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RESUMO 

 

Vivemos em uma sociedade complexa na qual o indivíduo, muitas vezes, 
sente-se reconhecido como pessoa por intermédio da sua produtividade. A 
aposentadoria é uma etapa que, para algumas pessoas, pode representar a ruptura 
com o mundo do trabalho e, para outras, a perda do sentido da vida. A presente 
pesquisa propõe uma investigação sobre o sentido do trabalho para professores 
aposentados do ensino superior, a partir da seguinte questão: Seria o sentido do 
trabalho para o professor, o motivo propulsor de sua continuidade mesmo quando 
aposentado? Realizamos uma revisão da literatura sobre o Ensino Superior, 
Trabalho, Aposentadoria e Envelhecimento, tendo como referenciais teóricos 
principais: Saviani (2010); Antunes (1999; 2009); Borges e Yamamoto (2004); Codo 
(1999); Tardiff (2002); Pimenta (1999); Debert (1997; 1999); e Neri (1991). Para a 
pesquisa de campo, realizamos entrevista com 06 professores aposentados que 
lecionam em IES privada. A opção metodológica para o desenvolvimento do estudo 
pautou-se na história de vida, utilizando como método a narrativa e apoiando-se em 
autores como Josso (2004); Souza (2005; 2006) e Passeggi (2006). As análises dos 
dados, apoiam-se na Metodologia de Análise de Conteúdo proposta por Demartini 
(2001). Por meio da análise de conteúdo dos relatos obtidos, foram construídos três 
temas: trajetória laboral, sentido e significado do trabalho e sentimentos quanto à 
aposentadoria e sua relação com o envelhecimento.  Os resultados obtidos por este 
estudo apontam que, o sentido do trabalho para a grande maioria dos professores 
pesquisados é o motivo propulsor para continuarem trabalhando, pode-se inferir a 
partir das análises que os entrevistados se mantém no trabalho por sentirem-se em 
plena capacidade produtiva, observou-se que, apesar da remuneração ser um 
aspecto importante para a sobrevivência de qualquer indivíduo trabalhador, não foi 
considerada como relevante. 

 

Palavras-chave: Aposentadoria; professor universitário; trabalho; velhice 

 



 

ABSTRACT 

 

We live in a complex society in which the individual frequently only feels recognized 
as a person by his or her productivity. Retirement is a step that can represent some 
sort of rupture to a few people or even the loss of life’s meaning to others. This 
research proposes an investigation about the meaning of the work activity to retired 
professors of the higher education, from the following question: Could the meaning of 
the work activity to the professor be the propelling reason to his continuity even when 
retired? We reviewed the literature on Higher Education, on Work Activity, on 
Retirement and on Aging, having as core theoretical references Saviani (2010); 
Antunes (1999; 2009); Borges and Yamamoto (2004); Codo (1999); Tardiff (2002); 
Pimenta (1999); Debert (1997; 1999); and Neri (1991). To develop our field research 
we conducted interviews with 06 retired professors that currently teach on private 
Higher Education Institutions. The methodology chosen to the development of the 
study was based on life history, using narrative as a method and granting support on 
authors as Josso (2004); Souza (2005; 2006) and Passeggi (2006). The data 
analysis is based on the Content Analysis Methodology proposed by Demartini 
(2001). Three themes were built through content analysis of the acquired stories: 
work path, purpose and meaning of work and feelings towards retirement and its 
connections to aging. The results obtained by this study point that the purpose of the 
work is the propeller reason to the continuity of the work activity to the majority of the 
investigated professors, it is possible to infer from the analysis that the interviewers 
remain at work because they feel at full productivity capacity, it was observed that 
even though the incoming plays an important role to the survival of any working 
individual, it was not considered relevant in this case.  

 

 

Keywords: Retirement; higher education professor; work activity; aging. 
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INTRODUÇÃO 

 

No percurso de minha trajetória como professora, senti a necessidade de 

ingressar no Mestrado com o objetivo de aprimorar meus conhecimentos e minha 

formação como educadora. O Mestrado em Educação propiciou-me reencontrar o 

sentido do papel do professor, que, independentemente de sua área de atuação, 

exerce um papel fundamental para a formação do aluno. 

Compreender o sentido que a educação tem para o professor permite 

resgatar o pensamento de Charlot (2006), quando fala que a educação é uma área 

do saber na qual circulam conhecimentos de origens diversas, é um campo 

fundamentalmente híbrido em que se atravessam, se interpelam e, por ocasiões, se 

fertilizam, de um lado, informações, opiniões e procedimentos oriundos de diversos 

campos disciplinares e, de outro lado, saberes, aprendizados, fins éticos e políticos. 

Isso me levou a pensar sobre o trabalho realizado pelo professor. Foi então 

que surgiu o interesse em desenvolver uma pesquisa sobre o professor universitário, 

o que me pareceu oportuno ao pensamento de Demartini (2001), em que o processo 

de pesquisa está fundamentado na atuação profissional do pesquisador, bem como 

na sua trajetória formativa. 

Da mesma maneira, Queiroz (1999) assinala que a concentração do interesse 

do pesquisador em alguns problemas nunca é fortuita, uma vez que ele está sempre 

engajado de forma profunda e muitas vezes inconsciente naquilo que lhe atraiu a 

atenção, além da sua posição diante do objeto a estudar, sendo necessário 

considerar o momento histórico e científico em que se encontra e a maneira de 

compreender as ciências no mundo intelectual de que faz parte. 

No decorrer do curso, surgem várias perspectivas e possibilidades, entre elas 

o desejo de mudar o foco da pesquisa e investigar os professores aposentados do 

Ensino Fundamental. No entanto, a maturação do processo de formação nos leva 

para os caminhos em que o inconsciente chama a atenção e, mais uma vez, as 

colocações de Demartini (2001, p. 49) respaldaram as primeiras escolhas:  
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O processo de pesquisa é sempre muito complexo, envolvendo 
descobertas e impasses que devem ser analisados; coloca os 
pesquisadores sempre em situação de incertezas, mais do que em 
condição de trilhar caminhos previamente definidos. 

 

Este momento de reflexão é importante para o pesquisador, pois a pesquisa, 

embora seja um estudo científico, também é um estudo pessoal por carregar em si 

atitudes investigativas de quem a faz. Cursar a disciplina “Formação de Professores: 

memórias e identidade” foi a certeza de que estava no caminho certo. Desde então, 

foi possível retomar a proposta inicial da pesquisa e direcionar a investigação para 

os professores aposentados em situação ativa nas IES privadas.1 

Convém destacar que a opção escolhida foi a de investigar professores 

aposentados que trabalham em Instituições de Ensino Superior Privadas, 

independentemente da idade cronológica em que se encontram e de onde ocorreu o 

processo de sua aposentadoria, seja na rede pública ou privada. 

A aposentadoria pode propiciar ao trabalhador uma nova condição fora do 

espaço laboral, a depender de como este trabalhador assimila a nova fase da vida. 

Pode ser o momento de reorganizar sua vida e realizar atividades que lhe tragam 

satisfação ou como um período de dúvidas e/ou expectativas, resultando em formas 

diferenciadas de enfrentamento deste momento. 

Segundo Dartora (2009), pensar em aposentadoria significa preparar a 

população que envelhece para mudanças em suas atividades laborativas, que 

podem continuar ou não após o recebimento do benefício previdenciário, até sua 

desvinculação total do mercado de trabalho.  

O trabalho sempre foi categoria fundamental para o desenvolvimento 

humano. Contudo, é necessário compreender as transformações nas organizações 

e nos processos do trabalho para entender as percepções e representações do 

homem sobre a categoria trabalho. A maneira como o homem se relaciona com o 

trabalho faz com que tenha concepções e significados diferentes, que devem ser 

respeitados e entendidos, pois nenhum homem, mesmo exercendo funções 

semelhantes no processo de trabalho, trabalha da mesma forma, já que cada 

                                            

1 IES privada – Instituição de Educação Superior administrada por pessoas físicas ou jurídicas e 
direito privado, com ou sem finalidade de lucro. 
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indivíduo se apropria do trabalho de maneira diferente. O que irá sustentar essa 

diferenciação será a maneira como o sujeito convive em seu meio social, 

considerando seu contexto socioeconômico. 

As mudanças ocorridas no mundo do trabalho atingem as Instituições de 

Ensino Superior, principalmente as privadas que almejam excelência em sua 

produtividade. Nesse contexto, Raitz e Silva (2014, p. 204) assim discorrem: 

 

As transformações sociais, políticas, econômicas e culturais 
ocorridas nos últimos trinta anos, passagem do século XX ao século 
XXI, impuseram nova organização e estruturação do trabalho de 
professores universitários [...], nesta perspectiva o docente de ensino 
superior tem sido submetido a um processo de desvalorização em 
decorrência da precarização das condições de seu trabalho [...], tem 
vivido uma sobrecarga de trabalho e processos psicossociais que 
podem afetar sua saúde e bem-estar no exercício da profissão. 

 

No âmbito social, o trabalho é ordenador da vida humana, pois funciona como 

um sistema de referência para o indivíduo, o que lhe permite se inserir em um grupo 

social. Assim, podemos pensar sobre a perda significativa deste papel na vida de 

uma pessoa, uma vez que o trabalho pode se tornar uma das principais fontes de 

produção de sentido para a vida. 

No que se refere à organização do trabalho, importa ressaltar que é 

determinada pelo modo de produção fundante de uma dada formação social, em 

particular, pela divisão social do trabalho, que também são impostas ao trabalho 

docente, especificamente pelo lugar que nela ocupa o indivíduo que trabalha. Para 

Mendes e Marrone (2002, p. 27), 

 

as condições nas quais o trabalho é realizado pode transformá-lo em 
algo penoso e doloroso, levando ao sofrimento. Esse sofrimento 
decorre do confronto entre a subjetividade do trabalhador e as 
restrições das condições socioculturais e ambientais, relações 
sociais e organização do trabalho, que, por sua vez, são reflexo de 
um modo de produção específico, no caso atual, de uma acumulação 
flexível do capital. Esse modo de produção tem dado origem a um 
contexto marcado por muitas diversidades, que envolve a relação 
trabalho/emprego, subemprego e desemprego. 
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Diante desse contexto, surge a questão norteadora dessa pesquisa: Seria o 

sentido do trabalho para o professor o motivo propulsor de sua continuidade, mesmo 

quando aposentado? 

A temática enseja discutir a relação entre trabalho, aposentadoria e 

envelhecimento. Nesse sentido, buscar-se-á compreender qual o sentido do trabalho 

para os professores com o objetivo de identificar em suas falas qual o lugar ocupado 

pelo trabalho em suas vidas. Para tanto, será analisada a trajetória profissional 

desses professores, bem como o momento de sua transição para a aposentadoria.  

As hipóteses levantadas para a permanência desses profissionais no 

mercado de trabalho estão relacionadas ao aspecto da inatividade, processo em que 

o indivíduo se sente improdutivo por não mais realizar algum trabalho, bem como 

por questões de sobrevivência, por conta do salário recebido da aposentadoria, que 

pode ser insuficiente para sua sustentabilidade. 

Para a realização da pesquisa, foram entrevistados seis professores, sendo 

três homens e três mulheres, selecionados por dois critérios: que fossem 

aposentados (independentemente da idade/tempo) e estivessem atuando como 

professores no ensino superior privado. 

Duas professoras se aposentaram pela rede estadual de ensino, três 

professores pela IES – privada e um professor pela IES-pública. Inicialmente, nossa 

proposta consistia em entrevistar 03 professores da IES–pública, que foram 

contatados para participarem do estudo, porém somente 01 docente se 

disponibilizou a participar da pesquisa. A abordagem adotada nesse estudo foi de 

caráter qualitativo, visto ser a mais adequada aos objetivos propostos e a 

metodologia utilizada pautou-se nas histórias de vida. Nessa metodologia, usa-se a 

narrativa, que, segundo Josso (2004), estabelece uma relação de formação entre o 

narrador e o ouvinte − a narrativa vai se transformando na experiência daqueles que 

ouvem a história.  

Assim, esta dissertação está organizada da seguinte maneira:  

Capítulo 1 - Ensino Superior: História e Transformação, refletimos sobre 

a trajetória histórica do ensino superior, abordando sua periodização, bem como as 

transformações ocorridas ao longo do tempo até os dias atuais.  
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Capítulo 2 - Compreendendo Conceitos: Mundo do Trabalho do Século 

XX ao XXI, explana as transformações ocorridas no mundo, explorando as 

concepções de trabalho e os estudos empíricos sobre sentidos e significados.  

Capítulo 3 - Aposentadoria: Transição para a Ressignificação do 

Trabalho, traça um panorama de como foi consolidada a Previdência Social, 

apresentando o contexto atual da aposentadoria e uma reflexão de sua associação 

ao processo de envelhecimento.  

 Capítulo 4 - Trilhando uma Análise: as Fases da Pesquisa, elenca o 

processo metodológico para desenvolvimento da pesquisa, a abordagem adotada, 

os colaboradores, a coleta e a análise dos dados.  

 Capítulo 5 - Resultados e Discussão, aborda os resultados de construção 

da análise dos dados da pesquisa, que se delineou por meio de um processo de 

leitura e reflexão sobre os dados coletados, à luz dos objetivos e do referencial 

teórico.  

Considerações Finais – apresenta alguns pontos centrais que emergiram 

da análise dos dados retomando a proposta da pesquisa.  
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1. ENSINO SUPERIOR: HISTÓRIA E TRANSFORMAÇÃO 

 

Este capítulo explana a trajetória histórica do ensino superior, abordando a 

gênese da universidade e a periodização do ensino superior no Brasil, bem como 

sua transformação vinculada aos dias atuais. 

Considera-se importante nos remetermos ao interior da Universidade quando 

pensamos no professor universitário, neste caso em específico o professor 

universitário aposentado. Contudo, para compreendermos a atual situação do ensino 

superior, convém conhecer seus antecedentes históricos, uma vez que passou por 

muitas transformações. Assim, compreenderemos a evolução do ensino superior por 

intermédio do trabalho de Dermeval Saviani. 

Os cursos superiores começaram a ser instalados no Brasil a partir de 1808 

com a chegada de D. João VI. Desde então, surgiram os cursos de engenharia da 

Academia Real da Marinha (1808) e da Academia Real Militar (1810), o curso de 

Cirurgia da Bahia (1808), de Cirurgia e Anatomia do Rio de Janeiro (1808), de 

Medicina (1809) também no Rio de Janeiro, de Economia (1808), de Agricultura 

(1812), de Química (química industrial, geologia e mineralogia), em 1817 e o Curso 

de Desenho Técnico (1818).  

Saviani (2010) observa que se tratavam de cursos superiores isolados, ou 

seja, não estavam articulados no âmbito de universidades. Depois da 

independência, por decreto de D. Pedro I datado em 11 de agosto de 1827, foram 

criados os Cursos de Direito de São Paulo e de Olinda, sendo que este último foi 

transferido para Recife em 1854. Simultaneamente, esses dois cursos vieram a 

constituir, respectivamente, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em 

São Paulo, e a Faculdade de Direito do Recife. 

Com a fundação da Universidade de São Paulo, em 1934, a Faculdade de 

Direito do Largo de São Francisco a ela foi incorporada, ocorrendo o mesmo com a 

Faculdade de Direito do Recife, que se incorporou à Universidade Federal de 

Pernambuco, criada em 1946. Dessa maneira, aos cursos criados por D. João VI e às 

duas mencionadas faculdades se resume o ensino superior no Brasil até o final do 

Império. O que tem em comum a eles é o fato de se tratarem de cursos ou faculdades 

isoladas e serem todos eles públicos, mantidos, portanto, pelo Estado, o que ganhou 
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força no final do império com o movimento pela desoficialização do ensino – bandeira 

dos positivistas – e pela defesa da liberdade do ensino – bandeira dos liberais, à qual 

se associou o “ensino livre”, proclamado no decreto da chamada Reforma Leôncio de 

Carvalho, de 1879. Com a chegada da República, sob a interferência do positivismo, 

essa tendência foi ganhando espaço, o que se evidenciou na visão mais radical como 

a de Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul, cuja Constituição suprimiu o ensino 

oficial, decretando a liberdade das profissões. 

 O governo federal, ainda que sob a influência mais moderada de Benjamin 

Constant, não deixou de advogar as faculdades livres. Identificamos, assim, que nas 

primeiras décadas republicanas esfriou a iniciativa oficial e surgiram faculdades 

como também esboços de universidades no âmbito particular. Uma delas foi a 

Universidade do Paraná que, fundada em 1912, iniciou seus cursos em 1913 e em 

1920, por influência do governo federal, foi desativada e passou a funcionar na 

forma de faculdades isoladas (Direito e Engenharia, reconhecidas em 1920, e 

Medicina, reconhecida em 1922), até ser reconstituída em 1946 e federalizada em 

1951, o que deu origem à atual Universidade Federal do Paraná. Essa “Universidade 

do Paraná”, fundada em 1912, pertence ao grupo que Luiz Antonio Cunha (1980) 

denominou de “universidades passageiras”, que também incluem Universidade de 

Manaus, criada em 1909, com a prosperidade da borracha, mas foi dissolvida em 

1926 devido à crise no esgotamento da borracha e à Universidade de São Paulo, 

fundada em 1911.  

Das faculdades que a integravam, sobreviveu apenas a Faculdade de Direito, 

federalizada em 1949 e depois incorporada à Universidade do Amazonas. A de São 

Paulo cessou suas atividades por volta de 1917, não persistindo nenhuma de suas 

faculdades. Já a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, criada em 1895, 

recompõe a Escola de Farmácia e Química, criada em 1895, e a Escola de 

Engenharia, fundada em 1896. Seguiram a essas as faculdades de Medicina e de 

Direito em 1900. Essas escolas, em 1934, acrescidas das Faculdades de Agronomia 

e Veterinária, de Filosofia, Ciências e Letras e do Instituto de Belas Artes, 

constituíram a Universidade de Porto Alegre transformada, em 1947, na 

Universidade do Rio Grande do Sul, que se tornou federal em 1950. A de Minas 

Gerais surgiu em 1927 por iniciativa privada, contando com subsídio do governo 
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estadual, e foi federalizada em 1949, dando origem à atual Universidade Federal de 

Minas Gerais.  

A Universidade da Bahia foi constituída em 1946, incorporando: Escola de 

Cirurgia criada em 1808, Farmácia (1832), Odontologia (1864), Academia de Belas 

Artes (1877), Direito (1891) e Politécnica (1896), acrescidas da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras criada em 1941. Tornou-se federal em 1950 e hoje é a 

atual Universidade Federal da Bahia. A Universidade do Rio de Janeiro foi 

constituída em 1920 pela reunião da Faculdade de Medicina originária da Academia 

de Medicina e Cirurgia fundada por D. João VI em 1808, da Escola Politécnica, cuja 

origem remonta a 1792 com a fundação da Real Academia de Artilharia, Fortificação 

e Desenho, e da Faculdade Nacional de Direito, criada em 1882 e restabelecida em 

1891 às quais foram acrescidas posteriormente a Faculdade Nacional de Belas 

Artes e a Faculdade Nacional de Filosofia. Em 1937, ela passou a se chamar 

Universidade do Brasil e em 1965 recebeu o nome atual de Universidade Federal do 

Rio de Janeiro.  

Foi após a Revolução de 1930 que se retomou o papel do Estado nacional na 

educação com a criação, já em outubro deste ano, do Ministério da Educação e 

Saúde Pública, e com os decretos da chamada Reforma Francisco Campos em 

1931, entre os quais se situam e se estabeleceu o Estatuto das Universidades 

Brasileiras, reformando a Universidade do Rio de Janeiro. Em seguida, foi fundada a 

Universidade de São Paulo em 1934, mantida pelo Governo do Estado de São 

Paulo, e em 1935 foi criada a Universidade do Distrito Federal, mantida pelo 

Governo da cidade do Rio de Janeiro, então capital do país. Foi a partir do final da 

década de 1940 e ao longo da década de 1950 que ocorreram as federalizações, 

estendendo-se pelas décadas de 1960 e 1970.  

Podemos dizer que no Brasil o ensino superior teve origem a partir de 1808 na 

forma dos cursos avulsos criados por iniciativa de D. João VI, sendo somente no 

primeiro quartel do século XX que aparecem algumas iniciativas, ainda isoladas e 

pouco exitosas, de organização de universidades. Estas só começaram a se 

caracterizar mais claramente a partir do Decreto nº 19.851, de 11 de abril de 1931, que 

estabeleceu o Estatuto das Universidades Brasileiras, seguido do Decreto nº 19.852, da 

mesma data, dispondo sobre a organização da Universidade do Rio de Janeiro.  
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Nesse contexto, foi criada, em 1934, a Universidade de São Paulo e, em 

1935, a Universidade do Distrito Federal, por iniciativa de Anísio Teixeira, que teve 

duração efêmera, tendo sido extinta pelo Decreto nº 1.063, de 20 de janeiro de 1939, 

ocasião em que seus cursos foram incorporados à Universidade do Brasil que havia 

sido organizada pela Lei nº 452, de 5 de julho de 1937, por iniciativa do Ministro da 

Educação, Gustavo Capanema. Ainda na década de 1930, se organizava o 

movimento estudantil com a criação da União Nacional dos Estudantes (UNE) em 

1938. Em 1941, surgiria a PUC do Rio de Janeiro e, em 1946, a PUC de São Paulo. 

É certo que, se o próprio ensino secundário, como indicava o Decreto-lei 

4.244, de 9 de abril de 1942, tinha como finalidade “formar as individualidades 

condutoras”, o acesso ao ensino superior estava restrito às elites. Contudo, o 

desenvolvimento da sociedade brasileira em direção ao padrão urbano-industrial e 

as pressões populares subverteram aquela finalidade do ensino secundário, 

ampliando-se a demanda por vagas no ensino superior que ganhava grande 

visibilidade com a figura dos excedentes, ou seja, os jovens que obtinham a nota 

mínima de aprovação nos exames vestibulares, mas que não podiam ingressar no 

ensino superior por falta de vagas.  

O fato é que, tendo sido aprovados, esses jovens consideravam que haviam 

adquirido o direito de cursar a universidade e montavam acampamentos à frente dos 

prédios das instituições, exigindo a abertura de vagas para a efetivação de suas 

matrículas. Junto a essa pressão pelo acesso à universidade por parte dos jovens 

das camadas médias em ascensão, o início dos anos 1960 assistiu a uma crescente 

mobilização, sob a liderança da UNE, pela reforma universitária inserida, sob o 

escudo da ideologia nacionalista desenvolvimentista, no âmbito das chamadas 

“reformas de base”. Por conta disso, a questão da universidade assumia uma 

dimensão de ordem social e política bem mais ampla, sendo um dos componentes 

da crise que desembocou na queda do governo João Goulart, com a consequente 

instalação do regime militar.  

O advento do golpe militar em 1964, de acordo com Saviani (2010, p. 8), 

“procurou cercear as manifestações transformadoras, no entanto, provocou no 

movimento estudantil o aguçamento dos mecanismos de pressão pela reforma 

universitária”. Assim, o movimento foi estimulado nas ruas pela bandeira “mais 

verbas e mais vagas” e promoveu a ocupação, em 1968, das principais 
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universidades pelos estudantes que abrigaram comissões e ficaram no controle das 

escolas. Foi então necessário realizar o ajuste do sistema de ensino à nova situação 

decorrente do golpe militar à expansão do Ensino Superior no Brasil.  

O ajuste foi feito pela Lei nº 5.540/68, aprovada em 28 de novembro de 1968, 

que reformulou o ensino superior e pela Lei nº 5.692/71, de 11 de agosto de 1971, 

que alterou os ensinos primário e médio, modificando sua denominação para ensino 

de primeiro e de segundo grau. Com isso, os dispositivos da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei nº 4.024/61) correspondentes às bases da 

educação consubstanciadas na estrutura do ensino primário, médio e superior foram 

revogados e substituídos pelas duas novas leis, permanecendo em vigor os 

primeiros títulos da LDB de 1961 (Dos fins da educação, do direito à educação, da 

liberdade do ensino, da administração do ensino e dos sistemas de ensino) que 

proferiam as diretrizes da educação nacional.  

O projeto de reforma universitária (Lei nº 5.540/68) procurou responder a duas 

demandas contraditórias: de um lado, a demanda dos jovens estudantes ou 

postulantes a estudantes universitários e dos professores que reivindicavam a 

abolição da cátedra, a autonomia universitária e mais verbas e mais vagas para 

desenvolver pesquisas e ampliar o alcance de atuação da universidade; de outro 

lado, a necessidade dos grupos vinculados ao regime instalado com o golpe militar 

que procuravam alocar mais fortemente o ensino superior aos mecanismos de 

mercado e ao projeto político de modernização em concordância com os 

requerimentos do capitalismo internacional.  

O Grupo de Trabalho da Reforma Universitária buscou atender a primeira 

demanda, proclamando a não divisão entre ensino e pesquisa, eliminando a cátedra 

que foi substituída pelo departamento, nomeando a instituição universitária como 

forma preferencial de organização do ensino superior e aplicando a autonomia 

universitária, cujas características e atribuições foram definidas e especificadas. De 

outro lado, procurou acatar à segunda demanda, instituindo o regime de créditos, a 

matrícula por disciplina, os cursos de curta duração, a organização fundacional e a 

racionalização da estrutura e do funcionamento.  

Depois de aprovada a lei pelo Congresso, os mecanismos decorrentes da 

primeira demanda que não condiziam com os interesses do regime tentado com o 
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golpe de 64, principalmente os que explicitavam as atribuições relativas ao exercício 

da autonomia universitária, foram vetados pelo presidente da República. Assim, por 

meio do Decreto-lei 464/69, ajustou-se melhor a implantação da reforma às 

finalidades do regime. 

Entretanto, a reivindicação da expansão do ensino superior pelos jovens 

ocorreu pela abertura indiscriminada de escolas isoladas privadas, autorizadas pelo 

Conselho Federal de Educação, contrariando o preceito das demandas estudantis 

como também o texto aprovado. Como resultado, esse caminho mudou o enunciado 

do artigo segundo da Lei nº 5.540 que estabelecia como regra a organização 

universitária, admitindo, apenas como exceção, os estabelecimentos isolados; mas 

que, na verdade, estes se converteram na regra da expansão do ensino superior.  

Várias das reivindicações relativas ao ensino superior foram incorporadas na 

Constituição de 1988, que consagrou a autonomia universitária, estabeleceu a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, garantiu a gratuidade nos 

estabelecimentos oficiais, assegurou o ingresso por concurso público e o regime 

jurídico único. A demanda dos dirigentes de instituições de ensino superior públicas 

e de seu corpo docente conduziu o encaminhamento de uma verba orçamentária 

que permitisse o exercício pleno da autonomia e, da parte dos alunos e da 

sociedade, de maneira geral, o que se passou a reivindicar foi a expansão das 

vagas das universidades públicas. Em suma, podemos considerar que, no Brasil, 

desde a criação dos cursos superiores por D. João VI a partir de 1808 e, 

especialmente, com a instituição do regime universitário por ocasião da reforma 

Francisco Campos em 1931, prevaleceu o modelo napoleônico, reiterado 

sucessivamente, inclusive na reforma instituída pela Lei nº 5.540 de 28 de novembro 

de 1968.  

Esses modelos clássicos de universidade são identificados como modelo 

napoleônico, o modelo anglo-saxônico e o modelo prussiano2. Este último teve sua 

configuração definida com a fundação da Universidade de Berlim por Humboldt, em 

                                            

2 Napoleônico - monopólio da instrução pública; para garantir a estabilidade política; educação padronizada, uniforme; rigidez 

e hierarquização da estrutura administrativa, ensino profissionalizante. Anglo-saxônico - educar mentes; “liberal arts”*; saber 
universal, sem fins práticos; para a elite; formação moral, intelectual e não profissional ou vocacional. Prussiano - a 
universidade vista como uma comunidade de pesquisadores; missões - ensinar e “fazer ciência”; para conduzir um projeto 
nacional; colaboração; interdisciplinaridade, autonomia interna e externa. Fonte: Gimenez e Bonacelli (2013). 
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1810. A origem desses modelos se constitui nos elementos básicos característicos 

das universidades contemporâneas: o Estado, a sociedade civil e a autonomia da 

comunidade interna à instituição, já que esses elementos nunca aparecem de forma 

isolada, na medida em que um ou outro prevaleça, se tem um modelo institucional. 

Apoiado na definição De Vivo e Genovesi (1986), Saviani (2010), assim os descreve: 

“A prevalência do Estado dá origem ao modelo napoleônico; prevalecendo a 

sociedade civil, tem-se o modelo anglo-saxônico; e sobre a autonomia da 

comunidade acadêmica se funda o modelo prussiano”. 

Apesar da tendência à privatização que se esboçou no final do império e ao 

longo da Primeira República até a Constituição de 1988, prevaleceu no Brasil o 

modelo napoleônico, caracterizado pela forte presença do Estado na organização e 

regulação do ensino superior, em especial no caso das universidades. Na década de 

1980, começou a se manifestar uma tendência a alterar esse modelo, operando-se 

um deslocamento no padrão de ensino superior no Brasil. Esse deslocamento tem 

origem na distinção entre universidades de pesquisa e universidades de ensino 

introduzida em 1986 pelo GERES (Grupo Executivo para a Reformulação do Ensino 

Superior) criado pelo então Ministro da Educação, Marco Maciel.  

Desde então, essa distinção veio frequentando os documentos sobre o ensino 

superior, porém, na gestão de Paulo Renato Souza à frente do MEC,3 foi assumida 

como ideia a força da política a ser implementada relativamente ao ensino superior. 

Tal orientação acabou sendo consagrada no Decreto nº 2.306, de 19 de agosto de 

1997, que regulamentou o sistema federal de ensino em concordância com a nova 

LDB. Esse decreto introduz, na classificação acadêmica das instituições de ensino 

superior, a distinção entre universidades e centros universitários.  

Os centros universitários são um eufemismo das universidades de ensino, isto 

é, uma universidade de segunda classe, que não necessita desenvolver pesquisa, 

enquanto alternativa para viabilizar a expansão, e, por consequência, a 

“democratização” da universidade a baixo custo, em contraposição a um pequeno 

número de centros de excelência, isto é, as universidades de pesquisa que 

concentrariam o grosso dos investimentos públicos, acentuando o seu caráter elitista.  

                                            

3 MEC – Ministério da Educação e Cultura. 
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Durante este período que se estendeu até a Constituição de 1988, percebe-se 

uma prevalência do modelo napoleônico de universidade no que se refere à 

organização e expansão do ensino superior no Brasil. A partir da década de 1990, 

surge nova mudança marcada pela diversificação das formas de organização das 

instituições de ensino superior. Por conta disso, trava-se o processo de expansão 

das universidades públicas, especialmente as federais, estimulando, assim, a 

expansão de instituições privadas com e sem fins lucrativos e, em menor medida, 

das instituições estaduais. 

Essa foi a política seguida nos oito anos do governo FHC (Fernando Henrique 

Cardoso), o que se comprovou na proposta formulada pelo MEC para o Plano 

Nacional de Educação apresentada em 1997. Admitiu-se então nessa proposta o 

déficit do ensino superior brasileiro comparado aos demais países, fato este que 

pode ser comprovado nos dias atuais conforme ilustrado na Figura 1, ao mostrar que 

o índice da população na faixa etária de 25 a 34 anos com acesso ao ensino 

superior no Brasil é incipiente (16,3%) em relação aos demais países. 

