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Resumo 

 

A aposentadoria é vista como um processo de mudança, que pode trazer implicações em 

termos de inclusão social e da própria saúde e subjetividade dos sujeitos. Diante do 

movimento social que tem feito com que, vários trabalhadores posterguem a aposentadoria ou 

retornem à atividade, mesmo após a decisão pela mesma, esta dissertação teve por objetivo 

geral analisar os motivos para a volta ou não afastamento ao trabalho após a aposentadoria de 

docentes de ensino superior. Como aporte teórico foi utilizado a Psicodinâmica do trabalho, 

por meio dos pressupostos da centralidade do trabalho, e os conceitos de prazer, sofrimento e 

reconhecimento. Participaram desta pesquisa 10 docentes do ensino superior, sendo eles 

professores de Universidades Estadual, Federal e Particular da Paraíba, que já se aposentaram 

e retornaram ou permaneceram no trabalho docente após a aposentadoria, permanecendo de 

forma, voluntaria ou remunerada, selecionados pela instituição através de concurso publico ou 

contrato. Para a coleta de dados foram utilizados como instrumento um questionário sócio 

demográfico e uma entrevista semi-estruturada, abordando os seguintes temas: trabalho, 

aposentadoria e retorno à atividade. Os dados foram analisados a partir da Análise de 

Conteúdo temática de Laville e Dione. Como resultado emergiram as seguintes categorias: 

escolha profissional, sentido do trabalho, sentido da aposentadoria e retorno a atividade, 

destacando assim em resposta aos objetivos, os elementos que contribuíram para a decisão de 

retorno ou não afastamento ao trabalho de docentes aposentados, dentre eles a interação 

social, o reconhecimento, o gosto pela atividade, o financeiro e o retorno à sociedade. Assim 

pode-se perceber que os dados trazidos pelos respondentes corroboram com a literatura 

quando a mesma apresenta interação social e o reconhecimento como determinantes para 

volta à atividade, estando esses fatores intimamente ligados aos alunos ou colegas de 

profissão. 

 

Palavras-chave: Aposentadoria, trabalho docente, Psicodinâmica do trabalho. 
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Abstract 

Retirement is seen as a process of change, which can have implications in terms of social 

inclusion and the subjects' own health and subjectivity. In the face of the social movement that 

has caused several workers to postpone retirement or return to work, even after the decision, 

the main objective of this dissertation was to analyze the reasons for returning or not leaving 

work after the retirement of higher education. As a theoretical contribution was used the 

Psychodynamics of work, through the assumptions of the centrality of work, and the concepts 

of pleasure, suffering and recognition. Ten higher education teachers participated in this study, 

being teachers of State, Federal and Private Universities of Paraíba, who have already retired 

and returned or remained in the teaching work after retirement, remaining in a voluntary or 

remunerated way, selected by the institution through Public tender or contract. To collect data, 

a socio-demographic questionnaire and a semi-structured interview were used as instruments, 

addressing the following themes: work, retirement and return to activity. The data were 

analyzed from the Thematic Content Analysis of Laville and Dione. As a result, the following 

categories emerged: professional choice, sense of work, sense of retirement and return to 

activity, thus highlighting in response to the objectives, elements that contributed to the 

decision to return or not to work retired teachers, among them Social interaction, recognition, 

the taste for activity, the financial and the return to society. Thus, it can be seen that the data 

presented by the respondents corroborate with the literature when it presents social interaction 

and the recognition as determinants to return to the activity, being these factors closely related 

to the students or colleagues of the profession. 

 

Keywords: Retirement, teaching work, Work psychodynamics. 
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O trabalho está presente na vida humana desde inicio das civilizações, e durante os 

anos, o trabalho foi ocupando as mais variadas funções para a evolução e o desenvolvimento 

da sociedade. Seguindo a análise de Antunes (2000), é a partir do trabalho, em sua 

cotidianidade, que o homem torna-se ser social, distinguindo-se de todas as formas não 

humanas. Sendo assim, o trabalho é uma categoria fundante do ser social, que viabiliza as 

transformações nas relações materiais de produção e reprodução humana, tendo no 

desenvolvimento das forças produtivas, o ponto de partida para o desenvolvimento de novas 

necessidades, modificando o homem nas dimensões objetiva e subjetiva, determinando a 

relação complexa entre existência e consciência. 

A partir do momento em que se percebe a importância do trabalho na sociedade e na 

vida das pessoas, se torna de melhor compreensão o que pode representar a perda deste papel 

em certos períodos da vida, como no caso da aposentadoria. Isso se dá, dentre outros fatores, 

pela valorização em nossa sociedade da jovialidade, do ritmo frenético e da elevada 

produtividade, o que termina por resultar em uma desvalorização da velhice, por serem 

considerados pouco produtivos e lentos, a despeito de toda contribuição que ofereceram e dos 

conhecimentos que possuem acerca de seu trabalho. Essa estigmatização pode ser observada 

pelas palavras associadas à aposentadoria atualmente. Os aposentados são considerados 

inativos, o que diz muito acerca do significado social desses sujeitos. Segundo Lima (2014), 

muitos são os temores ante à aposentadoria, entre eles se encontra o medo de doenças 

psíquicas causadas por um possível esquecimento dos outros para com eles, após a saída do 

trabalho. 

Este estudo se volta para pesquisar a questão do retorno ou continuidade no trabalho 

após a aposentadoria, visto que na atualidade uma das mais importantes mudanças voltadas ao 

trabalho está relacionada ao aumento da expectativa de vida e da qualidade de vida o que, por 

consequência,prolongou a permanência no mercado de trabalho e aumentou o tempo que as 

pessoas vivem dependentes da aposentadoria.  

Segundo Chrisostomo e Macedo (2011), até 1980 o Brasil ainda poderia ser 

considerado um país com população eminentemente jovem. A partir de então, a diminuição da 

taxa de natalidade e o aumento contínuo da expectativa de vida, observados nas últimas 

décadas, vêm alterando gradualmente esse perfil. Essa alteração demográfica traz consigo 

transformações sociais e econômicas para nossa sociedade e levanta questões sobre o 

envelhecimento humano e social e todos os seus impactos para a sociedade.  

Segundo Bressan, Mafra, França, Melo e Loretto (2013), este novo contexto fez 

emergir a necessidade de ver os aposentados como produtivos, ao mesmo tempo em que 
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propicia bem-estar e qualidade de vida àqueles que estão vivendo mais. Assim, podemos 

observar que, nesse processo e ao longo de toda vida dos sujeitos, para muitas pessoas o 

trabalho ocupa um lugar central. Silva e Abel (2012) afirmam que indivíduos idosos 

permanecem no mercado de trabalho para não perder sua ligação com o mundo e não perder a 

relação com as pessoas e a sociedade, tornando assim o trabalho um lugar de relações sociais. 

A decisão do momento da aposentadoria dependerá também de como o pré-

aposentado avalia sua condição de saúde e dos cuidados que deverá ter para aproveitar melhor 

esta nova fase de vida. Por outro lado, a inatividade e a falta de perspectivas na aposentadoria 

poderão resultar em sentimentos de ansiedade e depressão que comprometem a saúde do 

indivíduo (França, 1999). Não são raros os casos de doenças psicossomáticas adquiridas 

durante e após o processo da aposentadoria. 

A ideia do trabalho como formador de identidade coloca a aposentadoria como 

encerramento dos vínculos empregatícios, como uma morte (Lima, 2014). Parar de trabalhar 

significa, socialmente falando, perder uma identidade. E mais, a visão do trabalho é positiva e 

a aposentadoria, ou não trabalho, representa uma passagem para a solidão e o tédio (Moreira, 

2011). 

Mas a aposentadoria pode ser vista não apenas pelo nada negativo, na aposentadoria o 

indivíduo passa a ter maior disponibilidade de tempo, seja para o lazer e para o 

desenvolvimento de atividades que por muito tempo durante a vida estiveram esquecidas ou 

colocadas de lado pela atividade de trabalho. 

Entender os motivos que fizeram com que pessoas voltem ao mercado de trabalho 

após a decisão da aposentadoria, ou por idade ou por tempo de serviço, é relevante, pois o 

idoso da contemporaneidade mostra-se diferenciado. Ultimamente, surge uma nova 

configuração de idosos, mais ativa economicamente, e com essa nova configuração surge a 

necessidade de estudos voltados para a compreensão da mesma, a fim de entender os 

sentimentos e as vivências subjetivas dos sujeitos voltados para o trabalho. 

Através de uma revisão sistemática da literatura, levantou-se artigos científicos, teses e 

dissertações nacionais a partir dos indexadores: “aposentadoria” e “reinserção laboral”, sendo 

consultadas as bases de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), Scielo, PEPsic e Google Acadêmico. 

Com relação ao termo “aposentadoria” no Scielo foram encontrados 122 artigos, mas 

apenas 19 foram relacionados aos assuntos dessa pesquisa, os quaisdiscutem, de maneira 

geral, sobre a aposentadoria e qualidade de vida. No periódico PEPsic, emergiram da pesquisa 

26 artigos, dos quais 14 apresentaram relevância, pois estão ligados à temática principal, para 
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estudos desta pesquisa. Com relação ao termo “reinserção laboral” no Scielo foram 

encontrados 4 artigos e no PePSI, 2 artigos. Com esse levantamento pode-se observar ainda 

que poucas são as pesquisas na área da psicologia acerca da aposentadoria, dos 122 artigos 

que foram encontrados no Scielo, apenas 9 deles eram da área da Psicologia, podemos 

perceber uma predominância dessa temática nos artigos da áreas médicas que chegam a um 

número médio de 56 artigos. 

A partir de uma pesquisa que tinha como objetivo geral compreender os sentidos do 

trabalho e da aposentadoria, realizada por Lima (2014) com professores universitários que 

estavam próximos da aposentadoria, observou-se a necessidade de compreender por outra 

ótica se os grandes temores ou idealizações da aposentadoria se concretizaram e também 

entender os porquês dessa volta, pois ainda não se sabe a razão pelo qual professores 

aposentados retornam ao trabalho, podendo ser pelo fator econômico ou pelo fato de o 

envelhecimento e a aposentadoria serem vividos como perdas de identidade, ou ainda, se a 

manutenção da atividade profissional se vincula ao sentimento de vitalidade e satisfação com 

o trabalho. 

A aposentadoria trata-se de um fato social ainda recente visto que foi criada no Brasil 

em 1923 e ainda é pouco abordada na literatura principalmente com uma vertente voltada para 

a saúde. Contudo, o crescente envelhecimento da população e o aumento ampliado do número 

de aposentados no Brasil que segundo o IBGE (2010), hoje no país o número de aposentados 

é de 18,5 milhões, dos quais 25% desses aposentados trabalham e apenas 1% tem 

independência financeira. Assim,torna-se necessário intensificar os estudos nesta temática. 

A partir dessas questões, justifica-se essa pesquisa e observa-se que a Psicologia do 

Trabalho e a Psicologia da saúde precisa voltar seu olhar no sentido de compreender esse 

fenômeno de modo mais aprofundado, analisando as implicações disso para os próprios 

sujeitos, sua saúde, bem como para a sociedade e as próprias instituições empregadoras, no 

sentido de refletir e amadurecer estratégias de intervenção voltadas a esses profissionais. 

Apesar de encontrarmos muitas publicações acerca da aposentadoria, esse trabalho busca 

avançar no sentido de compreender todo o processo que envolve a aposentadoria e o retorno 

ao trabalho. 

Como já foi apresentado, a opção por pesquisar porfessores surgiu de pesquisa anterior 

realizada pela mesma pesquisadora, assim também visto que o campo da universidade é um 

campo onde se propicia muitas pesquisas, mas poucas são voltadas ao seu público realizador. 

Com o aumento da expectativa de vida profissional, pesquisadores e gestões públicas 

vem sendo levados a refletirem sobre a importância de elaborar leis e desenvolver estratégias 
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que propiciem um estilo de vida saudável, uma aposentadoria bem sucedida e um 

envelhecimento com qualidade (França, 2014).  

Os índices de transtornos mental têm aumentado consideravelmente em todo mundo e 

segundo a Organização Mundial de Saúde (2005), em 2020 os transtornos psiquiátricos irão 

ser responsáveis por 15% das incapacidades mundiais, com destaque para a depressão. Visto 

todas as vulnerabilidades vivenciadas pelos idosos, decorrentes do envelhecimento, como a 

perda de entes queridos, enfermidades físicas, isolamento entre outros os idosos são 

considerados por Minayo, Cavalcante, Mangas e Souza (2011), uma população de risco a 

depressão e ao suicídio. Os suicídios em idosos analisados por tais autores ocorreram, na 

maior parte das vezes, associando depressão, adoecimentos físicos, mentais ou limites 

funcionais, fatores situacionais e sociais, perdas, aposentadoria e queda no padrão de vida, 

revelando sua causalidade múltipla. Diante desses fatores apresentados, torna-se tão 

importante o investimento em ações de prevenção e promoção de saúde mental dessa 

população. 

Segundo França (2014), algumas políticas nacionais e internacionais têm se destacado 

por contribuições voltadas à orientação sobre o uso de estratégias de prevenção de transtornos 

e promoção da saúde metal dos adultos mais velhos e dos idosos. Com relação ao afastamento 

das atividades laborais apolítica Nacional do idoso no artigo 10, Inciso IV, Alínea c, assim 

como o Estatuto do Idoso no artigo 28, inciso II estabelecem que o poder público tem que 

desenvolver e estimular a manutenção de programas de preparação para a aposentadoria dos 

trabalhadores, sejam eles de órgãos públicos ou privados, com antecedência mínima de um 

ano. Apesar de que, essa preparação para a aposentadoria precisa ser feita no decorrer de toda 

a vida laboral do sujeito, para que ocorra de uma forma mais leve, visto que a aposentadoria já 

é por si só um momento de decisão e muitas vezes complicado. Assim essas escolhas que 

virão junto podem acarretar uma maior dificuldade da aceitação desse período, cabendo às 

instituições, as quais o sujeito desenvolve uma atividade laboral, continuar favorecendo ou 

abrir as portas a implantação de ações que sejam direcionadas à uma educação para a 

aposentadoria, os quais promova um autocuidado, autoconfiança, mudança no estilo de vida e 

um planejamento adequando para a decisão de aposentadoria e consequentemente um 

envelhecimento ativo e bem sucedido, que segundo a OMS (2005), associa esse 

envelhecimento ativo a percepção potencial individual para o bem-estar físico, mental e social 

ao longo de sua vida.  
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Vistos esses fatores, a atual pesquisa tem como objetivo geral de estudo: Analisar os 

motivos para a volta ou não afastamento ao trabalho após a aposentadoria de docentes de 

ensino superior.  

Buscamos também como objetivos específicos: 

- Identificar o lugar que o trabalho ocupa na vida desses sujeitos; 

- Analisar os elementos que contribuíram para a decisão de retorno ou não afastamento 

ao trabalho de docentes aposentados;  

- Identificar aspectos relativos à saúde que os próprios docentes avaliem como 

relacionados à aposentadoria ou retorno ao trabalho. 

Então, diante disso, algumas questões norteadoras são importantes na realização dessa 

dissertação: Por que os trabalhadores retornam ao trabalho após a aposentadoria? Será que a 

aposentadoria tão esperada socialmente, termina por não corresponder às expectativas? Qual o 

papel do trabalho na vida dessas pessoas? Quais as implicações desse processo para a saúde e 

subjetividade? 

A partir desses objetivos e dessas questões norteadoras a atual dissertação se organiza 

em quatro capítulos, nos quais, pretende-se apresentar de forma mais aprofundada e 

detalhada, informações que foram apresentadas na introdução de forma superficial, como 

também, serão discutidos os resultados obtidos a partir da pesquisa de campo. Assim, 

organiza-se de tal maneira: 

O primeiro capítulo propõe entender a relação entre trabalho, envelhecimento e 

aposentadoria. O segundo capítulo apresenta o aporte teórico utilizado na pesquisa, em que 

podemos destacar alguns conceitos da Psicodinâmica do trabalho, abordagem essa escolhida 

para entender e investigar a subjetividade e a relação do homem com a centralidade do 

trabalho. No terceiro capítulo descreve-se como se deu o método da pesquisa, a análise de 

dados e as questões éticas da pesquisa. O quarto e o último capítulo, sob a luz da 

Psicodinamica do Trabalho, retratam a análise dos resultados obtidos na pesquisa.  
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Capítulo I 

O trabalho e a aposentadoria 
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1.1 O trabalho do professor universitário 

Pereira e Anjos (2014) afirmam que se discute muito a respeito da formação de 

professores, ao longo dos anos, com foco nos saberes e práticas necessários para o exercício 

da profissão e sobre as mais diversas formas de se mensurar a capacidade e eficiência do 

docente. Para Cunha (2013) refletir a respeito do conceito de formação de professores exige 

que se recorra à pesquisa, à prática de formação e ao próprio significado do papel do professor 

na sociedade. 

As pesquisas sobre o trabalho docente vertem sobre múltiplas possibilidades de 

abordagens sobre esta temática como a formação inicial e continuada dos docentes, as 

perspectivas históricas, políticas e pedagógicas desta formação, o professor-pesquisador, mas 

poucos trazem a temática sua trajetória de vida pessoal, acadêmica, e seus desafios no 

exercício da profissão e o lugar que essa profissão ocupa para os mesmos. 

Tendo em vista o objeto de trabalho desta dissertação que é o trabalho docente e sua 

relação com o retorno ao trabalho após a aposentadoria, faz-se necessário discutir que 

atividade de trabalho é esta: a atividade do docente do ensino superior, que, não tem sido tão 

investigado como outras esferas do trabalho docente. 

Primeiro fazendo um panorama sobre a docência de ensino superior no Brasil, o censo 

da educação superior de 2011 realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), aponta que o número total de professores atuantes no 

ensino superior no Brasil somava 325.804. Considerando que um mesmo indivíduo (docente) 

pode contabilizar mais de um vínculo institucional, foram informadas 378.257 funções 

docentes, sendo 357.418 em exercício. Cerca de 60% deste contingente atua em Instituições 

de Ensino Superior (IES) privadas e 40% atua em Instituições de Ensino Superior (IES) 

públicas. No que diz respeito a sua formação 16,5% são doutores, 44,1% mestres e 39,4% são 

especialistas. Uma característica marcante evidenciada no Censo de 2011 é que nas 

Instituições públicas a maioria dos docentes trabalha em tempo integral (81,0%), já as 

instituições privadas contam com a prevalência de horistas (43,8%), o que permite a estes, 

trabalhar em mais de uma instituição de ensino e/ou exercer outra atividade profissional. Já 

em 2014, o Censo do INEP apresenta que houve uma crescente no número total de 

professores atuantes no ensino superior no Brasil somando 383.386 funções docentes em 

exercício na educação superior no Brasil. Em 2014, 57,5% tinham vínculo com IES privada, 

podendo observar assim, que houve crescimento da quantidade de docentes no ensino superior 

público com um acréscimo de 2,5%, passando de 40% em 2011 para 42,5% em 2014. Assim, 
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podemos concluir que a busca pela carreira docente vem crescendo com os anos, como 

também a procura por instituições públicas. 

Lima e Lima Filho (2009) afirmam que na última década, o trabalho docente tornou-se 

tema de muitos estudos, com o incentivo de formação de grupos e de redes de pesquisadores 

organizados para esse fim. A Rede de Estudos Sobre Trabalho Docente (REDESTRADO), 

criada em 1999, por exemplo, tem como principal objetivo propiciar o intercâmbio entre 

pesquisadores latino-americanos que se debruçam sobre a temática "trabalho docente". Essas 

investigações têm revelado processos de adoecimento entre docentes e defendido a 

necessidade de intervenções nas condições laborais dos professores. 

Nessa perspectiva do crescente número de professores universitários e o número de 

que 81% trabalham em tempo integral, é necessário observar o sentido e o lugar que o que o 

trabalho ocupa ou ocupou na vida desses docentes, visto que pesquisas são feitas sobre o 

processo de adoecimento no desenvolver da atividade e pouco se busca estudar sobre a volta 

ao trabalho e o que a mesma causa na vida desses sujeitos.  

Outro ponto que é necessário observar é a responsabilidade dessa profissão, como é 

abordado por Pereira e Anjos (2014), pois um professor de ensino superior apesar de em sua 

grande maioria está lidando com pessoas de uma idade mais elevada, ainda sim tem o poder 

de formar não só profissionais, mas indivíduos diferenciados para a sociedade e o mercado de 

trabalho. Assim, o professor precisa saber o conteúdo, conhecer os recursos pedagógicos e as 

novas tecnologias para compartilhar conhecimento e promover o desenvolvimento de 

habilidades e competências em seus alunos, como também conhecer sobre a vida para que 

esses indivíduos que estejam sendo formados não saiam como mão de obra para o mercado 

capitalista, por exemplo, mas saiam como seres pensamento e politizados.  

Podemos também apresentar outra característica trazida por Vosgerau, Orlando, e 

Meyer (2017), a forma de atuação para os professores universitários. A liberdade que muitas 

vezes vem acompanhada pelo cargo, tornou-se sinônimo de trabalho individual e de 

autonomia, no sentido de que tudo se é permitido ao professor em sala, onde ele é seu próprio 

chefe. E nesse aspecto os professores trabalham sozinhos, protegidos pela iniciativa pessoal e 

pela liberdade acadêmica, confundindo algumas vezes solidão com autonomia, e temendo o 

julgamento de seus pares. No entanto, tal isolamento não é benéfico para seu exercício 

profissional, para a articulação dos conteúdos e integração das disciplinas ou para o 

desenvolvimento de estratégias pedagógicas institucionais. Assim, muitos professores buscam 

estratégias para que não seja uma atividade solitária, pois, o trabalho docente se constitui de 
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maneira imaterial subjetiva, e que depende fundamentalmente do outro, do destinatário da 

atividade. 

Na busca por estratégias de diminuir o sofrimento, Ribeiro e Bessa (2016) alegam que 

a própria instituição exerce um importante domínio ideológico sobre os trabalhadores. Não 

sendo incomum, dentro do cenário acadêmico, o docente adotar valores e objetivos 

defendidos pela instituição como seus e assumir passivamente uma demanda excessiva de 

atividades. Pois ansiando o seu reconhecimento e prestígio pela comunidade acadêmica, 

intensifica seu ritmo de produção e incorpora ao seu dia a dia maior foco no trabalho. As 

autoras ainda afirmam que, partindo do pressuposto do comprometimento desses docentes, 

com sua atividade, como também na busca pelo prazer no trabalho docente, muitos chegam a 

priorizar alguns compromissos da esfera profissional em detrimento de certas demandas da 

esfera familiar e social. 

