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RESUMO

O envelhecimento populacional é uma realidade no Brasil e no mundo. Pelo fato de 
caracterizar-se como um processo biopsicossocial, apresenta singularidades no 
corpo, acarreta consequências psicológicas e possui uma dimensão existencial que 
envolve a relação do homem com o mundo. Uma das categorias que tem sido alvo 
das análises do envelhecimento é a dos docentes do ensino superior, por ser uma 
atividade que reflete o contexto de transformações no mundo do trabalho e as relações 
com a sociedade. Assim, não só o indivíduo, mas as próprias organizações buscam 
adaptações diante dessa nova perspectiva pela qual a sociedade está passando, 
especialmente no campo do trabalho. Tais adaptações, ou a falta delas, podem ser 
percebidas por meio da cultura organizacional e seus elementos que legitimam e 
oferecem significado às práticas organizacionais. Diante disso, o objetivo geral desse 
trabalho é compreender como se estabelece na visão dos professores o processo de 
envelhecer no trabalho docente diante da cultura organizacional de Instituições de 
Ensino Superior públicas e privadas. O referencial teórico apresenta os conceitos 
sobre o envelhecimento no trabalho e seus desdobramentos, a caracterização do 
trabalho docente no cenário brasileiro, a cultura organizacional e seus elementos e a 
percepção do suporte organizacional. Em relação aos procedimentos metodológicos, 
esta é uma pesquisa interpretativista, qualitativa e que utiliza como estratégia de 
pesquisa o estudo de caso comparativo. Os sujeitos da pesquisa foram 13 docentes 
com 50 anos ou mais de idade de duas IES, sendo uma pública e uma privada na 
região Sul do Brasil. A investigação e coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas 
semiestruturadas orientadas por roteiro e pesquisa de documentos públicos das IES. 
Os dados obtidos foram transcritos e codificados por meio do software ATLAS.ti. e a 
análise dos dados foi feita por meio da análise de conteúdo. Os resultados apontam 
que o envelhecimento no trabalho docente abrange múltiplas compreensões e 
percepções, que envolvem os aspectos da idade cronológica, biológica, psicológica e 
social. Além disso, se antes o trabalho era visto como uma forma de sobreviver, hoje, 
o trabalho docente simboliza satisfação e uma forma de se sentirem vivos. Devido à 
idade avançada, a questão da saída do mundo do trabalho também foi abordada, 
demonstrando visões diferentes sobre este momento delicado e que simboliza 
aspectos negativos, como doenças e incapacidades e positivos, como a possibilidade 
de desfrutar de momentos de lazer. Ressalta-se que a cultura organizacional pode 
demonstrar a valorização ou a indiferença com os docentes no processo de 
envelhecimento e reflete, nesta pesquisa, uma despreparação das duas IES em 
proporcionar aos docentes um processo que seja planejado e desenvolvido para esta 
fase da vida. Em complemento, existem nas instituições pesquisadas ações que dão 
suporte ao processo de envelhecimento, porém são frágeis e deveriam atender de 
forma ampla as reais necessidades dos professores neste processo. Ao final, são 
apresentadas as contribuições teóricas e práticas da pesquisa, bem como as 
sugestões para pesquisas futuras.

Palavras-chave: Envelhecimento no trabalho. Trabalho docente. Ensino superior. 
Cultura organizacional. Elementos da cultura organizacional.



ABSTRACT

Aging is a reality in Brazil and in the world. By characterizing itself as a biopsychosocial 
process, it presents singularities in the body, carries psychological consequences and 
has an existential dimension that involves the relation of man to the world. One of the 
categories that has been the target of the analyzes of aging is the professors of higher 
education, because it is an activity that reflects the context of changes in the world of 
work and relations with society. Thus, not only the individual, but the organizations 
themselves seek for adaptations to this new perspective that society is going through, 
especially in the field of work. Such adaptations, or lack thereof, can be perceived 
through the organizational culture and its elements that legitimize and offer meaning 
to organizational practices. Therefore, the general objective of this dissertation is to 
understand how the process of aging in the teaching work is established in the view of 
professors before the organizational culture of public and private higher education 
institutions. The theoretical framework presents the concepts about aging at work and 
its unfolding, the characterization of the teaching work in the Brazilian scenario, the 
organizational culture and its elements and the perception of the organizational 
support. Regarding methodological procedures, this is an interpretative, qualitative 
research that uses as a research strategy the comparative case study. The research 
subjects were 13 teachers with 50 years of age or older from two HEIs, one public and 
one private in the southern region of Brazil. The investigation and data collection took 
place through semi-structured interviews guided by script and research of public 
documents of the HEIs. The data obtained were transcribed and coded using the 
software ATLAS.ti. and data analysis was done through content analysis. The results 
point out that aging in the teaching work encompasses multiple understandings and 
perceptions, which involve aspects of chronological, biological, psychological and 
social age. In addition, if work was seen as a way to survive, today, teaching work 
symbolizes satisfaction and a way to feel alive. Due to old age, the issue of retirement 
was also addressed, demonstrating different views on this delicate moment and 
symbolizing negative aspects such as illness and disability and positive aspects, such 
as the possibility of enjoying leisure time. It should be emphasized that the 
organizational culture can demonstrate appreciation or indifference with teachers in 
the aging process and reflects, in this research, a lack of preparation of the two HEIs 
in providing teachers with a process that is planned and developed for this phase of 
life. In addition, there are actions in the researched institutions that support the aging 
process, but they are fragile and should assist the real needs of teachers in this 
moment of life. At the end of this study, the theoretical and practical contributions of 
the research are presented as well as the suggestions for future researches.

Key-words: Aging at work. Teaching work. Higher education. Organizational culture. 
Elements of organizational culture.
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1 INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional é um dos fenômenos mais significativos no 

século XXI, apresentando importantes impactos de longo alcance em diversos 

domínios da sociedade. Em 1950 havia cerca de 205 milhões de pessoas com 60 

anos ou mais no mundo, e em 2012 este número aumentou para quase 810 milhões 

(FUNDO DE POPULAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2012).

De acordo com Bloom et al. (2014), até 2030, todos os países experienciarão 

o envelhecimento da população, fato considerado uma tendência histórica e sem 

precedentes. Para os autores, nas próximas quatro décadas, haverá um crescimento 

de 22% da população acima de 60 anos, passando de 800 milhões para 2 bilhões de 

pessoas, sendo a primeira vez na história que haverá mais pessoas com 60 anos ou 

mais do que menores de 15 anos (GIACOMIN, 2012).

Esta transformação no padrão demográfico também é verificada no Brasil, com 

reduções na taxa de crescimento populacional pelo lento crescimento do número de 

crianças e adolescentes e aumento da população idosa (SIMÕES, 2016). Ressalta-se 

ainda que o envelhecimento é um fenômeno pertencente a todas as classes sociais, 

sendo uma transformação demográfica a qual vai além da esfera privada e familiar, 

ocupando espaço na vida pública. Nesse sentido, o envelhecimento é um processo 

biopsicossocial que ocorre de diferentes maneiras nos indivíduos, existindo diferentes 

modos de envelhecer (KALACHE, 2012).

Por isso, ser idoso ou jovem não seriam concepções absolutas, pois envolvem 

interpretações sobre o percurso da existência humana. As concepções advindas de 

tais interpretações estão em constante transformações, não existindo 

substancialidade absoluta em ser velho ou jovem, por serem conceitos construídos 

historicamente de acordo com valores e culturas da sociedade (BIRMAN, 1995).

Assim, segundo Monteiro (2005), ser velho reflete a opinião do outro, que 

determina e classifica pelo corpo -  com rugas e cabelos brancos -  e também por 

atributos estigmatizantes da personalidade, papel social, econômico e cultural. Nesse 

sentido, pesquisas com o foco no envelhecimento são relevantes por muitas razões, 

que vão desde responder a questões básicas sobre padrões de desenvolvimento 

humano até para entender a importância das estruturas de idade para as instituições 

sociais e as organizações (GEORGE; FERRARO, 2016).
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A discussão sobre o envelhecimento no Brasil tem se acentuado em função da 

tentativa na alteração do padrão de aposentadoria. Essa questão coloca o 

envelhecimento em foco, não somente da população, mas especialmente dos 

trabalhadores. Por isso, o papel das organizações em uma sociedade que envelhece 

e como este fenômeno nelas se reflete precisa ser discutido entre pesquisadores e 

profissionais (LOCATELLI; FONTOURA, 2013), já que a produção científica sobre o 

tema ainda é muito restrita nos estudos organizacionais (THOMAS et al., 2014).