 

Figura 1 – Percentual da população com educação superior por faixa etária – 2014 

Fonte: Inep/Mec (2015) 
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No decorrer do governo Lula (Luiz Inácio da Silva)4, foram retomados os 

investimentos nas universidades federais, permitindo a expansão de vagas, bem 

como a criação de novas instituições e abertura de novos campi na esfera do 

Programa “REUNI”.5 Contudo, o governo continuou a estimular a iniciativa privada, 

acelerando o processo de expansão de vagas e instituições, fato que se manteve no 

governo de Dilma (Dilma Vana Rousseff)6. 

Podemos observar esta realidade por meio do censo superior de 2015 (Figura 

2). No total, há 2.364 instituições de ensino superior, sendo 2.068 (87,5%) privadas 

e 296 (12,5%) públicas. Dentro das IES públicas, 106 (4,5%) são federais, 121 

(5,1%) são estaduais e 69 (2,9%) são municipais. 

 

Figura 2 – Percentual de instituições de educação superior por categoria administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inep/Mec (2015) 

 

Em 2015, havia 388.004 docentes em exercício na educação superior. Deste 

total, 57,3% tinham vínculo com IES privada e 42,7% com IES pública (Figura 3). 

Permanece a tendência de melhoria da formação e do regime de trabalho dos 

docentes que atuam na educação superior, visto o crescente ganho de participação 

                                            

4 Mandato Presidencial – 01/01/2003 à 31/12/2010 

5 Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. 

6 Afastada por impeachment no dia 31/08/2016 - Mandato Presidencial - 01/01/2011 à 31/08/2016. 
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de docentes com doutorado e dos docentes com regime de tempo integral. A queda 

do número de docentes horistas na rede privada, a partir de 2007, acompanhada do 

crescimento de docentes em tempo integral e parcial, confirma a tendência geral de 

melhoria nos vínculos de trabalho dos docentes. 

Figura 3 – Docentes na educação superior, por categoria administrativa segundo o regime de trabalho  

Fonte: Inep/Mec (2015) 

 

A participação dos docentes com Doutorado continua evoluindo, tendência 

que pode ser observada desde 2005 tanto na rede pública como na rede privada 

conforme ilustrado na Figura 4. O efeito inverso é observado entre os docentes que 

têm até a especialização. Já os docentes com Mestrado continuam com participação 
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percentual praticamente estável na rede pública nos últimos anos, enquanto se 

observa crescimento da participação percentual desses docentes na rede privada. 

A formação é condição imprescindível a todos os professores para exercício 

de sua função, não se refere apenas a ele, mas também à universidade que 

considera um importante fator a ser ponderado. 

 

Figura 4 – Percentual de docentes na educação superior, por categoria administrativa segundo o grau 

de formação 

Fonte: Inep/Mec (2015) 

 

Outro dado que merece atenção é o baixo percentual da atuação de 

professores na faixa etária de 65 a 69 anos nas Instituições de Educação Superior 

Públicas, ilustrado na Figura 5, o que provavelmente possa ser motivado em função 

da aposentadoria compulsória, haja vista que o professor é obrigado a encerrar suas 

atividades aos setenta anos de idade. 
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Figura 5 – Número de docentes em exercício por faixa etária 

Fonte: Mec/Inep 

 

A expansão do ensino superior no país é resultado da combinação de muitos 

fatores. De acordo com Sguissardi (2008, p. 994), o traço mais marcante dessa 

complexa expansão da educação superior brasileira é a “proeminência cada vez 

maior do mercado educacional, de sua questionável regulação”, em um contexto 

marcado pela mundialização econômica e pelas políticas neoliberais. 

De acordo com Veiga (2007), a configuração sócio-histórica da gênese e do 

desenvolvimento da instituição universitária vem sendo assinalada por assuntos de 

natureza epistemológica, cultural, política e econômica que, por conseguinte, tornam 

obscuro o estatuto dos profissionais que atuam nela, bloqueando a caracterização 

do grupo. Trata-se de uma instituição que agrupa profissionais diversificados, 

contratados para a mesma função, porém com diferentes formações, contudo são e 

estão docentes. 
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Diante do exposto, torna-se relevante compreender o trabalho do professor 

que está inserido nesse contexto, uma vez que estas transformações refletem 

diretamente o seu trabalho. 
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2. COMPREENDENDO CONCEITOS: MUNDO DO TRABALHO DO SÉCULO XX 

AO XXI 

 

Este capítulo apresenta as transformações ocorridas no mundo, explorando 

as concepções de trabalho e os estudos empíricos sobre sentidos e significados. 

 

2.1. Trabalho – História Social e Contemporânea 

  

Por ter desafiado os deuses, conta Homero na Odisseia que Sísifo foi 

condenado a empurrar eternamente morro acima uma rocha, que pelo seu próprio 

peso, rolava de volta tão logo atingisse o cume. Albert Camus (2000) sugere uma 

instigante interpretação para este mito. O auge do desespero de Sísifo não está na 

subida, pois o imenso esforço despendido para a subida não deixa lugar para outros 

pensamentos. Ao contrário, a descida, não exigindo esforço, é o momento em que 

Sísifo é confrontado com o seu destino: o aspecto trágico é conferido pela 

consciência que tem da sua condição. 

Se por um lado o mito de Sísifo tem sido considerado o símbolo do trabalho 

inútil e da desesperança, por outro, a origem da palavra trabalho remonta a termos 

latinos associados à tortura, como tripalium e trabicula.  

Codo (1994) apresenta algumas definições de como a palavra trabalho aparece 

na etimologia: está relacionado à tortura, já que é derivado de tripalium (instrumento 

de tortura). Da ideia inicial de “sofrer”, passou-se à ideia de esforçar-se, lutar, pugnar 

e, por fim, trabalhar, ocupar-se, exercer um ofício.  

Com o início do capitalismo, ocorre o parcelamento do trabalho, simplificando 

a ação de cada indivíduo, o que promoveu a massificação da produção. Pela 

introdução da máquina e a sofisticação dessa divisão do trabalho, o processo 

capitalista é aperfeiçoado, aumentando a produtividade, ou mais-valia. Em Marx, sob 

o escudo das relações capitalistas de produção, o trabalhador é submetido à 

exploração pelas condições materiais e sociais que não lhe oferecem outra opção 

para sobreviver. Borges e Yamamoto (2004) assim descrevem este período: a 

história do trabalho sob a ótica capitalista, construída por crises e renovações, 
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propiciou a organização dos trabalhadores como resistência à exploração do 

processo produtivo, levando à organização e sustentação científica para o 

entendimento e organização do trabalho. Diante deste fato, Taylor define como 

objetivo principal dos sistemas que administram o trabalho assegurar a máxima 

lucratividade tanto para o patrão quanto para o empregado. Levando-se em 

consideração o trabalhador, a dependência do processo de acumulação de capital 

do processo de exploração é questionada e a mudança dos métodos tradicionais 

(práticos) pelos científicos (adoção de métodos que levavam em conta tempo e 

movimento) é proposta, com o objetivo de substituir os movimentos desnecessários 

e lentos por eficientes e rápidos. 

A concepção de trabalho de Henry Ford é semelhante a taylorista, sendo 

ambas consideradas por muitos autores como abordagens complementares. 

Segundo Antunes (2005), o fordismo pode ser entendido como a consolidação 

da indústria e do processo de trabalho ao longo do século XX. Sintetizando, 

essas abordagens reafirmam a concepção capitalista tradicional do trabalho, ou 

seja, o trabalhador é tratado como mercadoria, e permanecem os atributos 

criticados por Marx. 

O modelo do Estado de Bem-Estar, que traz a ideia de bem-estar social e se 

distancia da concepção clássica da prosperidade como consequência do trabalho 

duro, surge na primeira metade do século XX com os conflitos trabalhistas. O papel 

instrumental do trabalho para fins de subsistência é mantido, porém agora se torna 

possível a satisfação socioeconômica e interpessoal e, consequentemente, o bem-

estar no trabalho. É importante lembrar que, no Brasil, as políticas típicas da escola 

do Estado de Bem-Estar não predominaram, pois, devido ao golpe militar de 1964, a 

classe trabalhadora sofreu forte repressão. 

A partir do final da década de 1970 e início da década de 1980, ocorreram 

profundas transformações em relação ao trabalho. Houve um salto tecnológico: a 

robótica e a automação predominavam nos meios de produção, gerando 

transformações na organização do trabalho. Esse impacto das novas tecnologias 

ainda é polêmico para alguns autores, como apontam Borges e Yamamoto 

(2004). Para alguns, significa a possibilidade de futuro promissor com a 

substituição do trabalho pesado, repetitivo e monótono por outro mais leve, 

intelectualizado e que permite acesso ao lazer. Já para outros autores significa 
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mais desqualificação e diminuição dos postos de trabalho, multiplicação dos 

contratos temporários e redução de custos com pessoal. Entre as transformações 

nas formas de gestão, a de maior impacto foi o toyotismo, que nasceu na Toyota, 

no Japão.  

Antunes (2009) ressalta no toyotismo a intensificação da exploração do 

trabalho, de maneira análoga ao fordismo, apenas com nova roupagem. Esse 

modelo mantém número reduzido de trabalhadores, os quais devem ser 

qualificados e capazes de realizar inúmeras funções. Logo, para dar conta da 

produção, a empresa aumenta o número de trabalhadores temporários e 

terceirizados, que, com o distanciar das empresas principais, exercem trabalhos 

cada vez mais precários.  

Mesmo sendo incipiente o entendimento do impacto da adoção das 

tecnologias recentes, por estarmos vivenciando esse processo, é inegável a 

influência delas na concepção de trabalho. Observa-se a horizontalização da gestão, 

mas também a diminuição rápida dos postos de trabalho, o que reduz 

consideravelmente o número de empregos (BORGES e YAMAMOTO, 2004).  

Esse contingente de desempregados promoveu significativa expansão, 

particularmente no final do século XX, da procura pelo setor de serviços, incluindo os 

serviços públicos, que abrigaram boa parcela dos trabalhadores vindos do mundo 

industrial. Houve também, no mesmo período, expansão do chamado “terceiro 

setor”, forma de ocupação alternativa, com perfil mais comunitário, voltada para o 

voluntariado e sem fins lucrativos (ANTUNES e ALVES, 2004). 

Antunes (2009) discorre que, para entender a nova forma de ser do trabalho e 

da classe trabalhadora, é necessária uma concepção de trabalho ampliada. Nesse 

sentido, entende-se hoje que a classe trabalhadora compreende: a totalidade dos 

assalariados, que vivem de sua força de trabalho como mercadoria em troca de 

salário, participando diretamente da criação de mais-valia; os trabalhadores 

chamados improdutivos, cujos trabalhos não criam mais-valia, pois são utilizados 

como serviço, seja público ou não; o proletariado rural, que são os assalariados das 

regiões agroindustriais; o proletariado moderno, que é caracterizado pelo trabalho 

temporário e precarizado em livre expansão pelo mundo; e, ainda, a totalidade dos 

trabalhadores desempregados. 
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Compreender, de modo ampliado, a classe trabalhadora implica compreender 

os trabalhadores que vivem da venda de sua força de trabalho: são assalariados e 

desprovidos dos meios de produção. Inseridos nesse contexto, estão também os 

trabalhadores da educação, assim como outros profissionais que vêm enfrentando 

alterações na natureza do seu trabalho. 

Tumolo (2006) discorre sobre o trabalho produtivo em Marx, que se refere ao 

processo de produção capitalista, como o trabalho que produz mais-valia e, por 

conseguinte, capital. Desse modo, o conceito de trabalho produtivo, portanto, não se 

refere aos aspectos concernentes ao trabalho concreto, como por exemplo o 

trabalho do metalúrgico, do camponês, do professor, da mulher, o trabalho manual 

ou o intelectual entre outros.  

Segundo o autor, esses elementos, pertencentes ao processo de trabalho, 

não permitem a compreensão de trabalho produtivo, visto que é, necessariamente, 

trabalho referente ao processo de produção de capital. Assim, permite dizer que o 

trabalho produtivo está presente em toda e qualquer relação de produção capitalista, 

não importando se se trata de uma empresa agrícola, fabril ou de uma empresa 

escolar; se a mercadoria produzida é soja, robô ou ensino. No cerne desse conceito 

é que se pode abranger nos seus fundamentos o trabalho docente, seja do ponto de 

vista do processo de trabalho como também da perspectiva das relações sociais de 

produção e do processo de produção capitalista. 

Os trabalhadores da educação são constituídos, em sua maioria, por 

trabalhadores assalariados, seja no sistema público ou privado de ensino. Por 

estabelecerem uma relação contratual baseada no assalariamento, estes 

apresentam uma relação similar àquelas estabelecidas por outros trabalhadores 

assalariados, uma vez que a natureza da relação é a mesma. Contudo, nem todo 

trabalhador assalariado é produtor de capital, apesar de todo trabalhador produtivo 

ser assalariado, ou seja, isso quer dizer que existem trabalhadores assalariados, 

incluindo aqui professores, que estabelecem e outros que não estabelecem a 

relação de produção especificamente capitalista, nesse caso, que são ou não 

produtivos. Por outro lado, também existem professores que exercem sua atividade 

sem ser assalariados e, neste caso, não são produtivos (TUMOLO, 2006). 
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Para Caldas e Kuenzer (2007) o fato de o trabalho do professor ser não-

material não quer dizer que ele seja improdutivo. Ele vincula-se à lógica da 

acumulação, seja pela produção de excedente nas instituições privadas, seja pela 

formação básica e superior, a partir das demandas do regime de acumulação. 

Assim, deriva dessa afirmação que o trabalho docente, sob o escudo do capitalismo, 

não escapa à lógica da acumulação do capital, direta ou indiretamente, pela venda 

da força de trabalho do professor para instituições privadas, pela qualificação 

científico-tecnológica de trabalhadores para atender às demandas do trabalho 

capitalista, pelo disciplinamento em virtude da subordinação, pela produção de 

ciência e tecnologia.  

O trabalho pode ser definido de várias maneiras. Segundo Brief e Nord 

(1990), o único elemento que reúne os múltiplos significados é: uma atividade 

que tem um objetivo, os autores adotam a definição econômica do trabalho, que 

consiste em dizer que o trabalho é o que se faz para ganhar a vida ou se é pago 

para fazer. Não significa que os referidos autores reduzam o trabalho a sua 

dimensão econômica, mas que o trabalho é objeto de seus estudos, se essa 

dimensão é incluída. 

Outra fronteira comum na literatura é colocada pelo contrato de trabalho, 

que diferencia trabalho de emprego. Borges e Yamamoto (2004) citam o exemplo 

de Jahoda (1987) que define o emprego como uma forma específica de trabalho 

econômico no qual pressupõe a remuneração regulada por um acordo contratual 

de caráter jurídico. Blanch (1996), baseado na diferenciação de Jahoda, acentua 

que o emprego implica a redução do trabalho a um valor de troca, portanto em 

mercadoria; contudo, Jahoda alerta que o uso dos termos trabalho e emprego 

como sinônimos está profundamente enraizado em nossos hábitos linguísticos, o 

que contribui para continuarmos desatentos a tal engano. Para Jahoda, definições 

em ciências humanas não são neutras, pois trazem consigo juízo de valores 

implícitos (ou explícitos). 

Em sua obra O que é trabalho, Albornoz (1994) faz importantes colocações 

sobre o trabalho, não se preocupando somente em definir, mas situando 

conceitualmente o leitor. Considera que a palavra trabalho tem vários significados 

sociais como tortura, suor de rosto, fadiga, aflição, fardo, transformação da matéria 

natural em objeto de cultura. É o homem em ação para sobreviver e se realizar 
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criando instrumentos e com eles todo um universo de vinculações com a natureza. 

Cada cultura oferece o seu significado ao trabalho, como, por exemplo, o grego que 

tem uma palavra para fabricação e outra para esforço; o latim diferencia labore 

(ação de labor) e operare (opus, obra); no francês travailler e ouvrer ou ouevrer; 

enquanto que no português labor é igual a trabalho (obra que expresse, dê 

reconhecimento social, permaneça além da vida, rotina, repetição, etc.). 

Na era industrial, dentro da concepção capitalista, segundo Enriquez (1999), o 

trabalho passa a ser extremamente valorizado, tornando-se um símbolo de liberdade 

e da possibilidade de o homem transformar a natureza, as coisas e a sociedade. 

Essa revolução no pensamento liberta os indivíduos dos antigos laços com a terra, 

transforma-se em um trabalhador livre, que vende sua força de trabalho (física e 

mental). Os indivíduos que não trabalham são vistos como parasitas e inúteis.  

Com essa concepção de trabalho e o surgimento da grande empresa, o 

trabalho realizado pelos operários será, para os empreendedores, fundamental para 

a manutenção do sistema produtivo. Para os trabalhadores, é um elemento 

constitutivo e fundamental de sua personalidade. Para a sociedade, é 

fundamentalmente integrador, permitindo que se fragilizem ou reforcem laços sociais 

(ENRIQUEZ, 1999). 

A sociedade contemporânea nas últimas décadas tem vivenciado profundas 

transformações. A crise experimentada pelo capitalismo, o neoliberalismo e a 

reestruturação produtiva da era da acumulação flexível têm provocado profundas 

mutações no interior do mundo do trabalho: o enorme desemprego estrutural, 

precárias condições de trabalho, além de uma degradação que se amplia na relação 

entre homem e natureza, cuja lógica da sociedade é voltada para a produção de 

mercadorias e para a valorização do capital (ANTUNES, 1999). 

O indivíduo depara-se com uma sociedade dominada pelo capital, na qual 

reina o pensamento de curto prazo e que estimula os trabalhadores a deixarem de 

ver o trabalho como uma parte da vida, encarando-o como uma forma de 

sobrevivência e acumulação de riquezas (CHANLAT, 1994). Para o autor, a principal 

causa da primazia das organizações sobre o homem deve-se à subordinação do 

trabalho ao universo dos objetos, das mercadorias, e à racionalidade econômica.  
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Nesse cenário, o trabalho passa por um processo de intensa racionalização, 

que resulta em uma maior alienação7 do trabalhador. No interior de fábricas e dos 

escritórios, o controle sobre o tempo de trabalho ainda predomina, mas agora com 

novos sistemas de cronometragem. A instituição de metas a serem alcançadas é um 

exemplo de um novo controle adotado pelas empresas, passando a 

responsabilidade dos resultados e da própria remuneração aos trabalhadores 

(CHANLAT, 1994).  

Gorz (1982), em seu livro, Adeus ao proletariado, abre uma ampla discussão 

sobre o trabalho, tomando como mercadoria, valorizando como valor de troca, não 

se constituindo em uma categoria estruturante da identidade dos indivíduos e da 

sociedade. Da mesma forma, anuncia o fim da utopia do trabalho e desenvolve 

críticas à organização trabalhista em decorrência do seu caráter corporativista, 

afirma que o trabalho remunerado irá desempenhar um papel cada vez menos 

importante na vida das pessoas. 

Nesse contexto, é bom destacar a obra de Arendt (2007), A Condição 

Humana, que ganha repercussão neste período. Uma das importantes discussões 

levantada pela autora é a diferenciação que elabora sobre labor, trabalho e ação. O 

primeiro consiste em todas as atividades rotineiras e cíclicas que realizamos 

simplesmente para a manutenção da vida: cuidar da casa, organizar objetos 

pessoais, colher frutos para o consumo pessoal, etc, ou seja, o labor está 

relacionado diretamente à sobrevivência pessoal, ou de um grupo de convivência 

imediata, às atividades que se autoconsomem ao se realizarem e à dependência do 

reino das necessidades. O trabalho implica a produção de valor de uso, como algo 

de maior durabilidade, por exemplo, implica também a transformação desse valor de 

uso em valor de troca. Por fim, é a ação que significa tomar iniciativa, colocar o 

mundo em movimento, é o que nos insere no mundo humano, ou seja, produz a 

condição humana. A ação não se concretiza necessariamente em um produto 

concreto, mas abrange a palavra e a ação política e cidadã. Contudo, nesses 

                                            

7 No pensamento marxista, o trabalho alienado é a produção executada por sujeitos que não 
possuem qualquer controle sobre o que produzem. É a condição em que o trabalhador torna-se 
apenas um instrumento de uma produção material exterior e autônoma (MARX, 1984). Karl Marx, na 
conjuntura da primeira revolução industriais na Europa, denunciava o trabalho alienado como o 
portador da transformação dos operários em um simples “apêndice das máquinas” em que 
trabalhavam. 
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termos, Arendt reduz o trabalho ao emprego sob o regime capitalista; o que de fato 

ela traz de diferente é a subtração da crença da hominização por meio do trabalho. 

Kovács (2002) destaca que o trabalho continua a ser a atividade central que 

estrutura a vida dos indivíduos e da sociedade em geral, pois o trabalho não é 

apenas um meio de produção de riqueza, mas também de integração social. A 

autora lembra que o trabalho tem sido visto de forma ambígua e complexa: tanto 

pode ser uma atividade física como intelectual; um ato compulsório como um ato de 

criação que constitui uma fonte de desenvolvimento e de satisfação; um meio de 

subsistência e, ao mesmo tempo, uma forma de autorrealização, de status, de poder 

e de identidade. 

Em sua obra sobre O Ócio Criativo, De Masi (2000, p. 230) ilustra que 

“sempre consideramos o trabalho como uma atividade física, cansativa e 

desagradável, que desejamos que acabasse o quanto antes”. Adverte que é preciso 

buscar a motivação, porque, quando uma pessoa está motivada, ela deseja que algo 

continue, neste caso o trabalho pode ser um prazer, principalmente se for 

“intelectual, inteligente e livre”. O trabalho intelectual pode ser tão agradável a ponto 

de não se perceber o esgotamento, porque não há um desligamento espontâneo. O 

que não ocorre com o trabalho físico, possivelmente porque ele requer uma 

preparação muito menor.  

O autor conclui que, na atualidade, a aventura de buscar um trabalho terá 

maior probabilidade de sucesso quanto mais conhecimento o candidato tiver e 

quanto mais ele for capaz de oferecer serviços de tipo intelectual, científico ou 

artístico. Isso mostra a valorização do saber pensar e que o esforço mental, quando 

criativo, exige amor e dedicação. A pessoa deve se sentir atraída a realizá-lo, pois 

só pode ser feito por prazer criativo e não por vigilância de um patrão. Para o autor, 

esses aspectos estão relacionados também à continuidade do trabalho na idade em 

que as pessoas já atingiram o tempo regulamentar de aposentadoria. A partir desses 

novos horizontes de ambiente laboral e constituição de renda, um novo olhar 

começa a dominar o consciente coletivo. 

O trabalho para a maioria das pessoas ocupa um espaço maior da vida do 

que qualquer outro tipo de atividade, mesmo que seja associado a uma atividade 

maçante. Nas sociedades modernas, ter um emprego é importante para manter a 
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autoestima, e representa, dessa forma, um elemento estruturador na composição 

psicológica das pessoas e no ciclo de suas atividades diárias. Algumas 

características são relevantes como dinheiro, nível de atividade, variedade, estrutura 

temporal, contatos sociais, identidade pessoal (GIDDENS, 2005). 

Para o autor, o dinheiro é relevante porque um salário é o principal recurso do 

qual muitas pessoas dependem para satisfazer suas necessidades. O nível de 

atividade proporciona uma base para a aquisição e o exercício das aptidões e das 

habilidades. Já a variedade refere-se ao fato de o trabalho proporcionar um acesso a 

contextos que contrastam com o meio doméstico, os quais podem fazer com que as 

pessoas acabem gostando de executar as tarefas, por serem diferentes dos 

afazeres domésticos. A estrutura temporal é outra característica relevante, pois, para 

quem tem um emprego regular, o dia normalmente se organiza em torno do ritmo de 

trabalho. Mesmo sendo às vezes um aspecto opressivo, oferece um senso de 

direção nas atividades diárias. Quanto aos contatos sociais, o ambiente de trabalho 

proporciona amizades e oportunidades de participação em atividades comuns com 

as outras pessoas. 

Compreendemos que o trabalho é uma atividade humana, geradora de 

valores que, assim como transforma o mundo, ao mesmo tempo transforma o 

sujeito. Neste caso, o trabalho do professor universitário como de qualquer outro 

também gera valores. 

No que se refere à natureza do trabalho docente, Tardif e Lessard (2008) 

pontuam que a finalidade do seu trabalho não se materializa em um produto ou uma 

mercadoria, mas na relação que constrói por intermédio de suas aulas com os 

alunos, cuja finalidade educativa é o crescimento e o desenvolvimento do outro. 

Dentro desse contexto, Codo (1999) assinala que o trabalho do professor é 

permeado por uma rede de sentimentos e conflitos que envolvem os atores que dela 

participam. O professor possui um papel existencial que o define. O escopo do seu 

trabalho é de origem qualitativa com uma atividade docente cercada de astúcias 

com efeitos intangíveis 

 

relativamente imutável ao correr dos anos, reconhecível de imediato, 
permite a todo o momento a recuperação dos gestos que a 
realizaram. Para o professor, ficará difícil recompor o trajeto. Raros e 
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felizes são os momentos em que é possível reconhecer no aluno a 
marca específica do trabalho. Em um plano abstrato, sim, fui eu que 
o eduquei, ou ajudei a educar, mas em um plano concreto, como 
saber onde começou e onde terminou a minha intervenção? Como 
dimensionar a minha potência? O outro se transforma na mesma 
velocidade em que o professor o transformou. A historicidade 
imediata que anima o trabalho do professor o deixa impossibilitado 
de se refletir imediatamente, a ausência de um produto, apesar da 
relação mesma, o condena à relação. Depende, para se reconhecer, 
que o outro o reconheça (CODO, 1999, p. 35). 

 

E complementa que o professor, além de instruir, forma socialmente o 

educando, faz história com ele, assim como se projeta em sua história, pois toda 

ação humana é geradora de  

 

significados, potencialmente transcendente, mas apenas alguns 
poucos gestos tem a sorte de fazer a História, reservarem seu lugar 
no futuro. A menos que você seja um/a professor/a. Neste caso 
cada palavra dita, cada movimento do olhar tem seu lugar 
reservado no futuro do outro, do país, do mundo. Por bem e por mal 
(CODO, 1999, p. 34). 

 

Devemos pensar que, na perspectiva de se compreender o trabalho docente, 

também é importante compreender o seu papel enquanto mediador no processo de 

ensino e aprendizagem. 

Nesse aspecto, convém mencionar o que Tardif (2002), propõe sobre os 

saberes docentes que o contexto do seu trabalho deve estar relacionado à pessoa e 

sua identidade, sua experiência de vida, sua história profissional, sua relação com 

os alunos e os demais atores escolares. 

Dessa forma, o “saber profissional” dos professores é constituído não por um 

“saber específico”, mas por vários “saberes” de diferentes matizes, de diferentes 

origens, como também, o “saber-fazer” e o saber da experiência. 

Para Pimenta, os saberes necessários ao ensino são reelaborados e 

construídos pelos professores “em confronto com suas experiências práticas, 

cotidianamente vivenciadas nos contextos escolares” (PIMENTA, 1999, p. 29) e, 

nesse confronto, há um processo coletivo de troca de experiências entre seus pares, 
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o que permite que os professores, a partir de uma reflexão na prática e sobre a 

prática, possam constituir seus saberes necessários ao ensino. 

Ao longo do seu processo de construção, o professor estrutura o espaço 

pedagógico que expressa saber do seu ofício, cunhado no contexto de sua trajetória, 

resultando em uma pluralidade de saberes como os relativos às ciências da 

educação e das ideias pedagógicas, saberes curriculares, saberes da experiência, 

provenientes da sua ação profissional, constituídos individualmente ou no 

compartilhamento do seu trabalho (VEIGA, 2007). 

Saviani (1996, p. 145) alerta para o fato de que o educador é aquele que 

educa, por conseguinte, precisa saber educar, precisa aprender, precisa ser 

formado, precisa ser educado para ser educador, precisa dominar os saberes 

implicados na ação de educar. Sobre essa questão, o autor afirma que se invertem 

os termos da questão: “em lugar de os saberes determinarem a formação do 

educador, é a educação que determina os saberes que entram na formação do 

educador”. Sua afirmativa contribui para a premissa de que o professor/educador 

precisa ter uma visão de mundo, uma concepção de educação, de ensino, e que 

essas concepções determinam os tipos de saberes que deverão ser mobilizados em 

uma determinada situação em sala de aula, bem como também fora dela. 

Por intermédio do trabalho, o ser humano tem buscado atender suas 

necessidades, atingir seus objetivos e realizar-se, porém, em decorrência de sua 

natureza ampla e complexa, influenciada pela cultura e pelo momento histórico, este 

conceito pode se modificar, fato este que se tornou relevante compreender de 

maneira abrangente a especificidade do trabalho docente. 

 

2.2. Trabalho – em Busca de Definições 

 

Os conceitos de significado e sentido são tratados como sinônimos nos 

trabalhos e nas pesquisas acadêmicas com múltiplas perspectivas teóricas. A este 

respeito, torna-se relevante destacar o que se apresenta na obra de Vygotsky. 

Ao se falar de linguagem em uma perspectiva vygotskyana, é preciso 

ressaltar que há uma diferenciação, na obra deste autor, entre significado e 
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sentido. Frequentemente, em livros didáticos são encontrados nas chamadas 

interpretações de texto destinadas às crianças solicitações para que seja atribuído 

o sentido ou significado (sem haver distinção clara de conceitos) de uma palavra, 

expressão ou frase. 

 

O significado de uma palavra representa um amálgama tão estreito 
do pensamento e da linguagem, que fica difícil dizer se se trata de 
um fenômeno da fala ou de um fenômeno do pensamento. Uma 
palavra sem significado é um som vazio; o significado, portanto, é um 
critério da “palavra”, seu componente indispensável. [...], mas, o 
significado de cada palavra é uma generalização ou um conceito. E 
como as generalizações e os conceitos são inegavelmente atos de 
pensamento, podemos considerar o significado como um fenômeno 
do pensamento (VYGOTSKY, 1996, p. 104). 

 

Segundo Vygotsky (1996), a transição do pensamento para a palavra passa 

pelo significado: significado é, pois, a estabilização de ideias por um determinado 

grupo. Estas ideias são utilizadas na constituição do sentido. Vale reafirmar que em 

quaisquer eventos os significados têm sentidos que se ampliam em acordo com 

estes eventos. 

Por significado também se entende, a partir de Vygotsky, qualquer 

generalização ou conceito fruto de um ato de pensamento: “A natureza do 

significado como tal não é clara. No entanto, é no significado da palavra que o 

pensamento e a fala se unem em pensamento verbal” (1996, p. 4). Não é algo 

cristalizado, mas evolui histórica e culturalmente. Pertence à ordem do pensamento 

somente quando viabilizado pela fala, pois só existe pensamento a partir da 

viabilização pela palavra: 

 

O significado das palavras é um fenômeno do pensamento apenas 
na medida em que o pensamento ganha corpo por meio da fala, e só 
é um fenômeno da fala na medida em que esta é ligada ao 
pensamento, sendo iluminada por ele. É um fenômeno do 
pensamento verbal, ou da fala significativa – união da palavra e do 
pensamento (VYGOTSKY, 1996, p. 104). 
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O sentido é, portanto, aquele instante, não tem a estabilidade de um 

significado, pois mudará sempre que mudarem os interlocutores, os eventos. Tem 

caráter provisório e é revisitado e torna-se novo sentido em situações novas. 