Para Dejours (2006), muitas vezes nessa busca pelo prazer, é possível que o docente 

seja formado para tornar aceitável aquilo que não deveria sê-lo. O docente, ao assumir tal 

atitude, pode dificultar a luta contra as pressões patogênicas do trabalho, pois o que é 

suportado não é enfrentado e poderá também se tornar cada dia mais dependente desse 

trabalho, dificultando assim o deixar a atividade docente no período dito para a aposentadoria. 

1.2 Envelhecimento e trabalho 

Para Júnior, Mergulhão, Canêo, Najm e Lunardelli (2009) o envelhecimento é um 

fenômeno que está relacionado à vida de todos os seres vivos, e na espécie humana está 

atrelado às suas condições de vida e trabalho. Esse período ocorre de maneira única para cada 

indivíduo, visto que cada um tem sua trajetória e historia de vida. 

Como já fora discutido na introdução, as questões relativas ao envelhecimento, 

trabalho e aposentadoria têm passado por transformações nos últimos anos. Sujeitos vistos por 

muito tempo como “velhinhos” indefesos e incapazes, vêm assumindo novos lugares sociais e 

permanecendo “na ativa” por mais tempo, prorrogando assim, a decisão para a aposentadoria, 

dependendo do sentido que o trabalho tem na vida desse idoso. Muitas pessoas podem 

escolher se aposentar e parar de trabalhar, como outras podem optar por continuar 

desenvolvendo atividades laborais, assim percebe-se que a aposentadoria além de um direito é 

também uma questão de escolha.  

De acordo com Júnior et al. (2009), na sociedade capitalista, que valoriza a produção e 

o consumo, o trabalho (emprego) tem papel obrigatório e prioritário na vida dos indivíduos. 
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Dessa forma, o papel profissional se inscreve na identidade do sujeito. Enquanto papel social, 

o trabalho assume várias funções na vida do indivíduo: interfere na construção de sua 

identidade, é determinante no lugar que ele ocupa no sistema de produção, é fonte de renda, 

atividade e relacionamento interpessoal. 

Magalhães, Krieger, Vivian, Straliotto & Poeta (2004), afirmam que o trabalho é um 

aspecto relevante da identidade individual. O sucesso e a satisfação no trabalho reafirmam o 

senso de identidade e trazem o reconhecimento social. Na cultura ocidental, o trabalho é um 

dos pilares da autoestima, identidade e senso de utilidade. A participação em atividades 

sociais parece não ser tão importante no estabelecimento da identidade ou status social, 

quanto o trabalho. 

Segundo Chrisostomo e Macedo (2011), para a vida de muitas pessoas, o trabalho 

pode ocupar um vazio existencial e social, originando-se daí, a sensação de que não se pode 

viver sem ele. As diferentes formas pelas quais os sujeitos idosos percebem o trabalho e a 

aposentadoria pode ser configurada por meio da história de vida de cada um. O que vem a 

justificar a permanência ou não do idoso no mercado de trabalho, seja ele formal ou informal. 

O trabalho ocupa inegável espaço na existência humana, constituindo o principal 

regulador da organização da vida (Canizares & Filho, 2011). Desse modo, o trabalho 

enquanto instituição oferece aos indivíduos um ambiente estruturante, um referencial. Através 

do trabalho muitas pessoas tornam-se parte de um grupo social e a partir dai encontram sua 

identidade social, seu papel e seu engajamento social. O trabalho desempenha uma função 

norteadora do eu. 

Gernet e Dejours (2011) alegam que o envolvimento no trabalho pode ser um 

mediador insubstituível na estabilização e na ampliação da identidade dos sujeitos. No 

entanto, o investimento apaixonado no trabalho, do qual depende o desenvolvimento de 

habilidades e do saber-fazer, pode igualmente levar a colocar em perigo a identidade. 

O trabalho é um dos aspectos mais relevantes da identidade individual, tal como o 

próprio nome, o sexo e a nacionalidade. Em nossa cultura, o papel profissional é um dos 

pilares fundamentais da auto-estima, identidade e senso de utilidade. Atividades sociais fora 

do âmbito profissional geralmente não são tão importantes para o estabelecimento da 

identidade e do status social, quanto às atividades de trabalho. Neste sentido, a interrupção de 

atividades desenvolvidas ao longo de uma vida no cenário do mundo do trabalho, e a 

consequente perda dos vínculos sociais ali estabelecidos, podem trazer danos severos à 

qualidade de vida das pessoas. (Magalhães et al. 2004). 
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Apesar de o envelhecimento estar vinculado a uma série de alterações biológicas que 

impõem algumas mudanças para o indivíduo, essas não necessariamente estão vinculadas a 

perdas e limitações; pelo contrário, esse período da vida pode se caracterizar como de intensa 

funcionalidade cognitiva, afetiva e física, caso haja oportunidade para tal (Júnior et al., 2009).  

Chrisostomo & Macedo (2011) ainda afirmam que o trabalho pode representar, por um 

lado, uma realização em si mesmo, uma fonte de criatividade; por outro lado, ele pode ser 

sinônimo de limitação, fadiga e alienação de uma pessoa. Não importando a forma como é 

concebido, o trabalho não deixa de representar um fator de integração e engajamento social.  

Paz (2002) destaca que idosos que se encontram com desejo de trabalhar e sejam aptos 

a tal não deveriam ser desprezados pelas possibilidades de inserção do trabalho, mas sim 

valorizados, dado que estes apresentam grandes experiências em certas atividades, uma 

grande inteligência e conhecimento sociais, grandes relações, entre outros fatores que podem 

vir a contribuir para o crescimento do local que ele estaria trabalhando. 

Em questão das relações trabalhistas o Estatuto do Idoso dedica o capítulo VI à 

profissionalização e ao trabalho, destacando-se: O idoso tem direito ao exercício de atividade 

profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas.  

Desde criança o indivíduo se prepara com os estudos para que possa exercer uma 

profissão, sendo considerado socialmente, como uma sequência lógica e natural, essa busca 

através dos estudos por uma carreira profissional. Seguindo essa lógica, a velhice seria uma 

fase na qual o individuo não produziria mais e deveria parar, mas não é isso que os dados 

mostram. Pacheco (2002) afirma que pessoas que tiveram sua formação educacional 

totalmente voltada para serem produtivas (com o pensamento de que só o trabalho é capaz de 

valorizar um indivíduo) são aquelas que apresentam maiores chances de sofrimento psíquico, 

diante da aposentadoria. 

De acordo com dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios), 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2001, do total de 

chefes família brasileiros, 5,88% eram de pessoas com 60 anos ou mais. Em 2007 o IBGE, 

2007 constatou que quase 20% dos idosos aposentados no Brasil trabalham. Em 2009, os 

idosos responsáveis pelo orçamento familiar já representavam 7,33% e que na cidade de 

Campina Grande, onde foi realizada esta pesquisa, de acordo com o censo 2010, a 

apresentação das pessoas com mais de 60 anos dá-se de tal forma, apresentado na Tabela 

01.Com 385.213 habitantes, a população de idosos de Campina Grande chega a 

aproximadamente 11,1% (IBGE, 2010). 
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Tabela 1: Apresentação das pessoas com 60 anos ou mais, de acordo com o censo 2010, na 

cidade de Campina Grande – PB. 

Descrição Idade Valores 

Pessoas economicamente ativas De 60 a 69 anos 8.160 pessoas 

Pessoas não economicamente ativas De 60 a 69 anos 13.922 pessoas 

Pessoas economicamente ativas De 70 anos ou mais 2.713 pessoas  

Pessoas não economicamente ativas De 70 anos ou mais 17.859 pessoas 

Total  A partir dos 60 anos 42.654 pessoas 

Total economicamente ativo A partir dos 60 anos 10.873 pessoas 

Total não economicamente ativo A partir dos 60 anos 31.781 pessoas 

 

Market (2011) relata que muitos idosos permanecem no mercado de trabalho ou 

retornam a ele após a aposentadoria por vários motivos, entre eles: necessidade de uma renda 

adicional, ocupação do tempo ocioso, gosto pelo trabalho desenvolvido. Entre os principais 

motivos estão a necessidade de uma remuneração extra ou a vontade de permanecer ativo, ou 

seja, muito do imaginário sobre a velhice quanto a impossibilidade de trabalho é quebrada por 

esses trabalhadores que se sentem totalmente aptos a continuar a exercer suas funções ou a 

exercer novas funções no mercado de trabalho. 

Uma pesquisa apresentada em 2016 pelo serviço de proteção ao crédito (SPC Brasil) e 

pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), realizada em todas as capitais 

brasileiras a qual entrevistou idosos, acima de 60 anos, de todas as classes econômicas, afirma 

que a decisão de seguir  trabalhando está relacionada, principalmente, à necessidade financeira, 

embora não sendo a única razão. A principal justificativa é o complemento da renda, uma vez que 

a aposentadoria não é o suficiente para pagar as contas (46,9%). Dois em cada dez (23,2%) idosos 

continuam trabalhando para manter a mente ocupada e 18,7% para se sentirem pessoas mais 

produtivas na sociedade. Há ainda 9,1% dos idosos que alegaram não ter parado de trabalhar para 

poder ajudar os familiares financeiramente (G1, 2016). 

A partir do significado social do trabalho no contexto da produção capitalista e suas 

implicações para a identidade e a qualidade de vida Khoury, Ferreira, Souza, Matos e 

Barbagelata-Góes (2010) refletem sobre as repercussões, subjetiva e social do não trabalho, 

referindo-se a uma ressignificação do trabalho que ocorreria entre idosos, o que faz surgir o 

ser ativo em oposto ao não ativo, e o que faz, consequentemente, com que muitos idosos 

busquem atividades para garantir seu reconhecimento social.  
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Para França (2002), é inegável uma diminuição da eficiência no âmbito da motricidade 

e da percepção no idoso, mas não quanto à atividade representativa da mente ou do discurso, 

capaz até de progredir qualitativamente com a idade, ainda mais se depender da experiência e 

da capacidade decisória dela decorrente, ou seja, dizer que o idoso não está mais apto ao 

trabalho pela sua idade é um mito visto que o envelhecimento não está ligado a sua 

capacidade cognitiva de trabalho. 

O afastamento do trabalho ocasionado pela aposentadoria gera sentimentos ambíguos: 

crise — pela recusa em aceitar a condição de aposentado, devido à imagem estigmatizada 

vinculada à inatividade que tal condição confere; e liberdade — sentimento resultante da 

busca pelo prazer em atividades de lazer e concretização de planos anteriormente impossíveis 

de se realizarem pelo compromisso/obrigação de trabalhar (Santos, 1990). 

Segundo Giatti e Barreto (2003), o não trabalho tem sido associado a maiores taxas de 

mortalidade e maior prevalência de sintomas psiquiátricos, de hipertensão arterial e hábitos de 

vida nocivos, como consumo de bebida alcoólica e cigarro. O estudo realizado por esses 

autores com 2886 idosos de 65 anos ou mais, residentes em dez regiões metropolitanas 

brasileiras (Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, 

Curitiba, Porto Alegre e Distrito Federal), constatou que a maioria deles (68,46%) estava 

aposentada e não trabalhava, 26,9% trabalhavam (sendo estes aposentados ou não) e 4,6% não 

trabalhavam e nem eram aposentados. Os inativos que tinham alguma ocupação apresentaram 

melhores condições de saúde, menor dificuldade para executar tarefas diárias, maior 

autonomia e mobilidade física e, além disso, possuíam maior escolaridade e renda per capita. 

Hoje o idoso trabalha não apenas para preencher o vazio social e subjetivo, afinal, 

essas relações sociais deveriam transcender os limites do trabalho, mas também como uma 

ajuda financeira. Mantendo-se com boa saúde até idades mais avançadas, idosos recorrem ao 

trabalho informal, por exemplo, que, apesar dos baixos rendimentos, também proporciona 

ganhos imensuráveis, como amizades, poder dentro do domicílio e certa liberdade financeira. 

Além disso, sua identidade predominante não é a de aposentado, mas de trabalhador, o que 

lhes confere o poder e o status de provedor, estando totalmente inseridos na vida familiar e, 

portanto, longe da segregação (Coutrim, 2006). 

O IBGE (2010) constatou que a parcela de idosos no mercado de trabalho, formal e 

informal, na população brasileira mais que dobrou em 40 anos. Em 1970 a população acima 

de 60 anos representava 5,12% do total da população brasileira, já em 2000 8,56%, e de 

acordo com o Censo em 2010, 20.590.559 pessoas possuíam idade acima de 60 anos (IBGE, 

2010). A quantidade de pessoas com mais de 60 anos que está no mercado de trabalho 
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também cresceu dos anos 2000 até 2010 aumentando em 65%.  Esse número apresentou um 

crescimento significativo de 3,3 milhões para 5,4 milhões. (IBGE, 2010). 

Ainda segundo o IBGE (2007), nas regiões Nordeste e Sul, o número de aposentados 

trabalhando está acima da média nacional, sendo de 24,5% e 27,3%, respectivamente. 

Somando os aposentados que voltaram à ativa aos idosos que ainda não se aposentaram, a 

proporção dos que chegam aos 60 anos no mercado profissional atinge o percentual de 30,9%, 

assim os 5,9 milhões de idosos trabalhadores do Brasil ocupam hoje 4,5% dos postos de 

trabalho do País. 

Para Codo e Sampaio (1995) a partir de uma perspectiva da psicologia do trabalho, o 

trabalho vai além da remuneração financeira; o trabalho é elemento fundamental na 

constituição da identidade humana. França (1999) afirma que, apesar de nem todos os 

trabalhadores terem planejado ou escolhido suas profissões, e a despeito do trabalho não ser 

agradável ou satisfatório para todos, a aposentadoria não significa apenas liberdade, prazer e 

lazer como se poderia imaginar, mesmo para aqueles que têm uma condição financeira 

razoável. “Em algumas situações, o que parece apaixonar mais as pessoas não é o dinheiro 

obtido pelo trabalho, mas o status e o poder que ele representa”. (França, 1999. p. 10). 

Chrisostomoe Macedo (2011) afirmam que o período da aposentadoria sinaliza uma 

nova fase na vida do indivíduo, que pode ser vislumbrada como uma oportunidade de realizar 

projetos, desenvolver aptidões, rever o relacionamento a dois no casamento. Pode, pois, ser 

caracterizado como uma grande fase de possibilidade do lazer, da realização pessoal e do 

investimento em si próprio. Ou, pelo contrário, como um período de crise, um tempo de vazio 

e de perda de referência. 

Bressanet al. (2013) afirmam que a garantia de bem-estar e qualidade de vida durante 

o processo de envelhecimento, passa pelo planejamento da aposentadoria pelo Estado, pelas 

organizações e pelos próprios indivíduos. Afirmam ainda que cabe ao estado adotar medidas 

para garantir a continuidade dos benefícios previdenciários e atenção à saúde, que as 

organizações devem se preocupar com o bem-estar dos seus trabalhadores durante a atividade 

laboral, no momento de transição e na aposentadoria e o indivíduo deve aprender a investir 

em seu próprio bem-estar visando o futuro. 

Acredita-se também que um cuidado prévio com o trabalhador poderia resgatar a 

autoestima desse trabalhador assim fazendo com o mesmo possa investir em projetos futuros, 

já que na maioria das vezes o papel de trabalhador se sobrepõe ao papel do indivíduo. 
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1.3 Breve histórico em torno da aposentadoria 

Tratar da aposentadoria remete inicialmente à necessidade de uma breve análise a 

respeito do trabalho e seus significados, por isso foi abordada essa temática no tópico anterior. 

A história da humanidade é marcada pela presença do trabalho, o qual assumiu significados 

que se modificaram drasticamente ao longo dos séculos. 

De acordo com Carlos et al (1999), na língua portuguesa aposentar-se está 

etimologicamente ligada à hospedagem, abrigo nos aposentos. Considerando aposento o 

mesmo que quarto o sentido da palavra aposentadoria acaba remetendo-se à noção de abrigar-

se nos aposentos, no interior da habitação. Assim como também na língua inglesa e francesa o 

conceito está voltado a retirar-se, afastar-se da vida ativa; significados esses consolidados a 

partir da implantação do sistema de fábricas. 

De início, a aposentadoria tinha como objetivo amparar os trabalhadores que 

atingissem idade avançada, se tornassem inválidos ou ficassem incapacitados para exercer 

qualquer tipo de profissão. Já no Brasil, foi em 1923 que se criou a aposentadoria para os 

ferroviários e posteriormente outras categorias foram também beneficiadas. Antes disso, em 

1888 foi regulamentado o direito aos funcionários dos Correios a aposentadoria. Mas a 

Previdência Social propriamente dita no Brasil passou a existir a partir do Decreto nº. 4.682 

de 1.923 que criou a Caixa de Aposentadoria e Pensões para os empregados das Empresas 

Ferroviárias, extensivo aos familiares. Essa mesma Lei estendeu três anos após, o benefício 

aos trabalhadores marítimos e portuários. Na década de 30 os benefícios sociais foram 

implementados para outras categorias de trabalhadores dos setores público e privado, com a 

implantação de diversas normas. 

Segundo pesquisa feita por Fôlha e Novo (2011), no Brasil, a história da aposentadoria 

tem início em 1888. Foram os funcionários dos Correios os primeiros a contarem com o 

benefício. Entretanto, o ponto de partida para o surgimento da instituição da Previdência 

Social no Brasil foi o decreto 4682 de 24 de janeiro de 1923, que determinou a criação de uma 

caixa de Aposentadoria e Pensões para os empregados das empresas ferroviárias. Nos anos 

1930, Getúlio Vargas reestruturou a Previdência Social, incorporando praticamente todas as 

categorias de trabalhadores urbanos. Somente em 1963 o trabalhador do campo é incluído no 

sistema previdenciário e com a Constituição de 1988 esse benefício é estendido a todos 

trabalhadores. 
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No serviço público a aposentadoria passou por várias reformas desde a Constituição de 

1988. Assim, as regras para aposentadoria no serviço público são hoje muito diferentes do que 

estava definido na Constituição de 1988 e na Lei 8.112 que instituiu o Regime Jurídico Único 

- RJU, em 1990. 

Segundo Sinésio (1999), a conquista dos trabalhadores pelo direito à aposentadoria 

contribuiu para amenizar as condições a que os trabalhadores foram submetidos após a 

revolução industrial, como a desvalorização do trabalho manual pela ocupação das maquinas 

no mercado de trabalho. No caso do Brasil, que é marcado por profundas desigualdades 

sociais, a fase da aposentadoria é enfrentada com bastante dificuldade em virtude, também, 

das péssimas condições de trabalho oferecidas. Os baixos salários obrigam as pessoas a 

trabalharem mais tempo, ocasionando esgotamento físico e mental que favorecem as doenças 

e acidentes de trabalho. 

Tendo em vista que muitos aposentados retornam ao mercado de trabalho é importante 

saber que leis regem essa volta a um trabalho formal. Podendo aqui chamar atenção que na 

atualidade as leis previdenciárias em nosso país estão discussão para que haja uma 

modificação no tempo cronológico e de contribuição para que se possa solicitar a 

aposentadoria. Nesta presente pesquisa foram utilizadas as leis que regiam a aposentadoria até 

o ano de 2016.  

No serviço público a aposentadoria passou por várias reformas desde a Constituição de 

1988. Assim, as regras para aposentadoria no serviço público são hoje muito diferentes do que 

estava definido na Constituição de 88 e na Lei 8.112 que instituiu o RJU, em 1990. O RJU 

transformou em efetivos funcionários contratados via regime da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), que não haviam contribuído para a previdência pública, além de conter 

regras que permitiam a um servidor se aposentar com menos de 40 anos de idade, causando 

severo desequilíbrio no sistema que levaram às alterações via emendas constitucionais. 

Apesar das modificações introduzidas pelas emendas constitucionais, ainda é possível aos 

atuais servidores a aposentadoria integral devido às regras de transição. A aposentadoria no 

serviço público pode ser: voluntária, compulsória ou por invalidez. 

Segundo Lindoso (2008), quando do advento da Constituição de 1988, a situação 

jurídica do aposentado que permanecesse ou voltasse a exercer atividade abrangida pela 

Regulamentação Geral da Previdência Social (RGPS), era regida pela Lei nº 6.243/75, cujos 

artigos 1º e 3º estabeleciam que: 

“Art. 1º O aposentado pela Previdência Social que voltar a trabalhar em atividade 

sujeita ao regime da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960, terá direito, quando dela se 
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afastar, a um pecúlio constituído pela soma das importâncias correspondentes às suas próprias 

contribuições, pagas ou descontadas durante o novo período de trabalho, corrigido 

monetariamente e acrescido de juros de 4% (quatro por cento) ao ano, não fazendo jus a 

outras prestações, salvo as decorrentes de sua condição de aposentado. [...] 

“Art. 3º O segurado que tiver recebido pecúlio e voltar novamente a exercer atividade 

que o filie ao regime da Lei Orgânica da Previdência Social somente terá direito de levantar 

em vida o novo pecúlio após 36 (trinta e seis) meses contados da nova filiação” Lindoso 

(2008). 

Tem-se, portanto, que, caso permanecesse ou retornasse à atividade, o aposentado, 

quando dela se afastasse, era detentor do direito a um pecúlio, constituído pela soma das 

importâncias correspondentes às suas próprias contribuições efetuadas durante o novo período 

de trabalho. Essa situação foi mantida com o advento da Lei nº 8.213/91, cujos artigos 81 e 82 

dispunham de maneira categórica:  

“Art. 81. Serão devidos pecúlios: [...] 

II – ao segurado aposentado por idade ou por tempo de serviço pelo Regime Geral de 

Previdência Social que voltar a exercer atividade abrangida pelo mesmo, quando dela se 

afastar; [...] 

“Art. 82. No caso dos incisos I e II do art. 81, o pecúlio consistirá em pagamento único 

de valor correspondente à soma das importâncias relativas às contribuições do segurado, 

remuneradas de acordo com o índice de remuneração básica dos depósitos de poupança com 

data de aniversário no dia primeiro”Lindoso (2008). 

