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Esta  pesquisa  tem  como  objetivo  investigar  o  funcionamento  do  discurso  sobre
trabalhadores  velhos/idosos.  Foram  selecionadas,  em  blogs  e  sites  de  jornais,
materialidades  discursivas  referentes  a  questões  como  o  mercado  de  trabalho  para
indivíduos na faixa etária de aposentadoria.  Considerando o caráter de opacidade da
língua,  entende-se que para se  chegar  ao caráter  material  do sentido – intuito  desta
pesquisa – a partir das materialidades discursivas analisadas, é necessário empreender
um percurso  teórico-metodológico  que  articule  a  relação  indissociável  entre  língua,
história e ideologia. Para tal, esta investigação fundamenta-se nos estudos da Análise do
Discurso (AD), fundada por Michel Pêcheux. Essa perspectiva teórica entende que o
sentido não existe por si mesmo e é determinado histórica e socialmente, estando sob os
efeitos  de  determinação  das  posições  ideológicas  em  jogo  no  processo  de
reprodução/transformação  das  relações  de  produção  de  uma  dada  sociedade.  Desta
forma, o discurso sobre a velhice de integrantes da classe trabalhadora, aqui analisado,
tem,  necessariamente,  de  ser  remetido  às  condições  sócio-históricas  nas  quais  está
inscrito, no caso, a formação social capitalista brasileira. É a partir desta articulação,
entre o discurso e suas condições de produção, que se torna possível superar os efeitos
de  evidência  das  materialidades  discursivas  e  perceber  que  os  dizeres  ali  postos
produzem efeitos de sentidos que naturalizam lugares sociais  e relações de trabalho,
significando o papel do velho/idoso enquanto mão-de-obra ainda disponível/útil para o
mercado  de  trabalho.  Apontam,  também,  para  um  caráter  “indesejável”  da
aposentadoria, atrelando vitalidade a trabalho assalariado. Identifica-se, portanto, que a
significação e a construção da imagem sobre o que é ser velho/idoso, bem como, os
papéis/funções  sociais  que  lhes  são  atribuídos,  contribuem  para  a  reprodução  de
interesses determinados e, por vezes, vinculados às questões de mercado e exploração
do trabalho.
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INTRODUÇÃO

Neste trabalho buscamos desenvolver uma reflexão sobre o funcionamento do discurso e

a produção de sentidos sobre trabalhadores velhos/idosos. Nesse intuito, mobilizamos, em nosso

percurso  teórico-metodológico,  os  estudos  desenvolvidos  pela  Análise do Discurso  de  linha

Pêcheuxtiana (AD), isto é, seus dispositivos teórico e analítico. Essa perspectiva teórica entende

que o sentido não existe por si mesmo e é determinado histórica e socialmente, estando sob os

efeitos  de  determinação  das  posições  ideológicas  em  jogo  no  processo  de

reprodução/transformação das relações de produção de uma dada sociedade.

Estudamos também categorias desenvolvidas  pelo materialismo histórico para

compreendermos o funcionamento da sociedade capitalista, com seus  antagonismos e

contradições. Essa compreensão foi  fundamental para  situar nossa  pesquisa  em  relação às

condições de produção e às práticas ideológicas em jogo nesse processo de significação.

Partimos, portanto, do pressuposto de que a velhice é significada não apenas no aspecto

biológico, mas que resulta de um processo sócio-histórico determinado pela formação social na

qual está inserida e por suas mediações. Decorre desse processo, a produção de sentidos distintos

de velhice, a depender do lugar social ocupado pelos sujeitos.

Desse modo, para analisarmos  como se dá a dinâmica contraditória da construção dos

sentidos sobre  os  trabalhadores  velhos/idosos, selecionamos materialidades  que nos  permitem

identificar o funcionamento do processo discursivo ali materializado.

ANÁLISE DO DISCURSO (AD)

A AD se constitui como uma disciplina de entremeio, por dialogar com a Linguística, o

Marxismo e a Psicanálise. É a partir da convergência desses três campos de conhecimento que o

discurso será eleito como seu objeto de estudo. Para a AD, a língua, assim como o próprio

sujeito, se apresenta em sua opacidade e só significa ao estar inscrita na história, exposta às

determinações ideológicas decorrentes de um momento específico da luta de classes. Pêcheux, ao

se referir às condições ideológicas de reprodução/transformação da sociedade, enquanto parte do

processo histórico-dialético, afirma que:

[...]  essas condições  contraditórias são  constituídas,  em um momento histórico dado, e
para uma formação social dada, pelo conjunto complexo dos aparelhos ideológicos de
Estado que essa formação social comporta. Digamos bem, conjunto complexo, isto é,
com  relações de contradição-  desigualdade-subordinação entre seus 'elementos', e  não
uma simples lista de elementos (PÊCHEUX, 1997, p.145).