Assim como as palavras estão sujeitas às modificações sofridas pelo 

ambiente social e pelas pessoas, o sentido se altera conforme se dão as relações, 

as evoluções no grupo social. Os sentidos são elaborações ainda inconstantes que 

buscam se estabilizar. Por isso, o significado é uma das possibilidades de sentido 

para uma expressão ou palavra na fala. O significado é, assim, estabilizado, o 

sentido busca estabilizar-se. Ainda, diferenciando sentido e significado, Vygotsky 

(1996, p. 125) afirma: 

 

A primeira, que é fundamental, é o predomínio do sentido de uma 
palavra sobre seu significado – uma distinção que devemos a 
Paulhan. Segundo ele, “o sentido de uma palavra é a soma de 
todos os eventos psicológicos que a palavra desperta em nossa 
consciência. É um todo complexo, fluido e dinâmico, que tem 
várias zonas de estabilidade desigual. O significado é apenas uma 
das zonas de sentido, a mais estável e precisa. Uma palavra 
adquire o seu sentido no contexto em que surge; em contextos 
diferentes, altera o seu sentido. O significado permanece estável 
ao longo de todas as alterações do sentido. O significado 
dicionarizado de uma palavra nada mais é do que uma pedra no 
edifício do sentido, não passa de uma potencialidade que se 
realiza de formas diversas da fala”.  

 

Os primeiros estudos sobre o sentido do trabalho, segundo Goulart (2009), 

foram realizados por Morse e Weiss (1955), nos Estados Unidos, que tiveram como 

questão central identificar se as pessoas continuariam trabalhando se porventura 

ganhassem na loteria. A pesquisa demonstra o lugar que o trabalho ocupa na 

construção histórica na vida dos indivíduos e o quanto ele é importante para a 

sociedade. 

Outra pesquisa citada por Goulart é a de Tausky e Piedmond (1967). Ao 

investigarem o significado do trabalho sob a ótica dos trabalhadores manuais, 

corroboraram esses dados. A maioria das respostas aponta para a importância do 

salário e também para a relevância da pertença e da aceitação pelos grupos com os 

quais o indivíduo trabalha. Os resultados indicaram uma alta valoração por parte dos 

jovens quanto ao direito de trabalhar, relacionada às obrigações da sociedade para 
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si, compensada por um grau de subestimação quanto ao que esse direito 

representava, ou seja, um dever, um compromisso do sujeito com a sociedade. 

Os dados dessa investigação não permitiram concluir se os resultados 

estavam associados a uma ruptura cultural entre gerações (as quais relacionavam 

comumente o trabalho a “um dever”) ou simplesmente ao efeito da evolução do 

pessoal jovem e a consequente falta de aderência às regras e aos papéis 

aprendidos na socialização por meio do trabalho. 

Outras duas importantes pesquisas se destacaram na década de 1970. São 

as de Hackman e Oldham, em 1975, cujo objeto de investigação foi o de relacionar a 

qualidade de vida no trabalho ao sentido do trabalho. Vale ressaltar que, na maioria 

das pesquisas, não se faz muito esforço em diferenciar significado e sentido do 

trabalho, de maneira que têm a mesma acepção. Tolfo e Piccinini (2007) defendem 

que se pode adotar sentido e significado como sinônimos em virtude da sua origem 

etimológica.  

Segundo os autores, um trabalho que tem sentido é importante, útil e legítimo 

para aquele que o realiza, e apresentam três características fundamentais: a) 

variedade de tarefas que possibilita a utilização de competências diversas, de forma 

que o trabalhador se identifique com a execução; b) um trabalho não-alienante, de 

modo que o trabalhador consiga identificar todo o processo, desde sua concepção 

até sua finalização, e perceber seu significado do trabalho, a fim de que contribua 

para o ambiente social, a autonomia, a liberdade e a independência para determinar 

a forma com que realizará suas tarefas, o que aumenta seu sentimento de 

responsabilidade em relação a elas; e c) o retorno (feedback) sobre seu 

desempenho nas atividades realizadas, permitindo ao indivíduo que faça os ajustes 

necessários para melhorar sua performance. 

A outra pesquisa é de Williams, Morea e Ives (1975), citada por Gourlart 

(2009), que investigaram em qual nível de relevância a família e a religião eram 

colocadas em relação ao trabalho. Para os estudantes britânicos que participaram 

da pesquisa, o salário era mais importante do que a família, ao lado da realização 

pessoal e do contato social. Ter um cargo de prestígio foi visto como um bem mais 

importante para eles. Afinal, ótimo salário, satisfação pessoal e popularidade são 

reflexos de status social e prestígio. No segundo grupo participante, composto por 
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gestores, a família apareceu como mais importante, entretanto, no geral, para 

ambos os grupos, a autorrealização, o contato social e o salário são os principais 

objetivos a serem conquistados em um posto de trabalho. 

A equipe de investigação Meaning of Work International Research Team 

(MOW), entre 1981 e 1983, passou a se destacar na condução de pesquisas com 

amostras representativas de diferentes países (oito), com objetivo de definir e 

identificar variáveis que explicassem os significados que os sujeitos atribuem ao seu 

trabalho. A partir dos principais componentes do modelo encontrado, a equipe 

passou a conceituar o significado do trabalho como um construto psicológico 

multidimensional e dinâmico, formado da interação entre variáveis pessoais e 

ambientais e influenciado pelas mudanças no indivíduo, ao seu redor ou no trabalho 

(TOLFO e PICCININI, 2007). 

Segundo os autores, os pesquisadores do MOW estruturaram os dados das 

pesquisas em doze fatores que depois foram agrupados em quatro dimensões 

principais: a centralidade do trabalho, as normas sociais sobre o trabalho, os 

resultados valorizados do trabalho/metas do trabalho e a identificação das regras do 

trabalho. Como a última dimensão apresentou pouca consistência estatisticamente, 

foi descartada da estrutura, permanecendo então três eixos. 

O primeiro eixo inclui a centralidade do trabalho. Trata-se de um indicador 

geral da importância pessoal que é dada ao labor, bem como do papel vital a ele 

atribuído. Isso nos leva à compreensão do núcleo axiológico do significado do 

trabalho, o qual vai adquirindo importância para as pessoas, antes que elas integrem 

a população ativa e ao longo de sua vida profissional. O índice de centralidade, por 

sua vez, refere-se à centralidade relativa que é obtida mediante a comparação da 

importância atribuída ao trabalho com outros aspectos da vida quotidiana (família, 

lazer, religião, comunidade). Já a centralidade absoluta é obtida com base na 

avaliação da importância do trabalho para a própria vida. 

O segundo eixo configura as normas sociais sobre o trabalho, relativas aos 

direitos e deveres, percebidos como associados ao exercício da função laboral. 

Essas normas sintetizam as valorações que as pessoas atribuem ao trabalho, sendo 

que as principais giram em torno do direito e do dever que o envolvem. A primeira 

norma refere-se ao que a pessoa “pode” e “merece” exigir da sociedade e da 
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organização, enquanto trabalhadora, e a segunda envolve as obrigações de cada 

trabalhador com relação à organização para a qual labora e à sociedade em geral.  

As metas e os resultados laborais configuram o terceiro eixo semântico. As 

primeiras tratam das características pertinentes à atividade de trabalho desenvolvida 

(autonomia, tarefa, interesse, tempo, ambiente social, níveis salariais, oportunidades 

de aprendizagem ou promoção etc.). Os resultados esperados, por sua vez, incluem 

o que as pessoas buscam no trabalho (remuneração, auto expressão, 

reconhecimento social, contatos etc.). 

Os pesquisadores, partindo desse constructo, compreendem o sentido do 

trabalho como um componente da realidade social construída e reproduzida, que 

interage com diferentes variáveis pessoais e sociais como também influencia as 

ações das pessoas e a natureza da sociedade em determinado momento histórico.  

Dessa forma, os valores relacionados ao trabalho se constituem por meio da 

educação na infância e na adolescência e tem efeito durável nas pessoas, porém se 

modificam e se adaptam nas diferentes etapas da vida e em situações sociais 

distintas. O sentido do trabalho influencia as formas de atividade laboral, a 

flexibilidade e a produtividade dos trabalhadores, pois afeta as crenças sobre o que 

é legítimo e o que se pode tolerar do trabalho. 

Consideramos relevante mencionar a importância dos trabalhos do grupo 

MOW para o estabelecimento de uma nova perspectiva metodológica nas pesquisas 

sobre o sentido e os significados do trabalho, haja vista que os estudos antes 

realizados eram descritivos e de natureza empírica. Durante os anos 1990, foram 

sendo desenvolvidas outras investigações (BLANCH, 1990; SALANOVA et al, 1996), 

considerando o modelo metodológico de MOW.   

De maneira geral, os dados empíricos apontavam que o trabalho funcionava 

como um meio de sustento material e também como um intenso fator de 

estruturação da vida psíquica, sócio-política-cultural, ao possibilitar salário, status, 

identidade, direitos e deveres, certeza e segurança (BLANCH, 1990, 2005).  

Outra pesquisa como a de Morin (2001), realizada com estudantes de 

administração e administradores franceses, belgas e canadenses do Quebec 

apontam cinco aspectos que motivam para o trabalho: realizar-se e atualizar 

competências; adquirir segurança e ser autônomo; relacionar-se com os outros e 
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estar vinculado a algum grupo; contribuir com a sociedade; ter um sentido na vida, o 

que inclui ter o que fazer e manter-se ocupado.  

Ao analisar quais os fatores da organização do trabalho que contribuiriam 

para um trabalho com sentido, são destacados pelos estudantes: boas condições de 

trabalho (um que corresponda às suas competências, horário conveniente, bom 

salário e preservar boas condições de saúde), oportunidade de aprendizagem e 

realização adequada da tarefa; ser estimulante, variado e ter autonomia.  

Houve convergência das respostas entre os administradores de nível médio 

e superior da França e do Quebec na definição de um trabalho que faz sentido. 

Das entrevistas, foram destacadas seis características que deve ter esse trabalho: 

ser feito de maneira eficiente e levar a um resultado útil; ser satisfatório ao ser 

realizado, dando oportunidade de resolver desafios com autonomia; ser 

moralmente aceitável, ser feito de maneira socialmente responsável; ser fonte de 

experiências de relações humanas satisfatórias, desenvolver laços de afeição; 

garantir segurança; possibilitar liberdade.  

O trabalho está associado à noção de emprego e ao recebimento de um 

salário que permita a sobrevivência. Além disso, também mantém, as pessoas 

ocupadas, pois ajuda a nortear o sentido de tempo, evitando o vazio e a ansiedade. 

As respostas de ambos os grupos (França e Quebec) apontam que a organização 

do trabalho deve possibilitar a realização de um trabalho com autonomia, que 

permita desenvolver suas competências e conhecer seu desempenho, podendo, 

assim, avaliar e fazer os ajustes necessários para melhorá-lo. Em suma, os autores 

argumentam que as diferentes considerações sobre o significado de trabalho são 

afetadas pelas experiências laborais concretas e também por diferentes momentos 

temporais (GARCIA, MARTIN, RODRIGUES E PEIRÓ,2001).  

No contexto de pesquisas brasileiras sobre trabalho, é importante destacar o 

de Lívia Borges (1999), por se tratar de um estudo realizado no Brasil sobre valores, 

ideologias e concepções de trabalho presentes na mídia. A autora pesquisou as 

concepções de trabalho presentes na Folha de S. Paulo e na revista Exame, no 

período entre janeiro de 1995 e junho de 1996, utilizando-se de análise de conteúdo 

para a construção de temáticas. Foram examinados 60 artigos da revista Exame e 
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299 artigos do jornal Folha de S. Paulo e os resultados apontaram valores 

individuais e organizacionais (MORIN, TONELLI e PLIOPAS, 2007). 

Entre os valores individuais encontrados na análise da revista Exame, 

destacam-se: competência, qualificação, sucesso, produtividade, inovação, visão 

estratégica e autonomia, entre outros. Entre os valores organizacionais encontrados 

na análise da revista Exame, é possível ressaltar: lucratividade, competitividade, 

redução de custos, progresso, recompensas econômicas, modernização 

tecnológica, agilidade administrativa, expansão e globalização. Na análise dos 

artigos do jornal Folha de S. Paulo, os valores individuais encontrados foram os 

seguintes: qualificação, obediência, seguir normas, realização, produtividade, 

autossuficiência e rapidez, autonomia e sobrevivência. Entre os valores 

organizacionais, foram percebidos: emprego, recompensas econômicas, progresso, 

proteção e legalidade, assistência e benefícios, estabilidade no emprego, 

negociações coletivas e cumprimento das obrigações. 

Entretanto, na discussão dos dados, Borges (1999) aponta que há 

divergências nas concepções de trabalho que emergem dos dois meios de 

comunicação analisados. Posteriormente, a autora continuou pesquisando os 

significados do trabalho em diferentes contextos e relacionando-o a outras variáveis 

(como motivação, por exemplo) na direção de melhor definir o fenômeno. 

As primeiras pesquisas realizadas no Brasil foram a de Lima (1986) e de 

Moraes (1986). Lima (1986) desenvolveu pesquisa quantitativa e qualitativa sobre o 

significado do trabalho humano, analisando o mito e as ilusões do homem moderno. 

A autora escolheu um grupo representativo da sociedade capitalista, composto por 

operários, trabalhadores de escritório, executivos, profissionais liberais e 

aposentados e também crianças de classe operária e crianças de classe burguesa.  

Realizou também a pesquisa com um grupo indígena Maxakali, localizado no 

nordeste de Minas Gerais, e chegou à conclusão que, apesar de todas as 

transformações que o trabalho tem sofrido e da evidência de que ele não tem 

condições de oferecer tudo o que as pessoas esperam dele, seu valor permanece 

intacto. Isso significa que as pessoas cultuam mitos como o da realização 

profissional, do progresso ou da eficiência e produtividade. O próprio trabalho 

apresenta-se como um grande mito para a maioria das pessoas, o que é 
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exemplificado pelo sentimento dos aposentados pesquisados. Grande parte deles 

desejava aposentar-se, mas, como o trabalho representa um valor tão fundamental 

na sociedade, a maioria se sentia inútil depois da aposentadoria e muitos 

demonstraram o desejo de conseguir outro trabalho profissional e remunerado. 

De acordo com Lima (1986), as pessoas tendem a colocar o trabalho no 

centro de suas vidas e a canalizar seus esforços em sua direção, esperando dele a 

satisfação de todas as suas necessidades e a realização de todo o seu potencial. 

Para a autora, existe algo irracional em um sistema cujo funcionamento baseia-se na 

exigência de que as pessoas abram mão de prazer e liberdade para garantirem a 

subsistência. 

Lima contrapõe os significados atribuídos ao trabalho pelos membros da 

sociedade capitalista e pelos índios. Uma das conclusões mais marcantes de sua 

pesquisa é que o povo Maxakali, por não estar sempre buscando mais conforto 

material e realização de todos seus desejos, não centraliza a sua vida em torno de 

nenhuma dimensão. O trabalho representa uma parcela de seu cotidiano, no qual 

boa parte do tempo é dedicada ao descanso ou à realização de atividades de 

interesse do grupo. 

A pesquisa realizada por Moraes (1986) investigou os valores do trabalho 

para gerentes e empregados de organizações públicas, tomando como referencial 

a tipologia desenvolvida por Buchholz, em 1974. Essa tipologia dividia as pessoas 

em cinco “éticas do trabalho” de acordo com os valores que essas pessoas 

atribuíam ao ato de trabalhar. Um dos resultados mais significativos da pesquisa 

do autor é a inexistência de um conceito monolítico, encontrando-se diferenciados 

valores atribuídos ao trabalho, com preferência pelos valores de “inspiração 

humanista”, cujas variáveis são satisfação, crescimento e autorrealização. A 

organização foi vista como viabilizadora do crescimento que levaria à 

autorrealização e à coerente satisfação.  

Os valores de inspiração organizacional (em que o grupo é o mais importante) 

obtiveram a segunda cotação mais elevada, seguida dos valores de “inspiração 

marxista” (que ressalta a importância da participação dos empregados na 

organização e a exploração da mão de obra no sistema capitalista). Os valores de 

inspiração no lazer (em que o trabalho é visto como um meio para se ganhar 
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dinheiro para conseguir maior lazer) obtiveram escores baixos. Assim, apesar de o 

lazer ser aceito como fator positivo, ele foi considerado como menos importante do 

que a sobrevivência econômica. Por sua vez, a ética de “inspiração protestante” foi 

cotada em último lugar, indicando que o ideal do trabalho árduo e da disciplina rígida 

não está entre as crenças centrais da amostra brasileira estudada. 

Soares (1992), com base no modelo do MOW, investigou o significado do 

trabalho para 915 trabalhadores do Distrito Federal. Ela pesquisou seis categorias 

ocupacionais: profissionais; gerentes/assessores; trabalhadores administrativos; 

técnicos de nível médio; trabalhadores semiespecializados e atendentes. Concluiu 

que a categoria ocupacional é uma variável mediadora do constructo significado do 

trabalho, influenciando os resultados de centralidade, objetivos valorizados e 

resultados esperados.  

De acordo com a autora, as categorias que mais valorizam o fator econômico 

do trabalho são a dos “atendentes” e a dos “gerentes/assessores”. As demais não 

consideram a função instrumental do trabalho como a mais importante. Esse 

resultado surpreendeu a pesquisadora, que esperava que maior número de 

categorias ocupacionais, sobretudo as de menor status, priorizasse tal função. Os 

resultados de Soares sobre a diferenciação do significado do trabalho para as 

categorias ocupacionais e sobre a importância da função econômica do trabalho em 

geral corroboram a pesquisa do MOW (1986).  

Soares assinala que, para os trabalhadores brasilienses, “fornecer salários” 

foi a principal função associada ao trabalho, enquanto “obter status e prestígio” 

alcançou o menor número de pontos. Essa mesma ordem de importância foi 

repetida nos oito países em que a pesquisa do MOW foi realizada (EUA, Israel, 

Japão, Alemanha, Iugoslávia, Bélgica, Inglaterra e Holanda). A segunda função mais 

importante do trabalho, para os trabalhadores brasilienses, foi a de “possibilitar 

autorrealização”. Na opinião da autora, isso indica que ter um bom salário é fator 

necessário, mas não suficiente. Assim, as organizações devem estar atentas não só 

para a questão da remuneração, mas também para o enriquecimento do conteúdo 

do trabalho. 
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Uma das recomendações feita por Soares foi a de que as políticas de 

recursos humanos das organizações devem ser diferenciadas de acordo com as 

demandas de cada um dos segmentos de seu público interno. 

A pesquisa realizada por Santos (1994) investigou se existem padrões 

distintos de significado do trabalho entre indivíduos que manifestam concordância ou 

discordância com as ideias de seus superiores. Isto é, pesquisou se a relação 

superior-subordinado interfere no processo de atribuição de significado ao trabalho. 

O pesquisador pesquisou a população de chefes de gabinete de senadores, 

realizando entrevista coletiva, aplicando o instrumento adaptado da Equipe MOW 

(1986) e, por último, entrevistando 21 sujeitos. O modelo utilizado por Santos (1994) 

adotou como variável antecedente o alinhamento ideológico, e como variável critério, 

a centralidade do trabalho, os resultados esperados e os aspectos valorizados.  

Quanto ao alinhamento ideológico, os pesquisados foram classificados em 

três grupos: alinhados ideologicamente aos senadores para os quais trabalham, 

não-alinhados e indiferentes. Comparando a centralidade do trabalho, as esferas de 

vida revelaram que a família é a esfera mais importante para os chefes de gabinete, 

seguida do trabalho e depois do lazer. Em todas as três subcategorias – alinhados, 

não-alinhados e indiferentes – essa ordem de importância se repetiu. A religião e a 

comunidade receberam nota média similar, sendo que, para os alinhados, a 

comunidade é mais importante do que para os indiferentes.  

Quanto aos resultados esperados do trabalho, constatou-se que, para as três 

subcategorias, o mais importante é o “rendimento”, seguido da “autorrealização”. O 

terceiro resultado esperado pelos alinhados e não-alinhados foi “servir à sociedade”, 

enquanto os indiferentes apontaram em terceiro lugar: “um meio de se manterem 

ocupados”. Com relação aos aspectos valorizados no trabalho, Santos subdividiu-os 

em três grupos: os extrínsecos (fatores que não dizem respeito ao conteúdo da 

tarefa), os intrínsecos (fatores diretamente ligados ao conteúdo da tarefa) e os 

contatos pessoais.  

Concluiu que indivíduos não alinhados valorizam mais tarefas que exijam 

criatividade e que sejam desafiadoras que os alinhados. Foi também revelado que 

os indiferentes à ideologia de seu superior atribuem maior peso à oportunidade de 

ascensão e promoções do que os não-alinhados. 
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Outra pesquisa realizada em uma organização pública foi a de Silva (1996), 

utilizando métodos quantitativos e qualitativos, com três técnicas de coleta de dados: 

survey, entrevistas em profundidade e discussões em grupo. A amostra do survey 

totalizou 1.229 funcionários de uma autarquia federal. O instrumento utilizado para a 

coleta de dados foi adaptado daquele utilizado pela Equipe MOW (1986).  

Como variável critério, foi estudado o significado do trabalho (composto por 

centralidade do trabalho, normas sociais, objetivos valorizados e resultados 

esperados do trabalho) e como antecedentes admitiu-se variáveis pessoais e 

funcionais. Também foram realizadas 76 entrevistas em profundidade e 19 grupos 

de discussão. A análise dos dados obtidos no survey serviu de referencial à 

elaboração dos roteiros para as entrevistas em profundidade e para as discussões 

em grupo. 

No que se refere à categoria ocupacional, Silva concluiu que ela é preditora 

do significado do trabalho. Tanto no survey como nas entrevistas em profundidade e 

na discussão em grupo, ficou evidenciado que o comportamento dos pesquisados 

varia de acordo com sua ocupação e com a posição que eles ocupam dentro da 

estrutura de poder da organização. Essa conclusão de que a categoria ocupacional 

é determinante no processo de atribuição de significado ao trabalho está em sintonia 

com os resultados obtidos na pesquisa realizada pela Equipe MOW (1987) e na 

pesquisa de Soares (1992). Outro resultado que confirma os resultados da Equipe 

MOW é o fato de os mais velhos tenderem a valorizar mais o trabalho do que os 

indivíduos mais novos.  

O trabalho vai ganhando importância na medida em que se aproxima a 

aposentadoria dos sujeitos, podendo ser preocupante, pois pode estar relacionada 

à frustração com a aposentadoria, como encontrado por Lima (1986). Os 

resultados encontrados por Silva (1996) confirmam a função instrumental do 

trabalho como a mais importante, sendo, portanto, a remuneração o principal 

resultado esperado. Esse resultado também está em sintonia com os achados da 

Equipe MOW (1987), de Soares (1992) e de Santos (1994). Nessas cinco 

pesquisas, a função econômica do trabalho foi considerada como a mais 

importante para todas as categorias ocupacionais. Assim, a conclusão apresentada 

por Lima (1986) de que a função do trabalho está diretamente associada ao 

sistema de produção foi corroborada.  
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A Equipe MOW e também Soares (1992) analisaram que o trabalho é tão mais 

importante quanto mais os indivíduos percebem nele uma forma de melhorar os 

demais aspectos de sua vida. Ou seja, quanto mais o sujeito percebe que, por 

intermédio do trabalho, pode proporcionar uma vida melhor para sua família, desfrutar 

de momentos de lazer, atender melhor à sua comunidade ou servir a Deus... mais 

esse indivíduo tende a valorizar o trabalho e colocá-lo em uma posição central de sua 

vida. Nesse caso, o trabalho é visto como um meio e não um fim em si mesmo.  

Os resultados da pesquisa sobre sentido do trabalho realizada por Morin, 

Tonelli e Pliopas (2007) com alunos de cursos de especialização formados em São 

Paulo resultou na seguinte classificação: o trabalho e seus sentidos para o próprio 

indivíduo, o trabalho e seus sentidos para a organização e o trabalho e seus 

sentidos para a sociedade. Os resultados da pesquisa estão ilustrados abaixo: 

 

Figura 6 – Temas recorrentes da Pesquisa – O Trabalho e seus sentidos 

 

Fonte: Morin, Tonelli, Pliopas (2007) 
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No campo da educação, são restritas as pesquisas que investigam o 

sentido/significado do trabalho para o professor. Temos a pesquisa de Pena (1995), 

que, assim como Moraes (1986), utilizou o modelo de Buchholz8 correlacionando 

ética e comprometimento organizacional. 

A pesquisa de Pena e Moraes realizada com professores de duas faculdades 

em Minas Gerais encontrou correlação direta entre os valores de “inspiração 

humanista” e o comprometimento dos professores com as universidades. Também 

aponta que há uma correlação inversa da ética de “inspiração no lazer” com o 

comprometimento. A pesquisa de Pena (1995), confirmou os resultados obtidos por 

Moraes (1986), pois a ética predominante nas duas faculdades foi a de “inspiração 

humanista”. A ética do lazer não obteve índices muito significativos e a protestante 

permaneceu como a ética menos aceita. 

Karawejczyk e Estivalete (2003), buscaram compreender como os docentes 

são afetados pelas mudanças ocorridas no mundo do trabalho, a busca por novas 

competências e a necessidade de se repensar o sentido do trabalho docente, pois, 

nesse novo contexto, o sentido do trabalho docente tem passado por diversas 

transformações. Além disso, indicam a importância da subjetividade em relação às 

competências e o sentido atribuído ao trabalho docente.  

Mendes, Chaves, Santos e Neto (2006) estudaram o significado e o 

sofrimento do trabalho docente conjuntamente, apontando uma ambivalência entre 

prazer, desprazer e sofrimento. No mesmo sentido, o trabalho de Menezes, 

Nepomuceno e Batista-dos-Santos (2011) foi um estudo em que se buscou 

identificar o sentido atribuído ao trabalho docente, em relação à flexibilidade do 

mundo atual, concluindo que o sentido do trabalho para os docentes se define 

especialmente por dois aspectos, o prazer e o sofrimento no trabalho, coexistentes 

no trabalho docente. 

 Com o objetivo de compreender a trajetória identitária de professoras 

universitários, Raitz e Silva (2014), analisaram os sentidos atribuídos por ela ao 

trabalho docente, que resultou em significados permeados por complexidades e 

contradições. 

                                            

8 Tipologia desenvolvida por Buchholz, em 1974. Essa tipologia dividia as pessoas em cinco “éticas 
do trabalho”. 
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Outra pesquisa é a de Kilimnik, Neto, Santos, Malta e Santos (2015), com 

professores do curso de Administração em instituições privadas de ensino superior 

em Belo Horizonte, cujo objetivo foi o de identificar se o os professores atribuíam um 

significado diferente ao trabalho por conta do seu regime de trabalho. Os resultados 

das análises apontaram que o significado do trabalho apresenta diferentes 

conotações para os professores que atuam em regime de trabalho distintos. 

Compete destacar o estudo realizado por Veiga (2007), publicado em forma 

de livro com o título: “Docentes Universitários Aposentados: Ativos ou Inativos?”  Os 

principais objetivos foram: compreender e interpretar a identidade de um grupo de 

professores aposentados da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília – 

UNB; analisar o processo de construção dos saberes profissionais; examinar como 

foram suas trajetórias profissionais; avaliar as contribuições desses profissionais 

para a construção de uma proposta de formação continuada voltada para os 

docentes universitários. 

  A pesquisa teve caráter qualitativo, com a aplicação de questionários e 

entrevistas junto a 12 docentes aposentados. Os docentes relataram que, mesmo 

após a aposentadoria, continuam produzindo intelectualmente, com o intuito de 

satisfazer a necessidade de permanecer atuando. Outro aspecto revelado é que eles 

alimentam perspectivas de continuidade e investimento pessoal e profissional.  

A autora esclarece que os docentes pesquisados confirmaram em seus 

depoimentos a importância dos saberes da experiência, ratificando o atual 

reconhecimento de que o professor se desenvolve pelo seu trabalho e ao longo da 

carreira. 

 Os docentes acreditam que a maturidade não se identifica com incapacidade, 

isolamento, anacronismo nos hábitos e gestos. Na realidade, os professores 

aposentados dessa pesquisa são pessoas ativas, contemporâneas no pensar e no 

agir, participativas na vida acadêmica, cultural e social. Dos doze docentes 

pesquisados, oito retornaram à docência no ensino superior, em instituições 

particulares de ensino. A análise realizada por Veiga (2007) demonstra que existe 

uma grande insatisfação por parte dos docentes no que se refere à precariedade de 

suas aposentadorias, pois são obrigados a buscar diferentes espaços de atuação, 
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marcadamente nas faculdades privadas, para complementar os baixos salários 

recebidos.  

Outro aspecto interessante presente no trabalho de Veiga (2007) é a 

realização de uma análise comparativa com os estudos realizados por Michael 

Huberman, acerca dos ciclos de vida e da carreira docente. 

A literatura revisada permite uma reflexão de que o sentido ou significado do 

trabalho é tema de grande importância para a compreensão dos valores da 

sociedade, como para a vida de qualquer indivíduo, assim como oferece 

convergência, no sentido de recomendar uma organização do trabalho mais 

abrangente que permita aos trabalhadores a possibilidade de desenvolver suas 

competências e habilidades.  
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3. APOSENTADORIA: TRANSIÇÃO PARA A RESSIGNIFICAÇÃO DO TRABALHO 

 

Este capítulo traça um panorama de como foi consolidada a Previdência 

Social, apresentando o contexto atual da aposentadoria e uma reflexão sobre o 

trabalho e a aposentadoria associados ao processo de envelhecimento. 

 

3.1. Breve Histórico da Aposentadoria 

 

Em 1883, na Alemanha, nasceu a Previdência Social que conhecemos hoje, 

por meio da normatização de um projeto apresentado ao parlamento pelo Chanceler 

Otto Von Bismarck, o qual estabelecia um seguro doença, que foi complementado 

com aposentadoria por invalidez e seguro de acidentes de trabalho até o ano de 

1889 (IBRAHIM, 2012; CASTRO e LAZZARI, 2010).  

A lei de Bismarck é considerada o marco inicial da Previdência Social, uma 

vez que o Estado passou a arrecadar contribuições de caráter compulsório dos 

trabalhadores filiados ao novo sistema securitário, criando, assim, um direito público 

subjetivo do segurado de ter garantida sua prestação previdenciária pelo Estado, 

independentemente da situação financeira dele.  

Segundo Ibrahim (2012), esse é considerado um grande passo, pois os 

sistemas securitários existentes eram de caráter privado e não proporcionavam tais 

garantias estatais. Este modelo deu início ao conceito de Previdência Social, porém 

foi só em 1942, na Inglaterra, por intermédio do plano Beveridge que surgiu o 

conceito de seguridade social, isto é, a responsabilidade do Estado não apenas com 

o seguro social, mas também com o amparo à saúde e à assistência social, tendo 

como principal característica ser um sistema de financiamento de repartição, 

diferentemente do sistema de capitalização do modelo bismarckiano, conforme 

ressalta Ibrahim (2012, p. 48):  

 

O plano Beveridge foi elaborado por comissão interministerial de 
seguro social e serviços afins, nomeada em julho de 1941, com o 
objetivo de trazer alternativas para os problemas da reconstrução 
no período pós-guerra. O término do trabalho deu-se em novembro 
de 1942. 
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O plano Beveridge foi elaborado por comissão interministerial de seguro 

social e serviços afins, nomeada em julho de 1941, cujo objetivo era trazer 

alternativas para os problemas da reconstrução no período pós-guerra. O término do 

trabalho ocorreu em novembro de 1942. Segundo o autor, como a tendência 

mundial, o Brasil seguiu o mesmo parâmetro de evolução previdenciária, surgindo as 

primeiras iniciativas privadas e voluntárias, como os Montepios e Santas Casas, 

para planos mutualistas que, com o passar do tempo, tiveram cada vez mais 

participação do Estado. 