Com o advento da Lei nº 8.870/94, o pecúlio previsto no inciso II do artigo 81 da Lei 

nº 8.213/91 foi extinto. Em contrapartida, porém, o aposentado que permanecesse ou 

retornasse à atividade regida pelo RGPS foi contemplado com isenção no tocante à 

contribuição para o sistema de seguridade social. Nesse sentido: 

“Art. 24. O aposentado por idade ou por tempo de serviço pelo Regime Geral da 

Previdência Social que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida pelo 

mesmo, fica isento da contribuição a que se refere o art. 20 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 

1991. [...] 

Art. 29. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o § 4º do art. 12, com 

a redação dada pela Lei nº 8.861, de 25 de março de 1994, e o § 9º do art. 29, ambos da Lei nº 

8.212, de 24 de julho de 1991; a alínea i , do inciso I do art. 18; o inciso II do art. 81; o art. 

84; o art. 87 e parágrafo único, todos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991” Lindoso 

(2008). 
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A partir da edição da Lei nº 9.032/95, contudo, o cenário jurídico acima sofreu 

significativo retrocesso, na medida em que o aposentado voltou à condição de segurado 

obrigatório, mas sem a possibilidade de usufruir de qualquer contrapartida por parte do 

sistema. Apesar da alteração na previdência para novas aposentadorias, para pessoas já 

aposentadas não mudou nada. 

Ou seja, o trabalhador aposentado pode retornar à atividade como empregado ou 

autônomo, mas deve contribuir outra vez com a Previdência Social nos mesmos termos dos 

demais segurados. A lei 8.213, de 24 de julho de 1991 já previa a possibilidade de o 

aposentado permanecer trabalhando, mas isentava-o das contribuições previdenciárias. Com o 

decreto federal 3.048, de 1999, o aposentado que exercer qualquer atividade prevista no 

Regime Geral de Previdência passa a recolher obrigatoriamente. 

Diante de toda essa temática exposta e do fato de não existir a possibilidade de ganhos 

futuros acrescidos à aposentadoria, o que levaria o retorno ao trabalho? Assim faz-se 

necessário o estudo de uma abordagem teórica metodológica que responda aos 

questionamentos voltados ao lugar que ocupa o trabalho e ao retorno ao mesmo, assim 

apresentaremos conceitos para um melhor entendimento dessa temática. 

1.4 Aposentar ou não aposentar: elementos para compreender a complexidade da 

decisão. 

Apesar da aposentadoria não estar necessariamente vinculada à velhice, a transição 

normalmente coincide com o processo de envelhecimento. Como processo único, o 

envelhecimento atende a padrões de desenvolvimento que se modificam de pessoa a pessoa 

(Erikson, 1997), dependendo de vários aspectos, subjetivos e objetivos. Essa transição 

normalmente ocorre nessa fase da vida, mas não se trata de uma regra.  

A adaptação à aposentadoria, tal qual o envelhecimento, dependerá da antecipação dos 

aposentáveis aos fatores de risco - como a promoção da saúde e do alcance de uma poupança 

para o futuro - e da adoção de medidas que facilitem os fatores de bem-estar nesta transição - 

como a educação, trabalho, renda, vínculos sociais, afetivos e familiares (França, 2009). 

França (2009) ainda afirma que as atitudes do sujeito frente à aposentadoria, seus 

mitos e preconceitos podem contribuir para que a sociedade saiba lidar com o desafio da 

aposentadoria, promovendo a preparação tanto dos aposentáveis e de suas famílias, quanto 

dos profissionais que irão lidar com eles. 

Em outro momento, França (2002), vem colocar que a decisão do momento da 

aposentadoria dependerá também de como o pré-aposentado avalia sua condição de saúde e 
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dos cuidados que deverá ter para aproveitar melhor esta nova fase de vida. Por outro lado, a 

inatividade e a falta de perspectivas na aposentadoria poderão resultar em sentimentos de 

ansiedade e depressão que comprometem a saúde do indivíduo, alegando que não são raros os 

casos de doenças psicossomáticas adquiridas durante e após o processo da aposentadoria. 

Como qualquer situação de mudança, a aposentadoria, pode ser um evento 

desencadeador de ansiedade e ameaçador do equilíbrio psicológico da pessoa (Rodrigues, 

Ayabe, Lunardelli, & Canêo, 2005). A aposentadoria se constitui como um dos maiores 

desencadeadores das alterações psicológicas, visto que traz consigo a desvalorização social, 

podendo representar, do ponto de vista emocional, uma perda de identidade profissional 

(Alvarenga, Kiyan, Bitencourt & Wanderley 2009).  

Analisado pelo ponto de vista psicológico e social, a aposentadoria pode ser um 

momento estressante e de muita expectativa para o trabalhador, capaz de suscitar reações 

muito ambivalentes, as quais podem ir desde um sentimento de liberdade até à impressão de 

exclusão. As mudanças provocadas pela aposentadoria requerem uma adaptação, dificilmente 

atingida pela maioria das pessoas e, caso tal adaptação não ocorra, os resultados negativos 

deste período podem ser muito sérios, manifestando-se através de depressão, isolamento, 

dificuldades de relacionamento com a família, dentre outros (Fôlha & Novo 2011). 

Para França (2002), a insegurança causada pela perda de status, do ambiente, do 

convívio com os colegas de trabalho e mesmo do prazer de algumas atividades inerentes à 

função desempenhada, levam o indivíduo a retirar-se não só das atividades produtivas, mas 

também do fluxo coletivo da existência. Rodrigues et al. (2005), afirmam que a confrontação 

com o vazio deixado pelas horas antes dedicadas ao trabalho e o tédio do tempo desocupado, 

o afastamento ou a perda de relacionamento social com os colegas de trabalho, o medo do 

ócio, o papel social que a ocupação desenvolvida representava e a perda de reconhecimento 

que dela advinha e, ainda, as dificuldades de adaptação a um convívio mais extenso com a 

família, podem constituir um período de ameaça ao equilíbrio mental do indivíduo. 

Em um estudo realizado por Lima (2014), a aposentadoria é apontada como uma 

grande perda para os indivíduos, pois os mesmos alegam que esse período representa a perda 

do contato diário com colegas de trabalho e alunos, a perda de novos aprendizados e de novos 

ensinamentos e pode ser comparado com uma quase morte. 

Assim, pode-se observar o valor que o trabalho tem na vida das pessoas e seu 

imaginário relacionado à aposentadoria. Em consequência desses aspectos, com os quais o 

indivíduo se depara nessa fase de transição, alguns podem enfrentar essa ruptura com o 
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trabalho de diferentes maneiras, podendo contribuir para o desencadeamento de processos de 

adoecimento.  

Mas, para alguns trabalhadores esse período de aposentadoria nem sempre é sinônimo 

de adoecimento. Faz-se necessário observar a diferença de significação e enfrentamento dessa 

fase que cada indivíduo atribui em particular. Isso dependerá também de fatores pessoais, 

culturais, sociais e econômicos a que estão submetidos os trabalhadores. Para França (2002) 

trabalhadores que têm uma visão negativa dos seus trabalhos, normalmente estariam mais 

propícios a realizar a transição para a aposentadoria.  

Durante a sua vida o trabalhador pode encontrar outras formas de satisfação, que não o 

trabalho. Por exemplo, torna-se mais fácil passar por essa fase e enfrenta-la, o que possibilita 

uma reestruturação da identidade enquanto aposentado. Por isso, para alguns a aposentadoria 

é assimilada de forma positiva proporcionando uma reorganização de vida (Alvarenga et al., 

2009). 

Desta forma, é importante para Zanelli, Silva e Soares (2010), tratar a aposentadoria 

como um momento de escolha do sujeito, pois é o mesmo quem deve decidir qual é o melhor 

momento de se aposentar e/ou de sair da organização.  

Wang and Shultz (2010), citado em França, Menezes, Bendassolli e Macedo (2013), 

destacam que há quatro perspectivas teóricas utilizadas por pesquisadores para discutir o 

processo e as consequências da aposentadoria: a perspectiva que a considera como um 

processo de tomada de decisão, como um processo de ajustamento, como uma fase de 

desenvolvimento da carreira e como um tema assumido como parte da gestão de recursos 

humanos. Para os autores a aposentadoria é entendida como um processo dinâmico, complexo 

e multideterminado.  

Feldman e Beehr (2011) citado em França et al. (2013), observam que, embora tal 

decisão envolva um desfecho de tipo dicotômico, aposentar-se ou não, a decisão final sobre 

um ou outro caminho é direcionada por três avaliações interconectadas acerca da situação de 

trabalho ao longo do tempo: a primeira seria uma avaliação imaginativa sobre a possibilidade 

de aposentar-se no futuro; a segunda, quando se avalia o momento de deixar os antigos 

trabalhos; e a terceira, referente a colocar em ação, no presente, os planos concretos de 

aposentar-se.  

Em uma pesquisa realizada por Alvarenga et al. (2009), sobre a repercussão da 

aposentadoria na qualidade de vida do idoso, pode-se concluir que o modo como será 

encarada a fase da aposentadoria será diferenciada de acordo com o significado dado pelo 

indivíduo, trazendo benefícios ou malefícios para o mesmo. Para alguns entrevistados a 
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aposentadoria trouxe uma nova visão do seu papel social, ampliando assim esse espeço, já 

para outros acarretou em uma insatisfação onde as principais queixas eram a redução salarial, 

sentimento de inutilidade e baixa auto-estima. 

A aposentadoria, conforme Zanelli, Silva e Soares (2010), representa um momento de 

transição no qual oferece desenvolvimento pessoal, quando são descobertas novas 

potencialidades que proporcionam prazer, maturidade e crescimento, mas, por outro lado, 

pode gerar desequilíbrio e infelicidade.  

A crise de identidade provocada com a aposentadoria, como em outras fases da vida, 

pode trazer também uma fase de desenvolvimento e de crescimento psicológico. Já para 

algumas pessoas os salários, os benefícios, o prazer de ter algo para fazer, o ambiente, o 

percurso para o trabalho, os bens, o status social, o poder que alguns empregos conferem os 

colegas, as interações. Todos esses conteúdos fazem parte da história de vida, em relação a 

qual, muitos não pensam sequer na possibilidade de substituição. O que faz com que essa fase 

não seja aceita com facilidade e que existam sentimentos de perda (França, 2002). 

A partir de um estudo realizado por França et al. (2013), pode-se observar que diversas 

classes de variáveis, atuam na decisão pela aposentadoria. Quando relacionado à decisão de 

permanência na organização, por exemplo, chamam a atenção, aqueles relativos à percepção 

de sentido e de importância no trabalho, à percepção de autonomia e de flexibilidade, à 

existência de treinamentos e cursos e às políticas empresariais voltadas para o 

envelhecimento. Quanto aos aspectos que explicariam a decisão pela aposentadoria definitiva, 

foi relatado, em muitos casos, inversos aos destacados anteriormente. Compreendendo assim, 

que altos níveis de stress no trabalho, carga excessiva de atividades, relacionamentos pobres 

na organização e baixa motivação para o trabalho podem ser fortes características pela decisão 

da saída definitiva do mundo do trabalho. 

Embora o bem-estar na aposentadoria seja afetado por diversos fatores, o 

empobrecimento é a ideia mais comumente associada a essa fase de vida. Sendo assim, é 

imperativo analisar a situação social, política e econômica do país e a sua respectiva 

influência em como as pessoas veem e planejam o futuro (França, 2002). 

Para Parizotto e Sartori (2014), o planejamento da aposentadoria vai estar diretamente 

ligado às condições governamentais. As políticas previdenciárias, econômicas, de saúde e de 

educação e se esses aspectos proporcionam ou não melhorias para o entendimento e a 

execução do processo de aposentadoria.  

Khouryet al. (2010) apontam visões diferenciadas de alguns autores quanto a 

aposentadoria, autores como Carrera-Fernandez e Menezes rejeitam a hipótese de que “o 
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idoso participa do mercado de trabalho principalmente para não ficar ocioso, apenas como 

forma de terapia ocupacional”, concluindo assim  que a decisão do idoso em participar da 

força de trabalho deve-se principalmente ao salário que ele pode auferir nesse mercado. Já na 

visão de Codo e Sampaio (1995), o trabalhador encontra significados no trabalho devido sua 

enorme importância psicológica e social para a constituição da identidade, o que dificulta a 

decisão de aposentar-se. Na visão de França (1999), em alguns casos o que parece prender 

mais as pessoas no status de trabalhador não é o dinheiro obtido pelo trabalho, mas o lugar e 

poder que ele representa. 

A aposentadoria está atrelada a ideia de uma maior liberdade, fazendo com que nesse 

momento da vida a pessoa aposentada possa descansar e fazer apenas o que for de sua 

vontade, podendo assim realizar desejos impedidos antes, por exemplo, pela falta de tempo 

que era consumida pelo trabalho. Essa ideia de descanso está vinculada a uma espécie de 

“prêmio” que o indivíduo irá receber após longos anos de trabalho. Zanelli e Silva (1996) 

corroboram com esta ideia, afirmando que a aposentadoria é vista como um prêmio, um 

júbilo, uma recompensa aos esforços feitos ao longo de uma carreira de trabalho, 

possibilitando ao sujeito a concretização de planos ou sonhos aos quais foram adiados por 

muito tempo.  

Magalhães et al. (2004) apresentam fase para o período pós concretização da 

aposentadoria que seria denominado de lua de mel; fase essa de euforia, com duração 

variável, onde procuraria realizar as atividades para as quais não disponibilizava de tempo 

anteriormente. Após esse período inicial de euforia, quando as coisas começassem a acalmar e 

a rotina do aposentado começasse a se estabelecer, poderia surgir uma fase de 

desencantamento que poderia vir acompanhada de depressão. Logo em seguida surgem as 

fases de re-orientação, que seria a fase que o aposentado se conscientizar de sua atual situação 

e procura novos projetos para se engajar e a fase de estabilidade onde haveria uma adaptação 

à rotina estabelecida e escolhas associadas à aposentadoria. 

A partir dessas fases os autores afirmam que é possível que, para alguns, a decisão por 

um novo trabalho surja na fase de re-orientação, após o desencantamento. Outros, talvez, já 

partam da aposentadoria para um novo trabalho ou, quando possível, com a continuação do 

trabalho antigo. Mesmo a aposentadoria tendo significados diferentes e nem sempre associado 

à exclusão e à improdutividade o retorno ao trabalho pós-aposentadoria pode ser uma forma 

de religar o aposentado com o mundo do trabalho e seus significados psicossociais.  

Vanzella, Neto e Silva (2011) relatam que muitos idosos permanecem no mercado de 

trabalho ou retornam a ele após a aposentadoria por vários motivos, entre eles: necessidade de 
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uma renda adicional, ocupação do tempo ocioso ou gostar do trabalho desenvolvido, pois 

trata-se de um processo dinâmico e multideterminado. 

Na dimensão financeira, dados apresentados por Khouryet al. (2010), da PNAD 

evidenciam um crescimento de 12,01% no número de aposentados ativos/ocupados de 2006 

para 2009; revelam, ainda, que esta fração da população de aposentados esteve sempre acima 

de 30% no período analisado. De acordo com o perfil sócio-demográfico dos idosos 

brasileiros realizado pela Fundação Perseu, 18% dos homens e 5% das mulheres que se 

aposentaram ainda trabalham. 

Para França (2009), o Brasil é um dos poucos países onde a aposentadoria não 

significa, necessariamente, a saída do mercado de trabalho e muitos aposentados continuam 

trabalhando, mesmo recebendo a pensão da aposentadoria. Camarano (2001) apresenta ainda 

que em 1998, mais da metade dos homens idosos e pouco mais de um terço das mulheres 

idosas que estavam trabalhando, já eram aposentados, argumentando que o fator saúde é um 

dos mais importantes determinantes da continuidade desses idosos no mercado. Além disso, 

sua pesquisa também mostra que o retorno à atividade laborativa deve se constituir numa 

estratégia saudável, portanto, com horários reduzidos. 

Júnior et al. (2009) afirmam que participação do idoso brasileiro no mercado de 

trabalho acaba ocorrendo basicamente pelo fato de que, no Brasil, o aposentado ganha pouco 

e às vezes, mesmo que não queira, precisa continuar trabalhando para se sustentar. Segundo 

França (2002), em algumas circunstâncias, é necessário que o aposentado continue com uma 

atividade profissional para complementação financeira. Nessa situação é importante que o 

aposentado priorize atividades que tragam maior satisfação. 

Vanzellaet al. (2011) abordam em suas discussões que, a permanência do idoso no 

trabalho pode ser discutida por dois ângulos: o trabalho pode ser benéfico quando propicia 

auto-estima, satisfação, sensação de produtividade, além da remuneração; mas, por outro lado, 

pode ser prejudicial quando a única razão para se manter trabalhando é a necessidade de 

renda, sem qualquer outra motivação. 

Resultados de uma pesquisa realizada por Khouryet al. (2010) demonstram que com 

relação aos fatores que motivaram a volta dos aposentados ao trabalho, a principal razão foi a 

necessidade de se sentir produtivo e em segundo lugar apareceram empatados os motivos para 

aumentar a renda familiar e por necessidade de conviver com outras pessoas, seguidos da 

necessidade de se sentir atualizado. 

A pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) Brasil e pela 

Confederação Nacional dos dirigentes Lojistas (CNDL) em todas as capitais brasileiras com 
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idosos acima de 60 anos constatou que mais de um terço (33,9%) dos idosos que já estão 

aposentados continuam exercendo alguma atividade profissional. O realce fica por conta dos 

profissionais autônomos (17,0%), trabalhadores informais ou que fazem bicos (10,0%) e 

profissionais liberais (2,1%). Os que ainda atuam como funcionários da iniciativa privada, contudo, 

são apenas 1,7% do total de entrevistados. Considerando os aposentados que tem entre 60 e 70 

anos, o percentual dos que trabalham sobe para 42,3% (G1, 2016). 
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Aporte Teórico  
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Neste capítulo iremos abordar o alicerce teórico utilizado para fundamentar a presente 

dissertação. Buscando compreender a relação com o trabalho e a aposentadoria, optou-se por 

apreciar alguns elementos conceituais da Psicodinâmica do trabalho representada em especial 

por Christophe Dejours. Segundo Dejours (2004a), por meio da pesquisa em psicopatologia 

do trabalho que se pretende dar aos atores a possibilidade de pensarem sua situação com o 

trabalho e as consequências dessa relação com a vida fora do trabalho. 

2.1 Evolução conceitual da saúde do trabalhador 

Ao longo da história, é possível observar o avanço na linha das concepções que 

ultrapassam e transformaram o conceito de saúde referente ao trabalhador. Essa história não 

pode ser entendida apenas como a história dos operários, ela é antes de tudo um subcapítulo 

da história do homem, e como tal, de grande importância social. 

Segundo Nassif (2005), no decorrer da história, aconteceram algumas modificações 

das linhas de pesquisas e referenciais teóricos relacionado à saúde do trabalhador, passando 

de um enfoque causalista e voltado para a produção até chegar às atuais teorias e 

metodologias como a proposta de Paul Sivadon, Le Guillant, e Christophe Dejours, 

mostrando os diversos enfoques sobre o adoecimento psíquico. 

Nassif (2005) afirma que estudos a respeito do papel do trabalho na gênese da doença 

mental têm sua origem com as transformações político-sociais, científicas e tecnológicas 

ocorridas na França, época da II Grande Guerra. Nesse período, tornou-se necessário o 

desenvolvimento de estudos e técnicas para adaptar o maior número possível de novos 

trabalhadores em diferentes tarefas, inclusive mulheres, idosos e doentes mentais.  

O autor ainda apresenta que a experiência dos hospitais psiquiátricos proporcionou o 

desenvolvimento da Ergoterapia por Paul Sivadon, que em 1952, foi o primeiro a empregar a 

expressão Psicopatologia do Trabalho. Seu principal esforço foi em compreender o valor 

terapêutico (Ergoterapia) do trabalho no tratamento de doentes mentais. É através dessa 

ergoterapia que a categoria trabalho se atravessa, de modo bem mais preciso, com a trajetória 

dos estudos em doença mental. 

Outros importantes estudos iniciais também foram realizados por Loius Le Guillant, 

apoiando-se na corrente marxista, ele tenta compreender, sem negar os fatores orgânicos e 

psíquicos, a gênese do adoecimento psíquico nas transformações sócio-históricas. Colocando 

doença mental como consequência da trajetória do indivíduo somado ao contexto de trabalho 

(Nassif, 2005). Desejava, assim, estabelecer verdadeiros nexos causais que ligassem fatos 
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realmente vividos em um determinado ambiente a uma situação concreta de adoecimento. 

Assim, poderia realizar o que chamou de “nova clínica”, que levasse em consideração 

situações reais de vida e trabalho (Souza & Athayde, 2005). 

Le Guillant, em observação sistemáticas, estabeleceu o nexo entre trabalho e 

psicopatologia a partir de um estudo de 1956 sobre a atividade de telefonistas em Paris, 

ficando conhecido como a neurose das telefonistas (Nassif, 2005). 

Suas descobertas em 1956 são até hoje pertinentes. A síndrome subjetiva comum da 

fadiga nervosa (neurose das telefonistas) apresenta como características uma série de 

perturbações somáticas, tais como palpitações, tremores, cefaleias, vertigens, náuseas, 

problemas gástricos, fadiga, astenia, levando a uma diminuição da capacidade de 

concentração no trabalho, levando como consequência influências negativas para a vida 

pessoal, por causa das repetições de palavras e gestos do trabalho fora do contexto laborativo. 

Descrevia também a “síndrome geral de fadiga nervosa”, manifestando-se por uma “crise de 

nervos” no trabalho e por impaciência com o marido e os filhos, e ainda intolerância ao ruído. 

Evidencia também, com a pesquisa, diversas alterações no sono, efeitos que se evidenciavam 

fora da situação de trabalho, mas que acabavam por levar a uma queda no rendimento 

profissional, além de situações difíceis na vida pessoal. Apesar da pesquisa só ter sido 

realizada com telefonistas, Le Guillant afirma que a síndrome poderia ser encontrada em 

pessoas em atividade de trabalho, cujas condições fossem objetiva ou subjetivamente penosas 

ou, ainda, que exigissem um ritmo excessivamente rápido de operações (Souza & Athayde, 

2005). Aspectos como esses, apresentados anteriormente, indicam que o trabalho está 

relacionado em muitos casos à saúde do homem, seja ela física ou mental. 