Este fenômeno, então, é relevante pois traz repercussões mundiais nos 

campos sociais e econômicos (VERAS; CAMARGO, 1995). O envelhecimento, 

portanto, deve ser compreendido em uma perspectiva relacional, pois se trata de uma 

experiência subjetiva e intersubjetiva, que depende da época e do contexto em que é 

abordado (DEBERT, 2007). Além da adaptação do indivíduo ao seu próprio 

envelhecimento, as organizações também alteram sua dinâmica ocupacional, 

gerando novas perspectivas e disposições (FRANÇA et al., 2013). Assim, pelo fato da 

força de trabalho estar envelhecendo, as organizações necessitam lidar com essa 

nova realidade, pois existem diferentes gerações exercendo atividades em um mesmo 

ambiente (LIMA; HELAL, 2013), sendo um tema que permite à Administração a 

investigação do comprometimento das organizações referente a este fenômeno.

Uma das categorias que tem sido alvo das análises do envelhecimento é a dos 

docentes do ensino superior (STANO, 2001). Pelo fato das organizações 

universitárias serem fontes de mudanças e inovações no âmbito intelectual, científico 

e tecnológico, são caracterizadas como organizações notadamente complexas 

(ZONATTO et al., 2012). O ofício acadêmico, então, reflete o contexto de 

transformações no mundo do trabalho e as relações com a sociedade (BASTOS, 

2007).

Os docentes, desse modo, fazem parte de um mercado de trabalho que 

envelhece, afinal, o aumento na expectativa de vida tende a um maior tempo no 

trabalho (NASCIMENTO et al., 2016), sendo que as possíveis reformas 

previdenciárias no país podem contribuir para esse prolongamento no exercício 

profissional.

Nesse sentido, é necessário compreender a cultura organizacional das 

Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas diante do fenômeno do 

envelhecimento, já que a cultura organizacional expressa as manifestações dos
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indivíduos, sendo os aspectos simbólicos da organização interpretados e 

reinterpretados a todo momento (LOURENÇO; FERREIRA; OLIVEIRA, 2014).

Esse dinamismo da cultura organizacional pode ser revelado pelos seus 

elementos, tais como valores, normas e regras, comunicação, ritos, rituais e 

cerimônias, estórias e sagas, heróis e mitos, crenças e tabus (FREITAS, 2007; TRICE; 

BEYER, 1993; OTT, 1989; ALVESSON; BERG, 1992; SHRIVASTAVA, 1985), os quais 

além de guiar o comportamento dos membros, agem como parte do consenso e 

comunicação dos indivíduos (SCHADECK et al., 2016).

Os indivíduos, então, interpretam esse conjunto de representações, os quais 

se constroem e reconstroem em suas interações nas organizações, atribuindo-lhes 

significados (FREITAS, 1991). Assim, na academia, a cultura organizacional 

corresponde a um sentido coletivo, unindo as relações entre alunos, docentes e 

demais profissionais envolvidos para a criação de uma identidade (WOLFE; 

DILWORTH, 2015).

As interpretações e atribuições de significados dos elementos da cultura 

organizacional (FREITAS, 1991) também permitem que os trabalhadores percebam o 

suporte organizacional do local onde trabalham, ou seja, até que ponto a organização 

valoriza ou não seus membros (EISENBERGER et al., 1986). Essa questão torna-se 

relevante, especialmente no processo de envelhecimento, pois o suporte nesta etapa 

influencia a adaptabilidade e saúde, o relacionamento positivo, o crescimento 

ocupacional, a segurança pessoal e o foco contínuo nos objetivos (CHEUNG; WU,

2014).

Diante da apresentação dos temas desta pesquisa, busca-se com esta 

dissertação proporcionar uma contribuição teórica para os estudos sobre cultura 

organizacional e envelhecimento no trabalho docente para enfatizar o quanto a 

temática do envelhecimento atinge as organizações, sendo, portanto, um tema 

essencial para os estudos na Administração.

Desse modo, unindo os aspectos do envelhecimento populacional com a 

cultura organizacional nas Instituições de Ensino Superior, o objetivo desta pesquisa 

é compreender como se estabelece na visão dos professores o processo de 

envelhecer no trabalho docente diante da cultura organizacional de Instituições de 

Ensino Superior públicas e privadas.

Ao propor um estudo sobre a cultura organizacional e o envelhecimento no 

trabalho faz com que o docente em Instituições de Ensino Superior seja o sujeito
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central pesquisado para que, além das contribuições teóricas, exista também a 

sensibilização das instituições de ensino, da sociedade e do Governo diante dos 

professores que estão no processo de envelhecimento.

Nas próximas sessões estão especificados o problema de pesquisa, o objetivo 

geral e os objetivos específicos, e as justificativas teórica e prática.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

Diante da temática apresentada na introdução, estabelece-se o seguinte 

problema de pesquisa: Como se estabelece na visão dos professores o processo 

de envelhecer no trabalho docente diante da cultura organizacional de 

instituições de ensino superior públicas e privadas?

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA

A seguir, o objetivo geral da pesquisa e os quatro objetivos específicos estão 

apresentados.

1.2.1 Objetivo geral

Compreender como se estabelece na visão dos professores o processo de 

envelhecer no trabalho docente diante da cultura organizacional de instituições de 

ensino superior públicas e privadas.

1.2.2 Objetivos específicos

1. Analisar qual o significado de envelhecer no trabalho docente para o professor em 

Instituições de Ensino Superior públicas e privadas.

2. Compreender quais são os aspectos positivos e negativos do envelhecer no 

trabalho em Instituições de Ensino Superior públicas e privadas.

3. Identificar e analisar os significados que os elementos da cultura organizacional têm 

para os docentes do ensino superior no processo de envelhecer enquanto professores 

de IES públicas e privadas.
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4. Analisar os aspectos do suporte organizacional das IES públicas e privadas 

referentes ao processo de envelhecimento no trabalho docente na visão dos 

professores e na perspectiva das IES.

1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA

Nascimento et al. (2016) apontam que o campo das Ciências Sociais Aplicadas, 

especialmente a área de Administração não está acompanhando, em termos de 

pesquisa e produção científica, as transformações do envelhecimento populacional, 

especialmente o crescente número de idosos presentes nas organizações. No âmbito 

do envelhecimento no trabalho, a contribuição teórica consiste principalmente em 

aumentar os estudos sobre o tema na área da Administração.

Nos estudos internacionais, quando o termo "ageing work” é buscado nas 

bases de dados Web of Science, por exemplo, são encontrados 10 resultados, sendo 

que somente 8 são artigos científicos da última década. Já na base de dados Scopus, 

a busca resulta em 38 artigos, sendo que 8 são os mesmos da Web o f Science. Além 

disso, desses 30 artigos, somente 6 estão ligados a temas que abrangem as 

organizações no processo de envelhecimento no trabalho, conforme demonstrado no 

referencial teórico deste trabalho.

Em complemento, a precariedade de pesquisas a esse respeito também é 

exemplificada pela busca em algumas bases de dados nacionais.

Na base de dados Scientific Periodicals Electronic Library (SPELL), os termos 

"envelhecimento” e "trabalho”, quando buscados no resumo, título e palavra-chave 

retornam 20 resultados, no período de 2008 a 2017. Desses, 13 estão inseridos no 

contexto organizacional.

Na Scientific Electronic Library Online (SciELO) os termos "envelhecimento” e 

"trabalho”, buscados em todos os índices, retornam 728 resultados. Desses, somente 

21 englobam o tema do envelhecimento no trabalho nas organizações. Esses dados 

demonstram a fragilidade do assunto nas produções científicas nacionais e, por isso, 

o presente trabalho pretende ampliar tal debate nos estudos organizacionais.

No que diz respeito à análise crítica das organizações, apesar da teorização de 

que o sujeito é uma preocupação central, a idade tem sido em grande parte silenciada 

em comparação com outras categorias salientes de classificação de identidade, como 

gênero, etnia e deficiência. É como se os membros da organização fossem assumidos
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sem idade, e as estruturas e práticas organizacionais neutras em termos de idade 

(THOMAS et al., 2014).