No entanto, a evolução histórica da seguridade brasileira não se confunde 

com nenhuma outra, pois, segundo Simões (1999), em se tratando dos direitos 

previdenciários, o processo que qualificou a aposentadoria como um direito social no 

Brasil por meio do sistema de cobertura social, tem suas origens na época colonial, 

no Plano de Beneficência dos Órfãos e Viúvas dos Oficiais da Marinha e na Caixa 

de Socorro. No período republicano, foi concedido aos ferroviários, que eram 

funcionários estatais, o direito de aposentadoria e foram instituídos fundos de 

pensão para os empregados do Ministério da Fazenda e da Estrada de Ferro Central 

do Brasil, benefício mais tarde ampliado a outros empregados. É bom esclarecer 

que, embora esses benefícios forneçam indícios para a formação do Sistema de 

Previdência brasileiro, tais iniciativas são consideradas pelos estudos históricos 

como sendo ocasionais, de âmbito limitado e implementação discutível. 

O Sistema Previdenciário brasileiro teve início na década de 1920 e foi 

implantado na década seguinte, voltado aos trabalhadores assalariados do setor 

privado. Nessa época, o país estava atravessando uma fase de transformações 

políticas e econômicas mais abrangentes que iriam definir o papel interventor do 

Estado por meio de legislações de natureza complementar, atingindo os setores 

trabalhista, sindical e previdenciário. 

Deve-se levar em conta também que esse contexto caracteriza uma 

tendência de vários países para desenvolver políticas de bem-estar, aproximando o 

Brasil de outros países que praticavam essa política e dando início à 

institucionalização dos procedimentos legais para o empregador, firmando ações de 

proteção ao trabalhador. Posteriormente, surgiram outras formas legais quanto à 

velhice, invalidez e doença, estipuladas pela Lei Elói Chaves – Decreto Legislativo nº 

4.682, de 24 de janeiro de 1923, quando os trabalhadores da iniciativa privada 
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começaram a ser amparados pela Previdência Social urbana, pois ela permitiu a 

instituição de Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) aos ferroviários, mas 

posteriormente outras categorias instituíram tais caixas de aposentadoria. Por este 

motivo, a Lei foi considerada como o marco oficial da Previdência Social no Brasil, 

seguida por muitas outras com um total de 183 em 1937. 

Os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) representam outra 

modalidade de contrato de seguro que, a partir de 1930, assumiu gradualmente o 

lugar das CAPs, colocando a Previdência sob a intervenção direta do Estado, 

ficando caracterizada como um modelo estatal de organização da política 

previdenciária. Os IAPs apresentavam características diferentes em relação ao 

modelo das CAPs, pois possuíam um sistema vinculado à categoria profissional que 

incorporava os empregados em todo o âmbito nacional. O sistema de colegiado 

incluía ainda um conselho de representantes dos empregados e empregadores, 

porém o presidente do Instituto e o secretário do Conselho Administrativo estavam 

sob a égide do Estado, o que representava uma intervenção estatal vinculada ao 

poder central. 

Neste caso, os sindicatos de cada categoria eram os responsáveis pelas 

eleições dos representantes de empregados no conselho administrativo dos fundos 

previdenciários. Em relação ao esquema de funcionamento tripartite e ao objetivo de 

oferecer benefícios e assistência médica, os IAPs se mantiveram iguais às CAPs. 

De acordo com Simões (2000), depois de 1964 ocorreu uma tendência mundial 

para homogeneizar os direitos e benefícios que, no caso da Previdência Social, se 

concretizaram em 1966 com a fusão dos vários IAPs em uma única instituição, o 

Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), hoje denominado Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS). Posteriormente, em 1974, foi criado o Ministério da 

Previdência e Assistência Social (MPAS). Em 1960, ainda antes da unificação do 

sistema e em meio às discussões em torno da reforma do sistema previdenciário, foi 

aprovada a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), representando um avanço na 

legislação ao mudar significativamente o quadro da Previdência devido ao caráter de 

uniformidade e por ter definido dezoito tipos de benefícios. 

No Brasil, atualmente, a Previdência Social é operada pelo INSS (Instituto 

Nacional do Seguro Social), autarquia federal vinculada ao Ministério da Previdência 
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Social, responsável pela administração do RGPS (Regime Geral de Previdência 

Social), que é de caráter compulsório, contributivo e coletivo. Este regime garante 

aos seus segurados um amparo financeiro contra os riscos sociais, isto é, a 

Previdência concede benefícios aos trabalhadores quando eles ficam 

impossibilitados de laborar em função de doença, acidente de trabalho, invalidez, 

idade avançada, morte, desemprego involuntário, maternidade ou reclusão 

(IBRAHIM, 2012).  

São segurados da Previdência Social empregados e empregadas, inclusive 

os domésticos e os contribuintes individuais, abrangendo os empresários e 

trabalhadores autônomos e correlatos, os trabalhadores avulsos e os segurados 

especiais, assim entendidos o produtor, parceiro, meeiro ou arrendatário rurais, o 

pescador e assemelhados em regime de economia familiar. 

São diversos os benefícios pagos pela Previdência Social, contudo merece 

destaque aqui os que foram contemplados pelos colaboradores da pesquisa, seja 

por idade ou tempo de contribuição, conforme descrito: 

Aposentadoria por Idade – é concedida aos trabalhadores urbanos aos 65 

anos para o homem e 60 anos para a mulher. É necessário contar com um período 

mínimo contributivo de 15 anos (180 contribuições mensais). Os trabalhadores rurais 

podem requerer o benefício por idade aos 60 anos (homem) e aos 55 anos (mulher). 

 Aposentadoria por tempo de contribuição – é concedida aos 

trabalhadores que contarem com 35 anos de contribuição (homens) e às mulheres 

com 30 anos de contribuição, independentemente da idade. 

É importante ressaltar que todas as conquistas obtidas no âmbito da 

previdência demandaram e continuam demandando grandes esforços ao longo do 

tempo para serem instituídas de fato. Mesmo percorrendo um caminho permeado de 

avanços e retrocessos, por conta das crises e das estratégias para conseguir 

superá-las por meio das reformas, é inegável que a Previdência Social representa 

atualmente um dos mais importantes sistemas de cobertura social e deve ser 

conservado como uma conquista social. 
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3.2. Aposentadoria e Envelhecimento 

 

A aposentadoria é uma cobertura social imprescindível à manutenção da 

renda pós-participação do indivíduo no mercado de trabalho. Contudo, quando 

levamos em consideração as relações entre trabalho e atividade, aposentadoria e 

velhice, a aposentadoria pode se revelar como uma situação desqualificadora, visto 

que, com ela, os indivíduos passam à condição de ex-trabalhadores, vistos por um 

conjunto de valores e práticas de exclusão cultural e social. 

Graeff (2002), em seu estudo acerca das representações sociais da 

aposentadoria, observa que ela é compreendida por uma parcela dos trabalhadores 

como uma recompensa em forma de descanso e remuneração dos anos da vida que 

foram dedicados ao trabalho. Para tanto, os sujeitos pesquisados mostraram-se 

injustiçados não pelo fato de receber o benefício (considerando que se trata de um 

amparo a sua invalidez), mas ao relatar que os valores deles são inferiores ao valor 

salarial com o qual se aposentaram e nem sempre são suficientes para lhes 

permitirem qualidade de vida, bem como ao mostrarem-se insatisfeitos com o 

sistema de Previdência Social do Brasil. 

A forma de viver-se a velhice está associada a várias questões que se 

interligam e que se tornam mais complexas, porque uma das características desta 

etapa da vida é a sua heterogeneidade, ou seja, os sujeitos não envelhecem de 

maneira igual, construindo suas próprias histórias de vida, com características e 

dificuldades diferentes. Não é admissível, portanto, que se trate a velhice de uma 

forma homogeneizada e que não se leve em conta as diferenças (LOPES, 2000). 

Além de não mais fazerem parte da população economicamente ativa, são 

vistos agora como velhos que precisam ser mantidos pela sociedade, que na visão de 

Debert (1997), se refere ao desrespeito de como os velhos são tratados, 

contaminados por uma sociedade capitalista, uma vez que seu trabalho não pode 

mais ser explorado. Nesse contexto, a velhice aparece como manifestação aguda de 

problemas acumulados ao longo da vida e que vão da exploração da força de trabalho 

à discriminação social das pessoas no momento em que se tornam improdutivas. 

Para compreender os significados de trabalho e de aposentadoria, é preciso 

ter clareza sobre as mudanças que vêm ocorrendo no mundo atual, porque elas 
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repercutem na vida do ser humano, no seu modo de ser e agir, pois, como afirma 

Heller (1994, p. 22), “quanto mais dinâmica é a sociedade, quanto mais casual é a 

relação do particular com o ambiente em que se encontra ao nascer, tanto mais o 

homem está obrigado a colocar continuamente à prova sua capacidade vital”. 

No ano de 1970, Simone de Beauvoir lançou o livro A velhice, até hoje 

referência na área das ciências do envelhecimento. Em geral, a denúncia da 

condição de abandono da velhice pela sociedade reflete ao longo de toda sua obra, 

que, segundo a autora, tem o objetivo de quebrar a conspiração de silêncio em torno 

dessa população.  

No início da apresentação de seu texto, a autora faz um apelo: “é por isso que 

urge quebrar esse silêncio: peço aos meus leitores que me ajudem a fazê-lo” 

(BEAUVOIR, 1990, p. 14). O silêncio social em torno da velhice expresso no 

abandono e no descaso dessa população apontava o modo pelo qual a sociedade 

tratava seus velhos: como um refugo. Este era o retrato da velhice, estigmatizada e 

indesejável, objeto de obras de caridade, confinada em asilos ou na solidão do 

desamparo familiar e social e preterida no âmbito das políticas públicas.  

Embora tenham surgido leis que procuram garantir a proteção aos idosos, 

fragmentos dessa velhice indesejável são encontrados com facilidade nos dias 

atuais, por exemplo como a praticada contra os velhos nos espaços urbanos e no 

interior das famílias de forma velada. 

De acordo com Correa (2009), a regra geral é não envelhecer. Não somente a 

velhice por si só é indesejável, mas a finitude humana também o é. Por isso, o 

envelhecimento permaneceu na orla social por tanto tempo como uma espécie de 

tabu, da ordem de um interdito em relação ao qual o silêncio seria o melhor aliado. 

A velhice silenciada, da qual Beauvoir se fez porta voz, aos poucos foi 

encontrando ressonâncias em alguns setores da sociedade, como o meio 

acadêmico, os serviços de assistência social e o poder público. O que antes era uma 

conspiração de silêncio em torno da velhice passou a uma intensa produção 

discursiva sobre o assunto, desvelando e engendrando outras facetas desse rosto, 

mais revitalizado e valorado, com alguns traços diferentes daqueles descritos por 

Simone de Beauvoir. 



62 

 

Na atualidade, a face da velhice apresenta, enquanto construção social, 

aspectos muito diferentes em relação àquela que se exibia no início do século XX. 

Até mesmo a nomenclatura para essa fase da vida se modificou com o 

aparecimento de outras designações. Terceira idade, melhor idade, feliz idade, 

maturidade, segunda juventude...: novas materialidades, novos sujeitos e novos 

procedimentos para referir-se à velhice, assim como alusões a novas possibilidades 

de vivê-la. 

As mudanças ocorridas em relação à velhice configuram-se na medida em 

que ela se expande na composição demográfica. O aumento do número de idosos, 

praticamente em proporções globais, segundo Correa, gerou a visibilidade desse 

segmento e, como um objeto socialmente visível e uma presença cada vez mais 

insistente, ele acabou por tornar-se um problema social. Outro fator importante na 

modificação do olhar sobre a velhice foi seu forte impacto na economia e em outras 

esferas da sociedade, criando a premente necessidade de delimitar essa população, 

caracterizá-la, conhecer seu potencial, estabelecer sua funcionalidade, enfim, gerir 

de forma eficiente. 

A associação da velhice com a ideia de crepitude, entendendo-se esse termo 

como relativo à decadência e à precariedade física e socioeconômica, em países em 

desenvolvimento, faz com que ser velho seja uma realidade carregada do estigma 

da decadência, do feio, do estagnado e do indesejado, a ponto de quase não haver 

naturalidade na forma de referência às pessoas de mais idade e às características 

desse tempo de vida. Fala-se com compaixão, com excessivo respeito ou, ainda, em 

tom pejorativo sobre a idade ou possível idade daqueles que não são jovens.  

Além disso, portar-se de algumas formas, tais como decorrentes de 

isolamento, desânimo, afastamento social, remetem aquele que assim vive a ser 

visto como velho, mesmo tendo pouca idade, como se o gosto pela agitação, pelo 

movimento, pelo contato social constante fosse o melhor jeito de se viver, 

significando que não viver assim não pode ser uma escolha, uma preferência, mas é 

o resultado de uma “anomalia existencial” ou... velhice. A ideologia disseminada a 

partir da invenção da terceira idade mostra que a forma jovem de viver pode ser 

estendida com o acréscimo da vantagem da inatividade remunerada, proporcionada 

pela aposentadoria (DEBERT, 1997). 
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Baseados nos conceitos de velhice e envelhecimento que estão sendo 

construídos e sustentados em estudos como os de Neri (1991), é possível afirmar 

que a importância, no início de século XXI, recai não sobre a longevidade, mas 

sobre a qualidade de vida, como está enfatizado na afirmação da Organização 

Mundial de Saúde (OMS): “o importante não é dar anos à vida, mas vida aos anos”. 

A não visibilidade da infância como uma faixa de idade no século XIV é 

semelhante à não visibilidade da velhice como fenômeno particular e específico de 

realidade existencial até meados do século XX. Nesse caso, a velhice está se 

tornando visível pelo aumento da quantidade de seus representantes, mas não por 

sua especificidade. São os próprios velhos que estão forçando sua inserção social, 

utilizando-se do modelo jovem de viver por ainda carecerem de modelo próprio. 

Assim, são ajudados pelas Ciências Humanas por meio da Gerontologia, 

conjunto das disciplinas que intervêm no mesmo campo, da velhice, segundo 

definição de Haddad (1986). A presença maciça de rodeios e diminuições para se 

referir ao envelhecimento expressa o que se pode entender como dificuldade em 

visualizar uma forma diferente da conhecida dos jovens até então para a vivência 

da velhice.  

O que parece é que a humanidade, até o atual estágio, está em nível de 

desenvolvimento da percepção de si mesmo anterior ao estágio do pensamento 

operacional formal de Piaget, condição em que só se aprende o que está ao alcance 

dos sentidos ou dos órgãos sensoriais. Fundamentada nesta suposição, Neri (1991) 

denuncia a necessidade de um redimensionamento conceitual da existência humana 

no mundo e da inclusão da noção de quarta dimensão em Gerontologia, como 

ocorreu na Física, em que a noção mecanicista newtoniana sobre o tempo foi 

substituída pela dos princípios da relatividade de Einstein.  

A revolução interna que Neri indica, necessária à Gerontologia, consiste em 

considerar a interação do passado, do presente e do futuro na determinação da 

experiência humana, possibilitando que os pontos de vista sobre velhice e 

envelhecimento se modifiquem, bem como as relações de causa e efeito ao longo 

do desenvolvimento humano. 

Na concepção de Goldfarb (1998), envelhecer e envelhecimento são 

conceitos indefiníveis, visto que é possível reconhecer um velho, mas difícil defini-lo 
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sem considerar parâmetros específicos do ponto de vista biológico, que leva em 

conta a aparência e as patologias clássicas desse período de vida (cabelos brancos, 

rugas, osteoporose, etc.). Contudo, essas patologias podem surgir antes de uma 

pessoa ser definida como velha e, além disso, a ciência está colaborando para 

superar a maioria delas. Assim, esses sinais por si só não definem velhice. Do ponto 

de vista psicológico, parâmetros como enrijecimento do pensamento, certo grau de 

regressão e tendência à reminiscência são, antes, um apanhado de negatividades e 

não falam de todas as velhices. Do ponto de vista social, a autora afirma que a 

aposentadoria não faz do sujeito um velho, assim como o direito de voto não faz do 

adolescente um adulto. 

Da mesma forma, Neri (1991) também descreve as várias dimensões da 

experiência temporal humana e defende que, no aspecto biológico, o 

envelhecimento se dá gradualmente, como resultante do processo natural e de 

acordo com as condições de vida daquele que envelhece. Referindo-se à dimensão 

individual da experiência temporal, a autora inclui os eventos biológicos, psicológicos 

e sociais que afetam os campos temporais das pessoas, mediados por sua 

subjetividade. As pessoas se dirigem no mundo de acordo com sua realidade 

privada e com a de seus esquemas temporais, que é referenciada por eventos 

biológicos (sono e vigília, gravidez, parto, menarca), sociais (como casamento e 

aposentadoria) e psicológicos (como adolescência e “crises da idade”). 

Cada camada de indivíduo arbitrariamente é controlada por relógio e 

calendário que regulam a sequência e o ritmo das atividades sociais. Nesse caso, a 

infância é tempo de brincar, a idade adulta é de trabalhar e a velhice é para 

descansar. Há idade para casar e ter filhos. Ainda segundo Neri (1991), a 

pontualidade é um valor nas sociedades desenvolvidas. O lazer e o tempo livre não 

são valorizados nas sociedades que cultuam o trabalho como valor superior.   

Fronteiras como essas conduzem as pessoas a grandes distorções por 

ocasião de sua aposentadoria. A experiência pessoal de tempo seria explicada pela 

mediação de eventos interacionais encobertos (ou estímulos substitutos), cuja 

função é colocar o organismo em contato com estímulos que não estejam presentes 

(memória e reminiscência). Essa ampliação deve transpor os aspectos de 

preocupação relativos ao aumento das possibilidades de doenças pelo declínio 

biológico e pelo isolamento social imposto pela aposentadoria aos velhos. Essa 
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preocupação pode ser entendida como uma forma de minimizar a surpresa do 

envelhecimento que, segundo Goldfarb (1998), é percebida pelo ser humano nos 

outros e não em si mesmo.  

Cunha-se a expectativa de que cada idade tem suas manifestações 

específicas. Essa concepção adentra a dimensão social da experiência temporal, 

pois, para os sociólogos, o tempo social é a síntese, a multiplicidade dos esquemas 

individuais de tempo e funciona como referencial para a sincronização das 

temporalidades individuais e para a determinação dos ritmos sociais coletivos (NERI, 

1991). O relógio social regula as várias áreas da vida das pessoas e, graças a ele, 

elas têm consciência de estarem ou não de acordo com sua geração quanto à 

emergência de papéis e à ocorrência de eventos demarcadores do desenvolvimento. 

Neri (1991) assinala que disso resulta um senso pessoal de ciclo normal ou 

esperado, ligado ao autoconceito e que permite às pessoas um grau de 

ajustamento, além de apontar os comportamentos aceitáveis para os indivíduos em 

uma dada fase do ciclo vital. Esses fenômenos culturais permitem a construção de 

um roteiro para uma vida normal e esperada, criando previsibilidade e reduzindo a 

incerteza; tornando-se referencial para a avaliação do progresso individual e, 

quando as mudanças na vida ocorrem de acordo com o esperado, a existência do 

roteiro impede que elas sejam vivenciadas como crises. 

Antigamente, a aposentadoria representava o término das atividades laborais 

ou o fim do trabalho remunerado com a chegada da velhice, que era vinculada à 

ideia de pobreza e incapacidade produtiva. Contudo, a experiência contemporânea 

tem expressado um movimento inverso, em que o vínculo entre velhice e 

aposentadoria tende a se dissolver, apresentando uma nova etapa no curso da vida, 

expressa pela ideia da “terceira idade”. Esse conceito surge em virtude da ampliação 

do trabalho assalariado para outras camadas da sociedade, o que representa níveis 

de aspirações mais elevados para o consumo, redirecionando a função da 

aposentadoria que, inicialmente, objetivava prover a velhice dos mais pobres. Trata-

se, portanto, da realidade contemporânea da aposentadoria precoce, que tem 

levado um contingente de pessoas relativamente jovens a se aposentar, dissociando 

cada vez mais a aposentadoria da velhice e criando novas terminologias para 

agrupar as faixas de idade (DEBERT, 1999). 
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4. TRILHANDO UMA ANÁLISE: AS FASES DA PESQUISA 

 

Neste capítulo, descrevemos o percurso metodológico desenvolvido nesta 

pesquisa, a abordagem adotada, os colaboradores que participaram do processo, a 

coleta e a análise dos dados. 

Pesquisar é uma atividade que exige disciplina, rigor e fidedignidade no 

levantamento e no trato dos dados obtidos. A execução de uma pesquisa é 

permeada por uma série de aspectos, como o interesse do pesquisador, sua 

disponibilidade para realizar a pesquisa e sua ligação com o objeto de estudo. 

Assim, é importante que o pesquisador esteja motivado, orientado por um professor 

disposto a entender e auxiliá-lo no processo de pesquisa. Umberto Eco recomenda:  

  

1) Que o tema responda aos interesses do candidato (ligado tanto ao 
tipo de exame quanto às suas leituras, sua atitude política, cultural ou 
religiosa); 2) Que as fontes de consulta sejam acessíveis, isto é, 
estejam ao alcance material do candidato; 3) Que as fontes de 
consulta sejam manejáveis, ou seja, estejam ao alcance cultural do 
candidato; 4) Que o quadro metodológico da pesquisa esteja ao 
alcance da experiência do candidato (ECO, 2006, p. 6). 

 

Severino (2000) afirma se tratar de uma relação de enriquecimento recíproco. 

O papel do orientador deve estar, desde o primeiro momento, bem explicitado para 

os dois sujeitos envolvidos nesse processo. Se, por um lado, o orientador é 

corresponsável pelo trabalho, seu orientando deve desenvolver uma autonomia 

científica ao produzir seu trabalho, amadurecendo seu projeto a partir de sua própria 

experiência intelectual e científica que, segundo o autor, é construída com dedicação 

e trabalho sistemático. 

A opção por determinado tema não surge espontaneamente, mas resulta da 

inserção do pesquisador na sociedade. A forma de olhar o objeto de estudo está 

vinculada historicamente à posição do pesquisador e às correntes de pensamentos 

existentes. Nesse sentido, é fundamental para o início do trabalho de pesquisa ter 

clareza do que será estudado, qual será o objeto de estudo, para então definir a 

abordagem metodológica que será adotada (GOLDENBERG, 2005). 
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Assim, decidiu-se, neste estudo, pelo uso da pesquisa qualitativa que, 

segundo Chizzotti (2005, p. 79), 

 

parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo 
real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, 
um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 
sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, 
mas é parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os 
fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado 
inerte e neutro; está possuído de significados e relações que sujeitos 
concretos criam em suas ações. 

 

Ao realizar uma pesquisa, deve-se garantir que os resultados sejam os mais 

próximos possíveis do que de fato as pessoas desejariam expressar. Dentro das 

abordagens qualitativas, a técnica mais apropriada pareceu ser a história de vida, 

posto que ela é um:  

  

instrumento de pesquisa que privilegia a coleta de informações 
contidas na vida pessoal de um ou vários informantes. Pode ter a 
forma literária biográfica tradicional como memórias, crônicas [...] e 
pode ter também a forma autobiográfica, em que o autor relata suas 
percepções pessoais, os sentimentos íntimos que marcaram sua 
experiência ou os acontecimentos vividos no contexto da sua 
trajetória de vida (CHIZZOTTI, 2005, p. 95). 

 

4.1. História de Vida como Método de Pesquisa 

 

A história de vida como metodologia começou a ser utilizada no início do 

século XX (1918-1920) por sociólogos como Willian Thomas e Florian Znaniecki, 

ambos pertencentes à escola de Chicago, e produziram uma obra monumental, com 

mais de 2.200 páginas, distribuídas em cinco volumes.  

Para fundamentar seus estudos, os autores utilizaram-se de diversos 

materiais coletados, como cartas trocadas entre as famílias que foram para os 

Estados Unidos e as que ficaram na Polônia, recortes de jornais, diários, enfim, tudo 

o que pudesse testemunhar as dimensões subjetivas dessa comunidade de 
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camponeses imigrantes, além do relato autobiográfico de um imigrante polonês em 

Chicago, que ocupou um volume inteiro da obra de Thomas e Znaniecki.  

Goldenberg (2005, p. 28) elucida que 

 

Essa autobiografia foi cotejada com outras fontes como cartas 
familiares, jornais diários e arquivos. Aplicando um dos princípios do 
interacionismo simbólico, dois pesquisadores acreditavam que, 
através do registro da vida de um imigrante, poderiam penetrar e 
compreender por dentro o seu mundo. 

 

Segundo a autora, a preocupação na pesquisa qualitativa é com o indivíduo 

e com seus ambientes sociais, não devendo o pesquisador impor limites ou 

controle de qualquer espécie. Esse tipo de pesquisa encontra no ambiente a fonte 

direta de dados, e o pesquisador aparece como um instrumento importante. 

Distingue-se pela obtenção de dados descritivos e pelo contato direto do 

pesquisador com a situação estudada.  

Uma pesquisa que priorize a informação do entrevistado demanda uma 

aproximação entre o pesquisador e os pesquisados, para que se estabeleça uma 

relação de confiança, e não uma simples busca de informações. Os dados obtidos 

são descrições detalhadas, fornecidas pelos indivíduos e dão a conhecer seu mundo 

e sua forma de pensar. O fato de não serem padronizáveis obriga o pesquisador a 

adotar uma postura flexível e criativa, no momento de coletá-los e de analisá-los, 

pois, “não existindo regras precisas e passos a serem seguidos, o bom resultado da 

pesquisa qualitativa depende da sensibilidade, intuição e experiência do 

pesquisador” (GOLDENBERG, 2005, p. 53). 

Assim, o pesquisador precisa aprender a olhar cientificamente, pois a 

pesquisa é um processo, e não se podem prever todas as suas etapas. Por isso, 

para Goldenberg (2005, p. 13), “ela exige criatividade, disciplina, organização e 

modéstia [...] o pesquisador está sempre em estado de tensão, porque sabe que seu 

conhecimento é parcial e limitado − o possível para ele”. 

Também faz parte da metodologia das histórias de vida entender as 

expressões usadas pelos sujeitos pesquisados, pois, mesmo falando todos o mesmo 
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idioma, as diferentes linguagens indicam a necessidade de um esforço para se 

compreender o raciocínio do outro.  

Na metodologia das histórias de vida, usa-se a narrativa, em que, segundo 

Josso e Delory-Momberger, existe uma relação de formação entre o narrador e o 

ouvinte − e a narrativa vai se transformando na experiência daqueles que ouvem a 

história. Isso concorre para a autoformação e a autonomia, processos que se 

desenvolvem ao longo do caminho. Quem conta um fato tem a oportunidade de 

refletir sobre ele quando o faz, pois não se trata de um simples relato, mas de uma 

reflexão sobre o que se está relatando, “um movimento de concordância-

discordância” (DELORY-MOMBERGER, 2006, p. 362). 

Neste caso, mais importante do que o número de entrevistados é o 

aprofundamento que se consegue com cada um deles. Quando se usa o método da 

história de vida, trabalha-se com a história contada por quem a vivenciou, e, para o 

pesquisador, o que importa é exatamente o ponto de vista desse sujeito, a ideia é 

compreender essa narrativa conforme ela foi contada e vivida pelo entrevistado. 

Segundo Souza (2005), as pesquisas de abordagem autobiográfica e histórias 

de vida na área de educação têm se pautado principalmente a partir dos estudos de 

Nóvoa (1988, p. 116): 

 

As histórias de vida e o método (auto) biográfico integram-se no 
movimento actual que procura repensar as questões da formação, 
acentuando a idéia que “ninguém forma ninguém” e que “a 
formação é inevitavelmente um trabalho de reflexão sobre os 
percursos de vida.”  

 

A abordagem autobiográfica abre espaço para a prática reflexiva em um 

movimento de investigação-formação que dá destaque à “importância da abordagem 

compreensiva e das apropriações da experiência vivida, das relações entre 

subjetividade e narrativa como princípios, que concede ao sujeito o papel de ator e 

autor de sua própria história” (SOUZA, 2006, p. 23).  

De acordo com Passeggi, (2006), o processo de escrita autobiográfica 

representa o lugar/tempo privilegiado para a articulação e reconstrução de saberes. 

Ao discutirem os processos de construção dos memoriais acadêmicos, tomando-os 
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como “produto” e como “processo”, ressaltam a narrativa autobiográfica como “lugar 

de reconstrução de saberes profissionais e identitários”. 

Assim, no exercício de reflexão retrospectivo e prospectivo, o sujeito pode 

identificar por meio da memória e da história de vida em formação, acontecimentos, 

fatos, atitudes formadoras, e passar a agir conscientemente sobre o seu processo 

de formação, tornando-o presente. Nesse sentido, as histórias de vida narradas, 

orais e escritas, apresentam efeitos formadores na medida em que possibilitam a 

construção de conhecimento e a ressignificação de saberes e atitudes (DOMINICÉ, 

1988; JOSSO, 2004; PASSEGGI, 2006; PINEAU, 2001). 

A narrativa dos professores entrevistados foi coletada por intermédio de 

entrevista que, segundo Szymanski (2010), é um momento de encontro entre 

pessoas que procuram informações a respeito de um determinado tema. 

Independentemente do tipo de entrevista escolhido pelo investigador, encontrar-se-á 

certo grau de intencionalidade e interação social como aspectos fundamentais do 

processo de organização e construção, tanto das perguntas realizadas pelo 

entrevistador, como das narrativas do entrevistado.  

Revela que a entrevista face a face é fundamentalmente uma situação de 

interação humana, visto que estão em jogo as percepções do outro e de si, 

expectativas, sentimentos, preconceitos, interpretações e constituição de sentido 

para os protagonistas. Quem pesquisa tem uma intencionalidade que não se resume 

só à busca de informações, mas pretende criar uma situação de confiança para que 

o entrevistado torne-se mais receptivo, ou seja, pretende passar uma imagem de 

credibilidade, de maneira que o interlocutor se sinta à vontade e colabore, trazendo 

dados relevantes para sua pesquisa. 

Neste caso, foi utilizada a entrevista semiestruturadas que, segundo Trivinõs 

(1987), favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, como também a 

explicação e compreensão de sua totalidade, além de manter a presença consciente 

do pesquisador no momento da coleta de informações. 
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4.2. Colaboradores da Pesquisa 

 

Na seleção do público-alvo de uma entrevista de pesquisa, deve-se 

considerar alguns aspectos segundo Vidigal (1994, p. 10): 

 

Uma amostra significativa apresentará traços e características 
semelhantes aos da população-alvo que se pretende atingir. Em 
inquéritos com finalidade não-estatística, por meio de técnica de 
entrevista, a constituição de uma amostra representativa tem 
escasso significado.: a “amostra-ideal” de entrevistados será aquela 
que proporcionar dados mais fiáveis e significativos, observando-se, 
segundo o tipo de fenômeno ou tema a abordar, ter em conta 
critérios de repartição geográfica (países, regiões, cidade, campo, 
etc.), de repartição sexual (homens, mulheres), de repartição etária 
(infância, juventude, idade adulta, meia-idade, terceira-idade, etc.), 
de repartição profissional ou habilitações escolares, etc., é 
importante que se definam alguns critérios desse tipo para a seleção 
da amostra de pessoas a entrevistar, ainda que seja impossível (e, 
por vezes, inconveniente) adaptar um critério único até porque há 
que privilegiar as vivências pessoais...” deve-se procurar garantir 
alguma homogeneidade de testemunhas, criando-se assim, alguma 
“representatividade”. Mas nunca se sabe garantidamente quem será 
um bom informador. 