Para Dejours (2004a), o modelo causalista da psicopatologia de Le Guillant, que 

pressupunha doenças mentais geradas pelo trabalho, não dava conta da realidade do trabalho, 

sendo necessário um novo modelo que focalizasse o sofrimento psíquico reavivado pela 

organização do trabalho. Observando que muitas vezes não é possível alcançar um equilíbrio 

entre as exigências das organizações de trabalho e as necessidades fisiológicas e psicológicas 

do trabalho. 

Dejours (1992) vai analisar a evolução da relação saúde e trabalho pontuando alguns 

momentos historicos, onde o mesmo constroe uma trajetoria da problematica da saúde do 

trabalhador. Essa periodização apresenta três grandes momentos: o primeiro deles 

corresponde aos processos básicos decorrentes da revolução industrial capitalista, o segundo 

periodo caracteriza-se por um movimento operario com bases solitas e forças politicas onde o 

foco era a proteção à saúde, proteção essa voltada à saúde do corpo e o terceiro momento está 
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baseado no contexto do esgotamento do padrão taylorista-fordista como padrão de 

acumulação e de controle social. Em suma, o primeiro e o segundo momento são marcados 

pela temática das condições de trabalho e pela transição de lutas pela sobrevivência para a luta 

pela saúde no corpo, já o terceiro momento a um foco maior e um crescimento dirigido para a 

saúde mental do trabalhador. 

Dejours (2001), afirma que o trabalho não é apenas uma atividade do eu, é também 

uma atividade dirigida ao outro, assim reforça a centralidade do trabalho ante a construção da 

identidade, pois, o trabalho não oferece apenas a oportunidade de transformação de si mesmo, 

mas também a de realização no campo social, tornando-se um poderoso mediador da 

construção da identidade. 

Na Psicopatologia do trabalho que tinha como principais autores Le Guillant e Paul 

Sivadon, a prioridade investigação era o trabalho como o fator central na evolução do 

adoecimento psíquico, conferindo assim uma grande importância às contradições e conflitos 

dentro do trabalho. 

De acordo com Santos e Galery (2011), as diferenças entre Le Guillant e Dejours terão 

impacto na centralidade e significado do trabalho no processo saúde-doença. A visão 

materialista de Le Guillant o leva a colocar o trabalho como fator central na determinação da 

neurose das telefonistas. Com o deslocamento dos estudos para a Psicodinâmica do Trabalho, 

Dejours e seus colaboradores tendem a retirar a centralidade e significado do trabalho na 

saúde, visto que o objeto passa a ser o sujeito e não o trabalho em si, agora entendido como 

mediador entre inconsciente e ordem coletiva, chamando atenção para a relação existente 

entre a organização do trabalho com o sofrimento mental. 

O conceito chave para se compreender o sofrimento psíquico no trabalho se dava a 

partir da organização do trabalho que com o seu rígido controle de prescrição, horas e 

movimentos corporais, alinhava o trabalhador a bloquear sua atividade mental, realizando o 

que estava prescrito e não tendo espaço para colocar ali a sua subjetividade. 

Para Dejours o foco não era mais as doenças causadas pelas situações de trabalho, e 

sim compreender como mesmo diante das mesmas vivências muitos dos trabalhadores 

permaneciam na normalidade, qual seria o diferencial dessas pessoas, visto que as situações 

de trabalho causam o adoecimento?  

Desta forma os estudos passaram a não mais focalizar as doenças mentais, e sim, 

voltaram à atenção para o sofrimento e as defesas contra o sofrimento (Dejours, 1993). A 

Psicodinâmica do Trabalho trouxe a normalidade para o foco das atenções, ampliando o 
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problema da investigação, que antes, deveria ser somente aquele pautado pela concretude de 

uma lesão ou de uma descompensação psicopatológica (Bouyer, 2010). 

Segundo Dejours (2012b) a Psicodinâmica do trabalho é uma disciplina clínica que se 

sustenta na descrição e no conhecimento das relações entre trabalho e saúde. 

2.2 Conceito de saúde 

Diversas definições de saúde e doença têm sido utilizadas ao longo dos anos e esses 

diferentes conceitos estão relacionados à forma como o homem, ao longo de sua existência, 

foi se apropriando da natureza para transforma-la, buscando o atendimento de suas 

necessidades. Na atualidade, segunda a Organização Mundial de Saúde (OMS), saúde é um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de 

doença ou de enfermidade. 

Na visão de Dejours, a dificuldade de definição do estado de bem-estar, pois o que, na 

verdade, constituiria este bem-estar? Para ele todos têm certa noção do seu significado, 

porém, ainda de forma bastante imprecisa e vaga. Dejours (1986), afirma que o estado de 

bem-estar é algo subjetivo, pois, para sujeitos com situações de vida semelhantes, 

necessariamente, o bem-estar de cada um representa o mesmo estado de bem-estar de todos? 

E para sujeitos, com situações de vida muito diferentes, o estado de bem-estar de cada um 

significa o mesmo estado de bem-estar? Uma mesma situação de doença compromete de 

modo semelhante, o estado de bem-estar de diferentes indivíduos? 

Ao analisar o conceito de saúde da OMS, Dejours (1986), afirma que a saúde das 

pessoas deve ser vista não como um assunto dos outros, mas um assunto ligado às próprias 

pessoas e ausente a qualquer padronização e a qualquer determinação fixa e pré-estabelecida. 

Não é um estado de estabilidade, não é um estado. Não é estável. Saúde é alguma coisa que 

muda o tempo todo. Ou seja, a saúde não é vista como algo comum a todos, mas cada 

indivíduo apresentaria seu estado de saúde.  

Albuquerque e Oliveira (2002) afirmam que na perspectiva da OMS, a prática 

profissional cotidiana de assistência junto aos indivíduos e grupos sociais é orientada pela 

visão que se tem de saúde, doença, vida e trabalho. Esses autores apresentam que a revolução 

industrial trouxe consequências nefastas, particularmente para a saúde do trabalhador, 

representadas por grandes epidemias decorrentes das mudanças sociais e das alterações do 

sistema de produção, além dos graves problemas sociais do início do capitalismo industrial. 

Ao lado disso, péssimas condições de vida e trabalho são geradas pela formação e 
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crescimento dos núcleos urbanos e pela necessidade cada vez maior de expandir o capital 

industrial à custa da exploração da força de trabalho e da pobreza. Aspectos como esses, 

apresentados anteriormente, indicam que o trabalho está relacionado em muitos casos à saúde 

do homem, seja ela física ou mental. 

Para Dejours (2002), o trabalho deveria aparecer na própria definição do conceito de 

saúde, pois ele ocupa um lugar muito importante na luta contra a doença, ou seja, nem sempre 

aparece como uma fonte de doença ou de infelicidade; ao contrario, é, às vezes, operador de 

saúde e de prazer: “o trabalho nunca é neutro em relação à saúde e favorece, seja a doença, 

seja a saúde” (p.164). 

2.3 Trabalho e centralidade do trabalho 

O trabalho é assunto estudado entre as mais variadas disciplinas como sociologia, 

economia, ergonomia, psicologia e engenharias, por exemplo, o que as diferencia são suas 

concepções a cerca do trabalho, tratando-se para uns, sobretudo do emprego, para outros, 

trata-se de uma atividade social. 

Dejours (2012) afirma que para a Psicologia do trabalho, o trabalho é o que implica de 

uma perspectiva humana, o fato de trabalhar: gestos, saber-fazer, o engajamento do corpo, a 

mobilização da inteligência, a capacidade refletir, de reagir em diferentes situações, é o poder 

de sentir, de pensar, de inventar. Ou seja, é o se colocar do homem, é todo o processo até o 

desenvolver de uma tarefa, não sendo no primeiro momento uma relação salarial ou 

empregatícia é o engajamento do indivíduo no enfretamento de uma tarefa. 

O autor ainda afirma que não é possível compreender o trabalho como muitas vezes se 

é atribuído, limitado ao tempo físico efetivo vivenciado dentro do ambiente de trabalho, o 

trabalho ultrapassa o tempo atribuído ao tempo de trabalho, ele mobiliza a personalidade por 

inteiro. Trabalhar constitui para a subjetividade, uma provação que a transforma. Ou seja, o 

trabalho modifica o homem. 

Nesse sentido, para Dejours (2005), o ato de trabalhar não é somente uma forma de 

executar as tarefas técnicas, mas também de fazer funcionar a organização social e as 

dinâmicas intersubjetivas indispensáveis à psicodinâmica do reconhecimento e do caráter que 

é necessário para a mobilização subjetiva da personalidade e da inteligência do sujeito.  

Dejours (2004) define trabalho como tudo que implica do ponto de vista humano, o 

fato de trabalhar: gestos, saber fazer, um engajamento do corpo, a mobilização da inteligência, 

a capacidade de refletir, de interpretar e de reagir às situações; é o poder de sentir, de pensar e 
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de inventar, entre outros. Afirma ainda que é importante destacar que, por fazer parte da vida 

dos indivíduos, o trabalho torna-se um fator decisivo para o desenvolvimento humano, 

ocorrendo por meio dele uma construção na identidade do sujeito, fornecendo assim sentido à 

sua vida em sociedade e esses fatores apontam para a centralidade do trabalho para as 

pessoas.  

Podemos afirmar então, que o trabalho não é apenas uma atividade individual, trata-se 

ainda de uma relação social. Trabalhar é engajar sua subjetividade em um mundo 

hierarquizado, ordenado e repleto de constrangimentos. Trabalhar é também experimentar 

uma resistência ao mundo social e, mais precisamente, das relações sociais na implantação da 

inteligência e da subjetividade (Dejours, 2012).  

Podendo entender que, em qualquer ambiente onde existir uma ação realizada pelo ser 

humano, física ou psíquica, pode-se dizer que é uma forma de trabalho e de interação social, 

considerando que o homem é um ser social e como um ser social ele não vive sozinho, mas 

em constante interação com outros sujeitos e com sua personalidade e inteligência, e busca 

transformar o ambiente onde vive, mesmo que o trabalho, na sua essência, represente 

sofrimento, ou um esforço doloroso. 

Segundo Carlos, Jacques, Larratéa e Heredia (1999), havia a ausência de um conceito 

fechado e definitivo sobre trabalho, o que permitia que as mais diversas atividades fossem 

classificadas como trabalho, sendo ancoradas nas representações coletivas do contexto 

sociocultural que determinavam a qualificação, sendo determinada como uma atividade 

realizada como oposição ao ócio. A partir do capitalismo, o trabalho passa a ser a mais 

valorizadas das atividades humanas, tornando-se central. 

Dejours (1992) afirma que a centralidade do trabalho para a vida das pessoas é 

inquestionável, e por isso mesmo o trabalho é considerado como o mediador único, eficiente 

entre o sujeito e seu meio social, indo mais longe quando admite que o trabalho é a condição 

de acesso à cidadania, é a forma como a subjetividade se inscreve no social, no ético e no 

político. Para Borges (2006), o trabalho possui papéis importantes no plano psíquico porque 

possibilita ao indivíduo a subsistência e a sobrevivência autônoma, confere ao mesmo um 

papel social, e paralelamente, permite que cada um transforme o mundo pela sua maneira de 

trabalhar. 

Assim diante das contradições da sociedade atual, Borges (1999) elenca e enfatiza 

duas concepções emergentes relacionadas à centralidade do trabalho: a centralidade 

expressiva e a centralidade externa. A centralidade expressiva atribui alta centralidade ao 

trabalho, destaca um trabalho multiprocessual, rico em conteúdo para alguns, e empobrecido 
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para a maioria, sistematizado, instável, de elevada tecnologia em setores avançados e 

convivendo com vários estilos de estrutura e de gestão organizacional. Já a centralidade 

externa é caracterizada pela baixa centralidade atribuída ao trabalho, porém tem aspectos 

semelhantes à anterior e destaca-se o prazer fora do trabalho como principal valor obtido por 

meio do lazer ou pelo consumo. 

2.4 Sofrimento e prazer 

Dejours (2004b), ao redefinir o objetivo de estudo da Psicodinâmica do trabalho, 

introduz o saudável como sendo o resultado de uma ligação entre o sofrimento e as estratégias 

de defesas individual e coletiva em uma busca pela manutenção da saúde, assim o trabalho é 

caracterizado como fonte de prazer e sofrimento. 

Dejours (1999) afirma que o sofrimento passou a ocupar um lugar central na 

psicodinâmica do trabalho, o trabalho tem efeito sobre o sofrimento psíquico, podendo ou não 

contribuir para que houvesse um agravo do mesmo, levando o indivíduo aos poucos à loucura, 

ou contribuir para transforma-lo ou mesmo subverte-lo em prazer, a tal ponto que em certas 

circunstâncias o indivíduo que trabalha preserve melhor a sua saúde do que aquele que não 

trabalha. Para Dejours (2006), a função da psicologia do trabalho, para o campo da saúde 

mental e trabalho, foi apresentar que, se o sofrimento não se faz acompanhar de 

descompensação psicopatológica, é porque contra ele o sujeito emprega defesas que lhe 

permitem controlá-lo. O sofrimento é visto como um tipo de drama que mobilizara o sujeito 

no mundo e no trabalho em busca de melhores condições de saúde.  

Dejours, Abdoucheli, e Jayet (1994) afirmam que o sofrimento suscita estratégias 

defensivas, e essas proporcionam a modificação, transformação e, em geral, a eufemização da 

percepção que os trabalhadores têm da realidade que os faz sofrer. Em outras palavras, é 

como se diante da impossibilidade de ultrapassar a rigidez de algumas pressões 

organizacionais, houvesse a minimização da percepção das pressões e das fontes de 

sofrimento que esses trabalhadores lidam. Dessa forma os trabalhadores deixam de ser vitimas 

passivas e se colocam em uma posição de agentes ativos diante da pressão dita patogênica.  

O sofrimento é considerado patogênico quando há um esgotamento de todos os 

recursos defensivos e o sofrimento continua a gerar uma descompensação da mente ou do 

corpo, debilitando o aparelho mental e psíquico do sujeito, ou seja, o mesmo não encontra no 

trabalho uma possibilidade de criar, sentindo-se incapaz e limitado. Dejours (1992) afirma 

que as relações de trabalho, dentro das organizações, frequentemente, despojam o trabalhador 
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de sua subjetividade, excluindo o sujeito e fazendo do homem uma vítima do seu trabalho, 

fazendo com que a tarefa desenvolvida pelo mesmo não apresente nenhum sentido.  

O sofrimento vai surgir no momento em que o indivíduo não puder colocar no seu 

trabalho a sua particularidade, as suas aspirações. No momento em que o mesmo é 

impossibilitado de autodesenvolvimento e de criação frente à tarefa demandada, realizando 

um trabalho alienante e esgotando a eficácia das estratégias defensivas. Outra forma de gerar 

sofrimento no trabalhador é a falta de reconhecimento diante da atividade concluída visto que, 

ao executá-la o trabalhador busca uma melhor forma possível, doando assim toda a sua 

energia e investimento pessoal.  

Mas o trabalho também pode ser fonte de prazer e segundo Dejours (2004), através da 

mobilização subjetiva que o indivíduo pode lhe dar com o sofrimento, fazendo com que o 

trabalhador se engaje no seu trabalho, implicando assim na ressignificação individual do 

sofrimento. E a mobilização subjetiva viabiliza a dinâmica do reconhecimento.  

2.5 Reconhecimento 

A partir da psicodinâmica do reconhecimento trabalhada por Dejours (2006), podemos 

entender o papel fundamental que o reconhecimento desempenha no destino do sofrimento no 

trabalho e a possibilidade de transformar esse trabalho em prazer. 

Segundo Dejours (2005), o reconhecimento é tido como um modo específico de 

retribuição simbólica dada ao indivíduo, como entendimento pela sua contribuição aos 

processos da organização do trabalho, engajamento da subjetividade e da inteligência.  

Dejours (2006) afirma que o reconhecimento não é uma reinvindicação secundaria dos 

que trabalham, pois em sua maioria os que trabalham se esforçam para fazer o seu melhor, 

pondo nessa atividade muita energia, paixão e investimento pessoal. Assim faz do 

reconhecimento decisivo na dinâmica da mobilização subjetiva da inteligência e da 

personalidade do trabalho. 

Para Dejours (2004), o reconhecimento representa o poder de transformar o sofrimento 

no trabalho em prazer e realização. Esse reconhecimento vai surgir e tomar forma a partir do 

julgamento podendo ser de utilidade e de beleza, e será dado a partir do trabalho acabado 

pelos colegas e pelos gestores da organização. O reconhecimento apresenta duas diferentes 

dimensões: no sentido de constatação e no sentido de gratidão. No caso dos professores que 

retornam a atividade trabalho após a decisão por se aposentar pode ser decorrente justamente 

desse reconhecimento simbólico, da valorização do seu trabalho enquanto docente. 
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Reconhecimento no sentido de constatação é o reconhecimento da realidade que 

representa a contribuição individual, especifica a organização do trabalho, ou seja, a 

importância dada da organização diante do trabalho individual. Porém, este primeiro ponto 

apresenta duas barreiras, como por exemplo, o confronto com importantes resistências 

hierárquicas, pois, implica no reconhecimento da imperfeição da ciência e da técnica. Como 

também a constatação das imperfeições inerentes à organização do trabalho, o que gera certo 

receio nos dirigentes e responsáveis, fazendo com que os próprios dirigentes criem como 

estratégia de defesa descreditar os operários (Dejours, 2004). 

O autor ainda apresenta que outra forma de reconhecimento é aquele no sentido de 

gratidão pela contribuição dos trabalhadores à organização do trabalho, ou seja, um 

reconhecimento diante dos trabalhos desenvolvido pela equipe diante da organização. 

Para Dejours (2004), o reconhecimento passa pela reconstrução rigorosa de 

julgamentos, julgamentos esses que dizem respeito ao trabalho realizado. É possível distinguir 

diferentes tipos de julgamento que são enquadrados como reconhecimento: o julgamento de 

utilidade, que é dado dos seus superiores para com seus subordinados e o julgamento de 

estética, que é proferido por membros da equipe, ou da comunidade. 

O reconhecimento assim passa pela contrução de julgamentos para ter eficiência 

simbólica, seja da intituição, dos trabalhadores ou dos clientes e esse julgamento ocorre a 

partir do trabalho realizado, podendo ser de utilidade ou de beleza. 

O julgamento de utilidade está voltado à utilidade economica, social ou técnica da 

contribuição do proprio trabalhador, assim o desejo de ser util é psicologicamente crucil, 

segundo Dejours (2012), está é a razão de ser tão perigoso para a saúde mental do indivíduo o 

ato de se aposentar ou de ficar desempregado, pois perdendo esse lugar o indivíduo torna-se 

inutil para o outro, o que causa o adoecimento mental. 

Outro julgamento relatado por Dejours (2012) é o julgamento de beleza, o julgamento 

que é voltado diretamente para a tarefa desenvolvida, sendo este julgamento proferido por 

aqueles que conhecem a fundo o trabalho, os colegas, os pares. 

O julgamento acontece em primeira instância não à pessoa que o desenvolve, mas ao 

trabalho realizado, sua qualidade, o julgamento de reconhecimento irá focar o fazer. Mas em 

um segundo momento, o indivíduo pode relegar o julgamento do fazer para o ser, 

transformando assim o reconhecimento no sentido de sua realização e podendo tranformar 

esse reconhecimento em prazer (Dejours, 2012). 

Com estudos anteriores, como em Lima (2014), pode-se observar através do relato de 

alguns docentes, em termos de reconhecimento, que o sentem ora pelos alunos ora pela 
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instituição e ainda por meio da sociedade. Para os entrevistados a aposentadoria representa 

algo que virá junto a alguns sofrimentos, como a inutilidade, a solidão, o medo.  (Lima, 

2014). A partir desse dado podemos perceber o sofrimento advindo da falta de 

reconhecimento não apenas ante o profissional, como também ante o ser humano. 

Diante desse percurso sobre a psicodinâmica do trabalho entendemos que a construção 

da identidade perpassa pelo campo social, onde está incluso o trabalho, tanto pelas relações 

criadas nesse ambiente como pelo reconhecimento do seu fazer, fazendo assim do trabalho 

tanto um construto da identidade como da saúde mental, pois este trabalho mesmo sendo 

central pode ter representações diferentes para indivíduos diferentes dependendo da sua 

individualidade e das suas vivências vindo a ser por hora causador de sofrimento ou prazer e 

são esses fatores e essas vivências que buscamos analisar vindas desses professores que se 

aposentaram e sentiram a necessidade do retorno ao trabalho. 
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Capítulo III 

Método  
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Nesse capítulo será apresentado o percurso metodológico realizado durante a 

realização deste estudo. Sendo aqui explanadas e justificadas, as escolhas pelo tipo de 

pesquisa, o procedimento de coleta de dados e todos os outros procedimentos ocorridos 

durante a investigação. 

3.1  Tipo de Pesquisa 

A pesquisa foi um estudo exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa. 

Segundo a visão de Minayo (2010), o método qualitativo tem a capacidade de agrupar a 

questão do significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e às 

estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas tanto na formação quanto na sua 

transformação, como construções humanas significativas.  

Dentro desta concepção, voltada à estrutura social do fenômeno, o método qualitativo 

se preocupa com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 

que corresponde ao universo mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que 

não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (Campos, 2000). 

O verbo principal da análise qualitativa é compreender. Compreender é exercer a 

capacidade de colocar-se no lugar do outro, tendo em vista que, como seres humanos, temos 

condições de exercitar esse entendimento. Para compreender, é preciso levar em conta a 

singularidade do indivíduo, porque sua subjetividade é uma manifestação do viver total. Mas 

também é preciso saber que a experiência e a vivência de uma pessoa ocorrem no âmbito da 

história coletiva e são contextualizadas e envolvidas pela cultura do grupo em que ela se 

insere (Minayo, 2010). 