Assim, o tema sobre envelhecimento e idade é relevante nas organizações, já 

que uma das preocupações da teoria organizacional é a forma como as pessoas 

experimentam e se relacionam com o trabalho (CEPELLOS, 2013).

Por isso, em termos teóricos, busca-se uma contribuição para ampliar o 

conhecimento sobre o envelhecimento no trabalho, especialmente no contexto das 

Instituições de Ensino Superior.

Nesse sentido, a literatura apresenta trabalhos que relacionam o 

envelhecimento com a profissão de docentes (STANO, 2001; CAU-BAREILLE, 2014; 

LIMA et al., 2015; ALVES, 2016; NASCIMENTO et al., 2016; LÜDORF; ORTEGA, 

2013) entretanto, não abordam a questão da cultura organizacional no processo de 

envelhecer desses sujeitos. De acordo com Giorgi, Lockwood e Glynn (2015), as 

pesquisas sobre cultura estão em ascensão, porém, a popularidade do tema emerge 

juntamente com sua crescente fragmentação, à medida que as definições e conceitos 

sobre o termo se proliferam.

Essa dificuldade no consenso da teoria sobre o tema é demonstrada nas 

pesquisas em bases de dados brasileiras, como SciELO e SPELL. Quando os termos 

"envelhecimento” e "cultura organizacional” são buscados nessas bases de dados, 

encontra-se somente um artigo, pela SPELL. Esse artigo, de Mutchnik e Trevisan 

(2009), analisa o conceito de "âncoras de carreiras” como um dos instrumentos de 

autoavaliação para profissionais sêniores que se sentem desconfortáveis com o 

momento da aposentadoria.

Ainda em relação à justificativa teórica, o presente trabalho contribui com a 

compreensão da cultura organizacional de IES públicas e privadas, já que existem 

diferenças devido a características e funções próprias (FERREIRA et al., 2012). Além 

disso, as particularidades e dinamismo do mundo acadêmico são reveladas por meio 

da cultura organizacional e dos seus elementos. Assim, devido à importância da 

cultura organizacional no ambiente organizacional, espera-se que haja uma melhor 

compreensão dos significados que seus elementos (valores, comunicação, crenças, 

estórias, tabus, ritos, rituais, sagas e heróis, normas e regras) possuem para os 

docentes no processo de envelhecer no trabalho.

Como justificativa prática, pelo fato do Brasil estar passando por um momento 

de mudanças demográficas com o envelhecimento da população, e também pelo
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aumento do tempo de trabalho, devido às possíveis reformas previdenciárias, este 

trabalho pode vir a contribuir na elaboração de políticas de apoio aos docentes de IES 

públicas e privadas que passam pelo processo de envelhecimento na profissão, já que 

muitas organizações não estão preparadas para o envelhecimento da força de 

trabalho (CEPELLOS; TONELLI, 2017).

Além disso, por meio desta pesquisa, pretende-se que tanto os gestores quanto 

o Estado reflitam e criem, em conjunto, projetos de suporte para envolver cada vez 

mais os trabalhadores que estão envelhecendo. Deve-se buscar, dessa forma, o 

alinhamento entre as políticas governamentais e dos empregadores para que o 

envelhecimento dos trabalhadores seja saudável e produtivo (VAN DALEN et al., 

2010).

Quanto às organizações, esta pesquisa contribui para que haja mais suporte 

dos gestores aos trabalhadores que estão no processo de envelhecimento pois, 

embora existam perspectivas para a implantação de práticas para inserção de 

trabalhadores mais velhos e combate às barreiras etárias, estudos comprovam que 

tais práticas não têm sido executadas pelos gestores de forma constante, 

prejudicando a manutenção e retenção desses profissionais nas organizações 

(CEPELLOS; TONELLI, 2017).

A justificativa prática também se estende à tentativa de eliminação de 

categorizações negativas e preconceitos da sociedade e das organizações em relação 

aos sujeitos que envelhecem, pois, a capacidade de trabalho pode permanecer alta 

na idade avançada, em contraste com estereótipos prevalecentes (AUSTEN et al., 

2016).

Além disso, os resultados deste estudo podem fornecer subsídios aos 

profissionais que vão envelhecer no trabalho se prepararem para esse fenômeno, pois 

a compreensão do indivíduo de que está envelhecendo desencadeia emoções que 

impactam no cotidiano do trabalho (LOCATELLI; OLIVEIRA; CAVEDON, 2014).

Por fim, justifica-se essa pesquisa como fonte que poderá fornecer subsídios 

para o aprofundamento do tema perante à lacuna encontrada e ressalta-se que esse 

estudo faz parte dos projetos de pesquisa: Análise das organizações e 

comportamento organizacional: cultura, identidade e mudança em organizações 

(Banpesq n°. 2010017647); e Comportamento organizacional e análise das 

organizações: um estudo a partir das dimensões humanas (Banpesq n°. 2010026762).
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Esta dissertação estrutura-se em cinco capítulos. No primeiro, os temas do 

estudo são contextualizados, por meio da introdução, além da apresentação do 

problema de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos e as justificativas teóricas 

e práticas.

O segundo capítulo é constituído pela fundamentação teórico-empírica, em que 

são abordados os tópicos do envelhecimento no trabalho, do trabalho docente no 

ensino superior brasileiro, do processo de envelhecimento no trabalho docente, da 

cultura organizacional e seus desdobramentos.

O terceiro capítulo evidencia os procedimentos metodológicos que foram 

utilizados na realização da pesquisa. Esse capítulo é composto pela concepção 

epistemológica e ontológica, a especificação do problema de pesquisa, seguidas da 

definição constitutiva e o percurso empírico dos termos "cultura organizacional” e 

"envelhecimento no trabalho”, assim como outros temas relevantes. Também é 

apresentado a delimitação e desenho da pesquisa, subdividindo-se em: 

delineamentos da pesquisa, critérios de seleção dos casos, técnica de coleta e análise 

dos dados.

No quarto capítulo estão os resultados e discussões da pesquisa. Num primeiro 

momento as Instituições de Ensino Superior pesquisadas são apresentadas, assim 

como a descrição dos sujeitos e suas trajetórias. Em seguida, são feitas as análises e 

discussões dos dados obtidos.

Por fim, no último capítulo, encontram-se as considerações finais, com o intuito 

de responder ao objetivo geral da pesquisa, as contribuições teóricas e práticas e 

sugestões para pesquisas futuras.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA-EMPÍRICA

O referencial teórico-empírico deste trabalho está ordenado em conformidade 

com as categorias de análise delineadas no problema de pesquisa. Na presente 

revisão de literatura serão evidenciados os resultados de outros estudos relacionados 

ao tema, abrangendo um estudo maior e contínuo da literatura com o intuito de 

preencher lacunas e ampliar estudos passados (CRESWELL, 2007).

Diante disso, inicialmente são apresentadas diferentes abordagens sobre o 

envelhecimento, além de dados demográficos e estereótipos e preconceitos ligados a 

esse fenômeno. Logo em seguida a fundamentação teórico-empírica destaca o 

sentido e significado do trabalho, bem como o processo de envelhecer no trabalho, a 

aposentadoria e os principais estudos relacionados ao tema na última década. Em 

seguida, discute-se sobre o ensino superior brasileiro em Instituições públicas e 

privadas e o processo de envelhecer no trabalho docente. Por fim, é abordado o tema 

da cultura organizacional, seus elementos, suas relações com o ensino superior e a 

percepção do suporte organizacional.

2.1 O ENVELHECER NO TRABALHO

Atualmente, é possível afirmar que estamos vivendo o "século do 

envelhecimento” (KALACHE, 2012). Questões relativas ao tema têm aumentado 

consideravelmente, uma vez que o envelhecimento da população é um fenômeno 

mundial, trazendo repercussões nos campos social e econômico (VERAS; 

CARMARGO JUNIOR, 1995).

Em 1956, a Organização das Nações Unidas (ONU) iniciou os estudos sobre o 

assunto, porém a situação do idoso começou a se destacar após o Plano de Ação 

sobre o Envelhecimento, adotado pela ONU em 1982, com diversas recomendações 

para melhorar as condições de vida da população idosa (MONTEIRO; ALVES, 1995). 