 

Foram entrevistados seis professores universitários, identificados nessa 

pesquisa como PA (Professor Aposentado), sendo três mulheres com idades entre 

51 e 53 anos e três homens, com idades entre 64 e 74 anos, escolhidos por 

facilidade de acesso e disponibilidade para participação no estudo, considerando os 

aspectos de homogeneidade e que atendessem a dois critérios: 

1) Que fossem aposentados (independentemente de tempo ou idade) 

2) Que estivessem atuando como professores no Ensino Superior Privado 

Em relação ao estado civil dos entrevistados, três professores são casados, 

uma é divorciada, uma é solteira e um é viúvo. Quanto aos estados e região de 

origem no Brasil, os professores entrevistados estão assim distribuídos: 04 são da 

região sudeste (São Paulo) e 01 da região nordeste (Ceará). Apenas um professor, 

não é brasileiro, nasceu no Marrocos.  
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Tabela 1 – Dados pessoais dos entrevistados 

PROFS SEXO IDADE ESTADO CIVIL NATURALIDADE 

PA1 F 51 Solteira São Paulo 

PA2 F 53 Casada São Caetano 

PA3 M 72 Viúvo Marrocos 

PA4 M 64 Casado Santos 

PA5 F 53 Divorciada Ceará 

PA6 M 74 Casado São Paulo 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quando se aposentaram, os professores tinham entre 48 e 56 anos de idade, 

com tempo de carreira variando de 30 a 34 anos.  

Dois professores se aposentaram na rede pública estadual e atualmente 

trabalham em IES privada – São Paulo. Um professor se aposentou na IES pública9 

e trabalha em uma IES privada na região do ABC. Três docentes, quando se 

aposentaram, atuavam no ensino superior privado e em empresas privadas de 

outros segmentos. Atualmente trabalham em IES privada, na região do ABC. 

O tempo em que estão aposentados é de 02 a 22 anos, sendo que o tempo 

menor é para as mulheres, de 2 a 5 anos, contra de 16 a 22 para os homens. 

Os docentes entrevistados trabalham em diferentes Instituições, salvo os 

professores (PA3 e PA6) que trabalham na mesma Instituição. 

 

 

 

 

 

                                            

9  Foram contatados 03 professores aposentados pela IES pública, contudo somente 01 professor se 
disponibilizou em conceder a entrevista. 
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Tabela 2 – Dados profissionais dos entrevistados 

PROFS SEXO 
IDADE COM 

QUE SE 
APOSENTOU 

TEMPO   
DE 

CARREIRA 

ÁREA DE 
ATUAÇÃO 

QUANDO SE 
APOSENTOU 

TEMPO DE 
APOSENTADO/A 

ATIVIDADE 
ATUAL 

PA1 F 50 32 
Professora 

Rede Pública 
Estadual 

2 
Prof. IES 

Privada São 
Paulo 

PA2 F 48 30 

Professora 
Ens. Superior 

Privado                                            
Empresa 
Privada 

5 
Prof. IES 

Privada ABC 

PA3 M 50 34 

Professor Ens. 
Superior 
Privado                                            

Empresa 
Privada 

22 
Prof. IES 

Privada ABC 

PA4 M 48 30 

Professor Ens. 
Superior 
Privado                                            

Empresa 
Privada 

16 
Prof. IES 

Privada ABC 

PA5 F 50 32 
Professora 

Rede Pública 
Estadual 

3 
Prof. IES 

Privada São 
Paulo 

PA6 M 56 30 
Professor Ens. 

Superior 
Público 

18 
Prof. IES 

Privada ABC 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quanto a formação acadêmica, três professores têm Doutorado, sendo que 

um deles o fez fora do país. Dois professores têm o mestrado, e uma professora 

está cursando o Mestrado. O tempo de experiência no magistério dos professores é 

de 10 a 47 anos. 
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Tabela 3 – Dados acadêmicos dos entrevistados 

PROFS SEXO FORMAÇÃO 
TEMPO DE 

MAGISTÉRIO 

PA1 F 
Pedagogia 

Espec. Direito Educacional 
Mestrado em Educação (*) 

20 anos 

PA2 F 
Psicologia 

Mestrado e Doutorado em 
Comunicação 

10 anos 

PA3 M 

Contabilidade/Economia 
Espec. Economia 

Mestrado e Doutorado em 
Educação 

20 anos 

PA4 M 
Administração 

Mestrado em Administração 
30 anos 

PA5 F 
Pedagogia 

Espec. Psicopedagogia 
Mestrado em Educação 

30 anos 

PA6 M 
Direito e Ciências Sociais 

Mestrado C. Política 
Doutorado em Sociologia 

47 anos 

 (*) cursando 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.3. Coleta dos Dados 

 

A partir do contato com os professores, iniciou-se o processo da entrevista, 

cujo procedimento foi simples, necessitando-se considerar a questão da confiança 

que precisa ser transmitida. Uma forma de explicitar essa credibilidade constituiu na 

apresentação da pesquisa: foram explanados os objetivos e a utilização em que 

seria empregada (dissertação de Mestrado) e solicitada permissão para que fosse 

gravada, observada a garantia de sua privacidade e sigilo de sua identidade. 

Posteriormente, foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE, ver Apêndice A), para que fizessem a leitura do tema, dos objetivos e dos 

eixos norteadores da investigação.  
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Para Vidigal (1994), existe um abismo entre um questionário rígido e uma 

entrevista livre, porque o primeiro está direcionado à clareza dos objetivos e a uma 

dimensão comparativa dos dados coletados entre as diferentes testemunhas. Sendo 

aplicado de maneira restritiva, perdem-se muito a importância e a “substância”, 

sendo que o resultado global poderá ser muito vazio de conteúdo. Em contrapartida, 

a entrevista propicia a expressão livre e a recolha de dados pessoais significativos, 

dessa maneira, tornam-se mais ricas e expressivas as narrativas das vivências, 

entretanto, necessita-se de tempo e de homogeneidade dos objetivos e da 

possibilidade de comparar os dados.  

Com o objetivo de homogeneizar os aspectos a serem analisados nos 

depoimentos dos professores, foram elaboradas algumas questões: 

 

1) Conte-me sobre sua trajetória profissional. 

2) Qual a sua definição sobre trabalho e qual é o lugar que ele ocupa na sua vida? 

3) Você sente satisfação, motivação e reconhecimento no seu trabalho? 

4) Você sempre trabalhou em escola privada? 

5) Com quantos anos de carreira você se aposentou? 

6) Quantos anos de idade você tinha? 

7) Na sua opinião, o que significa se aposentar? 

8) Você desejou a aposentadoria? 

9) Como você descreveria o momento da sua aposentadoria? 

10)  Você teve dúvida em ficar aposentada ou continuar trabalhando? 

11)  Qual a sua percepção sobre o envelhecimento? 

12)  Na sua concepção, aposentar significa envelhecer? 

 

Tratando-se de uma pesquisa qualitativa, os aspectos subjetivos precisam ser 

respeitados quanto ao seu tempo e quanto ao seu valor. Para Demartini (1999, p. 35),  

  

a coleta de depoimentos não deveria seguir nenhum roteiro rígido: 
Verificamos que a postura mais “aberta” e o “modo” de formular as 
questões nos momentos “certos” depende não só da experiência do 
pesquisador, mas também do conjunto de conhecimentos que ele vai 
acumulando ao longo do processo da pesquisa; por este motivo, é 
muito difícil estabelecer um roteiro único a ser seguido em várias 
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entrevistas, pois a “cabeça” do pesquisador que fez a primeira 
entrevista ou segunda entrevista é diferente daquela que vai a quinta, 
a décima, ou a vigésima entrevista. É um processo cumulativo, que 
resulta da escuta atenta, da reflexão sobre as informações que vão 
sendo colocadas e que implicam em novos questionamentos nas 
entrevistas subsequentes. Sem contar que nunca se sabe a priori “o 
que” vai ser contado em cada nova entrevista, nem “como” vai ser 
contado. Estas questões são fundamentais na discussão deste tipo 
de abordagem com a qual trabalhamos, pois de certo modo 
determinam o tipo de conhecimento a que se pode chegar: se a 
entrevista for mais padronizada, pode-se obter um conhecimento que 
responde às indagações do pesquisador, mas que não lhe permite 
entrever outros aspectos também importantes, que o entrevistado 
poderia lhe colocar. (1999, p. 35). 

           

Os professores foram entrevistados individualmente em horários previamente 

agendados. As entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra (Apêndice B). 

A relação que se estabelece no processo de entrevista influencia o 

pesquisador, possibilitando uma ampliação de conhecimentos sobre o tema 

pesquisado. Nesse sentido, tomou-se o cuidado de respeitar a espontaneidade dos 

professores entrevistados, interrompendo a gravação de acordo com o que era 

permitido ser gravado. 

Por meio da análise dos dados, buscou-se compreender como os professores 

responderiam e definiriam as questões elencadas neste estudo, visando à 

confirmação ou não dos pressupostos teóricos apresentados, que serão discutidos 

no próximo capítulo.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste último capítulo, serão apresentadas as análises dos dados coletados 

nas entrevistas com os professores, que foram separados em três grupos nomeados 

como: professores aposentados Rede Estadual, professores aposentados IES 

privada e professor aposentado IES pública. 

Para a análise dos dados, foram trabalhados os trechos dos relatos coletados 

e colocados em temas ou subtemas, com alguns recortes agrupando de acordo com 

as categorias formadas. De acordo com Demartini (2001), esta medida possibilita 

uma visão mais aprofundada das questões a serem analisadas. 

 

5.1. Categorias de Análise 

  

Foram construídas três categorias para análise com os seguintes temas:  

1) trajetória laboral; 2) sentido e significado do trabalho; 3) sentimentos quanto a 

aposentadoria e sua relação com o envelhecimento São destacadas em negrito 

dentro dos temas as unidades de significados. Para a organização, compreensão e 

sistematização dos dados, foram utilizadas tabelas na seleção dos temas. Além das 

entrevistas semiestruturadas, foram consideradas, na análise dos conteúdos, 

depoimentos informais ocorridos com os professores. Conforme já mencionado, os 

entrevistados foram divididos em três grupos, assim essa mesma divisão será 

considerada para as tabelas apresentadas. Passamos à primeira tabela, que se 

refere ao primeiro tema: Trajetória Laboral. 
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Tabela 4 – Trajetória Laboral –  Professores Aposentados (Rede Estadual, Privada e Pública) 

ENTREVISTADOS Tema: Trajetória Laboral  

Professores 
Aposentados –                           
Rede Estadual 

Atua há 32 anos na educação, foi professora e diretora escola estadual, 
cursou pedagogia, pós em direito educacional, está cursando mestrado em 
educação                                                                                
[...] eu participava de grêmio estudantil, [...] e aí foi nascendo o olhar pra essa 
profissão de professor. Eu achava que essa profissão podia transformar as 
pessoas. E as pessoas transformadas podia transformar a sociedade. (PA1) 

Começou a trabalhar com 18 anos na rede infantil, depois migrou para a 
Prefeitura, fez concurso e trabalhou como coordenadora pedagógica,fez 
Pedagogia e mestrado em Educação  
[...] eu me efetivei na prefeitura de São Paulo como professora de Educação 
Infantil, [...] eu fiz um concurso pra coordenador pedagógico e pra diretor de 
escola [...] No final dos anos 90 eu fui convidada pra fazer parte de uma 
equipe da secretaria municipal de educação, [...] trabalhei na coordenadoria 

por quase dez anos. (PA5) 

Professores 
Aposentados – IES 

Privado 

Trabalha desde 13 anos, foi manicure, telefonista e consultora clínica, formada 
em Psicologia com mestrado e doutorado em comunicação.  
[...] aí eu comecei a trabalhar muito cedo. De treze pra catorze anos eu 
comecei a trabalhar como telefonista, só que antes disso eu era manicure, 
desde os onze anos    
[...] fui fazer o meu mestrado [...]. Nesse período eu também já não era mais 
telefonista, e em seguida fui fazer o meu doutorado, assim que finalizei o 
mestrado, eu fiz o meu doutorado. Tô na vida acadêmica desde 2006. (PA2) 
Começou a trabalhar com 14 anos como office boy. Trabalhou em organização 
de grande porte, trabalha com consultoria. Formado em 
contabilidade/economia com Mestrado em Controladoria e Contabilidade 
Estratégica e mestrado em Educação  
[...] Bom, eu comecei com catorze anos, eu trabalhava como office boy, certo? 
Naquela época, era uma época dura porque, na realidade, nós tínhamos 
chegado ao Brasil um ano antes disso   
[...] eu fiz o mestrado em Educação. Mestrado em Controladoria e 
Contabilidade Estratégica. E aí fazendo isso eu comecei a dar aulas, certo? É 
isso. (PA3) 
Trabalhou como estagiário, auxiliar de escritório e em empresas de 
exportação. Formado em Administração com mestrado na mesma área. 

[...] eu entrei aqui pra (se referindo a faculdade), mas antes de entrar para a 
(...) eu comecei a fazer o mestrado em 1982. Eu fui concluir esse mestrado no 
ano de 2002, [...]. Então, a minha intenção nunca foi ser professor, fui 
professor para substituir um colega que mudou de faculdade..., mas eu não fui 
preparado, eu não tinha esse objetivo de exercer essa função. (PA4) 

Professor 
Aposentado – IES 

Pública 

Sempre trabalhou como professor universitário, se formou em direito e 
Ciências Sociais, com mestrado em Ciência Política e Doutorado em 
Sociologia.   
[...] eu fiquei hesitando entre entrar na carreira judiciária ou completar os meus 
estudos em Ciências Sociais e tentar a carreira do magistério. [...]concurso pra 
procurador da prefeitura em 1967 e fui aprovado, [...] a UNICAMP tava sendo 
formada, [...] fui convidado pra ser professor da primeira turma da UNICAMP, 
professor de Ciência Política. [...] me propunham ser contratado e 
imediatamente projetar um doutorado no exterior, porque não havia doutorado 
ainda aqui [...]preferi ser professor a ser procurador da prefeitura. E não me  
arrependi. (PA6). 

  

Fonte: Elaborado pela autora 
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A vida profissional dos professores entrevistados desenvolveu-se de forma 

distinta.  

Ao analisar a trajetória profissional do grupo de professores aposentados pela 

rede estadual observa-se que as professoras tinham a intenção de ingressar na vida 

acadêmica, conforme mencionado em suas falas: 

 

eu participava de grêmio estudantil, [...] e aí foi nascendo o olhar pra 
essa profissão de professor. Eu achava que essa profissão podia 
transformar as pessoas. E as pessoas transformadas podiam 
transformar a sociedade.  (PA1) 

 

eu me efetivei na prefeitura de São Paulo como professora de 
Educação Infantil, [...] eu fiz um concurso pra coordenador 
pedagógico e pra diretor de escola [...] no final dos anos 90 eu fui 
convidada pra fazer parte de uma equipe da secretaria municipal de 
educação, [...] trabalhei na coordenadoria por quase dez anos.     
(PA5) 

 

É possível confirmar a intenção pela docência, devido a formação das 

professoras na área da educação, haja vista que, a PA1 fez o Magistério, Pedagogia 

e está cursando o mestrado em Educação. O mesmo acontece com a PA5, que 

cursou Pedagogia e o mestrado em Educação. 

Podemos considerar uma característica diferenciada destas professoras, que 

possuem a formação inicial na área da Educação, e que tiveram a oportunidade de 

articular informações teóricas e práticas em relação ao ensino e a aprendizagem 

para diferentes níveis de ensino, atuando desde a educação infantil ao ensino 

fundamental. Vivenciar tal realidade pode ter motivado o ingresso dessas docentes 

para atuação do ensino superior. 

De modo semelhante podemos confirmar a intenção da trajetória laboral 

acadêmica pelo professor aposentado pela IES- pública, evidenciado em sua fala: 

 

fui convidado pra ser professor da primeira turma da UNICAMP, 
professor de Ciência Política. [...] preferi ser professor a ser 
procurador da prefeitura. E não me arrependi. (PA6). 
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O professor entrou na Universidade, no momento de sua criação, mediante 

convite, o que propiciou para o docente a oportunidade de cursar o doutorado fora 

do país. 

Para Pimenta (1999), os saberes necessários ao ensino são reelaborados e 

construídos pelos professores e, nesse confronto, há um processo coletivo de troca 

de experiências entre seus pares, o que permite que os professores, a partir de uma 

reflexão na prática e sobre a prática, possam constituir seus saberes necessários ao 

ensino. 

O grupo de professores aposentados pela IES-privada iniciou a trajetória 

laboral de forma prematura 

 

Aí eu comecei a trabalhar muito cedo. De treze pra catorze anos eu 
comecei a trabalhar como telefonista, só que antes disso eu era 
manicure, desde os onze anos (PA2) 

 

Bom, eu comecei com catorze anos, eu trabalhava como office boy, 
certo? Naquela época, era uma época dura porque, na realidade, nós 
tínhamos chegado ao Brasil um ano antes disso. (PA3) 

 

Podemos observar que a trajetória desses professores não foi direcionada 

voluntariamente para a carreira acadêmica, provavelmente para ingressarem no 

campo da educação tiveram que trilhar uma trajetória de qualificação para a 

docência de forma gradativa. 

 

fui fazer o meu mestrado [...]. Nesse período eu também já não era 
mais telefonista, e em seguida fui fazer o meu doutorado, assim que 
finalizei o mestrado, eu fiz o meu doutorado. Tô na vida acadêmica 
desde 2006. (PA2) 

 

eu fiz o mestrado em Educação. Mestrado em Controladoria e 
Contabilidade Estratégica. E aí fazendo isso eu comecei a dar aulas, 
certo? É isso. (PA3) 

 

mas antes de entrar para a (...) eu comecei a fazer o mestrado em 
1982. Eu fui concluir esse mestrado no ano de 2002, [...]. (PA4) 
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Na fala do PA4, fica evidente, que nunca teve a intenção de ser professor. 

 

Então, a minha intenção nunca foi ser professor, fui professor pra 
substituir um colega que mudou de faculdade..., mas eu não fui 
preparado, eu não tinha esse objetivo de exercer essa função. (PA4) 

 

Saviani (1996, p. 145) alerta para o fato de que o educador é aquele que 

educa, por conseguinte, precisa saber educar, precisa aprender, precisa ser 

formado, precisa ser educado para ser educador, precisa dominar os saberes 

implicados na ação de educar. Sobre essa questão, o autor afirma que se invertem 

os termos da questão: “em lugar de os saberes determinarem a formação do 

educador, é a educação que determina os saberes que entram na formação do 

educador”. Sua afirmativa contribui para a premissa de que o professor/educador 

precisa ter uma visão de mundo, uma concepção de educação, de ensino, e que 

essas concepções determinam os tipos de saberes que deverão ser mobilizados em 

uma determinada situação em sala de aula, bem como também fora dela.  

Passamos para o segundo tema de análise: sentido e significado do trabalho. 
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Tabela 5 – Sentido e significado do trabalho / professores aposentados Rede Estadual 

ENTREVISTADOS Tema: Sentido e Significado do Trabalho 

Professores 
Aposentados – Rede 

Estadual 

[...] primordial. [...] promove vida. Não é só uma questão de 
produção de bens, ou produção capital, é algo que além de me 
manter, em termos capitais, [...]. A minha vida é permeada pelo 
trabalho, Sempre me senti motivada, né, especificamente no caso 
da minha atividade que é o magistério [...] fui supervisora. [...] não 
gostei muito de ser supervisora [...] ser professora no ensino 
superior, é uma coisa que eu me identifico muito. Isso me dá muito 
prazer. (PA1)  

[...] trabalho é objetivo, as pessoas [...] precisam se manter. Então, 
eu considero trabalho não necessariamente [...] uma função 
remunerada. [...] o trabalho pra mim eu acho que ele está em 
segundo plano na minha vida, né? [...] família tá antes de mim 
mesma, e aí depois da minha família realmente vem o meu 
trabalho...” 
[...], sinto muito prazer. O trabalho ele ocupa um lugar 
importante na minha vida, [...] sinto reconhecimento...” [...] não 
... todos os dias, mas em algum momento sim, eu acho que sim.                      
(PA5) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O trabalho é uma atividade efetiva para homens e mulheres e recebe 

diferentes definições e significados em diferentes épocas, culturas e pode variar de 

pessoa para pessoa.  

Analisando o sentido atribuído ao trabalho para o grupo dos professores 

aposentados pela Rede Estadual (Tabela 5), observa-se que PA1 destaca o trabalho 

como primordial em sua vida, fonte de motivação e prazer. E, embora tenha a 

ciência da importância do trabalho para se manter, este não é o fator principal: 

 

Trabalho pra mim é algo primordial. A definição dele é vida. O 
trabalho é aquilo que promove vida. Não é só uma questão de 
produção de bens, ou produção capital, é algo que além de me 
manter, em termos capitais, ele também me dá um grande prazer. 
Ele ocupa um papel fundamental na minha vida, é um papel muito 
importante. A minha vida é permeada pelo trabalho, eu gosto do 
trabalho (PA1). 
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Provavelmente esta concepção pode estar vinculada ao que é apontado por 

Giddens (2005), que, para algumas pessoas, o trabalho ocupa um espaço maior da 

vida do que qualquer outro tipo de atividade mesmo que ela seja maçante. O que 

talvez possa ser considerado também em relação a PA1 quando menciona “não 

gostei muito de ser supervisora”, ratificando, assim, sua percepção sobre o trabalho 

que, mesmo exercendo uma função da qual não gostava, não anulou este seu 

sentimento, conforme relato: 

 

Sempre. Sempre me senti motivada, né, especificamente no caso 
da minha atividade que é o magistério, tanto enquanto professora 
na educação fundamental, quanto como gestora, [...] não gostei 
muito de ser supervisora. E gosto muito de ser professora no ensino 
superior, é uma coisa que eu me identifico muito. Isso me dá muito 
prazer (PA1). 

 

O significado do trabalho apresenta suas particularidades e o que direciona o 

sentido atribuído está relacionado à história vivida de cada pessoa. Este sentimento 

já não transcorre no relato da PA5, que considera o trabalho como objetivo de vida, 

o qual não precisa estar vinculado a uma remuneração. 

 

Então, eu acho que o trabalho é objetivo, as pessoas podem 
ocupar o seu tempo ganhando dinheiro, porque de certa forma 
precisam se manter, mas eu acho que acima de tudo as pessoas 
precisam ter objetivo na vida, de repente ocupar o tempo, não 
necessariamente numa função remunerada, mas eu acho que 
trabalho é objetivo (PA5). 

 

Pode-se compreender o objetivo mencionado pela entrevistada, ao observar 

sua trajetória de formação acadêmica, pode-se ensejar que tal fato lhe propiciou 

oportunidades de carreira efetivadas ao longo do tempo, e que denotam sua 

objetividade, construída para alcance do que projetou em sua vida profissional. Fato 

este que pode ser evidenciado por Brief e Nord (1990), ao identificaram que o 

trabalho pode ser definido de várias maneiras, contudo há um único elemento que 

reúne os múltiplos significados do que é trabalho: uma atividade com objetivo. 

Outro dado relevante a ser considerado no relato da PA5 é que a família está 

em primeiro plano. Entende-se que tal colocação não deve ser considerado como 
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algo negativo e, sim, um posicionamento acerca de sua objetividade frente ao que o 

trabalho lhe representa. Mas, ao relatar que “a família está antes de mim mesma”, 

pode-se ensejar que em algum momento de sua trajetória, a entrevistada não pôde 

dedicar-se a sua família como desejava e que hoje consegue administrar este tempo 

em função de atuar no ensino superior. 

A esse respeito, podemos citar a pesquisa realizada por Williams, Morea e 

Ives (1975), que, ao investigar em qual nível de relevância a família e a religião eram 

colocadas em relação ao trabalho, a família apareceu como mais importante. 

Convém destacar que, embora a família seja priorizada, em nenhum 

momento o trabalho é comparado ao sentimento de sofrimento ou insatisfação, ao 

contrário disso PA5 demonstra a sua importância e o quanto lhe dá prazer. “Bom, eu 

sinto sim, sinto bastante prazer, sinto muito prazer. O trabalho ele ocupa um lugar 

importante na minha vida, sempre ocupou, e eu sinto prazer...” 

Apresentadas as análises de conteúdo do grupo de professores aposentados 

da Rede Estadual, passamos para a análise do segundo grupo composto pelos 

professores aposentados IES privada, conforme Tabela 6: 
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Tabela 6 – Sentido e significado do trabalho / professores aposentados – IES privada 

ENTREVISTADOS Tema: Sentido e Significado Trabalho 

Professores 
Aposentados – IES 

Privado 

Então, trabalho é algo que eu sempre gostei. [...] minha trajetória já 
deu pra perceber, né? [...] através do trabalho nós conquistamos 
muitas coisas, ... desenvolvimento pessoal. [...], eu sempre 
busquei trabalho [...] voluntários, outros remunerados, [...] as 
pessoas que encontram o que gostam de fazer, ou encontram prazer 
no que faz, ... O meu reconhecimento parte primeiro de mim. [...] 
satisfeita com o que eu estou desenvolvendo, né? Aí o outro vai ser 
consequência do meu sentimento. Se o outro vai ficar ou não, é 
consequente. (PA2) 

 [...] o trabalho na realidade é... [...] alguma coisa que permite que 
você coma, se vista e more. Fora disso, você tem que estar voltado 
para alguma coisa que te dê prazer. A aula dá prazer. Certo? O fato 
de você dar aula, ministrar aulas, dá prazer. [...] você tem que estar 
voltado para alguma coisa que te dê prazer. A aula dá prazer. 
Certo? O fato de você fazer essa... trazer o ser humano do nada 
para alguma coisa. (PA3) 

É que a família ocupa sempre 100%, não tem como. [...] 
procuramos, quando possível, privilegiar o trabalho. [...] você 
administra uma situação familiar, ... o trabalho atualmente... me 
ocupa 80% do meu tempo, ou pelo menos de preocupação. As 
pessoas privilegiadas [...] fazem do trabalho uma ocupação, 
porque quando faz uma ocupação ela pode ter uma dedicação 
muito grande àquilo que ela está fazendo. [...] trabalho sempre 
exige uma remuneração. Se nós fossemos remunerados pelo 
tempo que nós nos dedicamos ao ensino, nosso salário seria 
altíssimo, então muito do que nós estamos fazendo atualmente não 
tem essa remuneração, nós fazemos por comprometimento e 
por compromisso. Compromisso não só com os alunos, 
compromisso conosco mesmo... [...] trabalho é fundamental, mas 
eu também não me prendo, por exemplo, se um dia eu sair da (...), 
como eu olho o trabalho como ocupação... ocupações que talvez 
não seja remunerada, mas eu vou ter, então eu vou tá ocupado 
em alguma coisa que eu possa ver de útil, e que veja como útil, 
não só pra mim, para outras pessoas também. Então, essa é a 
minha definição de trabalho. (PA4) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Kovács (2002) destaca que o trabalho continua a ser a atividade central que 

estrutura a vida dos indivíduos e da sociedade em geral, pois não é apenas um meio 

de produção de riqueza, mas também de integração social. A autora lembra que o 

trabalho tem sido visto de forma ambígua e complexa: tanto pode ser uma atividade 
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física como intelectual; um ato compulsório como um ato de criação que constitui 

uma fonte de desenvolvimento e de satisfação; um meio de subsistência e, ao 

mesmo tempo, uma forma de autorrealização, de status, de poder e de identidade. 

Refletindo sobre a fonte de desenvolvimento citada pela autora, é possível 

analisarmos a fala da PA2. Fica evidente o valor que atribui ao trabalho, contudo, ao 

mencionar que o trabalho é fonte de desenvolvimento pessoal, nos chama a atenção 

o fato de PA2 não incluir a dimensão organizacional. O que nos leva a pensar sobre 

a possibilidade de conceber que chegou ao auge de sua carreira, a exemplo disso é 

o fato de relatar “eu sempre busquei trabalho [...] voluntários, outros remunerados”. 

Ou seja, a importância do trabalho é tão relevante que não se resume apenas ao 

valor monetário. 

Gorz (1982), anuncia o fim da utopia do trabalho e desenvolve críticas à 

organização trabalhista em decorrência do seu caráter corporativista, afirma que o 

trabalho remunerado irá desempenhar um papel cada vez menos importante na vida 

das pessoas. 

Diferentemente dos demais professores, PA3 tem outra concepção do 

trabalho: “alguma coisa que permite que você coma, se vista e more”. A primeira 

impressão que nos dá em sua fala é que o trabalho está vinculado ao sofrimento. 

No entanto, considerando a nacionalidade do professor, é possível compreender 

que este discurso possa estar relacionado as suas origens. Situação como esta é 

apontada por Albornoz (1994), ao identificar que cada cultura oferece o seu 

significado ao trabalho. 

Podemos também pensar no que é apontado por Garcia, Martin, Rodrigues 

e Peiró (2001), que o trabalho está associado à noção de emprego e ao 

recebimento de um salário que permita a sobrevivência. Além disso, também 

mantém, as pessoas ocupadas, pois ajuda a nortear o sentido de tempo, evitando o 

vazio e a ansiedade. 

No entanto, ao relatar que “Fora disso, você tem que estar voltado para 

alguma coisa que te dê prazer. A aula dá prazer. Certo? ”, faz-nos refletir sobre o 

significado atribuído ao trabalho pelo professor, que parece estar em dúvida se 

realmente o trabalho lhe proporciona prazer. Talvez o final de sua fala nos permita 
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entender a ambiguidade desse sentimento: “O fato de você fazer essa... trazer o ser 

humano do nada para alguma coisa”. 

A impressão que nos dá é que PA3 sente prazer no trabalho somente se 

este tiver um resultado favorável, neste caso a transformação do aluno. Esse 

sentimento foi identificado na pesquisa realizada por Mendes, Chaves, Santos e 

Neto (2006), assinalando uma ambivalência entre prazer, desprazer e sofrimento 

no significado do trabalho docente. 

Talvez haja dificuldade do professor de falar sobre o trabalho, pois, embora 

tenha concedido a entrevista, tentou se esquivar durante ela, que havia sido 

previamente agendada. 

Para Tolfo e Piccinini (2007),  um trabalho que tem sentido é importante, útil e 

legítimo para aquele que o realiza, e apresentam três características fundamentais: 

a) variedade de tarefas que possibilita a utilização de competências diversas, de 

forma que o trabalhador se identifique com a execução; b) um trabalho não-

alienante, de modo que o trabalhador consiga identificar todo o processo, desde sua 

concepção até sua finalização, e perceber seu significado do trabalho, a fim de que 

contribua para o ambiente social, a autonomia, a liberdade e a independência para 

determinar a forma com que realizará suas tarefas, o que aumenta seu sentimento 

de responsabilidade em relação a elas; e c) o retorno (feedback) sobre seu 

desempenho nas atividades realizadas, permitindo ao indivíduo que faça os ajustes 

necessários para melhorar sua performance. 

Passamos para a fala de PA4, que nos traz alguns elementos para análise, 

como na seguinte afirmação: “família ocupa sempre 100%, não tem como”. 

Observamos que, antes mesmo de falar do trabalho, justifica que a família está em 

primeiro lugar, contudo, o que se percebe implicitamente em sua fala no momento 

da entrevista, é que a família não está no centro por uma opção, mas por conta de 

alguma necessidade. Há, por parte do PA4, um sentimento negativo em relação ao 

trabalho: “o trabalho atualmente... me ocupa 80% do meu tempo, ou pelo menos de 

preocupação”. Para PA4, o trabalho só tem sentido quando se trata de uma 

ocupação: 

 “As pessoas privilegiadas [...] fazem do trabalho uma 
ocupação, porque quando faz uma ocupação ela pode ter uma 
dedicação muito grande àquilo que ela está fazendo. ” 
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Este fato se torna evidente na pesquisa de Silva (1996), ao concluir que a 

categoria ocupacional é determinante no processo de atribuição de significado ao 

trabalho. 