O discurso, portanto, se configura como parte de uma relação indissociável entre  língua,

história e ideologia, pois a materialidade da língua funde-se à materialidade da história e opera nas

relações sociais (FLORÊNCIO, et. al. 2009). 



Desse  modo, não  se  considera a  noção de  língua apenas como instrumento de

comunicação, pois a  mesma palavra pode significar de forma diferente a depender da formação

discursiva em que esteja inserida. Por isso, nos diz Orlandi que:

A linguagem serve para comunicar e para não comunicar. As relações de linguagem são
relações de sujeitos e de sentidos e seus efeitos são múltiplos e variados. Daí a definição
de discurso: o discurso é efeito de sentidos entre locutores. (ORLANDI, 2009, p. 21)

Relações de sujeitos e de sentidos, pois, como não há discurso sem sujeito, também não

há  sujeito sem  ideologia. O sujeito é  interpelado pela ideologia, a todo momento, e é  nesse

processo de interpelação-identificação que ele significa a realidade à sua volta e a si próprio.

Tomamos o discurso, então, como um trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, e

uma mediação necessária entre o homem e a realidade natural e social. Ou seja, o  discurso

também é práxis e, portanto, está invariavelmente ligado às condições materiais da forma de

organização social na qual está inserido. É por considerar a materialidade específica da relação

ideologia/discurso/língua e sua ineliminável determinação histórica, que o analista de discurso

pode identificar as ideologias produzindo efeitos de evidência. Ou seja, compreender as bases e as

contradições de determinada formação social e sua atuação na produção de sentidos.

RELAÇÃO CAPITAL – TRABALHO

Para refletirmos acerca dos sentidos sobre a velhice da classe trabalhadora na sociedade

capitalista, precisamos fazer, ao menos, um breve percurso sobre suas bases e seu funcionamento.

Isso porque tal sociedade se constitui na relação antagônica entre capital – trabalho, ou seja, na

exploração da força de trabalho.

Se o  discurso é  trabalho simbólico, momento essencial das relações humanas, mas

determinado pelas condições históricas, para Marx, o trabalho é

o primeiro pressuposto de toda  a existência humana, e, portanto, também, de  toda  a
história, a saber, o pressuposto de que os homens têm de estar em condições de viver para
poderem “fazer história”. Mas da vida  fazem parte sobretudo comer e beber, habitação,
vestuário e ainda algumas outras coisas. O primeiro ato histórico é, portanto, a produção
dos meios para a satisfação das necessidades, a produção da própria vida material, e a
verdade é que esse é um ato histórico, uma condição fundamental de toda a história, que
ainda hoje, tal como há milhares de anos, tem de ser realizado dia a dia, hora a hora,
para ao menos manter os homens vivos (MARX, 2009, p.40).

Ainda sobre o trabalho como ato fundante do ser social, nos diz Tonet:

Partindo do ato modelar da práxis social, que é o trabalho, Marx mostra que subjetividade
e objetividade são dois momentos com o mesmo estatuto ontológico, que compõem este
ato. Da síntese desses dois momentos é que surge o ser social (TONET, 2011, p.10)

Ao nos referirmos, aqui, à relação capital – trabalho, não o fazemos designando trabalho

enquanto a atividade que  transforma a natureza nos bens necessários à reprodução social, ato



constitutivamente fundamental à existência humana. Tratamos aqui do  trabalho  estranhado,

produtor  de mais-valia, no qual, a riqueza produzida pelos  trabalhadores é  apropriada pelos

capitalistas como riqueza pessoal, privada.

Na sociedade capitalista, o trabalhador é submetido à exploração de sua força de

trabalho e essa é a única maneira que tem para sobreviver. Isto porque os meios de produção e

geradores de riqueza estão concentrados nas mãos de poucos e são administrados não para o

pleno atendimento das necessidades sociais, mas para gerarem mais lucro. Desse  modo o

trabalho, enquanto atividade social assalariada, corresponde à submissão dos homens ao mercado

capitalista, a  uma forma social que  transforma a  todos em “coisas” e  articula a  vida  pelo

fetichismo da mercadoria (LESSA, 2012).