3.2 Participantes 

Participaram desta pesquisa 10 professores do ensino superior, sendo eles professores 

da Universidade Estadual da Paraíba, da Universidade Federal de Campina Grande e 

Universidade Mauricio de Nassau (privada), que já se aposentaram e retornaram ou 

permaneceram no trabalho docente, voluntariamente (1 respondente) ou de forma remunerada 

(9 respondentes). 
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3.3 Instrumentos de Coleta de Dados  

 A princípio foi elaborado um questionário sócio demográfico para traçar o perfil de 

quem foram os sujeitos componentes da pesquisa. E com o intuito de compreender os sentidos 

do trabalho e do retorno ao trabalho, foi elaborado um roteiro para a realização de entrevista 

individual semi-estruturada. A entrevista na pesquisa qualitativa, ao privilegiar a fala dos 

atores sociais, permite atingir um nível de compreensão da realidade humana que se torna 

acessível por meio de discursos, sendo apropriada para investigações cujo objetivo é conhecer 

como as pessoas percebem o mundo. Em outras palavras, a forma específica de conversação 

que se estabelece em uma entrevista para fins de pesquisa favorece o acesso direto ou indireto 

às opiniões, às crenças, aos valores e aos significados que as pessoas atribuem a si, aos outros 

e ao mundo circundante (Fraser & Godim, 2004). 

 Foi por meio dessa entrevista individual que buscamos compreender 

individualmente os sentimentos diante do trabalho e da aposentadoria para cada professor 

entrevistado, observando juntamente a individualidade e subjetividade de cada um deles. 

Segundo Laville e Dionne (1999) enfatizam que o fato de permitir às pessoas que formulem 

respostas pessoais faz com que o pesquisador tenha uma real compreensão do que o sujeito 

realmente pensa. 

A entrevista versou sobre as seguintes temáticas: Sentido do trabalho, da 

aposentadoria e os principais motivos para volta ou permanência no trabalho. 

3.4 Procedimentos de coleta de dados. 

Em primeiro lugar, tendo em vista a importância da observação de todos os preceitos 

éticos para este estudo, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética (CEP), da Universidade 

Estadual da Paraíba, cumprindo todas as exigências determinadas pela Resolução Nº 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde que versa sobre as diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisas envolvendo seres humanos.  

Após a autorização do Comitê de Ética, a pesquisa se deu pela coleta dos dados. Foi 

iniciada a busca desses respondentes. A procura foi realizada em cada departamento das 

instituições citadas (UEPB, UFCG e privadas) já que houve uma grande dificuldade em 

conseguir dados advindos do Recurso humano de algumas instituições. 

Para compor esse número de professores a estratégia utilizada foi a “bola de neve”, 

que consiste em solicitar aos primeiros entrevistados que indiquem colegas da mesma 

profissão para compor também a pesquisa e assim sucessivamente até atingir um nível de 
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saturação, ou a quantidade de professores com a situação exigida para que pudessem compor 

o quadro de respondentes. 

A fim de garantir o anonimato das participantes, optou-se por se referir aos professores 

entrevistados, na seção seguinte, com a letra de P. de entrevistado, seguida de um número 

aleatório que diferencia cada participante. Como foram 10 profissionais, os números 

selecionados a partir de conveniência.  Essas entrevistas foram gravadas, a partir da assinatura 

do termo de consentimento livre e esclarecido do participante (TCLE) e do termo de 

autorização para gravação de voz. 

Conforme orientação, todo material gerado nesta pesquisa foi guardado pela 

pesquisadora responsável em arquivo pessoal, cabendo a ela a responsabilidade de zelar pelo 

sigilo das informações.  

3.5 Análise de dados 

Os dados obtidos por meio das entrevistas foram trabalhados através de uma análise de 

conteúdo de Laville e Dionne (1999). 

Laville e Dionne (1999) dividem em três etapas o processo de análise de conteúdo: a 

etapa do recorte dos conteúdos, a definição das categorias analíticas e a categorização final 

das unidades de análise. 

Na etapa do recorte de conteúdo, a análise dos conteúdos coletados e organizados 

passa primeiramente pela etapa do recorte, na qual os relatos são decompostos para em 

seguida serem recompostos para melhor expressar sua significação. Os recortes devem 

alcançar o sentido profundo do conteúdo ou passar ao largo das ideias essenciais. Os 

elementos assim recortados vão constituir as unidades de análise, ditas também unidades de 

classificação ou de registro. As unidades consistem em fragmentos do discurso manifesto 

como palavras, expressões, frases ou ainda ideias referentes a temas recortados (Laville& 

Dionne, 1999). 

Na definição das categorias analíticas os elementos de conteúdo agrupados por 

parentesco de sentido são organizados sob as devidas categorias analíticas, tal procedimento 

pode ocorrer da seguinte forma: 

- Modelo aberto às categorias não são fixas no início, mas tomam forma no curso da 

análise. 

- Modelo fechado o pesquisador decidi a priori as categorias apoiadas em um ponto de 

vista teórico que submete frequentemente à prova da realidade. 
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Utilizou-se para fins deste estudo o modelo misto, onde as categorias são selecionadas 

no início, mas o pesquisador se permite modificá-las em função do que a análise aportará. 

De acordo com Laville e Dionne (1999), um bom conjunto de categorias deve ter as 

seguintes características: ser pertinente, tão exaustivas quanto possíveis, não demasiadas, 

precisas e mutuamente exclusivas. 

A primeira parte da análise, foi destinada à organização dos dados construídos sendo 

feito por meio da transcrição das entrevistas, a qual era feito após cada entrevista realizada. 

Segundo Pope e Mays (2009), a transcrição pode ser refletida também como um ato da 

pesquisa, visto que seu nível e detalhamento podem afetar o tipo de análise que pode ser 

realizada. Ao fim de todas as entrevistas e transcrições foi feita análise de todo conteúdo 

apresentado nas transcrições a fim de que houvesse ressalva em palavras, frases e expressões 

consideradas com maior sentido e relevantes para a pesquisadora, visto o aporte teórico 

trabalhado, fazendo-se necessário desenvolver um caráter subjetivo para compreender e 

interpretar as informações obtidas (Laville & Dione, 1999). Assim foram selecionadas partes 

dos depoimentos que se relacionavam às ideias principais ou especificas da temática 

abordada.  

A definição das categorias de análise seguiu o modelo misto, referindo-se a uma 

análise de reconsideração da alocação dos conteúdos e sua categorização a partir de um 

processo iterativo característico do modelo circular da pesquisa qualitativa. O processo 

permite uma análise mais profunda dos recortes com base em critérios discutidos e 

incorporados. Trata-se de considerar uma a uma as unidades à luz dos critérios gerais de 

análise, para escolher a categoria que convém melhor a cada uma (Laville & Dionne, 1999). 
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Capítulo IV 

Análise de Resultados 
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4.1      Caracterização dos participantes 

De acordo com o questionário sócio demográfico respondido pelos participantes da 

pesquisa, os dez participantes são do sexo masculino. Todos são professores universitários 

lotados em departamentos ligados a área de exatas. As idades variaram entre 62 e 71 anos, 

com média de 64 anos.  

No que se refere ao estado civil, oito são casados e dois divorciados. No tocante a 

quantidade de filhos, todos os participantes possuem filhos, onde a maioria possui dois filhos, 

chegando a variar entre participantes de um a seis filhos. 

No que se refere ao grau de escolaridade, três participantes possuem superior 

completo; um participante possui especialização; um possui o título de mestre; cinco possuem 

o titulo de doutor, sendo desses cinco, um com o aprofundamento de pesquisa (pós-

doutorado).  A seguir, a Tabela 2 demonstra essas informações, detalhadamente. 

 

Tabela 2: Caracterização dos participantes quanto a idade, sexo, estado civil, filhos e 

escolaridade. 

Participantes Idade Sexo Estado civil Filhos Escolaridade 

P1 Não 

informou 

M Casado 03 Nível superior 

P2 64 M Casado 02 Doutorado 

P3 60 M Casado 03 Mestrado 

P4 63 M casado 02 Pós-doutor 

P5 63  M Casado 06 Superior 

P6 Não 

informou 

M Casado 01 Especialista 

P7 Não 

informou 

M Divorciado 02 Doutorado 

P8 71 M Casado 02 Doutorado 

P9 66 M Divorciado 04 Superior 

P10 62 M Casado 02 Doutor 

 

Em relação a quantas pessoas contribuem para a renda mensal seis entrevistados são 

os únicos responsáveis pela renda familiar e quatro dividem essa responsabilidade com uma 
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segunda pessoa, como demonstra a Tabela 2, o que corrobora com os dados do censo (IBGE, 

2000), que afirma que muitos dos idosos sustentam predominantemente suas famílias. 

Dados de uma pesquisa realizada em todas as capitais pelo SPC Brasil e a CNDL com 

idosos acima de 60 anos, indicam que nove em cada dez (95,7%) idosos contribuem ativamente 

para o sustento financeiro da casa, sendo que em mais da metade dos casos (59,7%) eles são os 

principais responsáveis. 

Tabela 3: Caracterização dos participantes quanto a pessoas que contribuem para renda 

familiar. 

Participante Pessoas que 

contribuem 

para renda 

familiar 

P1 02 

P2 01 

P3 01 

P4 01 

P5 02 

P6 02  

P7 01 

P8 01 

P9 01 

P10 02  

  

Enfocando os dados relacionados a forma de aposentadoria, quatro se aposentaram de 

forma proporcional (apenas com o tempo de serviço) e seis de forma integral (idade mais o 

tempo de serviço). No tocante ao tempo de trabalho total (antes e depois da aposentadoria) a 

média de anos é de 39 anos, variando entre 30 e 51 anos na atividade. A média de anos 

trabalhados antes da aposentadoria é de 30 anos e depois da aposentadoria é de 12 anos. 

Quanto ao tempo que passaram aposentados o tempo médio é de 04 meses, como é 

apresentado na Tabela 4. 
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Tabela 4: Caracterização dos participantes quanto à forma de aposentadoria, tempo de 

trabalho e tempo sem exercer atividade. 

Participante Forma de 

aposentadoria 

Tempo 

de 

trabalho 

Tempo de trabalho 

 

Tempo sem 

exercer 

atividade 

   Antes da 

aposentadoria 

Depois da 

aposentadoria 

 

P1 Proporcional 46 anos 20 anos 18 anos 1 ano 

P2 Proporcional 28 anos 31 anos 17 anos Nenhum dia 

P3 Proporcional 33 anos 19 anos 14 anos Nenhum mês 

P4 Integral 17 anos      - 17 anos Nenhum dia 

P5 Proporcional 48 anos 33 anos 15 anos 06 meses 

P6 Integral 41 anos 41 anos 01 mês 06 meses 

P7 Integral 40 anos 30 anos 15 anos Nenhum dia 

P8 Compulsória 51 anos 50 anos 1 ano Nenhum dia 

P9 Integral 40 anos 39 anos 13 anos 04 meses 

P10 Integral 45 anos 35 anos 10 anos 1 ano 

 

Em relação a instituição que esses docentes foram e estão vinculados, sete deles 

estavam vinculados a universidades Federais, dois deles a universidades estaduais e um dos 

entrevistados não exercia atividade docente, sendo ele engenheiro de uma empresa particular. 

Com o retorno a atividade, atualmente, cinco dos respondentes estão vinculados a 

Universidade Estadual, quatro a universidade Federal e um a universidade Federal juntamente 

com uma instituição particular de ensino. 

 No tocante a média salarial antes da aposentadoria a renda mensal chegava a 

aproximadamente sete salários mínimos e após o retorno essa média salarial aumentou 

chegando a oito salários mínimos. Apenas dois dos respondentes informaram uma queda na 

renda após a aposentadoria, como será apresentado na Tabela 5. Um deles tendo informado 
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que havia voltado há pouco tempo para a instituição e por isso ainda não havia recebido o 

salário mensal para somar a sua aposentadoria, havendo assim essa queda na renda mensal. 

Tabela 5: Média salarial 

Participante Média salarial 

 

 Na época da 

aposentadoria 

 

Após a aposentadoria 

P1 Não lembra Mais de 10 salários  

P2 Mais de 10 salários Mais de 10 salários 

P3 Não lembra Mais de 07 salários 

P4 Mais de 10 salários Mais de 10 salários 

(Perda salarial) 

P5 Mais de 4 salários Mais de 5 salários 

P6 Mais de 5 salários Mais de 5 salários  

(Perda salarial) 

P7 Mais de 10 salários Mais de 10 salários 

P8 Mais de 10 salários Mais de 10 salários 

P9 Mais de 6 salários Mais de 6 salários 

P10 Mais de 6 salários Mais de 10 salários 

 

Isto posto, a caracterização apresentada neste tópico será retomada em alguns 

momentos nas categorias. Essas informações também serão analisadas junto às categorias, que 

seguem. 

Com base no objetivo geral deste estudo, busca-se analisar os motivos para a volta ou 

não afastamento ao trabalho após a aposentadoria de docentes de ensino superior. Desta 

forma, na fundamentação teórica da Psicodinâmica do Trabalho, foi possível agrupar o 

conteúdo das entrevistas nas seguintes categorias: escolha profissional, sentido do trabalho, 

sentido da aposentadoria e retorno a atividade. 

Assim sendo, a primeira categoria retrata foi a escolha profissional e expectativas 

diante dessa profissão. Ao entendermos como essa escolha se deu, podemos compreender 

qual a relação e o envolvimento que o indivíduo tinha ou tem com a profissão. A segunda 
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categoria que versará sobre o sentido do trabalho para o individuo, destaca o valor que o 

trabalho tem e que lugar ele ocupa na vida desses docentes. Partiremos para nossa terceira 

categoria que irá discutir sobre o significado da aposentadoria, e por fim, a quarta categoria 

irá revelar qual a relação entre a aposentadoria e a escolha de uma volta ou permanência na 

atividade docente. 

4.2  Escolha profissional 

Essa categoria tem como objetivo entender como se deu essa escolha profissional e o 

que essa escolha acarretou nas expectativas diante da carreira docente. Em seguida, relata-se 

as expectativas com a carreira docente, podendo ser observadas as variabilidades encontradas 

nesse ofício, ou seja, a maneira com que o trabalho se manifesta para esses profissionais e, por 

fim, como eles fazem para vencer esses obstáculos impostos pelo real e darem conta do que 

lhes é solicitado. 

4.2.1 Motivos para a escolha da atividade docente 

Diante dos motivos para a escolha da carreira de docente, podemos encontrar variáveis 

que vão desde a oportunidade até a identificação com a atividade. Segundo Bock (2002), só é 

possível pensar em escolha de uma profissão se tivermos a compreensão de que o indivíduo 

constrói sua identidade e tece suas escolhas a partir do que ele internaliza da relação que 

estabelece com o meio, por isso fatores como renda, perspectiva de empregabilidade, taxa de 

retorno, status associado à carreira ou vocação fazem parte do processo de decisão individual.  

Com relação aos entrevistados, foi observado que a escolha pela profissão surgiu para 

alguns como a primeira oportunidade, como podemos observar nas seguintes falas: 

 

“Eu acho que simplesmente oportunidade, quando eu terminei meu curso em 75 eu fui 

logo convidado para dar aula na universidade e antes eu exercia a atividade de ensino 

de maneira esporádica, não tinha contrato, então foi a minha primeira grande 

oportunidade de ter um salário foi logo dando aula, eu nunca tive uma experiência 

noutro tipo de trabalho, a não ser atividade de ensino”. (p1) 

 

“É o seguinte, foi um pouco por acaso, (...) na 8ª série (...) eu cheguei a da aula de 

história, ciências pra complementar (...) E na época de segundo grau, por eu ter 

facilidade em matemática, uns amigos do bairro pediam pra eu dá aula, não era aula 

particular, era simplesmente uma ajuda, pra tirar duvida do pessoal, então sempre 

estive ligado a essa parte de ensino. (...) Ai como o curso era licenciatura tínhamos que 

dá aulas como estágio, mas ai eu já comecei a dá aula, (...) que eu dava aula de 

matemática e que eu tinha terminado licenciatura em matemática e me ensinou para 

ensinar no colégio e iniciei em 1975”. (p6) 
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Essa primeira oportunidade foi a chance de ter um lugar no mercado de trabalho, mas 

o que se pode observar é que, mesmo essa escolha ter sido por oportunidade, ela sempre 

esteve na vida dos respondentes, pois os mesmos de alguma forma exerciam atividade de 

ensino, sejam quando adolescentes ou mesmo graduandos.  

Para outros respondentes o fato que levou a escolha profissional foi a identificação 

com a profissão, muitos já ensinavam quando adolescentes, o que diferencia a escolha 

profissional por oportunidade ou acaso. Quando se busca um profissão por identificação 

busca-se encontrar o prazer diante da mesma.   

 

“Bem, primeiro eu gosto de dá aula eu trabalho desde os 14 anos dando aula, então eu 

gosto muito (...) Então era uma coisa que me agradava e (...) que me fez abraçar essa 

carreira. Principalmente porque na faculdade eu trabalhava com monitoria, então me 

agradou muito o trabalho com relação com os estudantes”. (p9). 

 

“... Eu sempre gostei mesmo enquanto aluno do ensino médio, fundamental, tive 

assim, desde o início essa intuição para ser um dia professor. Não foi uma coisa que 

nasceu de fora de um proposito, de última hora pontual, não, foi uma coisa que vinha 

crescendo durante esse período do ensino fundamental e médio até mesmo quando 

cheguei na universidade, como aluno da universidade é tanto que fiz concurso para 

professor, trabalhei no estado como professor do estado e depois que vi para a 

universidade, então foi sempre meu foco”. (p10) 

 

“Identificação imediata”. (p3) 

 

Essas são falas de respondentes quando se tratava da escolha profissional, como uma 

identificação. Segundo Bartalotti e Menezes-Filho(2007), um fator de escolha profissional é a 

vocação do indivíduo. As pessoas apresentam diferentes mapas de preferências e, neles, cada 

indivíduo escolhe a combinação de atividades que maximiza sua utilidade. Dentre as 

atividades a serem definidas estão as profissionais.  E assim esses indivíduos se encontraram, 

desenvolvendo atividades de ensino não deixando de ser também oportunidade, só que para 

eles foi visto como a identificação na profissão. 

A liberdade no trabalho também foi um fator encontrado nessa mobilização pela escolha 

profissional, a universidade era tida como um lugar o qual os trabalhadores tinha voz e vez, 

onde suas falas eram reconhecidas. 

 

“Eu trabalhava em uma instituição de pesquisa e não tinha mobilização das pessoas 

para reivindicar direitos, então eu escolhi a universidade porque o pessoal, brigava por 

diretor” (p2) 
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Para trabalhadores como no caso do P2 que teve contato com outra realidade, uma 

realidade empresarial, a universidade oferecia essa maior liberdade e não uma liberdade de 

horários ou liberdade de não trabalhar, mas uma liberdade de direitos, de poder brigar pelo 

que achava justo, assim como também uma autonomia para crescer dentro da sua carreira 

profissional. 

No caso do P8 ele não precisou viver a realidade de uma empresa, ele sempre teve a 

certeza que na universidade ele se identificaria mais, que teria mais em comum com o que ele 

buscava para sua vida. 

 

“A liberdade de distribuição do trabalho que eu faço, ao contrário de uma empresa que 

tem um horário fixo de trabalho, então essa liberdade e até de fazer aquilo que a gente 

quer que a gente gosta, essa liberdade de conexão com fazer o que a gente gosta” (p8) 

 

Segundo Dejours (1992), onde não há espaço para negociação existe sofrimento e foi 

em busca de fugir desse sofrimento que podemos perceber a escolha profissional desses 

indivíduos, visto que existe as vezes entre o homem e a organização do trabalho, um espaço 

de liberdade, podendo assim adaptar as necessidades do indivíduo a necessidade da 

organização, não causando tantos danos a saúde mental. 

O fator financeiro foi outro dado encontrado ligado à escolha pela profissão. Foi um 

misto de oportunidade com a remuneração, como podemos acompanhar nas seguintes falas:  

 

“Então o que me levou a escolher essa profissão de professor (....) desde cedo já me 

dava dinheiro, desde 15 anos de idade.” (p5) e “Eu comecei a ensinar na verdade 

numa idade muito cedo, e gostei, então foi uma coisa natural. Foi meu primeiro 

emprego/trabalho, e simplesmente a coisa evoluiu” (p7). 

 

O fator financeiro é algo que ainda apresenta um peso grande, muitas vezes, na escolha 

profissional e como a universidade sempre representou estabilidade era um lugar onde muitos 

buscavam e buscam essa realização, no caso dos nossos respondentes podemos observar que 

juntaram a oportunidade com a remuneração assim conseguiram juntar duas características de 

escolha em uma só, a de ser professor.  

Diante desses aspectos podemos concluir como fatores que influenciaram a escolha da 

profissão, que para alguns não foi uma escolha mas sim uma oportunidade, isso ocorre 

principalmente para jovens recém saídos das universidades, buscando um modo de sustento 

ou um lugar no mercado de trabalho, mas essa oportunidade passou de “chance” para abraçar 
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a carreira de docente. Outros já se identificavam com a profissão desde criança, 

desenvolvendo trabalhos de professor de reforço, onde se sentiam bem desenvolvendo aquela 

atividade. 

O fator financeiro está intimamente ligado à oportunidade, pois a oportunidade de 

trabalhar naquela área já trazia a recompensa financeira. Assim como a liberdade no trabalho 

também está relacionada à oportunidade, visto que uma parte dos respondentes são formados 

em engenharia e dentro das empresas ou trabalhando como engenheiros eles não teriam as 

mesmas liberdades advindas junto com a carreira de docente. 

Toda escolha vem junto com expectativas e não poderia ser diferente na carreira de 

docente, assim diante do que foi observada a carreira docente veio com algumas expectativas 

para os respondentes e isso veremos na categoria a seguir. 

4.2.2 Expectativas em relação à carreira docente 

Independentemente dos motivos que fizeram com que os participantes escolhessem a 

carreira docente, essa escolha gerou expectativas diante da profissão e do futuro profissional. 

Assim, a realização ou não dessas expectativas podem causar, alegrias, frustações e os mais 

variados sentimentos ao indivíduo diante daquela escolha. Por conseguinte foram elencados 

quatro fatores encontrados nos discursos dos respondentes a cerca das expectativas que os 

mesmos tinham com sua profissão, onde algumas foram confirmadas e outras não. 

 A expectativa está relacionada a fazer o que gosta, Mendes (1995) apresenta que a 

atividade profissional irá constituir uma fonte de satisfação, se for livremente escolhida, isto 

é, se o indivíduo faz o que gosta o seu trabalho poderá ser fonte de prazer e seu investimento 

será maior nessa busca. Como podemos refletir nas falas seguintes: “De ser um bom 

professor. Fazer pós graduação o que eu fiz” (p3); “Era fazer o que gostava e ela se cumpriu. 