Um dado importante na fala de PA4 está relacionado a remuneração, mas 

não no sentido de que valorize somente o trabalho remunerado, mas um 

reconhecimento financeiro pelo que faz. Embora a narrativa do professor seja 

carregada de pesares, é possível observar que o trabalho realizado por ele, por mais 

que não seja prazeroso, é realizado com comprometimento: “nós fazemos por 

comprometimento e por compromisso. Compromisso não só com os alunos, 

compromisso conosco mesmo... [...] trabalho é fundamental. ” 

O que podemos concluir é que, mesmo o trabalho sendo fundamental para 

PA4, só se tornará relevante quando este for desempenhado em uma ocupação que 

lhe traga satisfação. 

No que se refere à natureza do trabalho docente, Tardif e Lessard (2008) 

pontuam que a finalidade do seu trabalho não se materializa em um produto ou uma 

mercadoria, mas na relação que constrói por intermédio de suas aulas com os 

alunos, cuja finalidade educativa é o crescimento e o desenvolvimento do outro. 

Analisados os dados dos professores aposentados das IES privadas, passamos 

para a análise do último grupo, neste caso o professor aposentado IES pública. 

 

Tabela 7 – Sentido e significado do trabalho / professor aposentado – IES pública 

ENTREVISTADO Tema: Sentido e Significado Trabalho 

Professor 
Aposentado – IES 

Público 

[...] O trabalho manual é um trabalho que traz muito sofrimento, 
desgaste [...] vinculado [...] a relação de exploração. O trabalho intelectual 
[...] proporciona muita satisfação psicológica, [...] poupa o trabalhador... Um 
trabalhador intelectual tem a chance [...], desenvolver outras atividades. 
Por exemplo, escrever artigos, livros, cultivar formas de lazer cultural, como 
o cinema, o teatro, a música, etc. [...] digo isso como trabalhador 
intelectual, típico da universidade pública. [...], o fundamental é sempre 
lembrar que são trabalhadores os professores, mas também são 
trabalhadores os caminhoneiros. Absolutamente central [...] não 
estabeleci distinção entre trabalho e lazer. ação cultural. Ou ler um grande 
livro de ficção, ler um livro de ficção sabendo que vai me dar prazer, mas 
dizendo um professor titular não pode deixar de ler esse livro. Então, eu 
nunca estabeleci uma distinção muito clara entre lazer e trabalho. Então, o 
trabalho acabou se tornando central pra mim porque eu não distinguia. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Início a análise da narrativa do (PA6) com as contribuições de De Masi (2000, 

p. 230) 

 

sempre consideramos o trabalho como uma atividade física, 
cansativa e desagradável, que desejamos que acabasse o quanto 
antes. [...] neste caso o trabalho pode ser um prazer, principalmente 
se for “intelectual, inteligente e livre” O trabalho intelectual pode ser 
tão agradável a ponto de não se perceber o esgotamento porque não 
há um desligamento espontâneo. O que não ocorre com o trabalho 
físico, possivelmente porque ele requer uma preparação muito 
menor. 

 

As colocações do autor vêm ao encontro da fala de PA6 ao definir trabalho. 

 

O trabalho intelectual [...] proporciona muita satisfação psicológica, 
[...] poupa o trabalhador... um trabalhador intelectual tem a chance 
[...], desenvolver outras atividades. Por exemplo, escrever artigos, 
livros, cultivar formas de lazer cultural, como o cinema, o teatro, a 
música, etc. [...] digo isso como trabalhador intelectual, típico da 
universidade pública (PA6). 

 

O que se percebe na narrativa de PA6 é o significado, bem como o lugar que 

o trabalho ocupa em sua vida: “Absolutamente central”. 

O que também pode corroborar com as pesquisas realizadas pelo grupo 

MOW, segundo Tolfo e Piccinini (2007), em que os valores relacionados com o 

trabalho se constituem por meio da educação na infância e na adolescência e tem 

efeito durável nas pessoas, como também pela centralidade do trabalho. 

Outra situação apontada pelas autoras está relacionada à centralidade do 

trabalho como um indicador geral da importância pessoal que é dada ao labor, bem 

como do papel vital a ele atribuído, o qual vai adquirindo importância para as 

pessoas, antes que elas integrem a população ativa e ao longo de sua vida 

profissional. Já a centralidade absoluta é obtida com base na avaliação da 

importância do trabalho para a própria vida. 
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Considerando que o objetivo desta pesquisa é investigar o sentido do trabalho 

para os professores aposentados do ensino superior, torna-se relevante 

compreender como ocorreu o processo de aposentadoria para esses docentes e se 

esse momento tem relação com o envelhecimento. 

Assim, como já mencionado no início deste capítulo, foram criadas três 

categorias temáticas, na qual a terceira e última categoria (sentimentos quanto à 

aposentadoria e sua relação com envelhecimento) será analisada a seguir. 

 

Tabela 8 – Sentimentos quanto à aposentadoria e sua relação com envelhecimento / professor 

aposentado – Rede Estadual 

ENTREVISTADOS 
Tema: Sentimentos quanto à aposentadoria e sua relação com 

envelhecimento 

Professores 
Aposentados – Rede 

Estadual 

Aposentar pra mim foi fechar um ciclo. Apesar da idade, cinquenta 
anos a gente é uma pessoa jovem, produtiva... sim, desejei a 
aposentadoria, ela foi completamente programada. Ah, foi um 
momento feliz. Foi um momento de dever cumprido. Não, porque 
assim... eu sempre achei que eu ia me aposentar e continuar a 
trabalhar “envelhecimento, ai menina, o envelhecimento é 
terrível”. Não. Não, não penso isso. Eu penso que aposentar 
significa fechar um ciclo e abrir outro ou outras oportunidades, 
dependendo da nossa cabeça, né? (PA1) 

Então, eu acho que estar aposentado é uma questão de direito.  
Bom, em relação à aposentadoria eu precisei, né, eu me preparei 
pra me aposentar, porque eu acho que a aposentadoria é um 
direito. Eu tinha um tempo pra me aposentar, que eu chamo de 
poupança… eu tinha eu tinha idade, então era chegada a hora de 
me aposentar. Não, eu não tive nenhuma dúvida. Eu na verdade, 
eu me planejei pra isso. Então eu não tenho medo de envelhecer, 
eu acho que é uma consequência da vida, Não. Assim, eu acho que 
de maneira geral na sociedade, eu acho que tem um pouco… Tem 
um pouco não, tem bastante essa questão. Mas eu, comigo mesma, 
eu não tenho. Tenho consciência sim da minha idade, não sou 
uma menina, mas eu também como eu disse eu tenho consciência 
de todas as coisas que eu vivi, do que eu aprendi, e é isso. (PA5) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Podemos observar que, o processo de aposentadoria, ocorreu de forma 

planejada e satisfatória para as PA1e PA2, conforme observamos em suas falas 
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Aposentar pra mim foi fechar um ciclo. [...] Sim, desejei a aposentadoria, 
ela foi completamente programada. Ah, foi um momento feliz. Foi um 
momento de dever cumprido. Não, porque assim... eu sempre achei que 
eu ia me aposentar e continuar a trabalhar. Eu penso que aposentar 
significa fechar um ciclo e abrir outro ou outras oportunidades, 
dependendo da nossa cabeça, né? (PA1). 

 

Então, eu acho que estar aposentado é uma questão de direito. Eu 
me preparei pra me aposentar, porque eu acho que a aposentadoria 
é um direito. Eu tinha um tempo pra me aposentar, que eu chamo de 
poupança… eu tinha eu tinha idade, então era chegada a hora de me 
aposentar. Não, eu não tive nenhuma dúvida. Eu na verdade, eu me 
planejei pra isso (PA5). 

 

Os relatos das professoras podem ser corroborados com o estudo realizado 

por Graeff (2002), acerca das representações sociais da aposentadoria. O autor 

adverte que, ela é percebida por uma parcela dos trabalhadores como uma 

recompensa em forma de descanso e remuneração dos anos da vida que foram 

dedicados ao trabalho.  

Fica evidente, que as professoras não tiveram dúvida em continuar 

trabalhando depois da aposentadoria, bem como não consideram que a 

aposentadoria esteja vinculada ao processo de envelhecimento. 

 

Apesar da idade, cinquenta anos a gente é uma pessoa jovem, 
produtiva [...] “envelhecimento, ai menina, o envelhecimento é 
terrível”. Não. Não, não penso isso (PA1). 

 

Então eu não tenho medo de envelhecer, eu acho que é uma 
consequência da vida, Não. Assim, eu acho que de maneira geral na 
sociedade, eu acho que tem um pouco… tem um pouco não, tem 
bastante essa questão. Mas eu, comigo mesma, eu não tenho. 
Tenho consciência sim da minha idade, não sou uma menina, mas 
eu também como eu disse eu tenho consciência de todas as coisas 
que eu vivi, do que eu aprendi, e é isso (PA5). 

 

Na concepção de Goldfarb (1998), envelhecer e envelhecimento são 

conceitos indefiníveis, visto que é possível reconhecer um velho, mas difícil defini-lo 

sem considerar parâmetros específicos do ponto de vista biológico, que leva em 

conta a aparência e as patologias clássicas desse período de vida (cabelos brancos, 

rugas, osteoporose, etc.). Contudo, essas patologias podem surgir antes de uma 
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pessoa ser definida como velha e, além disso, a ciência está colaborando para 

superar a maioria delas. Assim, esses sinais por si só não definem velhice. Do ponto 

de vista social, a autora afirma que a aposentadoria não faz do sujeito um velho, 

assim como o direito de voto não faz do adolescente um adulto. 

Passamos para a análise, do grupo de professores aposentados das IES-

privadas. 

 

Tabela 9 – Sentimentos quanto à aposentadoria e sua relação com envelhecimento / professor 

aposentado – IES privada 

ENTREVISTADOS 
Tema: Sentimentos quanto à aposentadoria e sua relação com 

envelhecimento 

Professores 
Aposentados – IES 

Privado 

[...] o aposentar não teve nenhum olhar pejorativo, [...] me 
aposentei sabendo que eu iria continuar, Sim, aposentadoria eu 
desejei... [...] um momento bem conturbado, porque eu trabalhava 
em dois empregos... nunca. Nunca, Jamais. Nunca me passou isso 
pela cabeça. “Ai eu vou parar...”, não. Em hipótese alguma. 
Envelhecimento. É... Envelhecimento faz parte da vida... Ah não, 
mesmo porque eu me aposentei jovem ainda, né? Com quarenta e 
oito anos. Acho que aposentar é um mérito que você tem pelo tempo 
de serviço, né? (PA2) 

Olha ((risos)), pra mim, pra mim especificamente pra mim, 
aposentar significa você sair fora do mercado. Não, eu não 
desejei a aposentadoria. Hoje, se eu tivesse condições de voltar 
naquele tempo, eu não faria, eu não faria a minha aposentadoria 
naquele momento. 
Então, não foi uma coisa assim ruim, mas foi... naquele momento, foi 
bom, porque... Não, porque a (...) dava essa oportunidade pra você. 
Ela dava oportunidade de você se aposentar e continuar 
trabalhando. [...] envelhecimento é uma coisa normal do corpo, 
mas não é da mente. Certo? Não. Não. Não tem nada a ver uma 
coisa com a outra. Tanto é, hoje, hoje, o que, pelo menos o governo 
quer fazer, é justamente trazer a aposentadoria o mais perto da 
velhice. (PA3) 

Acho que a aposentadoria é muito precoce aqui, nós nos 
aposentamos muito precocemente. Não, não desejei, foi uma 
questão de eu fazer uma opção pela carreira acadêmica ou pela..., 
né? Em dois turnos, que não dava mais pra fazer isso. 
Não, não tinha, porque eu sabia, nenhuma dúvida. Eu não vejo essa 
questão de envelhecimento. [...].... Se eu percebesse que o meu 
pensamento tivesse envelhecendo, mas eu continuo pensando da 
mesma forma, eu continuo... é uma oportunidade pra você poder 
fazer outras coisas que te dão a possibilidade de contribuir em outra 
esfera, em outro ambiente, com uma outra atividade. (PA4) 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Assim como o grupo de professores aposentados pela rede estadual, a 

aposentadoria para a PA2, ocorreu de forma satisfatória. Embora relate ter sido um 

momento conturbado, considera ser este um mérito pelo tempo dedicado ao 

trabalho. 

 

Sim, aposentadoria eu desejei... [...] um momento bem conturbado, 
porque eu trabalhava em dois empregos... Acho que aposentar é um 
mérito que você tem pelo tempo de serviço, né? (PA2). 

 

A PA2 compreende que o envelhecimento faz parte da vida, mas não significa 

que tem relação com a aposentadoria. 

A aposentadoria para os PA3 e PA4, não ocorreu de maneira positiva, como 

podemos observar em suas falas: 

 

Olha ((risos)), pra mim, pra mim especificamente pra mim, aposentar 
significa você sair fora do mercado. Não, eu não desejei a 
aposentadoria. Hoje, se eu tivesse condições de voltar naquele 
tempo, eu não faria, eu não faria a minha aposentadoria naquele 
momento (PA3). 

 

Acho que a aposentadoria é muito precoce aqui, nós nos 
aposentamos muito precocemente. Não, não desejei, foi uma 
questão de eu fazer uma opção pela carreira acadêmica ou pela..., 
né? Em dois turnos, que não dava mais pra fazer isso (PA4). 

 

Ao analisarmos a fala do PA3 de que, aposentar significa você sair fora do 

mercado, nos remetemos as colocações de Antunes (2009), ao discorrer que, a 

classe trabalhadora compreende a totalidade dos assalariados, que vivem de sua 

força de trabalho como mercadoria em troca de salário, participando diretamente da 

criação de mais-valia. 

Compreendemos que, a aposentadoria traz a marca de uma cultura capitalista 

que coloca em evidência o estigma da inatividade, característica comum aos 

aposentados.  

Refletindo sobre as colocações dos PA3 e PA4, de que, não desejaram a 

aposentadoria, torna-se pertinente os apontamentos de Debert (1999) em relação à 
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realidade contemporânea da aposentadoria precoce, que tem levado um contingente 

de pessoas relativamente jovens a se aposentar, dissociando cada vez mais a 

aposentadoria da velhice e criando novas terminologias para agrupar as faixas de 

idade. 

Em relação ao envelhecimento, os professores PA3 e PA4, discordam que 

tenha relação com a aposentadoria. Parte de suas narrativas merecem destaque: 

 

envelhecimento é uma coisa normal do corpo, mas não é da mente. 
Certo? (PA3). 

 

Eu não vejo essa questão de envelhecimento. [...] ... Se eu 
percebesse que o meu pensamento tivesse envelhecendo, mas eu 
continuo pensando da mesma forma, eu continuo... 

 

A este respeito, Goldfarb (1998) assinala que, do ponto de vista psicológico, 

parâmetros como enrijecimento do pensamento, certo grau de regressão e 

tendência à reminiscência são, antes, um apanhado de negatividades e não falam 

de todas as velhices. 

Realizada a análise do grupo de professores aposentados pela IES-privada, 

prosseguimos para a análise do professor aposentado IES-pública. 

 

Tabela 10 – Sentimentos quanto à aposentadoria e sua relação com envelhecimento / professor 

aposentado – IES pública 

ENTREVISTADOS 
Tema: Sentimentos quanto à aposentadoria e sua relação com 

envelhecimento 

Professor Aposentado 
– IES pública 

Abriu a possibilidade a novas experiências profissionais. 
Desejei, claro. Foi uma sensação de euforia pela possibilidade de 
mudança de áreas intelectuais, quer dizer, bom, agora eu vou passar 
por outras experiências. Não. Não tive nenhum segundo de dúvida. 
Bom, envelhecimento tem seus inconvenientes físicos, né? O 
físico vai declinando mesmo, todos as partes do corpo [...] Mas o 
envelhecimento do ponto de vista social, existencial, não, aí eu não 
tenho nenhuma, não sinto nenhum desconforto desse ponto de 
vista.: Aposentar em si mesmo não. Quer dizer, na verdade, o 
passamento do tempo significa envelhecer, né? (PA6) 

Fonte: Elaborado pela autora 



95 

 

 

O processo de aposentadoria para o PA6, ocorreu de forma tranquila e 

planejada. O que podemos observar na fala do professor é que esta ruptura foi 

desejada com o objetivo de possibilitar o ingresso em outras áreas da Educação. 

 

Abriu a possibilidade a novas experiências profissionais. Foi uma 
sensação de euforia pela possibilidade de mudança de áreas 
intelectuais, quer dizer, bom, agora eu vou passar por outras 
experiências. 

 

Para Heller (1994), compreender os significados de trabalho e de aposentadoria, 

é necessário ter clareza sobre as mudanças que vêm ocorrendo no mundo atual, 

porque elas repercutem na vida do ser humano, no seu modo de ser e agir. Para a 

autora, “quanto mais dinâmica é a sociedade, quanto mais casual é a relação do 

particular com o ambiente em que se encontra ao nascer, o homem está obrigado a 

colocar continuamente à prova sua capacidade vital” (HELLER,1994, p. 22). 

Sobre o envelhecimento o PA6, relaciona ao ciclo normal das fases da vida 

no que se refere aos aspectos físicos, no entanto não tem uma percepção negativa 

do ponto de vista social. Compreende, assim como os demais professores que o 

envelhecer não tem relação com aposentadoria. 

Finalizo a análise com as colocações de Neri (1991) que compreende no 

aspecto biológico, o envelhecimento de forma gradual, como resultante do processo 

natural e de acordo com as condições de vida daquele que envelhece.  

Cada idade tem suas manifestações específicas. Essa concepção adentra a 

dimensão social da experiência temporal, pois, para os sociólogos, o tempo social é 

a síntese, a multiplicidade dos esquemas individuais de tempo e funciona como 

referencial para a sincronização das temporalidades individuais e para a 

determinação dos ritmos sociais coletivos. 

De acordo com a autora, o relógio social regula as várias áreas da vida das 

pessoas e, graças a ele, elas têm consciência de estarem ou não de acordo com 

sua geração quanto à emergência de papéis e à ocorrência de eventos 

demarcadores do desenvolvimento. 
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Assinala ainda que disso resulta um senso pessoal de ciclo normal ou 

esperado, e que permite às pessoas um grau de ajustamento, além de apontar os 

comportamentos aceitáveis para os indivíduos em uma dada fase do ciclo vital. 

Esses fenômenos culturais permitem a construção de um roteiro para uma vida 

normal e esperada, criando previsibilidade e reduzindo a incerteza; tornando-se 

referencial para a avaliação do progresso individual e, quando as mudanças na vida 

ocorrem de acordo com o esperado, a existência do roteiro impede que elas sejam 

vivenciadas como crises. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho de pesquisa, demonstra a importância da construção do saber, 

por isso, ao chegar nas considerações finais permito-me resgatar todo o processo e 

trajetória do conhecimento adquirido neste tema, que teve por objetivo, investigar 

qual o sentido do trabalho para os professores universitários aposentados, e que, 

em seus relatos foi possível identificar o lugar ocupado pelo trabalho em suas vidas. 

Para tanto, foram analisadas a trajetória profissional desses professores, bem como 

o momento de sua transição para a aposentadoria. 

Falar desse tema foi desafiador, visto que ainda são escassas as pesquisas 

voltadas para o professor universitário, principalmente no que se refere ao aposentado 

de instituições privadas. Pode-se também, vivenciar a dificuldade em encontrar pessoas 

nesta condição, que se prontificassem a participar da pesquisa, sejam aqueles que 

tiveram sua trajetória tanto em organizações públicas, quanto em organizações 

privadas. Talvez, tal dificuldade se deve ao sentido da aposentadoria para os indivíduos 

que se encontram nesta condição e que, trazem consigo o medo do que esta condição 

representa nos contextos sociais, ou seja, a aposentadoria carrega uma conotação, 

mesmo que representativa, da inatividade ou da desocupação ou ainda da 

improdutividade. No entanto, os resultados alcançados, por meio daqueles que 

compartilharam suas vivências, trajetórias, experiências, entre tantos conhecimentos 

trocados por meio das entrevistas, permitiram ampliar os estudos, acerca dessa 

condição que todos os trabalhadores um dia se encontrarão. 

Para compreender o sentido do trabalho para trabalhadores que se 

encontram em outra fase da vida, a aposentadoria, foi necessário criar um 

caminho  na busca de um referencial teórico para atender ao propósito desta 

pesquisa, que de fato, foi exaustivamente explorado para poder suprir as lacunas 

existentes a respeito do assunto, que ensejava em saber sobre a expansão do 

ensino superior, as transformações ocorridas no mundo, a implantação da 

Previdência Social no Brasil e no mundo, bem como os estudos sobre o 

envelhecimento. 

Um dos aspectos importantes no processo de construção deste trabalho se 

deu pela escolha dos participantes, entre os que tiveram uma trajetória 
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profissional na área pública e os da área privada. A escolha pela profissão e pelo 

tipo de organização de atuação, trouxe evidências nos relatos dos participantes 

que o tipo de organização, influência diferentemente no processo de construção 

da própria trajetória, e de sua relação com o trabalho, especialmente no contexto 

educacional. 

Os professores, participantes desta pesquisa, trabalham em universidades da 

região do ABC e São Paulo. No que tange à trajetória profissional desses professores 

universitários, observa-se a importância do meio em que viveram, as influências da 

educação recebida e do contexto familiar. Tais influências são significativas para a 

escolha profissional, o que nos leva a destacar que a trajetória profissional não se 

separa da trajetória pessoal, como pôde ser evidenciado nesta pesquisa. 

Todos os professores entrevistados atuam em instituições de ensino superior 

privada, apesar de suas trajetórias serem diferentes, a partir do marco da 

aposentadoria, a maioria deles tiveram que se adequar as exigências, não somente 

do ensino superior, mas do trabalho docente a ser realizado em sala de aula. Tal 

condição de se manter atuando na docência pode-se ensejar na preservação do 

sentido do trabalho. 

Em relação aos resultados sobre o sentido do trabalho para os docentes, 

identificou-se que, no grupo dos professores aposentados na rede de ensino 

estadual e da IES pública, o trabalho foi considerado como importante na vida deles. 

O interessante é a forma como a aposentadoria é retrata por estes docentes. Neste 

caso, a escolha profissional para atuação em organizações públicas evidencia que a 

aposentaria é um ciclo legal a ser fechado, um rito de passagem, dentro de um 

determinado tempo, cuja quebra do contrato formal de trabalho é muito difícil ocorrer 

pela própria estabilidade de permanência estabelecida. Dessa forma, a 

aposentadoria é um direito adquirido por tempo determinado em um local, mas que 

não encerra o ciclo do trabalho como atividade laboral e de prazer. Tal fato, permite 

ainda, que a continuidade da atividade docente ocorra em qualquer outro espaço 

educacional, em instituições privadas, preservando o sentido do trabalho. 

Sobre o grupo de professores do ensino superior privado, houve divergência 

do sentido do trabalho entre os professores do sexo masculino e feminino. 

Importante destacar que, nestes três casos, apesar da escolha da profissão no início 
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de sua carreira não ter sido pelo magistério superior, isso não foi o suficiente para 

afirmar que o exercício docente para este grupo não representa o sentido do 

trabalho. No entanto, a docente do sexo feminino, que apesar de estar na mesma 

condição de escolha de carreira dos demais, tem uma formação na área de 

humanas, que está voltada para os aspectos de transformação da sociedade, e que 

vê na prática do magistério superior a preservação do sentido e significado do 

trabalho. Os demais docentes do grupo, tem sua formação na área de ciências 

sociais aplicadas, voltada para o conhecimento do mercado. Pode-se ensejar que, a 

formação seja um fator de influência na relação do indivíduo com o próprio trabalho 

e o sentido e significado que ele possa ter, mesmo quando este muda sua trajetória 

de carreira. 

Ao trilhar durante determinado tempo a trajetória profissional, chega-se o 

momento da aposentadoria, que para alguns docentes foi um processo de transição 

natural e que para outros nem tanto. Um aspecto relevante identificado foi a 

percepção dos docentes acerca da aposentadoria, todos os professores foram 

categóricos em dizer que ela não tem relação com o envelhecimento. Ficou evidente 

que todos os professores se aposentaram por conta do benefício da lei de 30 anos 

de contribuição para as mulheres e 35 anos para os homens. Nesse sentido, a 

aposentadoria representa o resgate financeiro do que foi contribuído durante uma 

vida profissional, o que dizemos ser o direito adquirido pelo trabalho e não o término 

da continuidade do trabalho em si. Contudo, vale destacar, que os dois professores 

do sexo masculino do ensino superior privado, dizem estar arrependidos de terem se 

aposentado, o que pode ensejar que o motivador sejam os aspectos de 

sobrevivência e não os do sentido do trabalho. 

Diante do contexto explicitado, seria o sentido do trabalho para o professor o 

motivo propulsor de sua continuidade mesmo quando aposentado? Os resultados 

obtidos por este estudo apontam que o sentido do trabalho para a grande maioria 

dos docentes pesquisados é o motivo propulsor, ou seja, o sentido do trabalho é o 

regulador para sua continuidade. Quanto a hipótese em que a permanência está 

relacionada ao aspecto da inatividade, processo em que o indivíduo se sente 

improdutivo por não mais realizar algum trabalho, pode-se inferir a partir das 

análises, resultados e discussões, que esta hipótese foi confirmada, pois os 

participantes mantem-se no trabalho por que os mesmos se sentem em plena 
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capacidade produtiva. Quanto a hipótese sobre questões de sobrevivência, por 

conta do salário recebido da aposentadoria, observou-se que apenas um professor 

da IES privada salienta essa preocupação, isso significa que apesar da 

remuneração ser um aspecto importante para qualquer indivíduo trabalhador, para a 

maioria dos docentes participantes essa hipótese não foi relevante, ou seja, não foi 

capaz de sobrepor o sentido do trabalho. 

A contribuição desta pesquisa não esgota o assunto sobre o tema, pelo 

contrário, abre perspectivas futuras de ampliação desse estudo a partir de questões 

que foram evidenciadas e não contempladas neste trabalho. O processo de 

construção do conhecimento se dá pela possibilidade de contribuição de diferentes 

visões sobre um tema tão complexo e humano, quanto o sentido do trabalho, o seu 

significado e o envelhecimento, e como é importante ressaltar todas as descobertas 

que surgem no decorrer de uma pesquisa, que de fato, geram a necessidade de 

buscar a complementariedade e que, muitas vezes não se esgotam. Diante desse 

cenário de descobertas, surgiram a necessidade de novas pesquisas que pudessem: 

• Compreender se há diferenças de percepções da carreira no magistério 

superior, para professores das IES públicas e privadas e se essas 

diferenças têm influência do tipo de organização. 

• Compreender se a formação docente impacta no sentido do trabalho para 

professores das IES privadas. 

• Compreender se há diferenças entre gênero no que tange ao sentido do 

trabalho para professores das IES pública e privada e qual o impacto do 

envelhecimento na profissão.  

• Pesquisar se as universidades valorizam os profissionais da educação em 

condição de aposentadoria. 

Espera-se que, os resultados dessa pesquisa possam contribuir efetivamente 

para que as instituições universitárias possam valorizar os profissionais da educação 

que, mesmo na condição de aposentados, continuam a exercer sua atividade 

docente e com comprometimento com o seu trabalho, fator esse, indispensável para 

a formação dos discentes que integram os cursos de graduação, pós-graduação e 

extensão das IES. 
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APÊNDICE A – TCLE (TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO) 

 

Eu, Valquíria Oliveira da Silva, RG nº 18.702.805-9, mestranda do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo, sob a orientação 

da Profa. Dra. Zeila de Brito Fabri Demartini, proponho o desenvolvimento da 

pesquisa intitulada: “Aposentadoria: O trabalho e o sentido de sua continuidade para 

o docente do ensino superior”, cujo objetivo é investigar o sentido do trabalho para 

professores aposentados do ensino superior, buscando compreender, a partir de 

suas falas, que posição de importância o trabalho ocupava em suas vidas, e como 

cada professor percebeu o momento de transição para a aposentadoria, como 

também, identificar os motivos que o levaram a permanecer no mercado de trabalho 

nesta fase inevitável que é a do envelhecer.  

Para tanto, conto com a sua colaboração para a obtenção dos dados para esta 

pesquisa, observando-se os esclarecimentos abaixo: 

 
ESCLARECIMENTOS:  
 
- A participação nesta pesquisa é de livre escolha com a garantia de sigilo de 

identidade dos sujeitos que se dispuseram a participar, e ainda retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma; 

- A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo para os participantes 

- A participação da pesquisa não possibilita desconforto ou risco ao participante por 

se tratar da realização de uma entrevista. Se porventura alguma questão causar 

desconforto, poder-se-á declinar de respondê-la. 

 
 
São Bernardo do Campo, ___ / ___ / ___. 
 
___________________________________________________________________ 
Nome completo do(a) mestrando(a) e assinatura  
 
___________________________________________________________________ 
Consentimento do(a) colaborador(a) 
 
Data: ___ / ___ / ___. 
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APÊNDICE B – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA REALIZADA COM A PROFESSORA PA1 

 

Conte-me sobre sua trajetória profissional. 

[PA1]: Eu sou professora, atuei trinta e dois anos na educação, sendo vinte e 

dois deles como diretora de escola na prefeitura de São Paulo, eu me aposentei 

como diretora de escola em 2015, mas eu continuo na docência. Como é que foi 

essa minha trajetória? Minha trajetória foi assim, quando criança nunca imaginei que 

eu ia ser professora. Mas como adolescente, na fase da adolescência, eu era uma 

adolescente muito militante politicamente. Então, eu participava de grêmio 

estudantil, eu participava de um jornal, da redação de um jornal que se chamava 

“Acorda amor”, e aí foi nascendo o olhar pra essa profissão de professor. Eu achava 

que essa profissão podia transformar as pessoas. E as pessoas transformadas 

podia transformar a sociedade. Então, acreditava nisso. A minha ideia era fazer o 

magistério, e eu fiz o magistério. Só que aí eu já tava casada, já tava com filho, foi 

uma luta gigante, e eu fiz o magistério. E comecei a dar aula no ensino fundamental, 

antigamente era de primeira a quarta série. E fui fazer História. É claro, uma pessoa 

que tinha uma trajetória completamente ligada à conceituação política, ia fazer 

História. Mas eu não conseguia fazer a faculdade, por conta das questões de 

crianças, filho, casa, aquela coisa toda. E acabei indo fazer Letras. Também não 

consegui fazer. E eu acabei indo fazer Pedagogia. Fiz a Pedagogia e pensei assim 

“olha, quem sabe eu possa ser diretora”, porque eu entrei na prefeitura de São Paulo 

e uma diretora me chamou atenção pra isso. Eu entrei como auxiliar de direção e ela 

falou “você tem tudo pra ser uma diretora. Vai fazer Pedagogia”, então eu fui. E aí eu 

fiz Pedagogia. Assim que eu terminei Pedagogia, saiu o concurso e eu ingressei na 

prefeitura de São Paulo como diretora em 1996 e fiquei o tempo inteiro... Eu 

acumulava cargo... Durante essa trajetória, uma coisa que foi muito boa pra mim, 

foram os concursos públicos, porque eles eram uma forma de me fazer estudar, me 

atualizar. Então, eu estudava sozinha, mas eu sempre fazia concursos. Então, 

durante essa trajetória eu fiz onze concursos, eu passei em todos. Então, eu sempre 

tive um cargo, que era aquele eu sabia que eu queria, mas eu acabei trabalhando na 
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prefeitura de Mauá, acabei tendo um outro cargo de professora na prefeitura de São 

Paulo, eu trabalhei dez anos no estado, e assim, enfim foi isso que me levou a ser 

professora e me manter no magistério. Coisa que eu gosto muito, é uma coisa que 

me dá muito prazer. 