A contradição entre a produção social da  riqueza em uma escala crescente de

produtividade e  volume, e  a  apropriação privada dessa  mesma riqueza é traço marcante do

desenvolvimento da sociedade capitalista. Com o atual momento da crise estrutural do capital,

temos hoje um processo de reorganização produtiva para trazer novamente à tona os altos índices

das taxas de lucro, aliado a uma racionalização da exploração da mão de obra. Assim se refere

Antunes à atual forma de gestão da força de trabalho:

Mais complexificada, a aparência de maior  liberdade no espaço produtivo  tem como
contrapartida o fato de que as personificações do trabalho devem se converter ainda
mais em personificações do capital. Se assim  não o fizerem, se não demonstrarem essas
“aptidões”, (“vontade”, “disposição” e  “desejo”), trabalhadores serão substituídos  por
outros  que demonstrem  “perfil” e “atributos” para aceitar esses “novos  desafios”
(ANTUNES, 2009, p.130).

Vemos a  implementação de um  novo patamar de estranhamento na relação capital –

trabalho. Mesmo quando se  vê desobrigado de operações repetitivas e  desgastantes, a

subjetividade do trabalhador se encontra cada vez mais sob o jugo dos ideais de mercado. O

trabalhador atual pode ser instigado a pensar, mas de acordo com a racionalidade instrumental do

capital (ALVES, 2011).

O trabalho estranhado é, portanto, a deformação da própria capacidade humana  de

construção e transformação da realidade natural, social e individual.  O trabalhador sofre

durante toda sua vida  um processo de violência e exploração que  visa apenas extrair dele o

máximo possível de mais-valia, pois é apenas uma coisa, um custo a mais a ser compensado pelo

patrão.

SOCIEDADE CAPITALISTA E VELHICE

É a partir desse quadro que pretendemos situar e analisar a questão dos sentidos sobre a

velhice. Entendendo que essa velhice se dá na sociedade capitalista, palco da exploração da mão



de  obra e da luta de classes. Esses sentidos, portanto, vão  significar a  velhice de

trabalhadores e de patrões, polos diferentes da sociedade. Irão contribuir ou não para a constante

volta ao trabalho de pessoas que, legalmente, alcançaram o direito de se aposentar.

É nesse sentido que Haddad (1986) traz à tona a questão da ideologia da velhice. Segundo

ela, esse seria um elemento fundamental para a reprodução das relações capitalistas de produção.

Diante das questões apontadas acima, da base antagônica dessas relações, seria necessário um

conjunto de representações sobre o final  da vida humana que se assente também segundo as

determinações capitalistas.

Entram como atuantes nesse processo, a gerontologia e a geriatria como os espaços de

saber privilegiados e autorizados a falar e prescrever sobre o que é e como se deve viver o

período da velhice, ou, “terceira idade”. Segundo Peixoto (1998, p.76):

Sinônimo de  envelhecimento  ativo e independente, a terceira idade  converte-se em uma
nova etapa de vida, em que a ociosidade simboliza a prática de novas atividades sob o
signo do dinamismo. A velhice muda de natureza: “integração” e “autogestão” constituem
as palavras-chave desta nova definição. Assim, a criação de uma gama de equipamentos e
serviços  declara a  sociabilidade como o objetivo principal de representação social da
velhice de hoje (PEIXOTO, 1998, p. 76)

A categoria de terceira idade surge, dentro desse contexto de normas e prescrições

junto com uma nova prática discursiva sobre a velhice. Busca-se afastar da ideia de velhice como

degradação e dependência para um espaço discursivo da qualidade de vida. A ideia  também é

dissociar-se de uma noção de decadência articulada com a incapacidade para o trabalho, que

está  ligada à velhice. E  aí já  podemos vislumbrar um  movimento de  significação  que tenta

silenciar uma contradição de base do capital, pois além de se referir a uma melhor qualidade de

fim de vida para quem foi sempre explorado, procura-se a p a g a r  a velhice (trágica) do

pobre, impossibilitado de  continuar trabalhando e  sem recursos para sobreviver.  Sobre  essas

contradições, nos diz Haddad:

As  sociedades capitalistas,  transformando as  pessoas em  mercadorias,  condenam o
trabalhador à  degradação durante  toda  a  trajetória  de  sua  vida.  Paradoxalmente, são
crescentes as propostas de  reparos para a tragédia dos velhos que vêm, na realidade,
escamotear a problemática da questão da mão-de-obra (HADDAD, 1986, p.16)

Os sentidos sobre a velhice na sociedade capitalista acabam por ser contraditórios, na

medida em que expressam, a nível ideológico, o processo de luta de classes na base social. E nos

apoiamos em Pêcheux, quando diz que

a objetividade material da  instância ideológica é caracterizada pela estrutura  de
desigualdade-subordinação do  “todo complexo com dominante” das  formações
ideológicas de uma  formação social dada, estrutura que não é senão a da  contradição
reprodução/transformação que constitui a luta ideológica de classes (PÊCHEUX, 1997, p.
147).



para afirmarmos que os sentidos da velhice tanto fazem parte desse complexo de luta ideológica

como desempenham papel essencial ao produzirem efeitos de evidência que naturalizam a relação

antagônica entre capital – trabalho.

ANÁLISES

Procederemos agora com a análise de duas materialidades que servirão de base para uma

maior reflexão sobre como é significada a velhice dos trabalhadores na sociedade capitalista. As

materialidades, coletadas na  internet, foram selecionadas para  análise por entendermos que

dialogam diretamente com a discussão e os objetivos propostos por esse trabalho.

A materialidade a seguir foi retirada do  site  de  notícias  JC  Online,  em  matéria

publicada em 13/9/15, que aborda a crescente volta ao  trabalho de pessoas já aposentadas. A

reportagem faz uma breve análise sobre o impacto dessa “ nova” mão-de-obra no mercado,

além dos supostos grandes gastos causados por trabalhadores aposentados à Previdência Social. 

Inicialmente, o  título,  A força dos idosos no mercado de trabalho, traz a representação

dos trabalhadores idosos enquanto “força”. Numa tentativa de irmos para além da transparência

da linguagem, devemos tentar compreender os efeitos de sentidos produzidos por esse enunciado.

Assim, temos que a  “força” dos idosos/aposentados que continuam trabalhando significa não

apenas em relação a uma presença mais maciça desses  trabalhadores,  mas também traz à tona

uma oposição em relação “à falta de força” daqueles aposentados que, porventura, não  tenham



voltado a vender sua força de trabalho. O s u j e i t o  é interpelado, por essa ideologia de

exaltação ao mercado, a entender a força (de trabalho) dos idosos como algo positivo.

Podemos depreender, ainda, um atravessamento no sentido de  “força” pelo discurso

médico especializado sobre a velhice, que o liga ao próprio fato da população idosa/aposentada

estar forte/com saúde por se  manter  trabalhando/ativo1. Os aposentados que  trabalham evitam

ficar em uma aposentadoria ociosa, ligada a uma imagem de inutilidade e decadência. O trabalho

se apresenta, assim, no discurso sobre a velhice, como uma fonte de vitalidade, a despeito de

continuar sendo  um trabalho estranhado, resultado  da transformação do  trabalhador em

mercadoria. Haddad (1986, p. 42), ao tratar dessa relação entre trabalho e vitalidade, diz que o

trabalho assalariado aparece no discurso médico como remédio necessário para que a vida do

homem continue tendo sentido, encobrindo, assim, a realidade criada pelo trabalho. 

A sequência seguinte, subtítulo da matéria, “Queda no poder de compra e necessidade de

complementar a renda das famílias têm levado os mais velhos a procurar emprego” apresenta

essa “queda no poder de compra” e  essa “necessidade de  complementar a renda” como

justificativas para a volta ao trabalho “dos mais velhos”. Esse enunciado abre espaço para outras

significações e  permite  que percebamos  indícios a dinâmica de exploração do  trabalho pelo

capital. Vemos que, a despeito do discurso médico sobre o trabalho enquanto redentor da velhice,

o elemento que se apresenta como determinante para que trabalhadores aposentados voltem a

procurar emprego é, de fato, a necessidade financeira.