O que eu gostava mesmo era de dá aula, sala de aula era minha vida” (p5); “Entrei no curso 

que era pra ser realmente professor e eu já gostava, e tinha aptidão gostei. (...) Comecei as 

atividades como professor, gostei e pronto, abracei a profissão e não quis mais sair” (p6); 

 

“Era entrar na sala de aula, tentar trabalhar da melhor maneira possível não é. Eu 

achava que você trabalhar com aquela convivência com os alunos e aluna para mim 

era um momento de uma grandeza maior, fica até redundante o que estou dizendo, mas 

eu sempre achava que expectativa, até para comprovar mesmo que aquilo que eu 

escolhi era o certo e até hoje eu vi, é tanto que voltei”. (p10)  

 

Podemos concluir também que as expectativas estão muito ligadas a fatores que 

levaram a escolha da profissão, como a remuneração por exemplo. A busca pela estabilidade 
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financeira é algo que presenciamos mais fortes nos últimos tempos, visto a instabilidade da 

nossa economia, mas, ela sempre foi algo buscado na sociedade, capitalista em especial.  

 

“De maneira geral, quando eu fiz concurso para professor, de uma maneira geral se 

adquire não foi nem pensando em salario porque como engenheiro ganhava bem mais, 

o negócio era estabilidade” (p4) 

 

 Assim essa estabilidade volta a nossos resultados dessa vez como expectativa para 

com a carreira de docente, já que não podemos separar a escolha profissional das expectativas 

que essa escolha apresenta., como as falas ilustradas a seguir: “Era ter uma vida razoável” 

(p7) e “A expectativa de ser professor e viver com dignidade” (p9). 

A flexibilidade no trabalho é algo que assim, como o financeiro é uma característica 

que se repete quanto à escolha profissional.  

 

“Puramente por uma questão de justiça. Eu trabalhava em uma instituição e eu entrei 

como técnico de nível médio e mesmo eu concluindo o curso superior, depois fazendo 

o mestrado e tudo mais eu tinha o menor salário de nível superior de toda a instituição, 

e como ninguém brigava por nada disso, não tinha o sindicato, não tinha nada que a 

gente pudesse prestar queixa, então eu me mandei de lá. E quando vim para o 

universidade as expectativas se confirmaram, os professores sempre fazem movimento 

para poder ser respeitado seus direitos” (p2) 

 

O que podemos analisar desse indivíduo é que por suas expectativas terem se 

confirmado gerou a sensação de prazer na atividade. No trabalho antigo, no caso do P2 a 

antiga atividade era sinônimo de sofrimento, sofrimento por não ser visto e nem reconhecido 

pela atividade desenvolvida ou pela busca de melhorar seu currículo para desenvolver melhor 

sua atividade, ou ate mesmo por não ocorrer mobilização social dos seus pares em busca de 

melhorias para todos, a partir do momento em que ele encontra um lugar que o reconhece 

diante desse esforço e que outras pessoas apresentam o mesmo ideal, o sofrimento se 

transforma em prazer para o mesmo. 

 

“(...) mais conforto, mais dinâmica, um trabalho que você se sente melhor, não se 

sente tão oprimido, se sente mais a vontade. Empresa privada você fica ali, aquelas 
regras, aqueles negócios, tem patrão ele cobra aquela coisa toda, não quer dizer que na 

universidade não cobre, mas você se sente melhor, você tem mais espaço para você se 

mexer” (p4). 

 

“A expectativa de liberdade, de se fazer o que gosta que realmente se confirmou” (p8). 
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A busca pela liberdade é uma forma de mobilização social na fuga do sofrimento. 

Dejours (1992), afirma que por sentimentos de insatisfação e ansiedade, que decorrem da falta 

de significado do conteúdo de trabalho para o sujeito como também das cargas de trabalho. 

Dejours (1999), aponta que o sofrimento no trabalho se dá quando o trabalhador sabe o que 

deve fazer, mas não pode faze-lo porque as pressões sociais do trabalho lhe impedem, ou seja, 

ocorre um aprisionamento do trabalhador e assim a perda de liberdade. 

Uma outra característica encontrada nas expectativas foi o retorno social, o que os 

mesmos poderiam fazer para devolver a sociedade o que receberam e esse retorno social tem 

ligação direta com o reconhecimento advindo dos pares, por exemplo. 

 

“(...) fazer um trabalho que gere mais retorno social” (p4). 

 

“Entender, o enxergar, o ver, que você de alguma maneira ia levar uma contribuição 

para a vida de seus alunos, quer dizer você como professor pode fazer a diferença na 

vida de muitas pessoas. (...) Mas quando você vai caminhando vai vendo que não é só 

isso, porque não é a diferença somente de um indivíduo, você devia fazer a diferença 

dentro de uma coletividade, nesse ponto (...) Não tinha nenhuma expectativa de 

enriquecer, nem de virar cientista, nem de ser um professor famoso. Tinha uma 

expectativa de contribuir com as melhorias da sociedade, particularmente aqui no 

Nordeste do país, que é o que venho fazendo, creio eu, modestamente no decorrer 

desse tempo todo” (p9). 

 

Essa expectativa em particular foi algo que ficou evidente nas falas dos participantes, 

não se sabe se advinda das pessoas ou da profissão, pois muitos dos respondentes trouxeram 

essa característica como uma expectativa, eles se mostram humanos quando retratam a 

necessidade de contribuir para o crescimento do outro. 

Mendes (2007b) apresenta que a construção da identidade no trabalho surge a partir da 

interação dialética do “eu” – indivíduo- com o “outro”, mediada pelas representações e 

significações socialmente construídas. Assim, produz-se dinamicamente em um processo de 

troca com o meio, com os contextos históricos, pessoais e sociais nos quais o indivíduo está 

inserido. 

Cada indivíduo possui uma definição sobre o que é o trabalho, mas podemos observar 

que é a partir do trabalho que as pessoas buscam seu sustento, sua realização pessoal, bem 

como tornar seus sonhos realidade. Por isso a importância de se escolher um trabalho 

prazeroso, motivador e que proporcione realização, tanto material, quanto profissional. 

Dejours (1992), afirma que a organização do trabalho vai exercer sobre o homem uma 

ação específica, cujo impacto é sempre o aparelho psíquico. Em certas condições emerge um 
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sofrimento que pode ser atribuído ao choque entre uma história individual, carregadas de 

esperança, de desejos e de projetos e muitas vezes uma organização do trabalho que os ignora. 

4.3 Sentidos do trabalho 

Essa categoria busca compreender a visão que os docentes tem sobre a representação 

do conceito de trabalho, como também o que significa para os mesmos o trabalho docentes. 

Precisamos entender que lugar o trabalho, propriamente dito, ocupa na vida desses indivíduos, 

para que assim possamos entender, após a escolha pela docência, qual a representatividade do 

trabalho docente para os mesmos. 

4.3.1   Sentido subjetivo do trabalho  

Nessa categoria iremos abordar o real sentido do trabalho para esses docentes, o que o 

fator trabalho representa para eles, e que lugar ele ocupa na vida desses indivíduos. O trabalho 

teve varias conceituações e até mesmo vários espaços na vida desses respondentes, o fato de 

trabalhar é tido para a sua maioria como o sentido da vida, como também como algo 

socialmente estabelecido pela sociedade. 

A perspectiva do trabalho como sentido da vida ou como representação de vida pode 

ser observada nas falas seguintes: 

“O trabalho representa tudo, representa uma atividade que talvez sem ela eu não sei” 

(p1) 

 

“Ah, eu acho que tudo, tudo na vida... é impossível viver sem trabalho” (p2) 

 

“Simplesmente tudo, não tem como dizer que é outra coisa, porque eu gosto de dá 

aula, então o trabalho para mim é tudo. Adoro dá aula” (p5) 

 

“Representa muita coisa, satisfação profissional, realização, enriquecimento 

intelectual, cansaço às vezes, as vezes indignação, frustação. Representa a vida, a vida 

representa isso tudo que eu falei (...) representa tudo” (p7) 

 

“Pessoalmente uma satisfação de fazer o que eu gosto” (p8) 

 

“Eu acho que o trabalho é o que move, esse é o meu entendimento, é o que faz a gente 

construir novas relações não é, é o que faz a gente crescer (...) muito mais a forma 

como a gente se comunica, a gente se realiza e vive em si com as outras pessoas, não 

simplesmente pela questão do trabalho em si.” (p10) 

 

A concepção que esses participantes trazem sobre o sentido do trabalho, corrobora 

com Dejours (2004), quando este afirma que o trabalho é a atividade coordenada de homens e 
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mulheres para defrontar-se com o que não poderia ser realizado pela simples execução 

prescrita de uma tarefa de caráter utilitário com as recomendações estabelecidas pela 

organização do trabalho. Assim, percebe-se que cada indivíduo procura conceber um modelo 

mental referente ao conceito, baseado em seus princípios.  

No caso desses docentes o que fica claro é o lugar central que esse trabalho ocupa na 

vida dos mesmos, quando percebemos que muitos tratam o trabalho como a própria vida. “O 

trabalho representa vida” (p4). A hipótese da centralidade do trabalho ainda é muito discutida 

atualmente. Porque o trabalho se faz central na vida do homem? Será que em um lugar em 

que o dinheiro não seja central, será que o trabalho tem o mesmo valor? Esse é um fato que 

precisa ser mais discutido e estudado, pois se partimos do pressuposto da centralidade do 

trabalho na vida do homem esse trabalho ocupa um espaço bem maior que de fato ele deveria 

ocupar, tirando muitas vezes outras coisas mais importantes da vida do homem para que o 

mesmo de prioridade ao seu trabalho e suas conquistas profissionais. Segundo Mendes 

(2007b), o trabalho na sua centralidade exerce papel fundamental para a realização do sujeito. 

Pelo meio dessas falas e questionamentos percebe-se que o trabalho ainda ocupa um lugar 

central na vida do homem, seja ele por ser um lugar onde se forma a sua identidade ou o lugar 

de subsidio financeiro. 

Mesmo para os respondentes que viram o trabalho como sinônimo de vida, por 

exemplo, ele também exerce outra função a de sentido social, como podemos observar nas 

falas seguintes: 

 

“... Representa contribuição social, acho que trabalho é uma coisa que representa 

cidadania, você ter que trabalhar” (p4) 

 

“socialmente uma obrigação de as pessoas aptas a trabalhar na sua sociedade de certa 

forma” (p8) 

 

“Trabalho eu creio que é a característica que qualifica o homem, eu não consigo 

entender uma pessoa que não gosta de trabalhar. Então eu acho que o trabalho deve ser 

uma coisa prazerosa e faz com o homem deixe de ser tão animal quanto é”. (p9) 

 

“Trabalho eu acho que, há vários conceitos de trabalho né, mas o trabalho eu acho que 

ele faz parte eu digo assim, da espécie humana, você sem trabalho ...” (P10) 

 

Essa visão de trabalho como vida e ao mesmo tempo de trabalho como algo imposto 

pela sociedade, gera questões, que podem ser investigadas em pesquisas futuras. Será que o 

trabalho é mesmo minha vida? Ou será que a sociedade capitalista fez do trabalho minha 
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vida? Qual a verdadeira representação de trabalho para mim? Essas são questões que busca 

novos pesquisas e estudos. 

Com isso é necessário entender a representação do trabalho decente para os mesmo, 

visto que o trabalho é algo central, é necessário entender a representatividade da atividade 

docente para os mesmo e é isso que veremos no tópico seguinte. 

4.3.2 Representação do trabalho docente 

A representação do trabalho docente vai variar do sentido dado pelos mesmo ao trabalho 

como atividade, o trabalho docente é algo especifico e baseado nas vivências diárias dos 

mesmo, e como representatividade do trabalho docente ele foi visto como: satisfação e sentido 

de vida, utilidade social, ocupação de tempo e atividade. 

 

“Eu só fiz trabalhar minha vida inteira dando aula, então trabalhar para mim é isso, 

embora seja uma atividade de lazer, eu só fiz isso na minha vida, dá aula e fiz gostando de 

fazer, então para mim trabalhar significa isso, é uma atividade de lazer na realidade” (p1) 

 

“Satisfação pessoal” (p2) 

 

“Para mim é prazer, conhecimento” (p3) 

 

“Gosto do que faço. Adoro trabalhar e ganho dinheiro pra fazer o que eu gosto, pra mim 

isso não é trabalho, é emprego. Eu não tenho trabalho, eu tenho emprego, porque eu gosto 

de dá aula e pagam pra fazer isso, então emprego pra mim é fazer o que gosta. Eu gosto de 

dá aula, não paro de dá aula nunca na minha vida, mesmo que seja até sem, sem receber 

nada, mas eu gosto de dá aula, entendeu? Por essa razão” (p5). 

 

“Para mim é fazer aquilo que nós gostamos” (p10) 

 

 O trabalho ganha forma pois é um trabalho especifico, uma atividade desenvolvida na 

sua diária e que faz parte da sua rotina, o trabalho ganha espaço de se fazer o que gosta e não 

apenas de desenvolver uma atividade porque a sociedade impõe que as pessoas ditas dignas 

tem um trabalho. 

 O trabalho docente nessa categoria volta com a questão de utilidade pública, ele tem o 

sentido de devolutiva a sociedade do que foi conquistado pelos mesmo, ganha uma 

perspectiva realmente de ser algo útil e não apenas uma atividade desenvolvida sem nenhum 

proposito, para esses respondentes a atividade docente gera essa questão de ser útil ao outro e 

de assim também se sentir útil para o outro e isso podemos denominar de reconhecimento, já 

que Dejours trás o reconhecimento como algo social. 
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 “(...) remédio para depressão e se sentir útil” (p2) 

 

“É ser mais produtivo, é preocupação com formação, quadro qualificado, solução dos 

problemas sociais é isso que passa na minha cabeça” (p4). 

 

O trabalho docente também ocupou um espaço de atividade desenvolvida, ganhou a 

representatividade como uma forma de trabalhar mesmo como pode observar na seguinte fala: 

“Bom, meu trabalho é dá aula então: aula, estudante e faculdade”. (p9) e também como uma 

forma de ocupar o tempo: “De uma certa forma é uma ocupação para você não estar parado de 

nenhuma atividade então é a questão de ocupar o tempo” (p6) 

E por ultimo o fator financeiro que também entra na representatividade da atividade 

docente: “de certa forma também para subsidiar a nossa vida financeira, já que sou casado, 

tenho filhos” (p10). O trabalho não pode ser visto apenas como uma forma de prazer, já que 

vivemos em uma sociedade capitalista e que precisamos ter dinheiro para nos manter. 

Assim podemos ver que o trabalho docente, ganha outras visibilidades diferentes do 

trabalho como atividade, o trabalho docente não é visto apenas como o desenvolver de uma 

tarefa, ele tem sentido para os que a desenvolvem, apresentam um lugar de devolutiva social o 

que também causa trás sentido para esses respondentes, como tem o sentido financeiro 

advindo de toda e qualquer atividade remunerada. 

As razões para a busca de trabalho não são necessariamente financeiras, busca-se o 

relacionamento com outras pessoas, para criar vínculos, para ter uma ocupação, evitando o 

tédio e, principalmente, para se ter um objetivo na vida e, por meio deste, realizar seus 

projetos pessoais (Morin, 2002). 

Magalhães, et al. (2004), afirmam que na cultura ocidental, o trabalho é um dos pilares 

da autoestima, identidade e senso de utilidade, assim o sucesso e a satisfação no trabalho 

reforçam  o senso de identidade e trazem o reconhecimento social, tornando-se tão necessário 

esse vinculo com o trabalho e fazendo com que a participação em atividades sociais pareça 

não ser tão importante no estabelecimento da identidade ou status social, quanto o trabalho. 

Então podemos entender que o trabalho desempenha varias funções para o indivíduo, 

não podemos resumir o sentido do trabalho apenas a uma atividade remunerada, a algo que 

cause prazer ou um lugar de estabelecimento de vínculos. O trabalho ou atividade 

desenvolvida permite ao indivíduo estabelecer a sua identidade e juntamente com ela o 

reconhecimento social 
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4.4 Aposentadoria 

Essa terceira categoria emergi sobre a temática da aposentadoria e os motivos para 

aposentadoria, a representação da aposentadoria (Prescrito X Real) e a avaliação da Vivência 

da aposentadoria. 

4.1.1 Motivos para aposentadoria 

Segundo Souza (2013), na década de 90 a previdência sofreu mudanças sensíveis e 

profundas, conhecida como Reforma da Previdência, ou a contra reforma administrativa do 

Estado. A reforma da previdência trouxe entre outras mudanças impactos sentidos 

sensivelmente pelo sistema de concessão das aposentadorias seja por tempo de contribuição 

como por tempo de serviço quanto a idade mínima para o trabalhador se aposentar de modo 

que: as principais mudanças efetuadas no regime geral com a emenda de 1998 foram: o maior 

rigor para a obtenção da aposentadoria, o estabelecimento de período mínimo de contribuição, 

além de mudanças no cálculo dos benefícios advindos da introdução do fator previdenciário, 

que funcionou como uma fórmula de ajuste atuarial para os contribuintes elegíveis à obtenção 

da aposentadoria. Para os servidores públicos, o aspecto mais significativo foi a eliminação da 

aposentadoria proporcional para os novos servidores, que, anteriormente, garantia a 

possibilidade de antecipação da aposentadoria. Antes que essa mudança de direitos entrasse 

em vigor muitos professores buscaram a aposentadoria por medo de perdas de direitos. Como 

podemos ver na fala do p1: “O que me levou a aposentar cedo foi que naquela época houve 

uma, chama ameaça, de perdas de direitos pelo governo Federal de mudanças no sistema de 

aposentadoria”. Corroborando com os dados apresentados por Parizotto e Sartori (2014), onde 

afiram que o planejamento da aposentadoria vai está diretamente ligado às condições 

governamentais e as políticas previdenciárias. 

Outro fator que foi preponderante na decisão pela primeira aposentadoria foi à busca 

por uma melhoria na renda familiar: “Na época tinham sete instituições no Brasil que queriam 

que fosse trabalhar nela, então imediatamente eu pedi a aposentadoria pela possibilidade de 

ter um salário melhor, da condição melhor aos meus filhos e por ai vai” (p2). Outra fala que 

confirma essa busca pela renda extra, podemos observar no p5: 

 

“No momento que me aposentei, eu só pensava que era novo e podia continuar 

trabalhando e ganhando o dinheiro da aposentadoria, só uma maneira de aumentar um 

salário. Não pensei aquilo de me aposentar, vou deixar de trabalhar, não. Foi pela 

chance de fazer um extra. Pensei só na parte financeira, não por aposentar, por 

aposentar. Ainda continuo pensando em trabalhar”. (p5) 
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Confirmando assim os dados do IBGE (2007) que constatou que idosos aposentados 

no Brasil trabalham, tendo como um dos principais motivos a necessidade de uma 

remuneração extra. Apenas um respondente se aposentou por questões de necessidade, pois o 

mesmo já estava as margens dos 70 anos, idade na qual o brasileiro é obrigado a se aposentar. 

“Me aposentei, quando eu estava perto de completar 70 anos, que é a aposentadoria 

compulsória” (p8)  

Diante das expectativas na busca pela aposentadoria emergiu uma nova subcategoria, 

que foi analisar se o que esses profissionais buscaram ao se aposentar correspondeu com a 

realidade. 

O desejo de se aposentar muitas vezes vem atrelado à vontade de realizar atividades 

que não era permitido durante o tempo de trabalho. A expectativa do aumento de qualidade de 

vida é vista também como alguém que vá chegar junto com a aposentadoria, visto que haverá 

uma maior possibilidade de desfrutar do tempo livre para realizar desejos de forma imediata e 

prioritária. Mas os dados observados nessa pesquisa vão de encontro ao ideal da 

aposentadoria, os indivíduos se mostraram ainda realizando muitas atividades, e assim não 

tendo tanto tempo livre, como também não podendo realizar desejos pelos mais variados 

motivos, como podemos observar na fala de dois participantes: 

 

“Eu pensava que eu não iria mais trabalhar mais de 8 horas por dia, que não ia 

trabalhar em final de semana e iria gozar de feriados todos. Isso evidentemente não 

aconteceu, eu continuo trabalhando mais de 8 horas por dia, no fim de semana, enfim. 

Então eu pensava que não fosse”. (p9) 

 

“Ah eu sonhava demais, vou viajar, mas viajar com que dinheiro (risos), vou passear, 

vou dormir até a hora que eu quero só que a cultura do trabalho que você gosta ela te 

impede, certo, ela me acordava, então eu me acordava cedo como se viesse dar aula, 

então eu fica assim nervoso, tomava café no horário que não devia tomar, almoçava no 

horário que não devia almoçar a coisa não foi, inclusive eu digo isso quando “Ah, ta 

chegando” eu digo meu amigo meu tempo de aposentadoria se você pensar um 

pouquinho como eu você não vai gostar não”. (p10) 

 

Após a aposentadoria não representar aquilo que o imaginário do indivíduo buscava 

surge a necessidade de buscar algo que o satisfaça. Rodrigues et al. (2005), afirmam que a 

confrontação com o vazio deixado pelas horas antes dedicadas ao trabalho e o tédio do tempo 

desocupado, podem constituir um período de ameaça ao equilíbrio mental do indivíduo. 
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4.1.2 Representação da aposentadoria (Prescrito X Real) 

A aposentadoria tem muitas representações para os demais autores do trabalho, mas o que 

essa palavra representa para os entrevistados? Diante dessas repostas foi possível entender o 

que significa essa palavra para os docentes, assim também como expectativas de alguns que 

não chegaram a vivenciar a aposentadoria se ligando a um novo trabalho, após deixar o 

primeiro. 