 

Qual a sua definição sobre trabalho e qual é o lugar que ele ocupa na sua vida? 

[PA1]: Trabalho pra mim é algo primordial. A definição dele é vida. O trabalho 

é aquilo que promove vida. Não é só uma questão de produção de bens, ou 

produção capital, é algo que além de me manter, em termos capitais, ele também 

me dá um grande prazer. Ele ocupa um papel fundamental na minha vida, é um 

papel muito importante. A minha vida é permeada pelo trabalho, eu gosto do 

trabalho. 

 

Você sente satisfação, motivação e reconhecimento no seu trabalho? 

[PA1]: Sempre. Sempre me senti motivada, né, especificamente no caso da 

minha atividade que é o magistério, tanto enquanto professora na educação 

fundamental, quanto como gestora, também fui supervisora. Essa foi uma função 

que eu já não gostei muito, ser supervisora escolar não era uma coisa que eu 

gostava. Eu gostava muito de ser professora e de ser diretora. E gosto muito de ser 

professora no ensino superior, é uma coisa que eu me identifico muito. Isso me dá 

muito prazer. 

 

Você sempre trabalhou em escola privada? 

[PA1]: Eu nunca trabalhei em escola privada, eu sempre trabalhei na 

administração pública. Hoje que eu atuo no ensino privado. 

 

Com quantos anos de carreira você se aposentou? 

[PA1]: Trinta e dois. 
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Quantos anos de idade você tinha? 

[PA1]: Cinquenta. 

 

Na sua opinião, o que significa se aposentar? 

[PA1]: Aposentar pra mim foi fechar um ciclo. Apesar da idade, cinquenta 

anos a gente é uma pessoa jovem, produtiva, tal, só que para aquela função não 

tinha mais o que contribuir. Eu já tinha feito tudo e outra coisa, a educação precisa 

de uma renovação. Então, para mim, aposentadoria, significou fechar um ciclo e 

iniciar um novo ciclo. Tanto é que eu fui buscar um Mestrado, iniciei e estou aqui 

fazendo um Mestrado. Esse é um novo ciclo na minha vida. 

 

Você desejou a aposentadoria? 

[PA1]: Sim, desejei a aposentadoria, ela foi completamente programada. 

 

Como você descreveria o momento da sua aposentadoria? 

[PA1]: Ah, foi um momento feliz. Foi um momento de dever cumprido e foi um 

momento de emoção, também, porque eu fui muito, muito acolhida, muito 

homenageada pelos colegas e pelos alunos e pela comunidade dessa escola que eu 

trabalhei muitos anos, e um momento de refletir sobre o papel que eu tinha cumprido 

nesse local. Pela minha própria trajetória de vida, porque eu tive uma vida muito 

difícil quando criança, e a escola foi um local muito importante pra mim, eu entendi 

que eu estive naquele local como se fosse uma retribuição do que tinham feito para 

mim. Então, isso ficou muito claro, principalmente no dia das homenagens, das 

festas, daquela coisa toda, ficou muito claro o que eu tinha ido fazer naquele local 

para aqueles sujeitos. Foi assim uma retribuição. Na realidade, quando as pessoas 

ligam a palavra trabalho a uma coisa árdua, a uma coisa assim que parece uma 

coisa forçada, pra mim não, pra mim foi uma coisa muito bacana. O tempo não 

passou, ele passou muito rápido. 
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Você teve dúvida em ficar aposentada ou continuar trabalhando? 

[PA1]: Não, porque assim... eu sempre achei que eu ia me aposentar e 

continuar a trabalhar, por alguns motivos. Primeiro motivo, a questão financeira. O 

magistério, apesar do reconhecimento, apesar da motivação, apesar de a gente 

gostar do que faz, a remuneração até não nos dá o luxo de ficar parado, não. Nós 

precisamos ter uma outra atividade pra poder fazer algumas coisas, por exemplo, 

continuar a estudar, pagar um convênio médico, esse tipo de coisa. Então, eu 

sempre achei que ia me aposentar e fazer uma outra atividade, mas também ligada 

ao magistério. E foi o que eu fiz. 

 

Qual a sua percepção sobre o envelhecimento? 

[PA1]: O envelhecimento, ai menina, o envelhecimento é terrível. Eu acho que 

ele é terrível. Primeiro, tudo cai, só os dentinhos que sobem. ((risos)) E como diz 

Ozzy Osbourne, entendeu, a idade cria monstros e é uma verdade, entendeu? Eu 

sei que aqui é uma entrevista pra uma pesquisa científica, mas é isso. Eu acho que 

é muito interessante esse negócio de envelhecer. Traz pra gente uma paciência que 

nós não temos quando nós somos jovens. Isso é muito bom. E se traduz na tal da 

sabedoria. Essa coisa da segurança diante de algumas coisas, quando nós somos 

jovens nós queremos resolver tudo, tudo, tudo, tudo. Então, envelhecer dá essa 

sensação de segurança e de sabedoria nesse sentido, da paciência, de acolher 

melhor as pessoas, de ter um olhar diferenciado também sobre as questões do 

cotidiano, essas abobrinhas cotidianas, entendeu? Isso aí eu acredito que é muito 

interessante. Que são questões de abstração. Nós não vemos, mas nós sentimos 

que somos mais pacientes, mais experientes, mais compenetrados, talvez. Agora, 

na questão da concretude da velhice, é terrível, porque, por exemplo, você vê que 

você muda fisicamente, a tua força não é a mesma, você não consegue mais fazer 

as mesmas coisas. Então, eu acredito que tem dois lados, um lado muito bom, e um 

lado que não é tão bom, porque tamos perdendo. Mas é um lado natural da vida, 

né? Nós caminhamos pra isso, todos caminhamos pra isso. O que a gente precisa 

ter acho que é entender como a gente vai fazer isso com qualidade, né? E também 

com produção. O trabalho traz isso pra gente, o trabalho vai contextualizando a 

gente no mundo, a gente vai tendo uma relação com crianças, com jovens, com 
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gente da nossa idade, com gente de toda a espécie, com cabeças diferentes. Isso é 

importante, acredito. Se você ficar naquele reduto só de aposentado ou num reduto 

só do magistério, no reduto só de uma determinada categoria, eu acho que limita o 

ser humano. Eu penso isso. 

 

Na sua concepção, aposentar significa envelhecer? 

[PA1]: Não. Não, não penso isso. Eu penso que aposentar significa fechar um 

ciclo e abrir outro ou outras oportunidades, dependendo da nossa cabeça, né? E 

também acho que fatores pessoais influenciam muito, como por exemplo, humor, a 

pessoa ter humor, a pessoa gostar de dançar, a pessoa ser assim meio maluquinha 

que nem eu, entendeu? Pensar que você pode ser feliz, você pode dançar, você 

pode beber, você pode curtir a vida, você pode estudar, você pode fazer diversas 

coisas. Não é porque você aposentou que você parou a vida, muito pelo contrário, 

tudo pode se abrir. Porque você tem uma vantagem, o seu tempo se torna um pouco 

maior. Claro que você acaba preenchendo ele com muitas outras coisas, mas 

sempre há esperança também de você “um dia eu não vou ter tantas coisas para 

fazer”. Mas eu acho que a cabeça de quem não aposenta sempre vai ter coisas para 

tá fazendo. 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA REALIZADA COM A PROFESSORA PA2 

 

Conte-me sobre sua trajetória profissional. 

[PA2]: Ai eu comecei a trabalhar muito cedo. De treze pra catorze anos eu 

comecei a trabalhar como telefonista, só que antes disso eu era manicure, desde os 

onze anos, então dos onze até catorze anos fui manicure. Depois eu fui telefonista, 

trabalhei como telefonista por muitos anos. Tive a oportunidade de trabalhar na (...) 

e também como telefonista, só que daí um tempo eu me inscrevi pro curso de 

Psicologia. Fiz o curso de Psicologia, continuei trabalhando como telefonista, mesmo 

quando finalizei, só que simultaneamente eu atendia em clínica, dava consultoria em 

empresas, porque no final do curso eu comecei, no meu próprio estágio, eu fiquei 

trabalhando em duas empresas simultaneamente com estágio. Depois eu fiquei em 
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uma mais dois anos e a outra mais um ano e a partir daí desencadeou um processo 

de consultoria. E isso continuando como telefonista, atendendo em clínica com 

consultoria... O trabalho de telefonista foi muito bom na minha vida, porque foi 

sempre meio período, né? Então, isso me permitia fazer muitas coisas. E também 

simultaneamente, foi numa época, teve um período que foi de 2003 a 2006, mais ou 

menos, por três anos, eu trabalhei com o professor (...) da USP, do projeto 

Educou.Rádio. Então, nós íamos todos os finais de semanas nas escolas do 

município, pra implantar esse projeto, que foi um projeto muito interessante e 

gratificante, porque o que ele trabalhava era a forma de você se comunicar com os 

alunos. Então era uma metodologia diferenciada. Então, enquanto os alunos ficavam 

de manhã, no período da manhã, treinando como utilizar a técnica do rádio, além de 

alguns conceitos que os monitores trabalhavam, nós ficávamos com os professores 

trabalhando os conceitos. E a tarde eles se uniam e invertia a situação, os alunos 

iam ensinar os professores a técnica pra manusear o rádio. Além do roteiro, então 

os alunos já sabiam do roteiro pra fazer um programa de rádio, por exemplo.  

É isso, depois fui fazer o meu Mestrado, aí eu parei com algumas atividades. 

Nesse período eu também já não era mais telefonista, e em seguida fui fazer o meu 

doutorado, assim que finalizei o Mestrado, eu fiz o meu doutorado. Tô na vida 

acadêmica desde 2006. 

 

Qual a sua definição sobre trabalho e qual é o lugar que ele ocupa na sua vida? 

[PA2]: Então, trabalho é algo que eu sempre gostei. Então, só na minha 

trajetória já deu pra perceber, né? Então assim, eu acredito que através do trabalho 

nós conquistamos muitas coisas, no sentido de desenvolvimento pessoal. Você 

percebeu na minha trajetória fui desenvolvendo, fui estudando e simultaneamente 

em relação ao trabalho. Eu buscava os trabalhos, eu sempre busquei trabalho. 

Então, eu sempre fui atrás deles, né? Alguns voluntários, outros remunerados, mas 

eu sempre achei muito importante, e acho de fato que as pessoas que encontram o 

que gostam de fazer, ou encontram prazer no que faz, como costumo dizer que é 

necessário você encontrar o hobby da sua vida. E que se fizer parte, se for o seu 

trabalho, melhor ainda. Então assim, eu sinto prazer no que eu faço. Então, ele é 

muito importante. 
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Você sente satisfação, motivação e reconhecimento no seu trabalho? 

[PA2]: Sim, sim. Independente se naquele momento chefia, liderança, esteja 

percebendo que eu estou fazendo ou não. O meu reconhecimento parte primeiro de 

mim. Então, eu preciso estar satisfeita com o que eu estou desenvolvendo, né? Aí o 

outro vai ser consequência do meu sentimento. Se o outro vai ficar ou não, é 

consequente. 

 

Você sempre trabalhou em escola privada? 

[PA2]: Sim, sim.  

 

Com quantos anos de carreira você se aposentou? 

[PA2]: Eu me aposentei com quarenta e oito anos. Quarenta e oito anos... de 

carreira docente, você fala? 

[PA2]: Trinta anos, ao todo né? Tinha dado, porque eu fiquei um período sem 

trabalhar, assim que eu me casei eu fiquei sem trabalhar registrada, mas eu tinha 

outros trabalhos. Mas, deu no geral, trinta anos. 

 

Quantos anos de idade você tinha? 

[PA2]: Se eu não me engano, foi quarenta e oito anos que era a idade mínima 

que precisava ter, aí eu já fui, acho que passaram dois meses só. 

 

Na sua opinião, o que significa se aposentar? 

[PA2]: Então, pra mim, no meu caso, o aposentar não teve nenhum olhar 

pejorativo, muito pelo contrário, né, não teve nenhum peso. Como eu gosto de 

trabalhar, eu me aposentei sabendo que eu iria continuar, mesmo porque nós 

fizemos várias contas pra entender se seria melhor eu me aposentar com aquela 

idade, ou esperar um tempo, e pra mim foi muito bom me aposentar naquele 

momento, porque aposentada eu percebi que eu continuei desenvolvendo o meu 

trabalho melhor do que eu fazia antes. Com mais empolgação. Por que? Eu tinha 

certeza que eu continuava trabalhando porque eu gostava, né? Lógico, poderia falar 
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“ah, mas aposentadoria não dá...”, não, dá. Se eu quisesse ter uma vida simples, 

daria, eu tenho a minha casa própria, daria pra eu viver da minha aposentadoria, 

sem problema nenhum. Mas a questão não é essa, a questão é que eu gosto de 

trabalhar. Eu sinto prazer em trabalhar.  

 

Você desejou a aposentadoria? 

[PA2]: Sim, aposentadoria eu desejei no sentido não de “ah, pelo amor de 

deus, eu preciso me aposentar, porque eu...” não. Eu queria justamente, eu sabia 

que isso ia me dar uma segurança, e o continuar a minha trajetória ia ser mais 

tranquila, eu não iria ter aquela preocupação “eu preciso trabalhar, porque eu 

dependo disso”. Né, o que muitas pessoas acabam com uma idade já... Se bem que 

eu não tava com uma idade avançada, mas muitas ficam com uma idade avançada 

e trabalham porque precisam trabalhar. Eu apesar de sempre ter dependido de mim 

mesmo, em primeiro lugar de Deus, mas assim, a partir do momento da 

aposentadoria, isso me deu um refresco e de saber “vou trabalhar porque eu quero 

trabalhar” e busco, e eu gosto. 

 

Como você descreveria o momento da sua aposentadoria? 

[PA2]: Então, na verdade foi um momento bem conturbado, porque eu 

trabalhava em dois empregos e um dos trabalhos que eu estava há muito tempo 

possivelmente teria que sair. Pode parecer maluco mas eu gosto demais de 

trabalhar e só de imaginar que eu não teria mais aquele espaço foi muito difícil. Eu 

me cobro demais, eu preciso estar trabalhando. Tanto é que eu transformei um 

quarto na minha casa no meu local de trabalho, lá é o meu escritório e quando entro 

lá fico horas e horas trabalhando. 

 

Você teve dúvida em ficar aposentada ou continuar trabalhando? 

[PA2]: Nunca. Nunca. Jamais. Nunca me passou isso pela cabeça. “Ai eu vou 

parar...”, não. Em hipótese alguma. 
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Qual a sua percepção sobre o envelhecimento? 

[PA2]: Envelhecimento. É... Envelhecimento faz parte da vida, assim como a 

morte faz parte da vida. Né? Se eu falar pra você “olha, eu gosto dos meus 

cabelinhos brancos”, eu achava que eu ia deixá-los brancos. Mas quando eu me 

olho no espelho parece que eu estou muito mais velha... E aí vem a vaidade que 

não tem jeito. As rugas vão aparecendo, eu gosto delas? Não, não gosto. Mas eu 

acho que o envelhecer faz parte da vida. E hoje, pela idade que eu tenho, pela forma 

que eu sou, o jeito que eu sou, a pessoa que eu sou, tem a ver com a minha idade. 

Então assim, as conquistas internas de ser quem eu sou, eu gosto de ser quem eu 

sou, foi porque eu já vivi cinquenta e três anos. Com quarenta e três anos eu não 

era ainda essa pessoa. Ainda estava em busca de ser, talvez isso que eu sou hoje. 

Essa pessoa que eu sou hoje. E é bem possível que vá passando o tempo e eu vou, 

espero, gostando cada vez mais, né? Não gosto muito dessas ruguinhas e 

manchinhas na mão, mas... ((risos))  

 

Na sua concepção, aposentar significa envelhecer? 

[PA2]: Ah não, mesmo porque eu me aposentei jovem ainda, né? Com 

quarenta e oito anos. Acho que aposentar é um mérito que você tem pelo tempo de 

serviço, né? Então, eu trabalhei trinta anos. Eu me aposentei por outro motivo. Eu 

trabalhei trinta anos... 

Envelhecer é uma coisa natural, não é ruim não. 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA REALIZADA COM A PROFESSORA PA3 

 

Conte-me sobre sua trajetória profissional. 

[PA3]: Bom, eu comecei com catorze anos, eu trabalhava como office boy, 

certo? Naquela época, era uma época dura porque, na realidade, nós tínhamos 

chegado ao Brasil um ano antes disso. Então, voltando lá atrás, certo? o que 

aconteceu? Eu comecei a fazer um técnico de Contabilidade pra tentar melhorar a... 

Justamente porque eu sou o primogênito, então na minha éramos (pausa) todos, 

dependiam do meu pai ou de mim. Então, na realidade, eu precisava ganhar 
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dinheiro. Naquela época era muito mais isso, voltado pra comida, do que pra outra 

coisa. Não era uma questão de você juntar bens. Então, eu fiz isso, fiz os três anos 

de técnico de Contabilidade, depois disso eu fiz a faculdade de Economia, foram 

cinco anos. E depois, nesse momento, já estava trabalhando na (...). Entrei nos anos 

sessenta na (...), saí em noventa e cinco de lá. Então, nós tivemos oportunidade de 

aprender um monte de coisa e de trabalhar em um monte de lugares e isso te dá 

experiência pra, justamente, você poder trabalhar em sala de aula também, né? 

Depois disso, eu fiz várias consultorias de empresas pequenas, hoje eu faço uma 

consultoria só de uma emprezinha pequena, e além de dar aula aqui e mais a 

consultoria da agência. Eu fiz um curso, logo depois, de... Foi uma especialização 

em Economia, que eu precisava, naquela época eu precisava, porque era Economia 

de mercado. Então a (...) exigiu essa especialização e aí fizemos, junto com isso, 

terminando um, eu fiz o Mestrado em Educação. Mestrado em Controladoria e 

Contabilidade Estratégica. E aí fazendo isso eu comecei a dar aulas, certo? É isso. 

 

Qual a sua definição sobre trabalho e qual é o lugar que ele ocupa na sua vida? 

[PA3]: Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, o trabalho na realidade é... Eu 

entendo o trabalho como alguma coisa que permite que você coma, se vista e more. 

Fora disso, você tem que estar voltado para alguma coisa que te dê prazer. A aula 

dá prazer. Certo? O fato de você dar aula, ministrar aulas, dá prazer. Porque você 

vê e você como o Elydio, não sei se você conheceu ele, mas o Elydio falava assim 

pra mim “se você conseguir dentro dos sessenta alunos que você tem, você 

conseguir mover um, um só, do seu status quo para alguma coisa melhor, você foi 

sorteado nesse mundo”. Então, eu acredito que isso daí é uma grande bênção. 

Certo? O fato de você fazer essa... Trazer o ser humano do nada para alguma coisa. 

 

Você sente satisfação, motivação e reconhecimento no seu trabalho? 

[PA3]: Hum... sim 
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Você sempre trabalhou em escola privada? 

[PA3]: Sim. Sempre trabalhei em escola privada, trabalhei muitos anos como 

coordenador lá na (... na...) Tinha uma outra lá na (...) Eu não me lembro o nome, 

mas tudo bem. E eu fiquei aqui, aqui na (...) eu trabalhei dez anos, depois eu tive 

que sair por causa da minha esposa que ficou muito longe, o fato de ir pra lá, vem 

pra cá, e tudo isso, então eu tive que sair, e depois voltei pra cá. 

 

Com quantos anos de carreira você se aposentou? 

[PA3: De carreira. Eu tinha, acho que uns trinta e quatro anos de carreira. 

 

Quantos anos de idade você tinha? 

[PA3]: Naquela época, naquela época eu deveria ter uns cinquenta anos, 

cinquenta e poucos anos. 

E a (...) fez questão de todos aqueles que estavam preste a se aposentar, ela 

fazia todo seu trabalho de aposentadoria. Ela trouxe o pessoal do INSS pra dentro 

da empresa e tudo isso. 

 

Na sua opinião, o que significa se aposentar? 

[PA3]: Olha ((risos)) pra mim, pra mim especificamente pra mim, aposentar 

significa você sair fora do mercado. Essa é a coisa. E na realidade nós, seres 

humanos, nunca podemos estar fora do mercado. Nós temos que trabalhar até ir 

embora. Eu entendo assim.  

 

Você desejou a aposentadoria? 

[PA3]: Não, eu não desejei a aposentadoria. Eu queria trabalhar mais porque 

eu trabalhei muito mais do que isso e poderia ter ganho mais com isso. Tanto é que 

hoje eu estou fazendo uma reclamação de aposentadorias. Certo? 
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Como você descreveria o momento da sua aposentadoria? 

[PA3]: Hoje, se eu tivesse condições de voltar naquele tempo, eu não faria, eu 

não faria a minha aposentadoria naquele momento.  

Então, não foi uma coisa assim ruim, mas foi... Naquele momento, foi bom, 

porque você estava ganhando alguma coisa a mais. Mas na hora que você começa 

a sair de uma (...) e a entrar em outro... A fazer consultorias e tudo isso, você vê que 

a sua aposentadoria é muito pequenininha. Então, você fala assim, o que eu fiz? 

Você não fez nada. 

 

Você teve dúvida em ficar aposentado ou continuar trabalhando? 

[PA3]: Não, porque a (...) dava essa oportunidade pra você. Ela dava 

oportunidade de você se aposentar e continuar trabalhando. 

 

Qual a sua percepção sobre o envelhecimento? 

[PA3]: Bom, eu fui coordenador na (...) durante, acho que uns cinco ou seis 

anos, da terceira idade. Então, eu tinha alunos meus com oitenta anos. Então eu 

acho que envelhecimento é uma coisa normal do corpo, mas não é da mente. 

Certo? 

 

Na sua concepção, aposentar significa envelhecer? 

[PA3]: Não. Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tanto é, hoje, 

hoje, o que, pelo menos o governo quer fazer, é justamente trazer a aposentadoria o 

mais perto da velhice. Certo? Ou seja, sessenta anos... Lá na Europa você tem a 

turma se aposentando com setenta anos. Aqui no Brasil, vai passar a ser sessenta e 

cinco, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, eu acredito que deveria ser 

aos setenta. Em termos mundiais, deveríamos chegar nisso daí. Por que? Porque é 

levar para a velhice essa parte e não fazer de conta que você tá recebendo 

simplesmente alguma coisa e não serve pra nada. 
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TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA REALIZADA COM A PROFESSORA PA4 

 

Conte-me sobre sua trajetória profissional. 

[PA4]: A trajetória profissional nós podemos colocar como início quando 

exerce uma função para qual você foi preparado por meio de um curso técnico ou 

curso superior. Então, começa no início. Porque eu trabalhei como auxiliar num 

escritório, trabalhei em empresa de exportação, trabalhei em empresa de pesca 

também, mas a minha trajetória começou como estagiário na (...) em 1976. Foi feito 

um concurso, eu prestei o concurso, aí fui classificado. Eu fiquei na (...) até o ano de 

2000, fiquei 24 anos na (...). Então, em 1986, em agosto, eu entrei aqui pra (...), mas 

antes de entrar para a (...) eu comecei a fazer o Mestrado em 1982. Fiz o Mestrado, 

não defendi porque na época tava muito conturbado, eu morava em Santos, moro 

em Santos, trabalhava em São Paulo, depois vim aqui pra (...). Eu fui concluir esse 

Mestrado no ano de 2002, então eu tive que fazer nova matrícula, cursar algumas 

disciplinas, pra depois finalizar com a dissertação. Isto é como professor... Então, a 

minha intenção nunca foi ser professor, fui professor pra substituir um colega que 

mudou de faculdade... Mas eu não fui preparado, eu não tinha esse objetivo de 

exercer essa função. 

 

Qual a sua definição sobre trabalho e qual é o lugar que ele ocupa na sua vida? 

[PA4]: Eu posso dizer que ele ocupa... É que a família ocupa sempre 100%, 

não tem como. Mas, sempre procuramos, quando é possível, privilegiar o trabalho. 

Aí então você administra uma situação familiar, tem que administrar, não tem como 

fazer diferente, mas o trabalho atualmente acho que me ocupa 80% do meu tempo, 

ou pelo menos de preocupação. 

 Olha, nós trabalhamos a vida inteira, não tem como uma pessoa ficar sem 

estar ocupada. As pessoas privilegiadas são aquelas que fazem do trabalho uma 

ocupação, porque quando faz uma ocupação ela pode ter uma dedicação muito 

grande àquilo que ela está fazendo. Então, o interesse dela é muito maior. Eu não 

olho como apenas trabalho, porque... E trabalho sempre exige uma remuneração. 

Se nós fossemos remunerados pelo tempo que nós nos dedicamos ao ensino, nosso 

salário seria altíssimo, então muito do que nós estamos fazendo atualmente não tem 
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essa remuneração, nós fazemos por comprometimento e por compromisso. 

Compromisso não só com os alunos, compromisso conosco mesmo, com você 

mesmo, porque o comprometimento começa com a própria pessoa, você não pode 

ficar comprometido com outras pessoas. Então, começa por aí. Então, o trabalho é 

fundamental, mas eu também não me prendo, por exemplo, se um dia eu sair da 

(...), como eu olho o trabalho como ocupação, eu vou ter outras ocupações que 

talvez não seja remunerada, mas eu vou ter, então eu vou tá ocupado em alguma 

coisa que eu possa ver de útil, e que veja como útil, não só pra mim, para outras 

pessoas também. Então, essa é a minha definição de trabalho. 

 

Você sente satisfação, motivação e reconhecimento no seu trabalho? 

[PA4]: Reconhecimento? ((suspiro)) Atualmente o trabalho nos deixa muito 

ansioso, aumenta muito a ansiedade dos professores, porque ao mesmo tempo que 

nós carregamos uma bagagem, uma bagagem grande, nós nos deparamos com 

fatos novos, com inovações, com formas de pensar diferentes dos alunos. Então, 

eles pensam diferente agora da gente, não é o mesmo pensamento... Então, 

conciliar a sua bagagem, aquilo que possa interessar aos alunos, conciliar aquilo 

que você tem que possa interessar e conciliar também com os desejos dos alunos, 

com as necessidades, acho que este é o principal desafio, esse é um desafio dos 

professores hoje em dia. Então, ele tem o seu conhecimento, mas tem que fazer 

com que esse conhecimento esteja direcionado para os interesses dos alunos. Eu, 

em relação a motivação, satisfação... A satisfação eu percebo depois que eu termino 

o curso. Quando eu chego no final do curso, eu cumpri pelo menos uma etapa, aí eu 

procuro cumprir da melhor forma possível. Então, essa é uma satisfação que tem. 

Durante todo esse tempo, o que eu tenho é preocupação. A preocupação em tentar 

fazer alguma coisa bem feita e dar resposta aos anseios. A satisfação é também 

quando você encontra um aluno ou uma aluna e fala “ah, professor, que saudade 

das suas aulas” e para pra conversar... Então, tem uma certa satisfação. Mas eu não 

ligo muito pra isso, eu não sou muito vaidoso, eu não sou muito de ficar com aluno 

em minha volta... Eu acho que nós todos temos um bom papel pra desempenhar e 

temos que fazer da melhor forma possível sem esperar a recompensa desse tipo.  
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Você sempre trabalhou em escola privada? 

[PA4]: Sempre trabalhei em escola privada. 

 

Com quantos anos de carreira você se aposentou? 

[PA4]: De carreira? Assim, na (...)? 

[PA4]: Veja só, eu tô aposentado, mas eu continuo como professor. 

[PA4]: Eu tinha 30 anos. 

 

Quantos anos de idade você tinha? 

[PA4]: Sim. Eu tinha, se não me engano, eu acho que era 48 anos. Me 

aposentei cedo. Ia mudar a lei da aposentadoria, não sabíamos como ia ficar na 

época do Fernando Henrique Cardoso, então teve uma leva muito grande de 

aposentadoria como está tendo agora... 

Então, se você tivesse uma certeza do que vai acontecer, mas você fica na 

incerteza enorme, então... E eu tive que parar de trabalhar pra me dedicar à carreira 

acadêmica. Não tinha como conciliar mais trabalho e a carreira... 

Em conjunto. Então, eu tava trabalhando cerce de... Eu saía de casa às 6 da 

manhã e voltava pra casa meia-noite. Então, eu tava em atividade cerca de 16 

horas, 14 horas por dia de trabalho. Então, não tinha mais como conciliar. A 

faculdade passou a exigir muito empenho do professor. Então, você tem que fazer 

uma opção, ou trabalhar ou se dedicar à carreira acadêmica. Mas eu tinha, nessa 

época, 50 anos. Não foi 45, 50 anos. 

 

Na sua opinião, o que significa se aposentar? 

[PA4]: Se aposentar? Eu nunca pensei nisso... O que significa aposentar. 

Acho que a aposentadoria é muito precoce aqui, nós nos aposentamos muito 

precoce, precocemente. No Brasil. Mas talvez nós não tenhamos muita saída, 

porque as condições de trabalho, não para algumas pessoas, mas pra outros 

profissionais, são muito árduas. E impede da pessoa trabalhar durante muito 

tempo... E a própria condição de emprego. Eu vejo a aposentadoria como uma 
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oportunidade da pessoa fazer coisas que lhe possam dar prazer. Prazer de se sentir 

como gente, como pessoas. Então, eu posso dar um exemplo. Meu pai se 

aposentou também, mais ou menos, cedo, com 35 anos de trabalho. Mas ele 

começou a fazer coisas que davam prazer, então uma das coisas era plantar 

árvores. Então, o meu pai costumava plantar árvores nas praças, sem nenhuma... 

Então, não é porque eu deixo de ter um trabalho que eu deixo de ser útil. Então, as 

coisas que te dão prazer é quando você percebe que você é útil, quando você tem 

essa sensação que tá contribuindo com alguma coisa. Então, eu vejo aposentadoria 

nesse sentido, é uma nova oportunidade para você fazer coisas importantes que não 

pode fazer devido ao tempo de algum trabalho. 

 

Você desejou a aposentadoria? 

[PA4]: Não, não desejei, foi uma questão de eu fazer uma opção pela carreira 

acadêmica ou pela... Por trabalho... Trabalhar em dois ambientes, né? Em dois 

turnos, que não dava mais pra fazer isso. 

 

Como você descreveria o momento da sua aposentadoria? 

[PA4]: Tava mal, porque eu tava trabalhando, me aposentei e continuei 

trabalhando, eu não parei de trabalhar. 

 

Você teve dúvida em ficar aposentado ou continuar trabalhando? 

[PA4]: Não, não tinha, porque eu sabia, nenhuma dúvida. Nunca pensei em 

me aposentar, apenas a aposentadoria serviu para que eu tivesse uma dedicação à 

vida acadêmica. Então, foi nesse sentido. Porque o salário da vida acadêmica é 

muito pequeno, então não tinha, tinha que complementar com alguma coisa. Depois 

a aposentadoria também não era grande coisa, mas... Quando você aposenta, você 

tem uma certa segurança. Pelo menos, se eu ficar desempregado eu tenho alguma 

coisa que eu possa sobreviver, então te dá uma certa segurança, que é importante. 
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Qual a sua percepção sobre o envelhecimento? 

