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Depois do trabalho, a aposentadoria: investigações preliminares acerca 
de um novo estatuto social 
 
 
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 um reposicionador 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. O presente 
texto objetiva uma análise teórica dos momentos que permeiam o processo da 
aposentadoria, no período compreendido entre a sua eminência e sua recente 
aquisição. No que concerne ao trabalhador prestes a se aposentar, realiza-se 
uma reflexão acerca dos motivos que pesam em sua decisão, quais as suas 
expectativas e planos para o futuro. Após a aposentadoria, investiga-se como o 
trabalhador recém saído do mercado de trabalho lida como o seu tempo livre, 
se seus planos e expectativas se concretizaram e como se reestabelecem as 
relações familiares na sua volta para casa. 
 
Palavras-chaves: aposentadoria, envelhecimento, proteção social. 

 

Considerações Iniciais 

 

Um dos temas mais prementes da sociologia na contemporaneidade 

diz respeito ao envelhecimento das pessoas em concomitância com a redução 

das taxas de natalidade em escala global. Se há poucas décadas essa era uma 

preocupação apenas para os países desenvolvidos, hoje essa constatação já é 

uma realidade nos países em desenvolvimento e aponta para o 

enquadramento mundial da questão1. 

Este contexto traz à luz uma série de questões relacionadas 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 

                                                           
1 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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demográficos e sociais, realidade semelhante é, e será 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. 

O eixo compreensivo proposto neste texto parte da apreensão 

histórica da centralidade da categoria trabalho, da proteção social que a ele se 

prende, que tem na aposentadoria um dos seus principais mecanismos e ao 

envelhecimento das pessoas visto nas sociedades onde houve a sua 

generalização. 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 aposentado. 

O período que permeia a aposentadoria ainda é pouco investigado 

no brasil pela sociologia, uma vez que a aposentadoria é algo novo e grande 

parte dos primeiros a desfrutar desse benefício ainda está entre nós. Logo, 

pouco se tem de base teórica para se compreender o sentido de falas e 

situações vivenciadas no dia-a-dia como: “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”. 

Assim, no intuito de investigar essas e outras questões correlatas, 

este texto também se propõe a criar conhecimento baseado na compilação de 

parte da teoria existente acerca do momento compreendido entre a pré e a pós 

aposentadoria. Momento esse que para alguns é algo aterrorizante e para 

outros é um alívio. Ainda, o texto busca investigar como ocorre a preparação - 

quando existe - para a aposentadoria, como é o reingresso do ex-trabalhador 

ao lar e como a família se reconfigura com a chegada desse “novo-velho” ente. 

 

A construção social da aposentadoria: do direito ao  trabalho aos direitos 

sociais 
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Entende-se que o trabalho é uma categoria sociológica que se 

metamorfoseia 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. Neste âmbito, 

conforme 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. 

Embora as lutas pelo direito ao trabalho remetam ao longe, infere-se 

que é com o estabelecimento da condição salarial advinda da década de 1950, 

conforme proposto por Castel (1998), que este direito passa a representar 

verdadeiramente a sua essência. Para o autor, 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. 

Esta realidade é inédita no âmbito do trabalho nas sociedades 

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

tempos. 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. 

Cabe salientar, conforme aponta Guillemard (1986), que na virada do 

século XIX ao XX a aposentadoria não era bandeira dos sindicatos. Ela 

representava uma inaptidão ao trabalho e era avessa a cultura das classes 

trabalhadoras. Além disso, como a expectativa de vida dos trabalhadores era 

reduzida - entre 40 a 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. 

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 se conseguir inserir o 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 a que ocorreu na França. 

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 da 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. 

Apesar dessa construção histórica intrincada, as lutas por direitos 

sociais estabelecem o avanço de democracias induzindo o Estado a se engajar 
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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) 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. Ainda, 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. 

Neste sentido, Donzelot (1994), esclarece que a questão social se 

consolida na construção do Estado moderno na sociedade francesa quando ele 

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, de 

ascensão da burguesia no cenário político e social, a questão social emerge 
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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 

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. 

Em evolução, segundo Pessoa (2011), os Direitos Sociais foram 

primeiramente instituídos, no âmbito da constitucionalização de normas 

trabalhistas, pela constituição do México em 1917 e, de Weimar2 em 1919. Por 

consequência, outros países foram influenciados a constitucionalizar 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. 

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 

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 

por ser portador deste espírito. 

 

Aposentadoria e envelhecimento 

 

O desenrolar histórico dos eventos convergem para o nascimento de 

uma legislação para a aposentadoria em concordância com um novo modo de 

administração público do envelhecimento. Dessa forma, conforme trata 

                                                           
2 Oficialmente: Constituição do Império Alemão (1919-1933). 
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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 na fábrica 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 dessa dinâmica. 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 

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 

- cujo a lembrança traz referência pejorativa á da pessoa decrépita - dá lugar a 
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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 

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. Ainda, o autor chama a atenção a questão da 

sustentabilidade financeira das pensões, na medida em que o estudo realizado 

por ele apontou 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. 