Quanto a visão de descanso apresentada por França (1999) discorre sobre o fato de que 

a aposentadoria passa a representar uma espécie de libertação da rotina e a concretização do 

tempo reservado ao prazer e ao lazer. Podemos ver a representação na fala do seguinte 

respondente:  

 

“Aposentadoria eu vejo que é a hora de você realmente ter mais um tempo para 

dedicar para si mesmo. Porque o problema maior é que a gente passa, é uma vida toda 

naquela correria trabalhando, e realmente o tempo que a gente passa para poder se 

dedicar a outras coisas, a gente muitas vezes deixa projetos de vida que o trabalho 

acaba interferindo. Eu passei muito tempo para tomar uma decisão. Eu passei uns 20 

anos levando trabalho para casa nos finais de semana, fora as coisas que fazia a noite 

em dia de semana. E muitas vezes o tempo para dedicar a família eu passava 

corrigindo provas, trabalhos e preparando aula(...) A gente deixa de fazer muita coisa 

por causa do trabalho e eu acho que aposentadoria, pelo menos para mim, seria agora 

já dei minha contribuição e agora é aproveitar o tempo que vai ter, não sei de vida, de 

fazer alguma atividade e outra coisa é para o benefício próprio (...) O tempo de vida 

que você vai ter de aposentadoria é curto em relação ao trabalhado, então 

aposentadoria pra mim é isso, aproveitar o tempo que a gente ainda tem de vida pra 

fazer atividades prazerosas para benefício próprio”. (p6) 

 

Também encontramos o direito ao descanso como representativo para a aposentadoria 

como foi apresentada na seguinte fala “... Não que a gente não precise da ociosidade eu acho 

que o lazer mesmo o descanso é de fundamental importância para qualquer indivíduo para 

qualquer pessoa.” (p10) 

Mas a aposentadoria para alguns é vista como algo negativo: “Aposentadoria, meu 

Deus nunca, aposentar nunca... Seria morrer mais cedo por não ter ocupação, uma coisa 

assim”. (p2) 

 

“Eu sinto assim que aposentadoria nesse pais é uma coisa que você fica renegado ao 

segundo plano, pelo menos os exemplos que eu vejo, ..., inutilidade, é o que torço 

também para eu continuar trabalhando e continuar sadio , porque se ficar velho e 

doente não tem como, o jeito é aposentadoria mesmo”. (p4) 

 

Para França (2002), a insegurança causada pela perda de status, do ambiente, do 
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convívio com os colegas de trabalho e mesmo do prazer de algumas atividades inerentes à 

função desempenhada, levam o indivíduo a retirar-se não só das atividades produtivas, mas 

também do fluxo coletivo da existência. 

 

“Aposentadoria é um problema na minha opinião, você deixa de trabalhar, então você 

passa a ter dificuldade de se identificar como pessoa, como cidadão, como ser 

humano. Se eu tenho uma concepção de que o trabalho qualifica o ser humano, bem se 

você deixa de trabalhar, você perde essa oportunidade de identidade. Então você 

perde, a falta de trabalho na aposentadoria é muito cruel. Quando vejo meus colegas 

que pararam de trabalhar eu vejo uma decadência não só emocional como física por 

parte dessas pessoas, acho que elas se ressentem por falta de trabalho, acho uma 

sociedade burra ao não aproveitar as competências de indivíduos que tem condições de 

contribuir, mas não tem oportunidade de contribuir”. (p9) 

 

Dejours (1992), apresenta o trabalho como uma via de inscrição do sujeito na 

cidadania, admitindo que o trabalho é a condição de acesso à cidadania, é a forma como a 

subjetividade se inscreve no social, no ético e no político. 

A aposentadoria se constitui como um dos maiores desencadeadores das alterações 

psicológicas, visto que traz consigo a desvalorização social, podendo representar, do ponto de 

vista emocional, uma perda de identidade profissional (Alvarenga et al, 2009).  

Tanto a fala do p4 como do p9 também pode ser justificada pelo conceito do 

reconhecimento utilizado por Dejours na psicodinâmica do trabalho. Segundo Dejours (2005), 

o reconhecimento é tido como um modo especifico de retribuição simbólica dado ao 

indivíduo, como entendimento pela sua contribuição aos processos da organização do 

trabalho, engajamento da subjetividade e da inteligência. O autor ainda afirma que o 

reconhecimento representa o poder de transformar o sofrimento no trabalho em prazer e 

realização. 

De acordo com Romanini, Xavier, e Kovaleski (2004), Os problemas psicológicos que 

surgem com a aposentadoria acontecem devido à ligação que existe entre o trabalho e o 

reconhecimento, então o sujeito ao aposentar-se perde o papel profissional, o ponto de 

referência; por isso a aposentadoria torna-se algo indesejável para muitos. 

 

“Eu diria a você o seguinte no início a gente sonha e diz ‘eita quando chegar minha 

aposentadoria, eu vou fazer isso e isso’, mas a vida não é bem assim a vida ela é muito 
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dinâmica e eu diria assim, nós professores ou qualquer outro trabalhador profissional, 

ele vai sentir falta daquilo que ele fazia e eu acho que aposentadoria para mim hoje ela 

não deveria existir. Evidentemente você chega a uma idade que está cansado, mas eu 

diria assim quantas pessoas com a idade bem mais avançada mesmo os políticos, os 

profissionais, os grandes empresários e os pintores e escultores e eles não param nunca 

de trabalhar, então se você gosta da sua profissão do seu trabalho a aposentadoria se 

torna tão secundaria nessa questão, bom se você é funcionário público ai o estudo 

coloca quando você completa aquela idade compulsória, aquela aposentadoria e ele 

coloca para você e você tem que sair, bom a não ser que você coloque um colégio a 

não ser que você vá dar aula em particular não é, mas eu acho um equívoco do estado 

que a gente vive, da sociedade que a gente vive achar que a gente tem um tempo 

limite”. (p10) 

 

Desta forma, é importante para Zanelli, Silva e Soares (2010), tratar a aposentadoria 

como um momento de escolha do sujeito, pois é o mesmo quem deve decidir qual é o melhor 

momento de se aposentar e ou de sair da organização. Leite (1993) aponta que uma 

dificuldade comum ligada à aposentadoria que consiste em saber o momento certo de encerrar 

as atividades profissionais, pois existem pessoas que não se dão conta de que o tempo passou 

e que já é hora de parar. Porém, é uma questão extremamente individual, cabendo a cada um 

esta decisão. 

 A aposentadoria também assume o papel de um direito social, como pode ser 

representada na fala do P8: “Ter cumprido com meu papel de trabalho como ser humano 

nessa cidade, cada um tem o papel de contribuir na sua cidade e acabaria que, eu acho que já 

contribui o suficiente”. 

Mas o que podemos observar anteriormente foi o que a palavra (prescrito) e não a 

vivência da aposentadoria apresentaria para esses respondentes, a seguir iremos entender o 

que significou essa aposentadoria na vida de cada indivíduo (real). 

 Para alguns respondentes esse momento da aposentadoria não teve representação visto 

que alguns não chegaram a vivenciar esse momento, assumindo imediatamente outra 

atividade. “Para mim não significou nada, porque no outro mês já estava trabalhando em outra 

universidade”. (p3) 

“Eu não pode nem sentir o que era, até porque eu não parei, me aposentei em um dia, 

eu nunca sai da escola, voltei como professor visitante para uma instituição e ai 

apareceu o  concurso da UEPB eu fiz e voltei para o quadro e não tive essa coisa de 
ficar, o que é que eu vou fazer com a aposentado, não tive nem tempo de pensar 

isso”.(p4) 

 

 Para alguns respondentes o aposentar-se significou um maior descanso e um momento 

de desenvolver outras atividades que não estivessem relacionadas ao seu trabalho: “Hoje em 
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dia significa descanso e a possibilidade de eu desenvolver essa atividade de lazer musical” 

(p1); “Mais liberdade em casa, com a família também” (p8) 

Outro fator que representou a aposentadoria foi o adicional na renda, alguns 

respondentes buscaram essa aposentadoria porque poderiam se aposentar, receber a 

aposentadoria e ainda assim buscar um novo emprego, foi um representação meramente 

financeira, não despertando assim nenhum aspecto psicológico, 

 

 “Mais segurança, foi mais segurança, até no trabalho que faço atualmente, porque se 

você não se der bem no trabalho atual você já tem uma garantia, então faz as coisas 

com mais segurança”.(p2) 

“Na época foi só a chance de ganhar mais dinheiro, na época foi isso, pelo menos... 

Então foi só a chance de ganhar um dinheiro extra, na época né? Realmente quem sabe 

se o dinheiro fosse bom eu continuaria a dá aula, mesmo assim, como disse a você. 

Mas eu pensei assim, me aposento agora e posso continuar dando aula”. (p5) 

 “Significou apenas garantir esses benefícios” (p7) 

 

Corroborando assim com os dados apresentados por Market (2011), onde entre os 

principais motivos estão a necessidade de uma remuneração extra ou a vontade de permanecer 

ativo, ou seja, muito do imaginário sobre a velhice quanto a impossibilidade de trabalho é 

quebrada por esses trabalhadores que se sentem totalmente aptos a continuar a exercer suas 

funções ou a exercer novas funções no mercado de trabalho. Assim como também com a 

pesquisa realizada pelo SPC Brasil e CNDL em 2016. 

4.1.3 Avaliação da Vivência da aposentadoria 

Ao avaliar a vivência da aposentadoria foi possível observar, que apesar de ser 

estigmatizado o termo aposentado, essa vivência não apresenta só fatores negativos e 

depreciativos, essa vivência também apresenta fatores positivos como o tempo livre que esses 

indivíduos desfrutam nesse período de vida, fato que não ocorria enquanto trabalhavam, 

muitos deles não tinham tempo para se dedicar a família e nem a atividades que desenvolviam 

prazer nos mesmos, com a aposentadoria chegou também essa tempo livre para que os 

mesmos pudessem desfrutar da forma que quisessem e lhes desse prazer. Assim como fatores 

positivos a aposentadoria também traz aspectos negativos para alguns respondentes como a 

perda da identidade e do sentido social. 

De acordo com o P8, o mesmo pode vivenciar aspectos tanto positivos como negativos 

na experiência de vivenciar a aposentadoria: “Não parei de trabalhar né! Trabalhei bem 
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menos, mas eu continuei trabalhando menos. Diminuiu bastante a carga horária, ganhando 

liberdade para fazer outras atividades”. Nesse caso para de trabalhar causaria sofrimento, 

mesmo que o indivíduo sentisse a necessidade desse tempo livre. 

Segundo Santos (1990), o afastamento do trabalho em razão da aposentadoria costuma 

gerar sentimentos dúbios, uma vez que o sujeito se confronta tanto com o sentimento de 

liberdade quanto com o de crise. A autora apresenta dois moldes de como é sentido esse 

momento: um seria a liberdade, sentimento resultante da busca pelo prazer em atividades de 

lazer e concretização de planos anteriormente impossíveis de realização; o outro seria a crise, 

pela recusa em aceitar a condição de aposentado, especialmente pela imagem estigmatizada 

de ser inativo, conferida por tal condição. E podemos perceber esses dois momentos distintos 

vivenciados por docentes também distintos.  

Dentre os aspectos positivos da aposentadoria como apresentado anteriormente surgiu 

o tempo livre, o desenvolver projetos que eram desejados, mas não possível realizar, como 

podemos conferir nas falas dos participantes: “Você realmente passa um tempo que aproveita 

você bote em dia suas leituras, arruma suas coisas.” (p1).  Foi tranquilo, foi muito bom, esses 

dois projetos que eu vinha fazendo alguma coisa, a gente fez essas três viagens, eu ia muito 

pouco a Joao Pessoa, ai aproveitamos.” (p6) 

Segundo Soares, Costa, Rosa e Oliveira (2007), quando a aposentadoria é o reflexo de 

uma escolha autônoma, o caminho de transição entre o que é conhecido e desconhecido torna-

se mais legítimo. A transitoriedade de identidades e sua consequência mais clara, ser 

reconhecido como aposentado, passa a ser vista como parte do processo de desenvolvimento, 

se apropriando com maior consciência de cada etapa da vida, diminuindo o sentimento de 

insegurança e angústia diante do novo. 

Confirmando mais uma vez que a ideia de que a aposentadoria não pode ser vista 

apenas pelo seu lado negativo, o que precisa acontecer é um melhor gerenciamento do seu 

tempo durante essa fase da vida, buscando sempre atividades que lhe causem prazer.  

Alvarenga et al. (2009), afirma que durante a sua vida o trabalhador poderá descobrir diversas 

formas de realização, que não o trabalho. O que possibilita uma reestruturação da identidade 

enquanto aposentado, por isso, para alguns a aposentadoria é assimilada de forma positiva 

proporcionando uma reorganização de vida. 

Como aspecto negativo foi possível observar que um dos aspectos apresentados foi à 

falta de convivência, com o coletivo, sendo este coletivo representado por alunos, ou 

professores. Segundo o p10 a aposentadoria se tornou um período difícil, exatamente pela 

falta de convivência com seus pares:  
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“Foi de certo momento muito difícil porque eu pensei o que é que eu vou fazer? Toda 

minha vida foi em sala de aula, minha convivência era em sindicato, em sala de aula, 

em cargos dentro da instituição como coordenador, como subchefe... e isso de certa 

forma cria um laço muito grande com a instituição que você trabalha, os colegas 

professores e professoras a gente cria um laço muito grande. (...)  

 

Para Dejours (1992), o trabalho precisa fazer sentido para o próprio sujeito, para seus 

pares e para a sociedade. Segundo o autor, o sentido do trabalho é formado por dois 

componentes: o conteúdo significativo em relação ao sujeito e o conteúdo significativo em 

relação ao objeto. 

Outro fator que podemos apresentar relacionado ao lado negativo da vivência da 

aposentadoria é o medo da estigmatização da sociedade com os indivíduos que se aposentam, 

e isso podemos observar na fala seguinte: 

 “Eu não parei, mas você vê que existe um preconceito dentro da sociedade e a 

condenação mesmo quando a idade deveria ser um atributo de valorização, porque se 

você faz um exercício intelectual e você tá apto intelectualmente e você enriqueceu 

essa qualidade ao longo da sua vivência, da sua experiência, então você deveria ser 

mais valorizado, mas não é, então aposentadoria é como se fosse um estigma social, 

você vai ser progressivamente escanteado da participação como cidadão”. (p9) 

 

Outra fala que retrata o mesmo valor negativo pode ser representada pelo p10 quando 

o mesmo retrata ter se sentido esquecido pelos demais dentro da instituição o qual trabalhou 

por muitos anos: 

“Esse significado é o seguinte, eu tive impressão que eu senti no primeiro momento 

uma frustação muito grande, primeiro porque uma semana depois eu estive aqui e era 

como se eu não existisse “-Oi p10 e ponto” aquela coisa bem só porque conhece você 

né, mas eu não me senti professor da universidade”. (p10) 

 

Essa fala pode assimilar ao medo de ser esquecido, a falta de reconhecimento diante o 

papel desempenhado pelo mesmo e até mesmo a perda da identidade.  

Para França (2002), a insegurança causada pela perda de status, do ambiente, do 

convívio com os colegas de trabalho e mesmo do prazer de algumas atividades inerentes à 

função desempenhada, levam o indivíduo a retirar-se não só das atividades produtivas, mas 

também do fluxo coletivo da existência 

Conforme Zanelli, Silva e Soares (2010), a perda do trabalho denota a perda da 

posição, dos amigos, de núcleo de referência, da transformação dos valores, das normas e das 

rotinas, e a submissão a condições que agridem a autoestima e a imagem de si mesmo.  
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A partir dessas falas, fica evidenciado que, tanto na conceituação do termo 

aposentadoria, como nas percepções sociais formuladas a respeito desta etapa de vida, o 

aposentar-se está vinculado à perda da capacidade de ação do sujeito, um movimento de 

tornar-se inativo, improdutivo, ou seja, alguém passivo aos acontecimentos sociais. Podendo 

até mesmo ser esquecido pelos companheiros de trabalho e pelos alunos, no caso dos 

professores. Para Rodrigues et al. (2005), essa passividade confere ao sujeito uma espécie de 

morte social, tendo em vista que a aposentadoria é, por vezes, vivenciada como a perda do 

próprio sentido da vida. 

Os problemas psicológicos da aposentadoria acontecem devido à ligação existente 

entre trabalho e reconhecimento. Com o fim da vida profissional, muitos outros fatores 

acabam por extinguir-se como a vida social, o reconhecimento da sociedade, a referência na 

profissão, os compromissos, os horários, o ser “útil” (Romanini et al. 2004). 

4.4.4 Aspectos que influenciaram o retorno 

 Diante dos aspectos que influenciara o retorno, encontramos a interação social, o 

reconhecimento, o gosto pela atividade, o financeiro e o retorno a sociedade. 

 

Tabela 6: Aspectos que influenciaram o retorno. 

Aspectos que influenciara o retorno Número de Participantes 

Interação Social 05 

Reconhecimento 01 

Gosto pela atividade 06 

Financeiro 02 

Retorno à sociedade 02 

 

Nessa Tabela 6, podemos analisar alguns pontos importantes, como o fato, de mais de 

um fator ter influenciado os participantes ao retorno a atividade, não se atendo a apensas um 

aspecto. Outro ponto que pode ser observado são tais fatores que influenciaram esse retorno, 

assim podemos observar que o gosto pela atividade foi o aspecto mais apontado pelos sujeitos 

entrevistados, onde dos 10 – 06 voltaram por gostar, sentir prazer em desempenhar aquele 

trabalho. Como podemos observar na fala de alguns participantes: 
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“Porque eu gostava de ensinar senão eu não tinha voltado, foram 41 anos, então graças 

a deus não me arrependo eu adoro dá aula, então foi outro motivo que me fez voltar. 

Por ser uma coisa prazerosa que é dá aula”. (p6) 

 

“Primeiro gostar do trabalho do que se faz, eu tenho uma admiração profunda pela sala 

de aula eu acho o momento mais sagrado da profissão de professor (...), então esse foi 

um elemento, gostar do meu trabalho, gostar da minha profissão, isso ai foi 

fundamental”. (p10) 

 

Dejours (1996) argumenta que o prazer no trabalho é um dos caminhos para a saúde, 

uma vez que possibilita ao indivíduo a criação da identidade social e pessoal. Para Moreira 

(2011), manter o vínculo empregatício após a aposentadoria oferece diversos ganhos, como 

manter valorizada a condição de trabalhador e afastar os fantasmas das perdas e limitações da 

velhice.  

 

“A vontade de dá aula, o que falei no início. Porque o que eu gosto mesmo é de dá 

aula, gosto de trabalhar. (...) eu gosto de trabalhar. Gosto de dá aula. Independente 

disso dai eu voltaria sempre. (...) O prazer de trabalhar, mas se eu tivesse 

aposentadoria que fosse suficiente para não precisar da aula, eu ainda dava aula, 

porque não é só o dinheiro”.(p5) 

 

Nesse sentido, conforme a pesquisa de Costa e Soares (2009), que tem como base 

teórica a centralidade do trabalho, os dados apontam que muitos aposentados continuam 

trabalhando para garantir a qualidade de vida, embora existam aqueles que, mesmo 

alcançando uma boa renda, ao se aposentar, sentem dificuldade de se afastar das atividades 

laborativas devido às mudanças psicológicas que a aposentadoria costuma trazer. 

Segundo Ferreira e Mendes (2003), a vivência do prazer manifesta-se por meio de 

gratificação, da realização, do reconhecimento, da liberdade e da valorização no trabalho, 

constituindo-se como um dos indicadores de saúde no trabalho. Para Dejours (1996), essa 

vivência de prazer no trabalho, é também uma vivência individual e/ou compartilhada por um 

grupo de trabalhadores, mas o foco é em experiências de gratificação.  

 Outro aspecto que influenciou a volta ao trabalho foi a interação social, que pode ser 

visto pela Psicodinâmica quando está vinculada ao reconhecimento do trabalho, isto é, ao 

valor conferido ou negado ao trabalhador. A busca por essas interações sociais fizeram com 

os indivíduos buscassem novamente o seu campo de trabalho. 

 

“A ausência dessa convivência com gente nova que te recicla, você começa, é bom 

conversar com gente nova, primeiro para você dá um pouco do que adquiriu e também 

receber, a pessoa aprende com esse pessoal, é isso é você voltar a viver e fazer aquilo 
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que você sabe (...)  Quando me aposentei a primeira vez em 98 foi a coisa que mais me 

abalou, foi deixar de conviver com a turma jovem e cheguei ao ponto que voltaria até 

de graça para dar aula mas foi quando surgiu o convite para ser professor visitante”. 

(p1) 

 

“Eu nunca tive pretensões de parar de trabalhar (...) o processo de fazer com que as 

pessoas evoluam, pense e se transforme, eu acho que é aquilo que faz você querer 

fazer esse tipo de trabalho”. (p9) 

 

Acerca da participação central do trabalho na constituição da identidade, evidencia-se o 

ambiente social como estruturante, tendo em vista ser por meio das instituições que se dá a 

participação do sujeito em grupos sociais com o estabelecimento de papéis, o reconhecimento 

ou não, a satisfação e a realização pessoal (Costa & Soares, 2009). 

Magalhães et al. (2004), relata que na nossa cultura as atividades do trabalho são mais 

importantes na constituição da identidade e do status social do que as atividades sociais fora 

do ambiente de trabalho, então quando elas são interrompidas juntamente com os laços sociais 

ali estabelecidos, geralmente ocorrem prejuízos na qualidade de vida do sujeito. O aposentado 

que perdeu o papel profissional poderá sentir que perdeu ou prejudicou partes de si mesmo. 

Segundo Romanini et al. (2004), para muitos o aposentar-se significa perda do ponto de 

referência, e quando se perde o papel profissional, outros fatores também acabam se 

perdendo, como a vida social, compromissos, horários, o ser útil. Muitas vezes o 

desligamento da vida profissional traz consigo doenças físicas e emocionais. 

O reconhecimento como já foi visto anteriormente está vinculado a interação social, o 

lugar que o individuo ocupa em determina espaço. Podemos observar na fala do professor 1 

que o reconhecimento vindo do outro é de grande valia para o mesmo.  

“O que a gente ganha mais na atividade do professor é o reconhecimento do aluno” (p1).  

Segundo Mendes (2007a), o reconhecimento pode ser ressignificante para o individuo, 

fazendo com que o mesmo possa transformar um sofrimento em prazer, beneficiando assim 

sua saúde.  