[PA4]: O envelhecimento? Qual é a minha percepção?  

[PA4]: Eu não vejo essa questão de envelhecimento. Eu não costumo... Se eu 

percebesse que o meu pensamento tivesse envelhecendo, mas eu continuo 

pensando da mesma forma, eu continuo... Então, eu não vejo... Agora, 

envelhecimento se for o físico, daí acontece, todos nós estamos sujeitos, daí você 

vive, tá envelhecendo. A sorte é que atualmente a população conta, nós contamos 

com o avanço da medicina e que ameniza os efeitos da idade. Ameniza os efeitos. 

Eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta e tô conseguindo viver. Minha esposa me 

(...) mais ou menos bem. Até comentei com ela hoje, quando vinha pra cá. Nós 

conseguimos, pelo menos, estar controlando a nossa saúde, então isso é 

importante. Mas eu não acho que a pessoa envelhece, só fisicamente, mas no 

pensamento nunca envelheci. Eu espero não envelhecer. Eu posso ter uma 

maturidade, isso tá acontecendo, olhar as coisas, ter outras atitudes, aumentar a 

tolerância... Pra você saber reconhecer, também é bom o envelhecimento nesse 

sentido. Você dá mais valor às pessoas, dá mais valor à pessoa que está com 

você... Então, isso é importante. É importante até o ponto que quando... E você 

percebe isso e quando uma pessoa fazia alguma coisa que te irritava, aquilo (...) 

com você, e atualmente ela faz a mesma coisa e você dá risada, então você 

percebe o que o envelhecimento traz de benefício nesse sentido. Torna a vida 

melhor, torna a vida melhor. 

 

Na sua concepção, aposentar significa envelhecer? 

[PA4]: Não, de forma alguma. É uma oportunidade pra você poder fazer 

outras coisas que te dão a possibilidade de contribuir em outra esfera, em outro 

ambiente, com uma outra atividade. Não é... Também não é aposentar e sair 

passeando, eu não vejo isso como aposentadoria “tá, vou viajar agora”, isso daí não 

existe. Então, você viaja uma vez, duas vezes, e acabou, então acabou a tua vida? 

Não. Aposentadoria te dá essa chance mesmo, essa oportunidade de fazer coisas 

que você não poderia fazer devido o compromisso que tem com o trabalho. Eu sei o 

que eu vou fazer quando eu parar de dar aula... Eu já tenho mil planos pra fazer. 

Não vou ficar incomodado com isso. De forma alguma. Puxa, tem tanta coisa... 
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TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA REALIZADA COM A PROFESSORA PA5 

 

Conte-me sobre sua trajetória profissional. 

[PA5]: Comecei minha carreira, na verdade, na prefeitura de São Paulo. Eu 

comecei com 18 anos trabalhando numa escola de Educação Infantil da rede 

privada e em seguida eu já migrei pra prefeitura de São Paulo. Na verdade, eu era 

substituta, a gente fazia uma prova e ficava como substituta. Isso lá nos anos de 81, 

de 1981. Então, tem muito tempo aí, né? E aí depois eu me efetivei na prefeitura de 

São Paulo como professora de Educação Infantil, depois eu fiz um concurso pra 

professora de nível 1 e aí me efetivei, escolhi, e depois eu desisti, pedi demissão, 

porque eu tava acumulando dois cargos, e aí eu fiquei com único cargo, eu era 

professora de Educação Infantil, efetiva, e aí em outro momento surgiu a 

oportunidade pra fazer concurso e eu fiz um concurso pra coordenador pedagógico 

e pra diretor de escola. E aí eu fui melhor classificada como diretora de escola, mas 

eu não assumi o cargo porque na verdade eu queria trabalhar na coordenação. Aí 

no começo dos anos 90 eu assumi como coordenadora pedagógica numa escola de 

ensino fundamental, eu fui durante algum tempo. E depois eu pedi remoção, a gente 

chama de remoção, a transferência pra uma escola de educação infantil. E aí 

trabalhei bastante tempo como coordenadora pedagógica numa escola de educação 

infantil. No final dos anos 90 eu fui convidada pra fazer parte de uma equipe da 

secretaria municipal de educação, e aí era um convite pra ser assessora, assistente 

técnico educacional, era o cargo na época, e aí eu fui e fiquei nessa coordenadoria 

por quase dez anos e eu trabalhei na… Mas eu não fiquei diretamente na secretaria 

municipal, eu fui convidada pra equipe de educação infantil, mas eu não fiquei na 

secretaria municipal de educação, fiquei em uma coordenadoria de educação 

infantil, na zona leste, é uma coordenadoria até hoje na zona leste, e aí depois eu 

deixei essa, pela troca de governo, eu fiquei na supervisão escolar. Então, durante 

cinco anos eu fui supervisora escolar designada, e aí depois eu voltei pra secretaria 

como assessora técnica, na mesma coordenadoria de educação. E aí de novo o 

governo acabou e eu voltei pra escola. Eu fiz a opção de voltar pra escola e aí eu 

fiquei como coordenadora pedagógica numa escola de educação infantil, onde eu 

me aposentei há dois anos atrás. 
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E aí desde então, assim, só falando em termos de professora universitária, 

saindo daí eu fiquei um tempo sem acumular cargo, porque aí tinha exigência da 

finalização do Mestrado, as universidades já não aceitavam mais com a pós-

graduação, e aí depois eu voltei pra faculdade, quando eu tava ainda terminando o 

Mestrado. Eu tava cursando, era mestranda, e aí eu iniciei numa universidade 

também acumulando. Durante o dia eu trabalhava na escola e a noite eu dava aula 

na universidade. 

 

Qual a sua definição sobre trabalho e qual é o lugar que ele ocupa na sua vida? 

[PA5]: Em relação ao que é trabalho, né? Então, eu acho que o trabalho é 

objetivo, as pessoas podem ocupar o seu tempo ganhando dinheiro, porque de certa 

forma precisam se manter, mas eu acho que acima de tudo as pessoas precisam ter 

objetivo na vida, de repente ocupar o tempo, não necessariamente numa função 

remunerada, mas eu acho que trabalho é objetivo. As pessoas precisam, de certa 

forma, ter um objetivo, ter um tempo, gastar um tempo. Então, eu considero trabalho 

não necessariamente as pessoas que têm uma função remunerada. Lógico que ter 

uma função remunerada também é trabalhar, óbvio claro. Mas o trabalho pode ser 

de certa forma algo como um objetivo de vida. Tem muitas pessoas que têm uma 

função importante e não recebem nada por isso, e ocupam seu tempo de uma forma 

bacana e ficam felizes com isso e acham que o retorno que é o resultado é muito 

bom. Bom, o trabalho pra mim eu acho que ele está em segundo plano na minha 

vida, né? Eu acho assim, eu fico vendo, o que eu mais fiz na vida foi trabalhar e não 

reclamo disso. Eu trabalho desde bem jovem, né, e nunca parei de trabalhar na 

verdade e eu acho que num primeiro momento estou eu junto com a minha família, 

eu acho que a minha família tá antes de mim mesma, e aí depois da minha família 

realmente vem o meu trabalho, vem o trabalho, vem as questões que envolvem o 

meu trabalho. Eu tenho muito respeito por todas essas questões. Quando eu tenho 

aluno eu tenho respeito por eles, e quando eu não trabalho diretamente com os 

alunos eu tenho respeito pelas coisas que eu faço, pelo meu grupo de trabalho, pelo 

lugar onde eu estou. 
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Você sente satisfação, motivação e reconhecimento no seu trabalho? 

[PA5]: Bom, eu sinto sim, sinto bastante prazer, sinto muito prazer. O trabalho 

ele ocupa um lugar importante na minha vida, sempre ocupou, e eu sinto prazer, 

sinto reconhecimento, mesmo na universidade esse reconhecimento não aparece 

todos os dias. Você não tá lá sendo reconhecido todos os dias, mas em algum 

momento sim, eu acho que sim. Sinto sim. 

 

Você sempre trabalhou em escola privada? 

[PA5]: Eu sempre atuei escola pública, depois fui para escola particular. 

 

Com quantos anos de carreira você se aposentou? 

[PA5]: Eu me aposentei na prefeitura com trinta e dois anos de trabalho efetivo, 

mais ou menos, um pouquinho mais, de trinta e dois pra trinta e três anos né?  

 

Quantos anos de idade você tinha? 

[PA5]: Na época eu tava com mais ou menos uns cinquenta e dois anos. 

 

Na sua opinião, o que significa se aposentar? 

[PA5]: Então, eu acho que estar aposentado é uma questão de direito. Então, 

eu não encaro a aposentadoria como um fim, eu acho que é um direito, que é uma 

consequência, né, de ter trabalhado, de ter conseguido. Então, eu acho que a 

aposentadoria pra mim eu enxergo como um direito, não necessariamente como ser 

velho, não necessariamente não fazer nada, é um direito que você conseguiu por ter 

desenvolvido uma função durante algum tempo. 

 

Você desejou a aposentadoria? 

[PA5]: Bom, em relação à aposentadoria eu precisei, né, eu me preparei pra 

me aposentar, porque eu acho que a aposentadoria é um direito. Então, eu me 

preparei porque eu só fazia isso e me preparei inclusive com atendimento 
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terapêutico, porque eu falei eu preciso me preparar bem. Eu tomei a decisão que eu 

iria me aposentar, eu poderia ficar na rede municipal até os setenta anos, mas 

chegou o momento que eu falei não, eu vou me aposentar sim e vou ficar dando 

aula, que é uma questão que eu também queria. Então, eu fiz Mestrado e o meu 

objetivo, na verdade, era esse, era migrar pra carreira universitária, quer dizer, estar 

nos dois, eu tava na prefeitura e estava na universidade também, e depois que eu 

saísse da prefeitura então continuar na universidade. 

Durante a minha vida funcional, durante a minha carreira, eu não fiquei 

pensando muito em me aposentar, eu sabia que se eu tivesse viva, depois de 25, 30 

anos, eu me aposentaria. Isso eu, lógico, também queria. Em algum momento você 

quer, tanto é que eu me aposentei. Mas não fiquei pensando “vou me aposentar, 

falta tanto tempo”. Eu gostei muito de trabalhar na prefeitura de São Paulo, era o 

lugar que eu queria estar, me preparei pra isso, estudei muito, me dediquei, me 

dediquei bastante, aprendi bastante, conheci pessoas especiais, conheci lugares 

especiais, tive oportunidades excelentes durante a minha carreira, conheci lugares, 

tive lugares de bastante visibilidade profissional, ocupei cargos importantes, convivi 

com pessoas que também ocupavam cargos importantes na secretaria municipal de 

educação, tenho amigos, amigas que são ainda da secretaria, então eu gostava 

muito de trabalhar pra prefeitura de São Paulo.  

 

Como você descreveria o momento da sua aposentadoria? 

[PA5]: Eu tinha um tempo pra me aposentar, que eu chamo de poupança… 

Eu tinha um tempo pra me aposentar, eu tinha idade, então era chegada a hora de 

me aposentar. E me aposentei, graças a Deus, sem achar que tava devendo nada 

pra ninguém, porque durante toda a minha vida profissional eu procurei dar o 

máximo de mim. Então, de meu trabalho, de qualidade, de trabalho, de tempo, de 

dedicação e tudo mais. Então, eu me aposentei, mas assim… Eu acho não, ficou 

uma saudade bem grande de tudo aquilo que eu vivia, e nesse momento falando de 

aposentadoria, eu consigo lembrar da festa. Nesse momento eu tava numa escola, e 

a escola preparou uma grande surpresa pra mim, convidou muitos amigos e uma 

grande surpresa, e ficamos um tempo ali, falamos de coisas, fizeram homenagens, 

aquelas questões. São cicatrizes que eu guardo com muito carinho, são boas 
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cicatrizes que eu guardo com muito carinha da época que eu trabalhei na prefeitura 

de São Paulo. 

 

Você teve dúvida em ficar aposentada ou continuar trabalhando? 

[PA5]: Não, eu não tive nenhuma dúvida. Eu na verdade, eu me planejei pra 

isso. Eu tinha uma pós-graduação já, eu trabalhava já como professora universitária, 

mas na verdade além do desejo de continuar estudando, eu criei uma finalidade pra 

isso, eu fiz Mestrado porque com ele também eu teria uma porta mais aberta pra 

continuar trabalhando como professora. Então, eu não tive nenhuma dúvida que eu 

ia continuar trabalhando, na verdade eu me preparei. Quando eu decidi que eu ia me 

aposentar faltavam já algum tempo então eu quis começar a fazer o Mestrado, 

justamente me preparando pra quando eu me aposentasse ficar com um cargo 

apenas, e no caso esse cargo que eu ocupo hoje de professora universitária. 

 

Qual a sua percepção sobre o envelhecimento? 

[PA5]: Então eu não tenho medo de envelhecer, eu acho que é uma 

consequência da vida, não tenho medo de envelhecer não. Eu tenho já meus filhos 

crescidos, eu tenho netos, eu tenho um companheiro mais ou menos da mesma 

idade que eu, e fazemos coisas que as pessoas da nossa idade fazem. Então, eu 

não tenho medo e eu não acho, eu não me coloco a aposentada tem que ser 

necessariamente velha. Não me vejo assim. Tenho consciência da minha idade, 

mas eu também tenho consciência da minha experiência, de tudo que eu vivi. Então, 

eu não acho que eu sou velha porque eu estou aposentada.  

 

Na sua concepção, aposentar significa envelhecer? 

[PA5]: Não. Assim, eu acho que de maneira geral na sociedade, eu acho que 

tem um pouco… Tem um pouco não, tem bastante essa questão. Mas eu, comigo 

mesma, eu não tenho. Tenho consciência sim da minha idade, não sou uma menina, 

mas eu também como eu disse eu tenho consciência de todas as coisas que eu vivi, 

do que eu aprendi, e é isso. 
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TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA REALIZADA COM A PROFESSORA PA6 

 

Conte-me sobre sua trajetória profissional. 

[PA6]: Então, eu me formei em Direito em 1965, mas já estava estudando 

Ciências Sociais na FFLCH. Então, eu fiquei hesitando entre entrar na carreira 

judiciária ou completar os meus estudos em Ciências Sociais e tentar a carreira do 

magistério. E na verdade, eu acabei fazendo concurso pra procurador da prefeitura 

em 1967 e fui aprovado, em 1968 eles me chamaram. Mas justamente no momento 

em que eles me chamaram, a UNICAMP tava sendo formada, era o início da 

UNICAMP, e eu fui convidado pra ser professor da primeira turma da UNICAMP, 

professor de Ciência Política. E como eles me propunham ser contratado e 

imediatamente projetar um doutorado no exterior, porque não havia doutorado ainda 

aqui, eu preferi ser professor a ser procurador da prefeitura. E não me arrependi, 

porque procurador da prefeitura realmente só cobrava o IPTU, única coisa que fazia 

procurador da prefeitura. Até hoje. Então, entrei na carreira pela UNICAMP, e fiz 

rapidamente o Mestrado e logo a seguir fui fazer o doutorado na França. Então, eu 

passei três anos na França e fiz o doutorado, voltei pra UNICAMP, aí fiz uma longa 

carreira na UNICAMP fazendo todos os concursos de adjunto e livre docente e 

titular. E me aposentei na UNICAMP em 1998. Ao mesmo tempo que eu trabalhei na 

USP, eu tive o direito de acumular com um tempo parcial... Ao mesmo tempo que eu 

trabalhava na UNICAMP, eu me vali do direito que eu tinha de acumular com um 

tempo parcial em outra universidade pública. Então, eu fui dar aula na faculdade de 

arquitetura da USP, a FAU. E ministrei durante três anos lá cursos de história 

econômica, social e urbana. Então eu tive essa experiência. Eu me aposentei em 

1998, e logo depois de aposentado em 1998 eu fui ser pesquisador da reitoria da 

USP. Então, eu ganhei um concurso pra ser pesquisador visitante da reitoria da 

USP. Então passei dois anos estudando cidadania. O resultado dessas pesquisas 

que eu fiz lá saiu como um livro aqui agora. Então, eu publiquei o livro. Então eu 

passei lá dois anos como pesquisador, trabalhando sobre cidadania, e depois 

terminado esse período eu fiz o concurso aqui, pra ser professor no Mestrado de 

Educação. Então entrei aqui em fevereiro de 2012 e tô aqui até hoje. Então o 

resumo breve... Se quiser algum detalhe de algum aspecto... 
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Qual a sua definição sobre trabalho e qual é o lugar que ele ocupa na sua vida? 

[PA6]: Eu diria o seguinte... É muito perigoso uma definição geral sobre o 

trabalho na medida em que há uma cisão fundamental entre o trabalho intelectual e 

o trabalho manual. O trabalho manual é um trabalho que traz muito sofrimento, 

desgaste físico e muito frequentemente tá vinculado ao quê? A uma relação de 

exploração. O trabalho intelectual é um trabalho que proporciona muita satisfação 

psicológica, intelectual, é um trabalho que poupa o trabalhador, (...), que poupa o 

trabalhador e é um trabalho, digamos, que te permite muito frequentemente 

desenvolver uma série de atividades paralelas. Um trabalhador intelectual tem a 

chance de fora dos horários em que ele desempenha uma tarefa intelectual 

específica, institucional, desenvolver outras atividades. Por exemplo, escrever 

artigos, livros, cultivar formas de lazer cultural, como o cinema, o teatro, a música, 

etc. Então é uma vida muito rica no sentido de que o trabalho intelectual na 

sociedade capitalista, como ele é desenvolvido, proporciona muito tempo pra 

atividades paralelas também. Então, eu digo isso como trabalhador intelectual, típico 

da universidade pública. Nós tínhamos muito tempo pra desenvolver uma série de 

outras atividades. Então, o fundamental é sempre lembrar que são trabalhadores os 

professores, mas também são trabalhadores os caminhoneiros.  

E os caminhoneiros, a expectativa de vida deles é bem menor do que o 

professor. Não é só a questão do ter mais ou menos tempo pro lazer, mas a 

expectativa média de vida é bem diferente. Então... 

 

Qual o lugar que o trabalho ocupa na sua vida?  

[PA6]: Absolutamente central, porque na minha vida não há praticamente 

distinção entre satisfação pessoal, satisfação cultural e trabalho profissional. Quer 

dizer, na verdade, eu me satisfaço desempenhando as minhas funções. Então, 

quando eu dou uma aula que eu acho que foi uma boa aula, isso me proporciona 

uma enorme satisfação. Ou quando eu tenho que ler um livro para aquela aula, ou 

quando eu tenho que ler uma bibliografia pra eu escrever um artigo. Então, eu 

praticamente, em todo esse tempo, quase não estabeleci distinção entre trabalho e 

lazer. E isso vale, por exemplo, quando eu vou ver um filme. Imediatamente pra mim 

é uma obrigação cultural ver o filme e discutir depois com outras pessoas que 
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gostam de cinema como uma forma de expressão artística. Quando eu vou assistir 

um espetáculo musical, eu quero discutir com as pessoas depois a qualidade do 

espetáculo. Então, não estabeleço muito essa distinção. Então, eu vou pra atividade 

de lazer, muitas vezes, como se fosse uma obrigação eu assistir aquela coisa. Eu 

não posso perder isso aí, isso faz parte da minha formação cultural. Ou ler um 

grande livro de ficção, ler um livro de ficção sabendo que vai me dar prazer, mas 

dizendo um professor titular não pode deixar de ler esse livro. Então, eu nunca 

estabeleci uma distinção muito clara entre lazer e trabalho. Então, o trabalho acabou 

se tornando central pra mim porque eu não distinguia. 

 

Você sente satisfação, motivação e reconhecimento no seu trabalho? 

[PA6]: Satisfação e motivação sim. Reconhecimento não, pra mim o 

reconhecimento sempre foi secundário. Eu não fui uma pessoa muito preocupada 

com os efeitos públicos da minha carreira universitária. Quando eu publiquei um 

livro, ou era porque eu achava que devia publicar, porque era uma tese, uma 

pesquisa de um (certo talento), ou então eu dizia não é correto eu deixar isso na 

clandestinidade, ou então porque fui pressionado por alguma editora. Senão, eu não 

me importaria muito com essa difusão dos meus trabalhos. Então, digamos, o 

reconhecimento pra mim sempre foi uma coisa secundária diante, por exemplo, a 

convivência com alunos que tinham as mesmas preocupações que eu, as mesmas 

formas de lazer cultural que eu, e eu sempre fui muito criticado por isso, “ Você é 

muito retraído, você não aparece”, eu falo “eu apareço, é só me convidarem”. Eu 

nunca digo não pra um convite de participação numa atividade universitária, mas eu 

não faço o menor esforço pessoal pra participar. Por exemplo, eu não me inscrevo 

em congresso, depende da minha iniciativa. Eu não gosto de me inscrever em 

congresso. Se um congresso me convidar pra uma atividade eu digo sim. Agora eu 

não me inscrevo em congresso por iniciativa própria. Isso vale pra tudo. Pra artigos 

em jornal, entrevista em jornal, nunca pedi pra fazer nada. Agora, às vezes me 

pedem, aí eu não digo não. Então, eu realmente não dei muita importância ao 

reconhecimento profissional justamente porque eu tinha essa visão de que, no 

centro da minha vida, tá o trabalho intelectual mesmo. Então, o resto era secundário 

pra mim. 
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E olha, eu sempre fui muito criticado por isso. Inclusive aqui falam “(...), 

ninguém sabe quem você é”. Olha eu não dou a menor importância que saibam 

quem eu sou, qual é a importância disso? Se eu tô me sentindo bem fazendo o que 

eu tô fazendo, e cumprindo obrigação de desempenhar o trabalho intelectual, pra 

mim tá bom. Não precisa nem saber o meu nome. Eu não dei importância a isso, 

pessoalmente. 

É claro que isso aí vinha em grande parte de uma educação que eu tive em 

casa, claro. Meus pais diziam “a pior coisa na vida é a pessoa ambiciosa, que quer 

se exibir, que quer se apresentar a sociedade e quer fazer isso, quer fazer aquilo, 

não vá nessa direção, você tem que fazer o que você acha que é aquilo que é 

correto fazer como profissional, mas não vá nessa direção da ambição pessoal 

porque é horrível, é de mau gosto”. Então eu ouvi isso desde criança e entrei nisso 

mesmo, fiquei desse jeito mesmo. Sou muito criticado pelos colegas, né?  

 

Com quantos anos de carreira você se aposentou? 

[PA6]: 30 anos. 

 

Quantos anos de idade você tinha? 

[PA6]: Eu nasci em 1942, faz a conta aí. Eu tinha 56 anos. Com 56 anos me 

aposentei. 

 

Na sua opinião, o que significa se aposentar? 

[PA6]: Na minha opinião, o que significou pra mim se aposentar, né? Abriu a 

possibilidade e novas experiências profissionais. Porque eu passei 30 anos na 

mesma universidade. Então, digamos, a vida profissional naquela universidade pra 

mim já tava relativamente esgotada. E eu tinha vontade de variar. Então, eu disse, 

eu poderia continuar como professor voluntário. Eu disse que nenhum dia a mais 

como professor voluntário. 

 Eu disse, eu posso vir fazer seminários, dar conferências, mas como 

professor voluntário não, eu quero agora uma outra experiência profissional. Então 
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veja, saindo de lá eu fui pra USP, passei dois anos como pesquisador militante da 

USP. Quer dizer, então tempo integral na pesquisa sem ter que dar aula na reitoria. 

Depois eu entrei aqui, depois eu acumulei durante um certo período o trabalho aqui 

e também na FECAP, que é a Fundação Álvares Penteado.  

Tem a FAAP e na Liberdade tem a FECAP, que pertencem ao mesmo grupo. 

Então, eu fui dar aula na FECAP. Então, se abriram novas experiências pra mim, 

profissionais. Por exemplo, aqui eu vim dar aula de Sociologia da Educação. Eu 

tinha tido contato com Sociologia da Educação na Europa porque eu era aluno do 

Bourdieu. Então, eu tinha assistido os cursos de Sociologia da Educação do 

Bourdieu. E aí eu tinha que aplicar tudo isso que eu vi. Então, foi uma experiência 

pra mim. Na FECAP eu entrei no curso de Relações Internacionais, eu nunca tinha 

trabalhado em Relações Internacionais. Então, variou também um pouco o tipo de 

curso que eu dava, dava curso de Política Internacional, tratava os autores que 

tinham teorizado as relações políticas internacionais. Então, pra mim foi um 

enriquecimento, porque eu procurei, me aposentando, experiências profissionais 

diferentes daquelas que eu tinha tido. Eu tinha dado aula de Ciência Política durante 

30 anos. Aí eu cheguei aqui e vim dar aula de Sociologia da Educação e aí comecei 

a aproveitar tudo que eu tinha feito em Paris na área de Sociologia da Educação. Eu 

peguei vivo o Bourdieu, então peguei o Bourdieu no auge, assistia as aulas dele. Eu 

disse e agora, será que aqueles cadernos, os livros que eu comprava... “Será que 

algum dia eu vou aplicar tudo isso?”. Bom, apliquei. Então é isso aí. Então, a 

experiência profissional posterior à aposentadoria, pra mim foi muito enriquecedora 

porque eu resolvi variar e tinha gente que dizia “mas você é louco? Por que você 

não vai procurar um emprego onde você só tenha que repetir tudo aquilo que você já 

fez?”, eu dizia, mas justamente é isso que eu quero evitar. 

Então, eu realmente entrei numa nova fase, digamos, que eu vivo com muita 

alegria pessoal, porque realmente sai daquele padrão em que eu tava 30 anos 

dando basicamente Ciência Política, e aí pude dar Sociologia da Educação aqui e 

Política Internacional na FECAP.  

 

Você desejou a aposentadoria? 

[PA6]: Desejei, claro. 
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Como você descreveria o momento da sua aposentadoria? 

[PA6]: Foi uma sensação de euforia pela possibilidade de mudança de áreas 

intelectuais, quer dizer, bom, agora eu vou passar por outras experiências. E na vida 

a gente tem que passar por outras experiências. Então, por exemplo, na USP eu 

voltei a universidade pública, mas pra trabalhar só como pesquisador. Já era uma 

diferença pra mim. Então, eu tinha reunião com pesquisadores, fazia seminários pra 

pesquisadores, fazia a minha pesquisa, então vivia no meio praticamente só de 

pesquisadores. Não tinha curso. Foi uma experiência nova. E sobretudo, porque o 

conselho de pesquisadores lá envolvia pesquisadores das diferentes áreas. Nós 

trocávamos informação, sendo um sociólogo, outro matemático, outro físico, outro 

biólogo, então foi uma experiência nova. Aqui e na FECAP houve uma experiência 

nova que foi ministrar aulas no ensino privado. E foi uma coisa muito importante pra 

mim. E foi uma coisa muito importante porque mudou, assim, radicalmente, o padrão 

do aluno. Quer dizer, o público da UNICAMP era digamos, basicamente, os que 

assistiam aulas na Ciências Sociais, das Ciência Humanas, era basicamente 

pessoas de classe alta. E que tinham um perfil que eu, pessoalmente, considerava 

relativamente limitado. Limitado tendo em conta as possibilidades materiais que eles 

tinham da origem de serem mais criativos, mais interessante e tudo. E aqui eu 

entrei, basicamente, em contato com um público de filhos de metalúrgicos. E isso foi 

um enriquecimento pra mim. Um enriquecimento enorme mesmo. O contato cultural 

com pessoas diferentes, me ensinaram um monte de coisas que eu não sabia... Eu 

venho da alta classe média, vamos dizer assim, e de repente eu entrei em contato 

com pessoas que eu nunca tinha visto na vida. E fui aprendendo uma série de 

coisas sobre a vivência popular, o modo de vida popular, a criatividade popular e 

tudo. Então, isso aí representou pra mim um enorme enriquecimento cultural e 

existencial também. Porque você não pode passar a vida preso num único círculo 

social, é uma coisa empobrecedora. Você precisa ter contato com todo mundo. 

Então, isso me enriqueceu muito, aqui e também na FECAP, que era uma 

universidade cara, mas que era frequentada por filhos de trabalhadores, morando 

todos além de Interlargos. Era um pessoal que... ou então morando em Jandira, 

morando em outras cidades. Pessoal que tomava trem pra assistir aula no noturno. 

Um sacrifício enorme e pessoas muito interessantes e cheios de criatividade, 

de ideias... Eu tive muito prazer de orientar TCCs e trabalhos de iniciação científica 



136 

 

nessas universidades, tanto aqui, quanto na FECAP. Porque era um pessoal que 

precisava mais de mim, do que os mauricinhos da UNICAMP. Foi uma experiência 

muito enriquecedora. 

 

Você teve dúvida em ficar aposentado ou continuar trabalhando? 

[PA6]: Não. Não tive nenhum segundo de dúvida. Eu aposentei no dia 

seguinte, entrei com a minha papelada no dia seguinte a ter completado 30 anos. 

Completei 30 anos, no dia seguinte entrei com a papelada. “Mas você vai mesmo?”, 

“vou, esse é o local de trabalho que eu gosto e tudo, mas eu preciso ter outras 

experiências na vida”, não posso morrer agora, morrer existencialmente agora com 

56 anos. Então, pra você ver. 

 

Qual a sua percepção sobre o envelhecimento? 

[PA6]: Bom, envelhecimento tem seus inconvenientes físicos, né? O físico vai 

declinando mesmo, todos as partes do corpo vão declinando, então você já não 

enxerga tão bem, não ouve tão bem, as pernas começam a doer, os braços 

começam a doer, você tem mais dificuldade de andar, você vai perdendo o 

equilíbrio. Então, do ponto de vista físico é claro que há um declínio. Mas que você 

pode encarar filosoficamente esse declínio. Você pode encarar filosoficamente se 

você tiver “eu tenho satisfação em outros setores da vida social”. Então, é o meu 

caso, na medida em que eu tenho satisfação cultural, intelectual com o meu 

trabalho, com as consequências intelectuais do meu trabalho, tudo que eu tenho que 

ler, tudo que eu tenho que ver, tudo, eu me sinto perfeitamente a vontade nessa 

condição de velho mesmo, eu não tenho muitos problemas com isso. Os incômodos 

são técnicos mesmo, então você tem que ir ao médico três vezes, quatro vezes por 

mês, aí é que... Mas enfim, faz parte, você tem que conviver com isso. Mas o 

envelhecimento do ponto de vista social, existencial, não, aí eu não tenho nenhuma, 

não sinto nenhum desconforto desse ponto de vista. 
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Na sua concepção, aposentar significa envelhecer? 

[PA6]: Aposentar em si mesmo não. Quer dizer, na verdade, o passamento do 

tempo significa envelhecer, né? Mas você não precisa, entrando num regime de 

aposentado, se acomodar a essa situação. Você pode procurar novos horizontes em 

razão da enorme experiência que você acumulou. Então, o domínio universitário é 

um dos poucos domínios onde, durante muito tempo espero que ainda durante 

algum tempo, a experiência acumulada seja levada em conta. E que os professores 

sejam aproveitados. É claro, quando você pensa no primeiro mundo, essa é uma 

regra de ouro, quer dizer, você sabe que um país como a França e a Inglaterra, 

intelectuais permanecem na ativa até mais de 90 anos. O Levi Strauss estava 

orientando alunos com 95 anos. O Fernando Rondelli escreveu um dos grandes 

livros dele com mais de 80 anos. A Sobrevivência do Capitalismo (um livro de vários 

volumes). Então, quer dizer, se valoriza muito a experiência acumulada e se pensa 

que as pessoas podem ainda prestar um bom serviço por tudo aquilo que 

acumularam. 