Após trabalhar por toda a  vida e contribuir para se  aposentar com tranquilidade, o

trabalhador se  vê obrigado  a ter  que “complementar  a renda” porque a aposentadoria  é

insuficiente. Vale lembrar que para o Estado, o aposentado entra na lista das despesas já que não

vende mais a sua força-de-trabalho e não gera lucro.

No entanto, o enunciado ao mesmo tempo que explicita a necessidade dos aposentados

permanecerem trabalhando, o faz de uma forma generalista, dando um tom de impessoalidade e

naturalidade a esse processo. Isso porque a  “queda do poder de compra” e a  “necessidade de

complementar a renda” aparecem como motivos desligados de uma realidade econômica

global, como se fossem causa e não resultado do processo de degradação do trabalhador.

Naturaliza-se uma questão resultante dos ataques do capital aos direitos dos trabalhadores,

apresentados apenas como “os mais velhos”,  generalização que  pode  provocar  um efeito de

sentido de  igualdade entre todos que forem trabalhadores “mais velhos”. Desse  modo,

entendemos que  é  silenciada2 a distinção de  classe,  pois se  trata  aqui daqueles que,  mesmo

1 Segundo dados do IBGE, entre 2001 e 2011, a população economicamente ativa com mais de 60 anos aumentou em 
cerca de 1,6 milhão de pessoas.
2 Segundo Orlandi, o estudo do silenciamento nos mostra que há um processo de produção de sentidos silenciados que
nos faz entender uma dimensão daquilo que não é dito. Há sempre um sentido no silêncio (2007, p. 12).



vendendo sua força-de-trabalho durante toda a vida, são obrigados a continuar a vendê-la

para sobreviverem.

A última sequência dessa  materialidade,  “Mesmo aposentado, Valdir Negreiros, 67 anos,

voltou  a  trabalhar  para  cobrir  gastos  que  aumentaram  com  a  idade”, faz referência ao

trabalhador aposentado que  está na imagem que ilustra a reportagem. Mais  uma vez,

direcionando o olhar para além da transparência da linguagem, poderemos perceber que, como a

sequência anterior, há uma naturalização do processo de recolocação do aposentado no mercado

de trabalho. Os “gastos que aumentaram com a idade” são dados como justificativa para que ele

continue trabalhando, mas silencia-se aqui, também, que esse  trabalhador retorna ao mercado,

não  porque seus “gastos aumentaram” e  sim  porque  não lhe  é respeitado o  direito à

aposentadoria, fruto de anos de lutas trabalhistas. Como afirma Haddad (1986):

[…]  o trabalhador aposentado é  forçado a  tentar ingressar novamente no  processo
produtivo devido às condições precárias de sobrevivência em que se encontra. Busca o
trabalho na velhice para conseguir manter-se vivo, não porque se realize através dele, na
medida em que se trata de trabalho alienado (HADDAD, 1986, p. 45).

Sujeito aos ditames de um Estado neoliberal, que opera para facilitar os lucros do capital

privado, o  trabalhador se vê, no fim da vida, cada vez mais desassistido. Entendemos que a

última sequência é atravessada por  uma memória discursiva presente, também, nas anteriores:

de negação da aposentadoria/aposentadoria ociosa. O  trabalhador  idoso/aposentado que tem

maiores “gastos”, que precisa “complementar a renda”, é chamado a ser proativo e a não ficar

dependente do Estado ou de terceiros.

E o  que tornou a velhice um  problema social foram sobretudo as  consequências
econômicas, que afetaram tanto as estruturas financeiras das empresas – e posteriormente
do Estado, com o advento das aposentadorias –, quanto as estruturas familiares, que até
então arcavam com os custos de seus velhos, incapacitados para sustentar a si mesmos.
(PEIXOTO, 1998, P. 70).

É nesse sentido que convergem as ciências especializadas – geriatria/gerontologia – com

seus receituários de como manter uma vida “ativa” na “terceira idade”. Essas áreas autorizadas do

saber ao prescreverem normas homogeneizantes sobre a velhice, descarnadas  de  qualquer

consideração histórico-social, põem em um mesmo patamar puramente biológico indivíduos com

histórias de vida completamente opostas. Pois um trabalhador que exercer por

40 anos um serviço braçal, não terá a mesma saúde de quem exerce um serviço mais brando e 

tem tempo e condições objetivas de levar uma vida de cuidados.