Tal preocupação com o processo de envelhecimento deve-se ao fato de que essa 

parcela da população é cada vez mais representativa do ponto de vista numérico. 

Porém, não basta analisar os dados, mas deve-se também verificar os processos que 

transformam o envelhecimento em uma preocupação da sociedade (DEBERT, 2004).

A partir do século XX, especialmente na década de cinquenta, percebe-se uma 

crescente emergência do tema, devido ao rápido aumento do número de pessoas
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envelhecendo (NERI, 1995). A ONU reconhece que este aumento é resultado do 

sucesso de investimentos nas políticas públicas, sendo um triunfo da humanidade e, 

ao mesmo tempo, um desafio para a sociedade (KALACHE, 2012).

Esse fato pode ser representado em números, já que o envelhecimento da força 

de trabalho é um fato presente em diversos países. Na Europa, é previsto que o grupo 

demográfico com idade entre 55 a 64 anos aumente em 16,2% de 2010 a 2030. Nos 

Estados Unidos, 9,9% da força de trabalho tinha mais de 55 anos nos anos 2000, e 

espera-se que esse número aumente para 15,3% da força de trabalho até 2020 

(LAVALLIÈRE et al. 2016). No Brasil, estima-se que em 2040, cerca de 57% da 

população em idade ativa estará com mais de 45 anos, fato que reflete a rapidez do 

envelhecimento da população no país (FRANÇA et al. 2017). Ressalta-se que, pelo 

fato do envelhecimento ser um processo subjetivo, as idades para um trabalhador ser 

considerado "velho” pode divergir dependendo de diversos fatores, como a localização 

e o contexto.

Assim, o presente estudo, por meio do referencial teórico analisa nos próximos 

tópicos as múltiplas definições do envelhecimento e idade, os dados demográficos no 

Brasil, e os estereótipos, preconceitos e discriminação da idade. Em seguida são 

abordados o sentido e significado do trabalho, bem como o processo de envelhecer 

no trabalho, a aposentadoria e os estudos sobre o tema na última década nas bases 

de dados nacionais e internacionais.

2.1.1 Definições de envelhecimento e idade

O envelhecimento foi definido de várias maneiras, por uma perspectiva 

holística. Entretanto, pode ser melhor compreendido como o total de experiências de 

vida que ocorrem no tempo. Esta definição abrange mudanças no contexto pessoa- 

ambiente, qualquer que seja a fonte de direção. O envelhecimento pode ser visto 

como um processo de desenvolvimento em que a mudança constante é 

multidimensional e multidirecional (GRESS; BAHR, 1984).

Já a idade, numa perspectiva cronológica, indica um conjunto de mudanças em 

determinado momento do ciclo de vida de um indivíduo (NÉRI, 2007). Assim, pode ser 

entendida como duração, pois pode ser usada para estimar o tempo de um evento, 

tempo em um papel ou tempo entre experiências (SETTERSTEN; GODLEWSKI, 

2016).
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Nas sociedades ocidentais, a idade cronológica é definida de acordo com 

aspectos de datação, por meio de critérios e normas impostos, não pelo aparato 

cultural de reflexão sobre os estágios de maturidade, mas sim pela exigência legal e 

jurídica dos deveres e direitos do cidadão (DEBERT, 2004).

Existem, então, sociedades altamente burocratizadas, em que registros de 

nascimento certificam a idade para validar o acesso a direitos legais como a votação 

e o casamento, por exemplo. Outras sociedades se diferenciam entre si por meio de 

outros critérios, como a ordem de nascimento ou referência a eventos históricos ou 

de vida (VINCENT, 2015).

Nesse sentido, Monteiro (2005, p.60) afirma que "a idade cronológica, assim 

como o tempo, é uma abstração e, portanto, cada um pode apresentar formas 

diferenciadas de acreditar no seu próprio tempo”. Segundo o autor, devido a estas 

escalas etárias em que a sociedade está presa, há uma busca pelo preenchimento de 

expectativas normativas com o que se acredita fazer parte de um modelo 

preestabelecido de categorização de determinados indivíduos. Por isso, ao invés de 

ter uma idade, é possível afirmar que se pertence a uma idade, a qual classifica os 

indivíduos em grupos socialmente definidos como crianças, adultos e velhos.

Diante disso, as idades são institucionalizadas política e juridicamente para 

determinarem a cidadania. Passa a ser uma necessidade de vida social, expressa em 

termos do processo de socialização pois, assim como são necessárias diferentes 

capacidades físicas para o desempenho de determinadas atividades em estágios 

pontuais de desenvolvimento biológico, pressupõe-se que há um aspecto cumulativo 

dos diversos conhecimentos necessários para o exercício de papéis sociais em uma 

progressão etária (DEBERT, 2004).

A idade, dessa forma, está ligada à construção social das fases mais amplas 

da vida. Ela modela como os membros de uma cultura combinam o curso da vida, dão 

nomes a diferentes períodos e definem seus princípios e fins, organizando instituições 

e profissões ao seu redor (SETTERSTEN; GODLEWSKI, 2016).

Por isso, a idade é um discurso cultural e político que informa práticas materiais 

e discursivas na sociedade contemporânea. Seja pela valorização da juventude e 

novidade ou pelas ansiedades do envelhecimento, a idade reifica a classificação e 

organização de princípios com efeitos significativos. A idade é, portanto, um discurso 

complexo e impacta organizações, instituições e sociedades, e produzindo 

significativos efeitos materiais (THOMAS et al., 2014).
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O estudo do envelhecimento foi amplamente concebido por quase todas as 

disciplinas acadêmicas e, como tal, foi conceituado a partir de uma variedade de 

perspectivas, incluindo biológicas, sociológicas e psicológicas (BALTES; RUDOLPH,

2012).

Numa perspectiva biológica, o envelhecimento é compreendido de acordo com 

os sinais de enfraquecimento, natural e progressivo (HENRARD, 1996), com 

particularidades que afetam a condição de saúde física, mental e funcional do 

indivíduo (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008). Por isso, à medida que o corpo envelhece, 

inúmeras transformações físicas acontecem. Algumas destas mudanças, tais como o 

enrugamento da pele e o envelhecimento dos cabelos, geralmente são esperados 

para a maioria das pessoas em certos pontos de suas vidas, enquanto outras 

transformações, como certas patologias, podem ser mais o reflexo da genética do 

indivíduo ou de suas escolhas de estilo de vida do que do estágio em que se encontra 

na vida (MCCANN; GILES, 2002).

Em complemento a essa ideia, Beauvoir (1976) descreve que o envelhecimento 

é um fenômeno biológico por apresentar singularidades no corpo, acarretando em 

consequências psicológicas, já que certas condutas são típicas da idade avançada e 

possui também uma dimensão existencial, pois a relação do homem com o tempo, ou 

seja, sua relação com o mundo e com sua própria história é modificada.

Diante disso, o envelhecimento inicia-se em diferentes momentos para diversas 

partes e funções do organismo, com velocidades que variam nos indivíduos. Este 

processo é acompanhado por alterações no comportamento, na aparência, na 

experiência e nos papéis sociais que exerce (BIRREN; BENGSTON, 1988). Assim, 

pode ser descrito em termos de processos que afetaram a pessoa (acontecimentos 

distantes ou recentes) e, também em termos da probabilidade de se adquirir uma 

determinada característica da velhice, como mudanças corporais ou sociais 

(HAMILTON, 2002).

Ressalta-se que o envelhecimento é diferente da velhice. Conforme descrito 

anteriormente, o envelhecimento é um fenômeno natural e processual, com início no 

nascimento do indivíduo e término em sua morte. Ou seja, o processo de 

envelhecimento é um processo de vida, no qual envelhecemos porque vivemos e, 

geralmente, não nos damos conta disso. Por isso, o processo de envelhecimento 

comporta a fase da velhice, mas não se esgota nela (SOUZA; MATIAS; BRÊTAS, 

2010).
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Assim, o envelhecimento é o prolongamento e término de um processo, ou seja, 

não é um fato estático, é um sistema instável em que a cada instante se perde e se 

reconquista o equilíbrio, sendo a inércia o sinônimo de morte (BEAUVOIR, 1976). 