No Brasil, 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, 
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como Seguridade Social3. 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, que pode ser 

adquirida por idade, invalidez, tempo de contribuição e especial. 

A partir de dados apontados pelo IBGE (2010), é possível observar, 

o perfil sócio demográfico deste segmento populacional e notar suas 

fragilidades. O estudo demonstrou que 64,1% do idosos foram considerados, 

ainda, a pessoa de referência em condição de domicilio, com renda domiciliar 

per capita de até 1 salário mínimo, ou seja, 43,2% e escolaridade relativamente 

baixa (30,7% possuíam menos de um ano de instrução). 

Como visto, a maioria dos aposentados do Brasil é pobre, mas ao 

mesmo tempo é economicamente representativa no interior das famílias. Esta 

constatação por si só já mostra a importância da necessidade de pesquisas de 

monta sobre a tríade, aposentadoria, envelhecimento e proteção social. 

 

Transição e realidade 

 

A aposentadoria provoca grandes alterações na sociedade e na vida 

das pessoas que, conforme Neto (2010), começam a aprender a conciliar 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. 

Neste sentido, entende-se que o trabalho assume posição central 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 

                                                           
3 De acordo com a cartilha do idoso denomina-se seguridade social, um 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. 
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trabalhadores. Outra variável que o trabalhador geralmente 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 - e ainda, a contrapartida do plano de saúde. Desta forma, manter 

o padrão e a qualidade de vida é fundamental, tendo em vista que as pessoas 

estão envelhecendo mais. 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 a 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. Neste 

âmbito, 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 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 ter a chance de fazer o que sempre quis fazer 

e nunca teve 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 possibilite a pessoa viver uma fase de regozijo, que coroe uma vida 

e um projeto profissional. 

Entretanto, a última fase da vida não deve ser dedicada ao simples 

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 
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continue a realizar algum tipo de 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 ele dá a sociedade. Além 

disso, esse processo mantém a pessoa em constante desenvolvimento e isso 

propicia uma melhoria no processo de envelhecimento e no gozo da 

aposentadoria. 

No sentido de 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 rompa 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, suas relações 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 na 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 
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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. 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. Quando a identificação 

com o trabalho é grande, mais difícil será o processo de desconexão com o 

ambiente laboral, tendo em vista que a força 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. Este acontecimento ocorre ao longo 

do ciclo de vida e geralmente representa o rompimento de amizades, a perda 

de colegas de trabalho, a quebra de rotinas e a mudança de hábitos. Essas 

situações podem provocar efeitos negativos se acumulados com 

acontecimentos como, a perda de um filho e a viuvez. Isso pode explicar 

porque algumas pessoas não conseguem se adaptar à nova realidade. 

Para investigar trabalhadores no momento que permeia o processo da 

aposentadoria, Fonseca (2009) 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: 
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a) a aposentadoria é encarada como um 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 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 brincaram 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. 

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 inédita e 

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 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. Momento esse que 

ainda marca o retorno do trabalhador ao lar. 

Salienta-se que as famílias estão cada vez mais abertas a relações 

intergeracionais e outras formas de coabitação, como a com agregados. Nelas, 
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a pessoa idosa se insere com representatividade contribuindo com os afazeres 

domésticos, com sua renda, ao colaborar com a criação dos netos. 

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. A autora verificou que as famílias brasileiras que possuem 

membros idosos com renda de aposentadoria são menos pobres que as que 

não possuem. Logo, sugere Camarano que, cabe investigar a associação entre 

formações familiares e condições de vida, tendo em vista que as políticas de 

seguridade social vem se mostrando eficientes. 

Em verdade, a renda do aposentado muitas vezes é a única da família, 

e todos moram na casa do velho porque seus descendentes não conseguiram 

constituir patrimônio. Desta forma, é investido poder econômico e centralidade 

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 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 
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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. 

 

Considerações Finais 

 

Na sociedade brasileira, valoriza-se no presente o trabalho atual, não 

se observando o trabalho já realizado e a cultura da prevenção 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 

encontrava os trabalhadores franceses quando da promulgação da Política da 

Velhice, na França, em 1962. Conforme aponta Guillemard (1980), este 

conjunto de orientações e medidas políticas sociais foi direcionada 

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 
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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 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 ainda é 

invisível ao Estado, como descrita por Guillemard (1980) no caso Francês. 

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. 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 

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 sentem úteis 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 
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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 infantis4, se alastrará mundo afora. 
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