A ideia de uma velhice ativa – no sentido acima – vai de encontro à necessidade (sempre

constante) de  exército de  reserva  e  mão-de-obra barata para  o capital. Essa  materialidade,

portanto, traz um discurso que  interpela o sujeito trabalhador/aposentado a  ser  proativo e  se

recolocar no mercado de trabalho, tomando a iniciativa para “resolver” seus problemas



financeiros  e dando  retorno para a sociedade.  Assim, procura-se minimizar as  supostas

despesas trazidas pela velhice aos cofres públicos.

A próxima materialidade selecionada para análise é uma capa da revista Exame, do

ano de 2013. A revista é especializada no “mundo dos negócios” e no mercado de trabalho, e essa

capa traz um alto executivo prestes a se aposentar.

O título, “Velho demais para liderar”, aciona uma memória discursiva que nos remete a

uma imagem cristalizada do velho como aquele que não pode mais realizar uma determinada

atividade. A expressão  “velho demais” traz essa  imagem da velhice que  se  associa à

improdutividade e, também, à decadência. No entanto, o enunciado lança uma interrogação que

abre para a produção de outros efeitos de sentido.

Precisamos considerar que a personagem da capa, ainda que um trabalhador, pertence a

um outro patamar do processo produtivo. A ocupação de “líder”, uma nova terminologia para

o antigo “chefe”, ressoa nos novos modelos de gestão da força-de-trabalho. O líder das empresas

capitalistas é o responsável, dentre outras coisas, por transmitir aos trabalhadores os valores da

empresa e lhes atribuir um sentido de responsabilidade com esses valores. É ele,  também, o

responsável pela inovação constante das práticas e produtos da empresa para que essa possa se

manter competitiva no mercado. Para atender a essa dinâmica da inovação, o líder deve ser

criativo, atualizado com o mundo à sua volta e ter sempre ideias novas  e  arrojadas,



características comumente atribuídas à juventude. É a representação do velho como ultrapassado

e acomodado que aparece como crivo à continuidade do executivo “velho demais” na função de

líder.

No entanto, a própria configuração da fotografia do “ex-líder” parece interrogar o

leitor e desafiar o questionamento  sobre sua capacidade de  liderança. A imagem em si  também

significa, pois traz as marcas do contexto histórico e social no qual é produzida. 

Considerando que a revista Exame fala para um público  “seleto”,  pois especializado no

mundo dos negócios, podemos depreender que a imagem do “velho demais” é trazida para ser

rejeitada. Se mesmo as fotografias nunca são inocentes (SILVA SOBRINHO, 2015), o que temos

na imagem é uma representação de sobriedade que em nada condiz com a memória discursiva do

“velho demais”, ou da velhice trágica. O que a  imagem suscita é a percepção de alguém que, a

despeito da idade, expressa autoconfiança e tranquilidade, uma postura de quem não  está

preocupado em  ter que  exercer determinado trabalho apenas para complementar a  renda e

sobreviver na velhice. Com a interrogação lançada no enunciado, o efeito produzido é o

oposto, rejeita-se a rotulação e percebemos que o próprio status de velhice é posto em dúvida,

sendo ressignificado e ficando em suspenso.

A sequência seguinte evoca a  memória discursiva do  “vencedor”, típica da  sociedade

capitalista. Enquanto líder, esse funcionário levou o banco Itaú ao “posto de maior banco privado

brasileiro”. Mesmo assim, ele também está sujeito às leis e valores do mercado e terá que ceder

“espaço para os mais jovens”. Prática comum nas empresas capitalistas, a  concorrência entre

trabalhadores é, inclusive, fomentada por meio de programas de bônus e promoções que visam o

aparecimento de novos “talentos”, o chamado “sangue novo”, que  terá a  responsabilidade,

ambição e competência para rever práticas já antiquadas e fazer as inovações reivindicadas pelo

mercado.

A revista, no entanto,  questiona como as  empresas “devem aproveitar” esse tipo de

funcionário em uma época “em que se vive cada vez mais”. Podemos identificar aqui os

elementos que ressignificam a velhice de acordo com o ideal de produtividade. Essa época, na

qual as pessoas vivem “cada vez mais”, é enxergada apenas do ponto de vista neoliberal. Ou seja,

mais aposentados representam  mais  despesas  para  o  Estado.  É  uma época  potencialmente

preocupante para o suposto “ônus” da Previdência. De outro lado, vemos a solução apontada

pelos especialistas para a  obtenção da  qualidade de  vida na  “terceira idade”, o  trabalho

assalariado. As empresas, como vimos na própria materialidade discursiva, “devem aproveitar”

esses funcionários e continuar explorando sua força-de-trabalho, pois elas continuarão lucrando e

o trabalhador continuará se sentindo vivo e produtivo. Há aqui um chamamento do mercado para



que os trabalhadores continuem “na ativa” e o patronato das grandes empresas se interesse em

mantê-los no quadro de funcionários.