Como processo, se completa na temporalidade por meio de mudanças cíclicas que 

oscilam entre declínio e renovação contínua, sempre em busca de novas descobertas, 

possíveis somente pelo envelhecer (MONTEIRO, 2005).

Este processo de transformação ocorre a todo momento, em jovens, crianças 

ou idosos, pois as pessoas estão envelhecendo a cada instante, afinal, "da concepção 

à morte, nunca deixamos de envelhecer” (MONTEIRO, 2005, p.28). O ser humano, 

então, envelhece com o passar de seu próprio tempo - interno e subjetivo 

(MONTEIRO, 2005) - e, qualquer que seja a idade, sempre vive nos três planos 

cronológicos da existência, ou seja, a infância, a idade adulta e o idoso (LOPEZ, 

1966).

Considerado como um processo, é oportuno esclarecer que, para este estudo 

e com base nos estudos de Fontoura e Piccinini (2012) e Cau-Bareille (2014), o foco 

está em trabalhadores mais velhos, com idade acima de 50 anos, porque ainda 

necessitam exercer uma atividade remunerada ou não possuem tempo de 

contribuição suficientes para a aposentadoria. O corte nesta idade também se justifica 

por ser um momento socialmente entendido como iniciador da velhice, tanto nos 

aspectos biológicos quanto sociológicos (FONTOURA; PICCININI, 2012). Além disso, 

com as possíveis reformas previdenciárias brasileiras, os trabalhadores vivenciarão 

por mais tempo a ocupação profissional, sendo interessante compreender o processo 

de envelhecer na visão desses trabalhadores que estão passando pelo processo de 

envelhecer e ainda permanecerão no ofício.

A própria definição do marco etário para os idosos é controversa e também 

contextual. Para a OMS, idosos são pessoas com mais de 65 anos em países em 

desenvolvimento e, em países subdesenvolvidos, com mais de 60 anos. Destaca-se 

então, que a consideração da idade cronológica definidora dessa fase é influenciada 

por múltiplas variáveis (SILVA; HELAL, 2017).

Afirmar que uma pessoa seja "velha”, dessa forma, passa a ser relativo, 

dependente do contexto social no qual atua (LOPEZ, 1966). De acordo com Beauvoir 

(1976), a importância e o sentido da velhice atribuído aos seres humanos ocorre de 

acordo com o sistema de valores pregados pela sociedade, revelando seus princípios 

e fins. A condição do idoso, segundo a autora, depende do contexto social à medida
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que seu estado biológico implica fatalmente em uma consequência econômica de 

improdutividade. Não é, segundo Beauvoir (1976), apenas uma questão material, mas 

sim, uma questão de princípios que envolvem o valor que a coletividade atribui a esse 

idoso.

Diante disso, Elder, Johnson e Crosnoe (2003) trazem cinco princípios que 

contextualizam a vida de várias maneiras. O princípio do desenvolvimento da vida (1) 

afirma que o desenvolvimento humano e o envelhecimento são processos ao longo 

da vida com padrões observáveis ao longo do tempo ligam eventos e experiências; o 

princípio da agência (2) se concentra nas formas como os indivíduos constroem suas 

próprias vidas pelas escolhas que eles fazem dentro das oportunidades e restrições 

de seus ambientes. O princípio do tempo e do lugar (3) afirma que a vida humana se 

desenvolve em contextos históricos e geográficos que afetam fortemente as 

oportunidades e restrições disponíveis. O princípio do tempo (4) indica que os efeitos 

de eventos e outras experiências variam, dependendo das idades ou estágios da vida 

dos indivíduos. Finalmente, o princípio das vidas ligadas (5) centra-se nas redes e 

relacionamentos sociais que também estruturam as oportunidades e restrições 

disponíveis para os indivíduos.

Esses cinco princípios, segundo George e Ferraro (2016), enfatizam que 

embora a temporalidade, especialmente o tempo biográfico e histórico, seja 

amplamente vista como a característica da perspectiva do curso de vida, o contexto é 

sua principal base.

Além disso, nota-se que muitas vezes existe uma discrepância entre a idade 

real e subjetiva dos indivíduos, sendo que tal fato ocorre como um mecanismo de 

negação ou defesa dos mais velhos que buscam dissociar a sua identidade dos 

estereótipos negativos da idade impostos pela sociedade (BATISTONI; NAMBA, 

2010).

Diante desse aspecto psicológico, Uotinen, Rantanen e Suutama (2005) 

afirmam que quando os indivíduos têm uma percepção de idade inferior à idade 

cronológica, costumam ser mais saudáveis, além de terem maior disposição física e 

mental do que os que percebem a idade como superior à idade cronológica. Essa 

idade subjetiva, de acordo com Settersten e GodlewskI (2016), indica a faixa etária 

que o indivíduo se classifica ou quantos anos gostaria de ter, independentemente da 

sua idade cronológica, estando ligada à saúde, personalidade, comportamento social 

e tipos de metas que as pessoas estabelecem e buscam.
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O envelhecimento, portanto, deve ser compreendido em uma perspectiva 

relacional, pois se trata de uma experiência subjetiva e intersubjetiva, que depende 

da época e do contexto em que é abordado (DEBERT, 2007).

No Quadro 1 estão descritas as perspectivas do envelhecimento abordadas 

nesse capítulo.

QUADRO 1 -  PERSPECTIVAS DO ENVELHECIMENTO
Perspectiva Descrição Autores

Cronológica É um dado preciso que ocorre de acordo com processos de datação, 
como registros de nascimento.

Monteiro, 
2005; 

Debert, 2004.

Biológica Apresenta singularidades no corpo, como sinais de enfraquecimento 
que afetam a saúde física, mental e funcional.

Schneider; 
Irigaray, 2008; 

Henrard, 
1996.

Psicológica

é um processo que se completa na temporalidade por meio de 
mudanças cíclicas que oscilam entre declínio e renovação contínua. 
O indivíduo envelhece com o passar de seu próprio tempo -  interno 
e subjetivo.

Monteiro,
2005.

Social
O sentido da velhice ocorre de acordo com o sistema de valores 
pregados pela sociedade e a condição do idoso depende do 
contexto social em que vive.

Beauvoir,
1976.

FONTE: A autora (2018).

Dessa forma, no próximo tópico, serão analisados os dados demográficos da 

população com mais idade para a contextualização do tema no Brasil.

2.1.2 Demografia do envelhecimento

Segundo a Constituição Federal de 1988, um dos objetivos fundamentais do 

país é promover o bem-estar a todos, sem preconceitos ou discriminação de origem, 

raça, sexo, cor e idade (BRASIL, 1988). A proteção ao envelhecimento, dessa forma, 

é um direito social, sendo dever do Estado garantir ao idoso a proteção à vida e à 

saúde por meio de políticas públicas para um envelhecer saudável e com dignidade. 

Para isso, surge em 2003, o Estatuto do Idoso -  Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 

2003 (BRASIL, 2003).

Assim, o idoso é um cidadão e deve ser respeitado de todas as formas para 

que sua dignidade humana seja assegurada. De acordo com o estatuto, o 

envelhecimento é juridicamente identificado pelo termo "idoso”, ou seja, aquele que 

possui idade igual ou superior a 60 anos.
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No Brasil, o crescimento da população idosa é cada vez mais relevante, tanto 

em termos absolutos quanto proporcionais. Os efeitos do aumento desta população 

já são percebidos nas demandas sociais, nas áreas de saúde e na previdência 

(BRASIL, 2013).

De acordo com o Fundo de População das Nações Unidas (2012), na década 

de 1950 havia 205 milhões de pessoas com 60 anos ou mais no mundo. Já em 2012 

esse número aumentou para quase 810 milhões. O Fundo projeta que este número 

pode subir, alcançando 1 bilhão em menos de dez anos, chegando a 2 bilhões até o 

ano de 2050. No Brasil, a proporção de pessoas com mais de 60 anos passou de 9%, 

em 2001, para 12,1%, em 2011 e as projeções indicam que, em 2050, o país terá um 

contingente de 63 milhões de idosos (PISSINATI et al., 2016).

