado o teto 
máximo do INS

7
.  

No que tange a este assunto, convém mencionar os governos de FHC e Lula, 

visto que os mesmos afirmaram que a aposentadoria, socialmente, não é capaz de 

subvencionar aqueles que lhe têm direito. Ademais, a direção se volta ao distanciamento do 

Estado para com o conjunto da população, tendo em vista o repasse desse filão para o 

sistema financeiro. 

Na conjuntura atual, como já dito, o aposentado vive muitos anos e, é para esta 

questão que aponto a problematização do presente artigo. Sendo o trabalho construído 

como um forte elemento de identidade – é comum perguntar ―o que você faz?‖ e não 

―quem/como você é?‖, convém pensar a aceitação ou não do tempo de parar, sobretudo, 

quando se trata da aposentadoria compulsória8, ou seja, a pessoa é convocada a ir para o 

aposento e passa ser classificada como inativa, sem mesmo ter a liberdade de escolha. 

Será que, se fosse dada a opção aos profissionais, no auge de suas produções, de 

maturidade intelectual, do envolvimento com o trabalho, estes continuariam ou 

interromperiam? 

Partindo destas considerações, o interesse em estudar a relação trabalho, 

aposentadoria e velhice se justifica pela minha trajetória na pós-graduação, uma vez que o 

―tempo do trabalho‖ sempre se fez presente nos discursos dos meus interlocutores, mesmo 

sem que eu os levasse a discorrerem sobre a vida laboral. Assim, tanto no mestrado como 

no doutorado, ouvi frases como ―ainda volto a trabalhar‖, ―doutora, se a senhora me 

encontrar morto na roça, pode ter a certeza de que morri feliz, porque tava trabalhando‖, 

―não presto mais pra nada, pois não sirvo nem pra colher feijão‖. 

                                                           
7
 Acerca da discussão e maior aprofundamento dos direitos sociais e trabalhistas, ver MOTA, (1995; 

2006).  
8
 Em consonância com a Lei nº 8112/90, a aposentadoria compulsória é imediata aos servidores que 

completam 70 anos de idade. 
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Então, compreendo que a impossibilidade de trabalhar rompe com o sentimento 

de integração, de inserção à sociedade, e, sendo a vida associada ao valor-trabalho, a 

ausência de uma prática que lhes conferiu o sentimento de pertencimento durante maior 

parte da vida, levaria ao desfecho desta, representando a morte social. Daí, cabe refletir o 

porquê dos mais velhos serem recorrentes na expressão ―no meu tempo‖ – tempo em que 

produziam, eram úteis, mas também sujeitos e objetos. 

Diante do capitalismo contemporâneo o qual ressoa consideravelmente na 

classe trabalhadora e no cotidiano das pessoas, de um modo geral, trazendo toda uma 

incompatibilidade com a democracia sob a dimensão econômica e política (BEHRING, 

2011), questiono que, mesmo os profissionais qualificados, com estabilidade no emprego e 

não assalariados e, assim, com acesso a bens e serviços diferenciados, será que o 

momento de parar traria efeitos negativos como atesta a literatura em relação a maioria da 

população? 

Parto ainda do entendimento de que é impossível discutir trabalho sem falar de 

gênero, haja vista a divisão sexual do trabalho e como aponta Motta, (2009, p. 67):  

[...] por motivos de formação cultural e ideológica, esse ato físico/emocional humano 
diferencia-se conforme o sexo e as relações de gênero – em suas formas, em suas 
classificações sociais e nos sentimentos identitários que suscita de cada trabalhador 
ou trabalhadora. 

É oportuno observar que, no mundo do trabalho, as transformações ocorridas 

nos últimos anos trouxeram um novo perfil à classe trabalhadora, incorporando homens e 

mulheres, mas denotando uma maior exploração da força de trabalho feminina, haja vista 

que, para além do capital, as mulheres não se desvincularam dos afazeres tradicionais, isto 

é, em conformidade com a PNAD (IBGE, 2008), as trabalhadoras e, concomitantemente, 

responsáveis pelas tarefas da casa, abarcavam 89,55%, realidade esta ainda corrente. 

Assim sendo, para adentrar na discussão da aposentadoria e, em particular a feminina, há 

que se considerar as novas formas de se conceber a velhice e de sua gestão no âmbito da 

ofensiva neoliberal. 

 

 

3. CONCLUSÃO 

 

É importante perceber que muita coisa mudou, os ―velhos‖ de hoje são distintos 

da geração de 50 anos atrás, por exemplo. Contudo, ainda prevalece no imaginário social, a 
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velhice como sinônimo de doença, desconsiderando-se a heterogeneidade deste grupo. 

Enquanto as imagens estereotipadas forem fortalecidas e acreditadas, serão reforçados os 

preconceitos e a exclusão desse segmento. 

Aqui, vale exemplificar que as pesquisas voltadas a expor um panorama da 

população idosa, têm demonstrado que os velhos de hoje assumiram papéis jamais 

previsíveis em outros tempos. São diversas experiências que há meio século atrás seriam 

inconcebíveis - como imaginar na velhice, o retorno à escola ou ao trabalho? O divórcio? O 

recasamento? A vinda de um filho quando já se passou da idade para ser avô?  

Quem se enxerga como ―velhos/velhas‖? ou ―senhoras/senhores da terceira 

idade?‖ Conforme discorre Goldenberg (2014, p. 12) são os indivíduos chamados ageless, 

ou ―sem idade‖. São de uma geração que rejeitaram os rótulos. Trabalham, namoram, 

continuam criando... ―Não se aposentaram de si mesmos, recusaram as regras que os 

obrigariam a se comportar como velhos‖. 

Enfim, são situações inovadoras e comportamentos que levam a indagar em que 

medida e de que forma essa população é de fato, dependente, inativo ou insignificante. 

Afinal, como compôs Arnaldo Antunes, ―a coisa mais moderna desta vida é envelhecer‖. 

Ainda neste caleidoscópio, é mister repensar os direitos sociais frente ao Estado 

neoliberal, tendo em vista a lógica da privatização a qual justifica ser o gasto social uma das 

principais crises do Estado e assim, como disserta Iamamoto (2014, p.248) ―verifica-se uma 

‗americanização‘ da seguridade social, com o propósito de abrir o campo dos serviços para 

os investimentos privados, ampliando o âmbito da acumulação. Quer dizer, a intenção é 

mercantilizar os serviços sociais, estimular o mercado financeiro, diante de um quadro de 

trabalhadores consideravelmente penalizados 

Destarte, toda a generalização do que é ser velho, constrói-se uma única forma, 

homogeneíza e deste modo, o velho é sempre visto como um doente ou um derrotado. No 

entanto, não se pode negar as idades como fator importante na organização social, bem 

como na definição do status de uma pessoa. Recontextualizar a velhice é um imperativo que 

se faz frente às novas configurações na contemporaneidade, refletidas nos papéis 

familiares, sociais e profissionais.  

Portanto, é preciso repudiar modelos pré-concebidos, de maneira a considerar 

novos significados, novos símbolos culturais, olhar para a velhice na perspectiva da 

complexidade, o que implica em rever a dimensão cultural (MERCADANTE, 2001). Quando 

não se examina o aspecto multidimensional da velhice, obscurece-se a análise 
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socioantropológica sobre como ocorre sua construção É fundamental indagar: Por que as 

relações mudam em determinado contexto? Como era no passado e hoje? Qual é o 

discurso? Quais as forças interessadas? Enfim, não esquecendo que nada é dado ao acaso 

e nem construído naturalmente. 
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