Apesar de se tratar de uma posição social muito distante dos demais trabalhadores comuns

– posto que esse é um alto funcionário a serviço do capital e, portanto, com seus benefícios –

temos também uma formação discursiva3 que aponta para a continuidade do trabalho, mesmo

após a aposentadoria. “Velho demais” é uma interrogação para suscitar no sujeito a dúvida e a

rejeição desse rótulo, pois quem levou um banco ao topo deve ter muito com o que contribuir,

mesmo que aposentado, e sendo obrigado a ceder espaço “para os mais jovens”. E ainda que seja

velho demais para ser líder, não o é para desempenhar outras funções, as quais é  a  empresa que

tem que encontrar, pois é ela q u e  “deve aproveitar” funcionários com esse perfil.

A materialidade  também se  insere em uma formação discursiva que articula capacidade

para o trabalho à juventude, à vitalidade, pois o sujeito só estaria “velho demais”  se não

apresentasse condições  de exercer  nenhuma  atividade na  empresa.  Porém, temos  um

atravessamento de sentido que parece escapar ao controle da revista, visto que se destaca um

elemento da  ideologia de  mercado que  põe os jovens como os portadores da capacidade de

inovação e ambição necessárias para serem “líderes”. Assim, o executivo de sucesso que até deve

ser mantido e  valorizado na  empresa, não deixa de  ter que  se  submeter às determinações

ideológicas que regem o mercado capitalista.

De todo modo, o “velho demais” para ser líder, apesar de perder seu cargo, ainda é visto

como alguém importante,  que tem acúmulo de  conhecimento e experiência que podem  ser

lucrativos para a empresa. É ela que  “deve” aproveitá-lo e não ele que necessita procurar um

emprego para complementar a renda. Elementos que indicam o quão pode ser diferente a velhice

das classes trabalhadoras e daqueles que estão nos patamares mais altos do processo produtivo,

como os capitalistas e os altos funcionários servidores do capital.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a análise das materialidades discursivas eleitas pudemos perceber que a língua não é

transparente.  Ainda que em um primeiro momento,  as sequências  discursivas apareçam como

evidências, os efeitos de sentidos produzidos só se permitem ser identificados e compreendidos,

em seu funcionamento discursivo,  quando analisados a partir  de sua inscrição na história, nas

relações ideológicas resultantes da dinâmica social. Daí a compreensão da Análise do Discurso de

que a  língua significa enquanto  trabalho simbólico (ORLANDI,  2009,  p.15),  como mediação

necessária entre os homens e a realidade natural e social.

3 Aquilo que numa formação ideológica dada, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, determinada pelo 
estado da luta de classes, determina o que pode e deve ser dito (PÊUCHUEX, 1997. P. 160)



Ora, entendemos que as análises identificam a produção de sentidos contraditórios sobre a

velhice  dos  trabalhadores,  porque  o  processo  discursivo  é  resultado  das  próprias  condições

materiais  da  sociedade.  O  funcionamento  das  ideologias,  pelo  efeito  de  transparência  da

linguagem, mascara esse caráter material do sentido. Segundo Pêuchex, 

O caráter material do sentido – mascarado por sua evidência transparente para o sujeito –
consiste na sua dependência constitutiva daquilo que chamamos o “todo complexo das
formações ideológicas” (PÊCHEUX, 1997, p. 160).

Portanto, ao tentarmos desvelar os efeitos de evidências das materialidades, nos é possível

identificar a velhice como resultado do processo de vida dos trabalhadores. Logo, aqueles que

mais foram brutalizados durante toda a vida de trabalho, além de serem os que mais concorrem

para uma aposentadoria problemática, são os que serão obrigados a continuar trabalhando para

complementar a renda. Assim, compreende-se que a questão social da velhice é formulada sem se

levar em conta seus fundamentos materiais. 
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