Este fato é o reflexo do aumento da expectativa de vida em todo o mundo. Entre 

os anos de 2010 a 2015, a expectativa de vida ao nascer passou a ser de78 anos nos 

países desenvolvidos e 68 nos nas regiões em desenvolvimento. Em uma projeção 

entre os anos de 2045 a 2050, os recém-nascidos podem esperar viver até os 83 anos 

nas regiões desenvolvidas e 74 naquelas em desenvolvimento (FUNDO DE 

POPULAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2012)

Segundo o último Censo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) em 2010 existem, no Brasil, aproximadamente 20 milhões de idosos, com 

predominância do sexo feminino, conforme aponta o Gráfico 1:
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GRÁFICO 1 -  DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DA POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO E 
GRUPOS DE IDADE, SEGUNDO AS GRANDES REGIÕES E AS UNIDADES DA 
FEDERAÇÃO

Mais de 100 anos 7.247 0.0% 0.0% 16.989

95 a 99 anos 31.529 0.0% | 0.0% 66.806

90 a 94 anos 114.. 9S4 0.1% j 0.1% 211.595

85 a 89 anos 310.759 0.2% | 0,3% 508.724

80 a 84 anos 668.023 0.4% g 0.5% 998.349

75 a 79 anos 1.090 518 0.6% ■ 0,8% 1.472.930

70 a 74 anos 1.687 373 0.9% ■ 1.1% 2.074.204

65 a 69 anos 2.224.065 1.2 % | 1.4% 2.610.745

60 a 64 anos 3.041.034 1,6% | 1.3% 3.468.085

55 a 59 anos 3.902.344 2,0% g 2,3% 4.373.875

50 a 54 anos 4.834 995 2,5% | 2.8% 5 305 407

45 a 49 anos 5.692 013 3,0% | 3.2% 6 141 338

40 a 44 anos 6.320 570 3,3% | 3.5% 6 688 797

35 a 39 anos 6.756 565 3.5% | 3,7% 7.121 916

30 a 34 anos 7.717.057 4,0% ^ 4.2% 8.026.855

25 a 29 anos 8.460.995 4.4% | 4.5% 8.643.418

20 a 24 anos 8.630.227 4.5% ^ 4.5% 8.614.963

15 a 19 anos 8.558 863 4,5% ^ 4.4% 3.432.002

10 a 14 anos 3.725 413 4.6% g 4.4% 3.441 343

5 a 9 anos 7.624.144 4,0% | 3,9% 7.345.231

0 a 4 anos 7.016.987 3,7% | 3.6% 6.779.172

H o rre rs  M ulheres

FONTE: IBGE (2010).

Esse aumento tanto absoluto quanto proporcional evidencia a relevância da 

população idosa nas demandas sociais, nas áreas de saúde e na previdência 

(BRASIL, 2013).

Segundo a Síntese de Indicadores Sociais (SIS) de 2016, elaborado pelo IBGE 

com diversas informações sobre as condições de vida da população brasileira, entre 

2005 e 2015, o número de idosos com 60 anos ou mais no país aumentou de 9,8% 

para 14,3%. Além disso, houve um aumento da participação de idosos ocupados, ou 

seja, aqueles que estão no mercado de trabalho com idade entre 60 a 64 anos, 

passando de 47,6% em 2005 para 52,3% em 2015. É possível relacionar tais fatos 

com alterações legislativas nas regras dos regimes previdenciários na direção de 

postergar a concessão de aposentadoria (IBGE, 2016).

Em 2025, a estimativa é de que o Brasil tenha 32 milhões de idosos, ocupando 

o 6° lugar no mundo em número de idosos, e em 2050 é provável que o número de 

idosos será maior ou igual ao de crianças e jovens de 0 a 15 anos (BRASIL, 2013).

Para Simões (2016), o envelhecimento dos indivíduos tem um peso significativo 

na estrutura populacional do país, devido às alterações da dinâmica demográfica e,
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esse processo não deve ser visto como um término, mas como um recomeço com 

valores próprios que possibilitam uma nova forma de olhar o mundo.

Dessa forma, o envelhecimento da população é um fato almejado por qualquer 

sociedade, porém, é importante ansiar por melhorias na qualidade de vida (VERAS; 

CAMARGO, 1995). É preciso, então, estar atento a essa nova ordem demográfica a 

qual implica questões sociais, principalmente no que diz respeito às políticas públicas, 

por ainda estarem pautadas em um cenário que reforça a ideia de um país jovem 

(KALACHE, 2012).

Após a apresentação dos dados demográficos de uma população e de um país, 

no caso o Brasil, que passará por uma mudança na configuração das diversas faixas 

etárias, discute-se no próximo tópico as barreiras que são consequências desse 

fenômeno.

2.1.3 Estereótipos, preconceitos e discriminação

De acordo com Loth e Siveira (2014), o surgimento e fortalecimento dos 

estereótipos estão relacionados à segregação daquilo ou daqueles que não 

conhecemos ou conhecemos superficialmente pois, devido à falta de contato, os 

estereótipos emergem e se manifestam.

Fases de vida mais longas podem ser a base para os estereótipos de idade, ou 

seja, imagens comuns ou percepções de pessoas de diferentes idades e seus 

aspectos físicos, psicológicos e sociais. Por meio destas imagens e percepções, os 

estereótipos da idade moldam as interações sociais e afetam as expectativas dos 

indivíduos envolvidos nessas essas trocas (SETTERSTEN; GODLEWSKI, 2016).

No estudo de Cepellos et al. (2013), os autores pesquisaram os estereótipos 

positivos e negativos relacionados à idade, na visão dos gestores. As percepções 

positivas dos gestores em relação a profissionais com mais de 50 anos de idade dizem 

respeito a comportamentos de fidelidade, pontualidade, capacidade de realizar 

diagnósticos, comprometimento e equilíbrio emocional. Já os aspectos negativos 

relacionavam-se às incapacidades para realizar trabalhos físicos pesados, a 

dificuldade de adaptação às mudanças e novas tecnologias, inflexibilidade e a falta de 

disposição para novos desafios (CEPELLOS et al., 2013).



32

Diante disso, os estereótipos etários podem estar na base de atitudes, 

comportamentos, políticas e práticas organizacionais que afetam os trabalhadores 

mais velhos (SETTERSTEN; GODLEWSKI, 2016). Sobre esse tema, Loth e Silveira 

(2014) investigaram os principais estereótipos positivos e negativos encontrados na 

literatura, conforme demonstra o Quadro 2:

QUADRO 2 -  ESTEREÓTIPOS ETÁRIOS
Autores Estereótipos positivos Estereótipos negativos

Binstock
(2010)

Alteração dos estereótipos pobres, frágeis, 
dependentes, objetos de discriminação para 
(quadro ao lado)

Prósperas, hedonistas, 
politicamente poderosas.

Alves Junior 
(2004)

Expressões positivas: ‘idade feliz', ‘boa 
idade', ‘melhor idade', ‘idade de ouro' e ‘feliz 
idade'.

-

Minichello, 
Browne 

e Kendig 
(2000)

Digno de respeito, sabedoria, ser mais 
ouvido.

Custosos, inflexíveis, difícil de se 
treinarem.

McGregor e 
Gray (2002)

Não menos eficaz, confiável, comprometido, 
leal.

Limitados, menor performance, 
adaptabilidade (computacional e 
resistência a mudanças).

Alpass e 
Mortimer 

(2007)

Não pior desempenho, mais experiência, 
menor absteísmo, maior tendência a se 
manter no emprego, menos estresse.

Saúde, adaptabilidade 
(computacional e resistência a 
mudanças).

Vaus e Wells 
(2005) Menor estresse, maior satisfação. -

Salomão
(2000)

Não pior desempenho, experiência, 
compromisso, menor absenteísmo, 
motivação, maior satisfação.

Inflexíveis, resistentes a tecnologia, 
saúde.

Ávila (1992) Sensibilidade, responsabilidade. Menos adequado ao cargo de 
chefia.

FONTE: LOTH; SILVEIRA (2014, p. 72).

Destaca-se que em uma sociedade com ampla segregação etária e poucos 

esforços com o intuito de combatê-la, cria-se uma sociedade com estereótipos de 

idade que levam ao etarismo (LOTH; SILVEIRA, 2014).