Dejours (1999), afirma que quando o trabalhador é reconhecido pela qualidade do seu 

trabalho e pelos seus esforços, suas angústias, dúvidas, decepções e desânimos adquirem 

sentido para ele, gerando sentimentos de leveza afetiva, de alívio e de prazer no sujeito, que, 

por meio do reconhecimento de seu trabalho, consegue construir sua identidade. Assim a 

dinâmica do reconhecimento, pode ser colocada como um dos processos de construção da 

identidade do trabalhador no campo social. 
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Em outro momento Dejours (2007) ainda descreve que quando a dinâmica do 

reconhecimento funciona, o sujeito se beneficia de uma retribuição simbólica que pode 

inscrever-se no âmbito da realização do ego, no campo social. 

Outro fator é o fator financeiro, como já foi apresentado anteriormente em outras 

estatísticas do SPC. Nas falas: “Um dos motivos era esse de recuperar um pouco a renda e ter 

uma vida de aposentado mais tranquila” (p6). 

 

“Evidentemente a gente não pode entrar no caráter da hipocrisia para dizer que a 

questão salarial contribuiu também, eu disse que podia ganhar mais um pouco e poder 

ajudar evidentemente as minhas relações domesticas para fazer aquilo que eu queria 

ter feito, mas não tinha condições quando tinha um só salario” (p10). 

 

O valor econômico que resulta desse trabalho consiste em segurança e independência 

para os sujeitos (Santos, 1990). Corroborando com os dados da pesquisa de Souza (2012), 

alguns respondentes assinalam a recompensa financeira como fator preponderante para a 

continuidade ou volta ao trabalho e alguns informam que a satisfação com a atividade 

ocupacional consiste em fator relevante e complementar à necessidade econômica. 

O retorno à sociedade foi um dado que não fora encontrado em outras pesquisas de 

retorno ao trabalho, é um dado que pode ser característico de uma classe trabalhadora 

especifica, mas que será necessário estudos mais aprofundados para averiguar. Quando tratam 

dessa contribuição social, vejo que está intimamente ligado ao que foi recebido daquela 

instituição em forma de investimento na pessoa, assim eles se sentem na “obrigação” de 

devolver aquilo que receberam das instituições. 

 

“Primeiro porque eu estava no auge da profissão, tinha terminado doutorado a dois 

anos então tinha muito o que contribuir com a sociedade. Primeiro tinha um drama de 

consciência porque eu tinha feito curso de mestrado e doutorado tudo na escola 

publica e de alguma forma você tem que dar retorno a sociedade e isso pesava sobre 

meus ombros, mas depois eu compreendi que você poderia esta em qualquer 

instituição no tanto que fosse no Brasil eu estaria contribuindo para a sociedade do 

mesmo jeito”.(p2) 

 

“Quis voltar para a universidade para contribuir mais. (...) Acho que um compromisso 

muito grande com a educação desse país, sempre fui muito envolvido com isso, 

trabalhei e passei 2 anos no mestrado 4 anos no doutorado, salario da universidade 

então me aposentei e o retorno foi muito pouco, trabalhei 5 anos então vi que tinha que 

da mais retorno a essa universidade. Eu não podia ficar sem aposentar, tinha meu 

tempo integral de contribuição e fiquei com o salario de aposentado e fiz concurso e 

voltei para realmente contribuir, foi o tempo também que a gente estava criando uma 

pós graduação na universidade eu queria contribuir, fortalecer a instituição e da 
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retorno mesmo, passava na minha cabeça isso, eu poderia também ter ido para 

empresa privada, apesar do salario ser bem melhor, quis a empresa pública a 

universidade mesmo, onde foi garantido minha formação em termo de pós graduação”. 

(p4) 

 

Diante dos aspectos que influenciaram o retorno a atividade, podemos também 

analisar o significado do retorno à atividade e o que esse retorno causou na vida desses 

docentes. Dentre os significados podemos observar o retorno social, o prazer e 

reconhecimento e a ajuda financeira. 

Quando se referia ao retorno social os respondentes apresentam à necessidade de 

devolver a sociedade aquilo que receberam de incentivos da instituição, gerando assim um 

maior conhecimento social. 

 

 “Foi muito importante, pois consegui fazer contribuir, publicar trabalhos, publicar 

livros e ensinar muita gente, recuperar um curso aqui que estava para se acabar e 

conseguiu jogar esse curso que hoje 100% dos alunos passam nos exames de pós 

graduação pelo Brasil a fora”. (p2) 

“Continuar contribuindo para o aprendizado dos jovens, passando experiência que 

tenha vivenciado realmente”. (p3) 

 

Esse retorno foi importante não só para o docente, mas também para a instituição 

como podemos perceber no discurso, são docentes comprometidos com sua atividade que 

encontram sentido em desenvolve-las e procuram desenvolver da melhor forma possível não 

gerando apenas prazer para quem desenvolve mas também para quem recebe. 

Um fator que apresentou destaque foi o fator da importância de voltar a trabalhar, o 

significado que o trabalho ocupa na vida desses indivíduos, nas falas pode observar que o 

trabalho é visto como parte integrante de suas vidas. 

 “Significou tudo para mim, de você voltar a ter aquele congraçamento com os alunos, 

com as pessoas” (p1). 

“Aqui foi o resto da minha vida, se deixar de ficar aqui eu não sei ficar parado em 

casa” (p5). 

“Vou fazer isso porque é o que eu gosto de fazer” (p7) 

“Foi muito importante, eu diria assim, renovou, (...) Então esse reinício para mim é 

como se agora eu vou trabalhar com muito mais afinco eu agora tenho certa condição 

(...) você fazer aquilo que gosta mesmo com muito trabalho, trabalhar muito não é 

problema desde que você trabalhe com o que você gota de fazer”.(p10) 
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Diante dessas falas podemos observar que esse retorno trouxe “renovação” para esses 

docentes, onde alguns reencontraram o sentido para vida, voltaram a ser ativos e produtivos, 

podendo assim perceber que a perda desse lugar causou aspectos como aposentado alguém 

que fica parado, que não faz mais o que gosta, ou não ter mais o contato social, corroborando 

com o que a literatura trás sobre a visão que se tem do aposentado na atualidade. 

 Então, mesmo os aposentados mais favorecidos economicamente tendem a não 

descobrir novos interesses. Para muitos sujeitos, trabalhar é igual a viver, a única atividade 

útil, pois as demais são perda de tempo e desperdício. (Costa & Soares, 2009). 

 Entretanto, entende-se que a aposentadoria não deve ser vista como o fim dos projetos, 

mas sim como um recomeço no qual a dimensão temporal da identidade alterada precisa ser 

reestruturada. Para tanto, é necessário resgatar outras atividades, as quais podem, inclusive, 

propiciar mais prazer do que as anteriores, estabelecer novos laços afetivos, descobrir ou 

redescobrir desejos, enfim, ter novos projetos de futuro.  
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Considerações finais 
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O objetivo geral do presente estudo foi analisar os motivos para a volta ou não 

afastamento ao trabalho após a aposentadoria de docentes de ensino superior. Para tanto, 

buscou-se lançar luz sobre sentido que o trabalho e a aposentadoria ocupou na vida desses 

indivíduos, respeitando a historia de cada um e privilegiando o ponto de vista do trabalhador 

em concordância com a psicodinâmica do trabalho. Nesse sentido, é necessário considerar que 

a análise do sentido que o trabalho e a aposentadoria ocupa é um processo difícil, resultado de 

múltiplos determinantes, e requer do pesquisador uma atenção especial a aspectos que, em 

geral, são deixados de lado nos estudos sobre o trabalho, a saber: a subjetividade humana.  

A partir do estudo mais detalhado sobre o fenômeno do trabalho e da aposentadoria e 

o seu retorno a atividade, na ótica da psicologia do trabalho, traremos aqui algumas 

considerações que foram construídas a partir dos objetivos que foram pensados a principio.  

 Diante do que foi pesquisado e observado durante o desenvolvimento da pesquisa, 

podemos concluir que no Brasil faz-se necessário uma maior preocupação por parte do 

sistema público e privado em pensar políticas e programas que auxiliem o idoso no processo 

de escolha pela aposentadoria e na construção de projetos para que este os materialize ao 

concluir seu período laboral. As instituições que apresentam em sua proposta um programa de 

preparação a aposentadoria, costumam desenvolver essa atividade um ou dois anos antes 

desse fenômeno acontecer, mas o que pudemos observar é que esse é um período muito curto 

visto que foram 30 ou 35 anos de trabalho e uma reformatação em apenas dois anos. 

Acreditamos que esse seja um processo que precisa ser iniciado já nos primeiros anos do 

desenvolver da atividade, para que o individuo possa ampliar os sentidos de vida e os projetos 

para além do trabalho.  

Vejo que também é preciso desmistificar o pensamento que as pessoas em geral e os 

próprios trabalhadores têm acerca da aposentadoria, o de inutilidade, de ócio, de 

esquecimento, e que acaba por gerar nos sujeitos uma série de angústias e incertezas. Fazendo 

com que muitos dos aposentados não aproveitem esse tempo de suas vidas, tempo esse que 

nada mais é que uma devolutiva por tudo que já desenvolveram na sociedade. Esse seria o 

tempo de cuidar deles mesmo e aproveitar momentos coisa que muitos não fizeram toda sua 

vida por causa do trabalho.  

Identificamos que muitos dos participantes acolheram o magistério como sua primeira 

oportunidade, mas apesar de ter sido por oportunidade eles abraçaram a carreira e se 

identificaram com as mesmas, preferindo a docência a trabalhos como no ramo da engenharia 

por exemplo.  
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No tocante ao lugar que o trabalho ocupa na vida desses sujeitos, podemos identificar 

que a atividade faz parte da centralidade do homem e que muitas vezes essa centralidade é 

colocada pela própria sociedade capitalista ao qual fazermos parte. Já quanto a atividade 

docente, o trabalho ganha mais sentido ele deixa de ser a atividade pela atividade e passa a ter 

lugar de realização, de fazer o que gosta, do prazer que o desempenhar dessa atividade causa 

nos mesmos, e é esse lugar e todos os significados dele como o da comunicação e o se sentir 

útil que faz ser tão difícil o processo da aposentadoria para esses docentes. 

Outro aspecto relevante é que muitos desses professores entrevistados presenciaram a 

aposentadoria de outros docentes e puderam ser testemunha que muitos deles adoeciam pois 

perdiam o seu reconhecimento social e esse temor fez com que alguns dos entrevistados nem 

vivenciassem a aposentadoria, se aposentaram por questões governamentais e mudanças de 

leis mas que mesmo assim já buscavam outras atividades e até mesmo o professor que 

precisou se aposentar pela idade máxima de 70 anos, preferiu trabalhar sem nenhuma 

retribuição financeira, visto que a maior retribuição seria contribuir com a sociedade, se sentir 

útil e não perder o contato com seus pares. 

 Identificamos ainda que o trabalho vai bem além do que eles fazem ou de suas 

carreiras e que o mesmo ocupa uma posição central na vida dessas pessoas, visto que ele traz 

consigo uma função de pertença social desses indivíduos, comprovando a hipótese da 

centralidade do trabalho, apresentada por Dejours na Psicodinâmica. 

 Com relação aos os elementos que contribuíram para a decisão de retorno ou não 

afastamento ao trabalho de docentes aposentados, destacamos a interação social, o 

reconhecimento, o gosto pela atividade, o financeiro e o retorno a sociedade, podemos assim 

perceber que os dados trazidos pelos respondentes corroboram com a literatura quando a 

mesma apresenta esses fatores como fatores determinantes para volta da atividade a interação 

social e o reconhecimento podemos perceber que estão intimamente ligadas já que estão 

sempre vinculadas aos alunos ou colegas de profissão. Assim são pessoas que tem muito a 

acrescentar ao dirigir suas atividades para os outros. 

Quanto aos aspectos relativos à saúde que os próprios docentes avaliem como 

relacionados à aposentadoria ou retorno ao trabalho, podemos concluir que essa saúde estava 

diretamente ligada a saúde mental do que a saúde física, quando os mesmos trazem 

características como tristeza, nervosismo e impaciência ligados ao tempo de vivencia a 

aposentadoria e com a volta a atividade esses sintomas desapareceram. 

 Portanto analisando os elementos que contribuíram para a decisão de retorno ou 

continuidade ao trabalho de docentes aposentados, pode-se verificar que o trabalho na vida 
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dessas pessoas tem um sentido de viver, se sentir completos e a perda desse lugar causa mal 

estar entre a maior parte dos respondentes. Voltar ao trabalho significa também ter direito a 

um aumento na renda o que para eles dá direito a uma velhice e fase de vida mais digna. A 

perda desse lugar não seria apenas deixar de desenvolver uma atividade que gosta mas 

também significa dizer que muitos temem o esquecimento, o afastamento do meio social, a 

perda dos contatos e isso traz consigo uma grande perda que para alguns. 

Dentro da perspectiva da Psicodinâmica, do trabalho como fonte não só de sofrimento 

mas também de prazer, faz-se necessário pontuar que esse entendimento acerca do trabalho e 

da aposentadoria não pode se restringir apenas ao meio acadêmico. É preciso a criação de 

políticas publicas e privadas que tenham um olhar diferenciado para esse momento da vida do 

trabalhador, que em todos os campos de trabalho possam haver debates com essa temática, 

sabendo-se que não é tão fácil se desligar, pois, grande parte de sua vida foi dedicada aquela 

atividade, fazendo com que exista uma novo pensar acerca do conceito e da vivência da 

aposentadoria.  

 Para a Psicologia do Trabalho e da saúde, fica a contribuição de entender o trabalho 

como parte fundamental da vida do homem e que a perda dessa atividade, pode causar 

problemas psicológicos antes mesmo de se depararem com essa realidade pelo medo do que 

possa de fato ser a aposentadoria, fazendo com que as pessoas busquem outras atividades de 

trabalho antes mesmo de se desligar da função, ou os que se desligam ainda sim buscam 

outras atividades para não se sentirem inúteis. 

 Os dados também apontam que outras pesquisas podem se aprofundar em aspectos que 

não tivemos a oportunidade de focar como, por exemplo, a influência da família nesse 

processo de aposentadoria e retorno a atividade; e em outros campos de trabalho também, 

como setores privados, onde há uma grande rotatividade de funcionários. 

 Partindo dessa analise dados, podemos ressaltar que essas discussões prosseguirão, 

mesmo com o fim da apresentação desse trabalho, trazendo para o homem um novo modo de 

pensar e discutir o trabalho e a aposentadoria; para a sociedade a criação de políticas publicas; 

para os idosos a efetivação dos seus direitos; e para o enriquecimento da psicologia do 

trabalho para que haja um amadurecimento e uma consolidação a respeito dessa temática tão 

atual e importante. 
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7.1 Dados Sóciodemográficos 

 

Idade:  

Sexo:(   ) Feminino                (   ) Masculino 

Estado Civil: (   ) Solteiro  (   ) Casado  (  )Divorciado    (   )Viúvo   (   ) _________         

Filhos:(   ) Sim      Quantos? ______________               (   )  Não                                  

 

Escolaridade:                                                       

Tempo de profissão: 

Instituição que atua atualmente: 

Forma de aposentadoria:  

Tempo de trabalho antes da aposentadoria: 

Tempo de trabalho após aposentadoria:                                                                             

Média Salarial: 

Na época da aposentadoria: (    )1 salário (     ) 2 a 3 salários (     ) 4 a 5 salários (     ) mais de 

6 salários  

Atualmente: (   )1 salário (     ) 2 a 3 salários (     ) 4 a 5 salários (     ) mais de 6 salários 

Quantas pessoas contribuem para a renda familiar? 

Quanto tempo passou aposentado sem exercer nenhuma atividade? 
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7.2 Roteiro da entrevista semi-estruturada 

 

TRABALHO 

2.1 - Quando falo em trabalho quais as primeiras palavras que vem a sua cabeça? 

2.2 - Você poderia descrever o que o levou a escolher a profissão de docente?  

2.3 - Quais eram suas expectativas na época da sua escolha profissional? Elas se 

confirmaram? Por que? 

2.4 - O que o trabalho representa para você? 

 

APOSENTADORIA 

3.1 -Quando falo em aposentadoria quais as primeiras palavras que vem a sua cabeça? 

3.2 - Em que momento decidiu se aposentar?  

3.3 - O que significou se aposentar para você?  

3.4 - Como foi esse período de aposentadoria para você? 

3.5 - O que você pensava da aposentadoria antes de se aposentar? Essas expectativas foram 

condizentes com a realidade? 

 

RETORNO A ATIVIDADE DOCENTE 

4.1 - Quando decidiu voltar a lecionar? 

4.2 - Quais os principais aspectos que lhe fizeram voltar ao trabalho (permanecer 

trabalhando)? 

4.3 - O que voltar a trabalhar significa para você? O que permanecer no trabalho significou 

para você? 

4.4 E se você precisa-se sair hoje do trabalho quais as perspectivas em relação a isso? 

4.5 - O que mudou na sua vida do período de aposentado para o período de retorno ao 

trabalho? 

4.6 – Sua visão da aposentadoria mudou em relação a primeira vez que se aposentou?  
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7.3 TERMO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL  

 

Pesquisa: O retorno à atividade após aposentadoria: Uma análise a partir das vivências de 

professores universitários 

 

 Eu, Anna Karenyna Guedes de Morais Lima, Estudante do Curso de Psicologia, da 

Universidade da Paraíba, portador (a) do RG: 2970771 - SSP PB e CPF: 076606254-62 

comprometo-me em cumprir integralmente os itens da Resolução 466/12 do CNS, que dispõe 

sobre Ética em Pesquisa que envolve Seres Humanos. 

 Estou ciente das penalidades que poderei sofrer caso infrinja qualquer um dos itens da 

referida resolução. 

 Por ser verdade, assino o presente compromisso. 

 

 

_____________________________________________________________ 

    Assinatura do (a) Orientador(a) 

 

 

 

 

Campina Grande, Abril de 2016 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

7.4 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO-TCLE 

 

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido eu, 

__________________________________________, em pleno exercício dos meus direitos me disponho a 

participar da Pesquisa “O retorno à atividade após aposentadoria: Uma análise a partir das vivências de 

professores universitários”. 

Declaro ser esclarecido e estar de acordo com os seguintes pontos: 

O trabalhoCentralidade do Trabalho e retorno à atividade após aposentadoria: Uma análise a partir das 

vivências de professores universitários, terá como objetivo geral “Analisar os motivos para a volta ou não 

afastamento ao trabalho após a aposentadoria de docentes de ensino superior.” 

Ao voluntário só caberá a autorização para ser entrevistado (a) e não haverá nenhum risco ou desconforto ao 

voluntário. 

- O voluntário poderá se recusar a participar, ou retirar seu consentimento a qualquer momento da 

realização do trabalho ora proposto, não havendo qualquer penalização ou prejuízo para o mesmo. 

- Será garantido o sigilo dos resultados obtidos neste trabalho, assegurando assim a privacidade dos 

participantes em manter tais resultados em caráter confidencial. 

- Não haverá qualquer despesa ou ônus financeiro aos participantes voluntários deste projeto científico e 

não haverá qualquer procedimento que possa incorrer em danos físicos ou financeiros ao voluntário e, 

portanto, não haveria necessidade de indenização por parte da equipe científica e/ou da Instituição 

responsável. 

- Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos, o participante poderá contatar a equipe científica no 

número (083)9 91221006 com a professora OrientadoraDra. Thaís Augusta Cunha de Oliveira Máximo 

ou (083) 8847-1693 com a Orientanda Anna Karenyna Guedes de Morais Lima. 

- Ao final da pesquisa, se for do meu interesse, terei livre acesso ao conteúdo da mesma, podendo discutir os 

dados, com o pesquisador, vale salientar que este documento será impresso em duas vias e uma delas ficará em 

minha posse.  

- Desta forma, uma vez tendo lido e entendido tais esclarecimentos e, por estar de pleno acordo com o teor 

do mesmo, dato e assino este termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

_______________________   ____________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável                    Assinatura do Participante  
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7.5 TERMO DE COMPROMISSO PARA COLETA DE DADOS EM ARQUIVO 

 

 

Título do projeto: “O retorno à atividade após aposentadoria: Uma análise a partir das 

vivências de professores universitários”. 

 

Pesquisador: Anna Karenyna Guedes de Morais Lima 

 

Os pesquisadores do projeto acima identificados assumem o compromisso de: 

 

I. Preservar a privacidade dos magistrados cujos dados serão coletados; 

II. Assegurar que as informações serão utilizadas única e exclusivamente para a 

execução do projeto em questão; 

III. Assegurar que as informações somente serão divulgadas de forma anônima, não 

sendo usadas iniciais ou quaisquer outras indicações que possam identificar o 

sujeito da pesquisa. 

 

 

   

Nome do Pesquisador Responsável  Assinatura do Pesquisador 

Responsável 

 

 

 

  

Nome do pesquisador participante  Assinatura dopesquisador participante 

 

 

   

 

   Campina Grande, Abril de 2016 

 

 



101 
 

7.6 TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

  

Eu, ________________________________________________, depois de entender os riscos e 

benéficos que a pesquisa intitulada “O retorno à atividade após aposentadoria: Uma análise a partir 

das vivências de professores universitários”, poderá trazer e, entender especialmente os métodos 

que serão utilizadas para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação da 

minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, a pesquisadora Anna Karenyna Guedes de 

Morais Lima a realizar a gravação da minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso da pesquisadora acima citada 

em garantir-me os seguintes direitos: 

1. Poderei ler a transcrição da minha gravação; 

2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: 

revistas cientificas, congressos, livros e jornais. 

3. Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas 

4. Os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob responsabilidade da 

pesquisadora coordenadora dessa pesquisa Anna Karenyna Guedes de Morais 

Lima e após esse período serão destruídos e, 

5. Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer 

momento. 

 

Campina Grande, Julho de 2016 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável  
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7.7 DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM PROJETO DE PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

Título do projeto: “O retorno à atividade após aposentadoria: Uma análise a partir das 

vivências de professores universitários”. 

 

 

 

 

 

Eu, Thaís Augusta Cunha de Oliveira Máximo, Professora adjunta da UEPB portadora do 

RG: 2666981 - SSP PB declaro que estou ciente do referido Projeto de Pesquisa e 

comprometo-me em verificar seu desenvolvimento para que se possam cumprir integralmente 

os itens da Resolução 466/12 , que dispõe sobre Ética em Pesquisa que envolve Seres 

Humanos. 

 

 

 

Orientador 

 

 

 

Orientando                                          

 

 

 

                                                              Campina Grande, Abril de 2016 
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8.1 Certidão de Aprovação do Comitê de Ética 

 

 