O termo "etarismo” é a tradução na língua portuguesa da palavra inglesa 

ageism. O termo ageism surgiu pela primeira vez na pesquisa do gerontologista 

Robert Butler (1969), como uma forma de definir a discriminação e intolerância 

relacionadas à idade, assim como existem os termos racismo e sexismo, que indicam 

preconceitos devido à cor da pele e ao gênero. Entretanto, segundo Palmore (1999), 

diferentemente dos demais "ismos”, o ageísmo pode ser vivenciado por qualquer 

indivíduo, desde que viva tempo suficiente para chegar a uma idade avançada.

Para Palmore (1999, p.4), o etarismo, ou seja, "qualquer prejuízo ou 

discriminação contra ou a favor de uma faixa etária” pode ser negativo ou positivo. O
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etarismo negativo produz atitudes negativas e baseia-se em estereótipos negativos, 

tais como: impotência, doença, declínio mental (perda de memória), senilidade, 

incapacidade produtiva, aparência ruim, isolamento social, pobreza e depressão. Para 

McCann e Giles (2002), o etarismo, devido às suas particularidades, desencadeia com 

facilidade cognições e sentimentos de morte prematura ou iminente.

Já o etarismo positivo sustenta-se por estereótipos positivos, tais como: 

sabedoria, bondade, fartura, poder político, felicidade, juventude eterna e liberdade. 

Os estereótipos de idade, portanto, são centrais para a produção de atitudes, 

discursos e comportamentos que são comuns no local de trabalho (MCCANN; GILES, 

2002)

Embora o termo etarismo seja mais conhecido na área da saúde, no contexto 

organizacional, o preconceito está presente, especialmente quando trabalhadores 

mais velhos não são contratados ou são despedidos devido aos estereótipos 

negativos (GOLDANI, 2010). As crenças relacionadas à idade e suas implicações, 

segundo Goldani (2010) ocorrem nos mais diversos segmentos da sociedade, como 

empresas, famílias, órgãos públicos e mídia, influenciando instituições e indivíduos.

Assim, o etarismo pode ocorrer de forma pessoal, ou seja, nas atitudes e 

crenças particulares que discriminam as pessoas mais velhas; de maneira 

institucional, no qual as normas, práticas, missões e valores apresentam preconceitos 

aos grupos e pessoas com mais idade; de forma intencional, ou seja, quando as ações 

preconceituosas relacionadas à idade são atitudes conscientes e de modo não- 

intencional, quando não há reconhecimento do preconceito (DENNIS; THOMAS, 

2007).

De acordo com Carvalho (2009) a idade é um dos fatores limitantes para que o 

trabalhador se mantenha ou seja reinserido no mercado de trabalho, gerando 

barreiras para a mão de obra mais velha. Diante de uma visão predominante de que 

os jovens são mais ágeis, produtivos e intelectualmente mais capazes que o 

trabalhador mais velho, é importante ressaltar que a idade é apenas um dos fatores 

de exclusão, pois ainda existem a falta de capacitação e treinamento, a redução de 

vagas de trabalhado devido aos processos de automatização e o não respaldo jurídico 

para a população mais velha (ZIGER; FILIPIM; BELTRAME, 2017).

Independente da forma que surgir, o etarismo deve ser combatido nas 

organizações, as quais podem empreender esforços para criarem mais oportunidades
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para os trabalhadores mais velhos no mercado de trabalho, enfrentando esse tema 

de forma mais direta e efetiva (SILVA; HELAL, 2017).

2.1.4 Sentido e significado do trabalho

Antes de compreender as características e peculiaridades do envelhecimento 

no trabalho, é necessário entender o termo "trabalho” e suas definições.

De acordo com Neves e colegas (2018), o trabalho humano é uma atividade 

complexa, multifacetada, polissêmica, que não apenas permite, mas exige diferentes 

olhares para sua compreensão.

Em seu sentido amplo, o trabalho é essencial para o processo de humanização 

e socialização dos indivíduos, já que por meio de suas ações, os seres humanos 

modificam a natureza de acordo com seus interesses e necessidades e se 

transformam ao mesmo tempo, atribuindo sentido e utilidade à vida (ANTUNES, 1999; 

PAULA et al., 2012).

Assim, o sentido do trabalho está ligado ao sentido com a vida pois, para que 

haja sentido na vida, é necessário que o ser humano encontre realização no seu 

trabalho. Com isso, a busca por uma vida dotada de sentido possibilita interrelações 

que existem entre o trabalho e a liberdade (ANTUNES, 1999).

No estudo de Moreira (2011), a autora afirma que grande parte dos 

pesquisadores do grupo Meaning Of Work International Research Team (MOW) são 

fortemente influenciados pela perspectiva existencialista de Viktor Frankl, o qual 

entende que o trabalho representa uma atividade humana que pode contribuir na 

busca de sentido para a existência humana. Nessa perspectiva, a execução de uma 

profissão pode representar uma forma de sentido na vida, realizando sua 

singularidade na relação com os outros e consigo mesmo (MOREIRA, 2011).

Muitos autores do grupo MOW consideram que os termos "sentido” e 

"significado” são semelhantes, podendo ser utilizados como sinônimos, pois a origem 

dos termos remete à ocorrência de processos psicológicos básicos (NEVES et al., 

2018). Este entendimento está em consonância com a presente pesquisa.

Além disso, o trabalho é fundamental nas organizações e na sociedade, afinal, 

necessita de esforços planejados e dirigidos, tornando-se, desde o surgimento do 

capitalismo manufatureiro, o meio de ganhar o salário e a base para a construção da 

identidade do trabalhador (ZANELLI; SILVA; SOARES, 2010).
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Para Lima e colegas (2013) o trabalho proporciona o convívio social, já que em 

seu ambiente, existem trocas entre os indivíduos, que não são, necessariamente, 

restritas às atividades do dia a dia. Pelo fato de estarem inseridos em um ambiente 

social, o indivíduo pode aprimorar sua subjetividade, pois está em contato com 

diferentes pessoas em condições distintas das suas. Assim, para compreender o 

sentido do trabalho é preciso compreender a subjetividade dos trabalhadores (LIMA 

et al., 2013).

Dessa forma, os sentidos e significados do trabalho estão relacionados à (1) 

dimensão individual, como identidade, satisfação, independência e aprendizagem; (2) 

à dimensão organizacional, ou seja, aos relacionamentos e inserção social e (3) à 

dimensão social, que inclui a contribuição social do indivíduo pelo trabalho (MORIN; 

TONELLI; PLIOPAS, 2007).

Por outro lado, deve-se ressaltar que o trabalho também pode ter um sentido e 

significado negativo, relacionado a penalidades, castigo, esforço e estigmas, pelo fato 

de ser apenas uma função para a sobrevivência material (BLANCH, 2003). A 

diminuição da qualidade de vida nas organizações, entre outros fatores, faz com que 

o trabalho seja ligado ao sofrimento, diante de atividades cansativas, desagradáveis, 

com sobrecargas que geram frustração, desânimo e insatisfação (MENDES; 

TAMAYO, 2001).

Apesar disso, o trabalho é um núcleo definidor do sentido da existência humana 

(ZANELLI; SILVA; SOARES, 2010), sendo que os processos de socialização primária 

e secundária (BERGER; LUCKMANN, 2003) preparam os indivíduos para este 

momento. A construção do amadurecimento do ser humano constitui-se por um 

processo longo que percorre a infância, adolescência, a fase adulta e a terceira idade. 

A maturidade, dessa forma, se acentua e vincula à inserção do ser humano no mundo 

do trabalho (ZANELLI; SILVA; SOARES, 2010).

Portanto, o trabalho pode ser considerado um dos valores fundamentais do ser 

humano e desempenha um importante papel para a autorrealização, sociabilidade e 

constituição das subjetividades do indivíduo. Além disso, o trabalho contribui para o 

desenvolvimento de sua identidade, e também possibilita demonstrar as ações, 

habilidades e iniciativas do trabalhador, possibilita o sustento e renda e o alcance de 

objetivos de vida. É, dessa forma, uma categoria essencial do ser humano, o qual só 

pode existir trabalhando (NEVES et al., 2018).
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2.1.5 Processo de envelhecer no trabalho

Diante da variedade de perspectivas teóricas sobre os processos e efeitos do 

envelhecimento, é importante analisar tal variedade dentro de um quadro mais 

integrativo, como o local de trabalho. Este ambiente é frutífero para explorar as 

interseções das teorias porque representa um espaço no qual o impacto do 

envelhecimento pode ser explorado (BALTES; RUDOLPH, 2012), já que este 

fenômeno afeta cada indivíduo ao nível pessoal, organizacional e social (STERNS; 

MIKLOS, 1995).

De acordo com Baltes e Rudolph (2012), o envelhecimento está relacionado 

com diversas áreas, como a Psicologia, Sociologia e a Biologia. Para a Psicologia, o 

envelhecimento está ligado a múltiplos aspectos, como aprendizado, memória e 

desenvolvimento, buscando explicar como as mudanças afetam os indivíduos e seu 

comportamento conforme vão envelhecendo. Destaca-se nessa perspectiva que o 

desenvolvimento humano é afetado tanto por fatores biológicos quanto culturais. 

Nesse sentido, muda o paradigma acerca da velhice diante da concepção de que o 

idoso é um ser passivo e doente, ressaltando a possibilidade de desenvolvimento 

durante todo o curso da vida (SCORALIK-LEMPKE; BARBOSA, 2012).

Para a Biologia, o processo de envelhecer é examinado em diferentes níveis, 

desde o celular até o de órgãos, e a maior parte das teorias do envelhecimento 

biológico pertencem a três categorias: (1) de que o envelhecimento ocorre como 

resultado do impacto ambiental de organismos vivos; (2) as teorias genético- 

desenvolvimentais, na qual o envelhecimento é regulado por um relógio biológico e 

(3) a categoria que engloba as teorias evolucionistas que investigam como o processo 

de seleção natural pode afetar o processo de envelhecimento (BALTES; RUDOLPH,

2012).

Para Baltes e Rudolph (2012), diante da recente tendência de que os 

trabalhadores mais velhos permaneçam no trabalho por mais tempo do que em 

épocas anteriores, essas teorias biológicas do envelhecimento podem fornecer 

algumas dicas sobre como essas categorias afetam os trabalhadores mais velhos.

Na perspectiva da Sociologia, as teorias sobre o envelhecimento vão desde 

abordagens no nível micro até macro níveis. Destacam-se a Teoria do Curso da Vida 

e a Teoria da Troca Social. A primeira possui natureza ampla e multidisciplinar e, como 

tal, postula que, para compreender a situação dos idosos, é preciso enfocar os muitos
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fatores que afetaram suas vidas, levando em conta não apenas os indivíduos, mas 

também o grupo do qual faz parte, a cultura em que vive e as situações históricas que 

o afeta. A segunda tem sido usada no campo do envelhecimento para ajudar a explicar 

os padrões de interação entre indivíduos mais velhos e outras pessoas em seu 

ambiente. A teoria da troca social sugere que todos os relacionamentos são formados 

pelo uso de uma análise subjetiva de custo-benefício e a comparação de alternativas 

dentro de um modelo de escolha racional (BALTES; RUDOLPH, 2012).

Todas as abordagens auxiliam na compreensão do processo do 

envelhecimento, já que é um fenômeno natural e processual (RODRIGUES; BRÊTAS,

2015).

Em complemento a essa ideia, o envelhecimento, quando analisado sob a 

perspectiva do trabalho, pode configurar-se de duas formas: do sujeito em relação ao 

trabalho, na qual as modificações derivadas do processo de envelhecer impactam na 

realização de atividades laborais e, a segunda, refere-se ao envelhecimento do 

indivíduo decorrente do seu trabalho. Nesse aspecto, as condições de trabalho e sua 

organização agem no envelhecer, melhorando ou piorando as capacidades dos 

trabalhadores mais velhos (LANCMAN et al., 2006).

Nesse sentido, de acordo com Howell e Greenfield (2016), o termo 

"envelhecimento produtivo” , do médico Robert Butler, surge em um momento no qual 

é possível perceber imagens mais positivas do envelhecimento, em que adultos mais 

velhos continuam engajados de forma produtiva, ou seja, exercem atividades que 

produzem bens e serviços, pagos ou não. De acordo com Magnavita (2017), o 

envelhecimento produtivo significa que as pessoas mais velhas podem fazer 

contribuições econômicas para a sociedade por meio do trabalho, do cuidado e do 

voluntariado.

Já o termo "envelhecimento ativo” , surge na década de 1990, quando a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece os direitos humanos das pessoas 

mais velhas (ZIGER; FILIPPIM; BELTRAME, 2017). De acordo com a OMS, o 

envelhecimento ativo caracteriza-se como o "processo de otimização das 

oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a 

qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas” (OMS, 2005, p.13). 

Quando se encontram nesse processo, os indivíduos atuam continuamente nas 

relações sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis, não sendo ativos somente 

fisicamente ou por fazer parte da força de trabalho (OMS, 2005).



38

Para Zacher, Kooij e Beier (2017), ser ativo no trabalho no processo de 

envelhecimento pressupõe que os trabalhadores mais velhos sejam capazes e 

motivados a trabalhar após as idades de aposentadoria tradicionais, já que o trabalho 

é relevante na vida dos idosos para manutenção da sua qualidade de vida, 

influenciando diretamente o desenvolvimento emocional, cognitivo e físico 

(TRIGUEIRO et al. 2016).

O trabalho, então, aumenta a sensação de independência, sendo a fonte da 

autorrealização e moldado por fatores individuais e sociais, incluindo a atuação 

profissional, as crenças, escolaridade, personalidade, culturas e contexto sócio 

histórico (MARRA et al. 2013). Além disso, é elemento central na manutenção da 

autoestima, possibilitando oportunidades de interação com outras pessoas e, 

principalmente para os idosos, é sinônimo de realização da própria vida, 

independentemente da atividade executada (LIMA; HELAL, 2013).

A compreensão do trabalho, dessa forma, é influenciada pelas mudanças que 

ocorrem dentro e fora das organizações. Diante de um cenário demográfico que 

envelhece, o baixo índice de fecundidade, juntamente com o aumento da expectativa 

de vida implicam na participação cada vez maior de trabalhadores mais velhos nas 

organizações (MARRA et al., 2013).

Assim, além da adaptação do indivíduo ao seu próprio envelhecimento, as 

organizações também alteram sua dinâmica ocupacional, gerando novas perspectivas 

e disposições (FRANÇA et al. 2013). Pelo fato da força de trabalho estar 

envelhecendo, as organizações necessitam lidar com essa nova realidade, com 

diferentes gerações exercendo atividades em um mesmo ambiente (LIMA; HELAL,

2013).

2.1.6 Trabalho e aposentadoria

Diante das novas formas de trabalho e alterações na estrutura social do século 

XIX, surge o fenômeno da aposentadoria em um mundo moderno das sociedades 

industrializadas. Inicialmente, a aposentadoria foi instituída como um tipo de esmola 

do Estado, transformando-se em um direito social de um período da vida que 

acompanha seu próprio nome (FONTOURA; DOLL; OLIVEIRA, 2015).
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Perante uma população ativa que está envelhecendo e, pelo fato do trabalho 

se mostrar relevante aos trabalhadores que envelhecem, a fase da aposentadoria vem 

sendo debatida por diversos pesquisadores (FRANÇA et al. 2013; SOUZA; MATIAS; 

BRÊTAS, 2010; FONTOURA; DOLL; OLIVEIRA, 2015; PISSINATI et al., 2016; SILVA; 

HELAL, 2017).

Segundo Carvalho (2009), quando o sistema previdenciário foi elaborado no 

Brasil em 1940, a expectativa de vida do brasileiro era de 50 anos, não sendo um 

gasto alto para os cofres públicos. Atualmente, devido ao aumento da expectativa de 

vida dos trabalhadores, muitos países estão reformulando o sistema previdenciário 

com o objetivo de prolongar o tempo de contribuição e idade no trabalho 

(NASCIMENTO et al., 2016).

Para que o trabalhador tenha direito a se aposentar, deve contribuir com a 

Previdência Social. A Previdência Social é uma instituição pública que tem como 

objetivo reconhecer e conceder direitos aos seus segurados. De acordo com o 

Ministério da Economia, a renda transferida pela Previdência Social é utilizada para 

substituir a renda do trabalhador contribuinte, quando ele perde a capacidade de 

trabalho, seja pela doença, invalidez, idade avançada, morte e desemprego 

involuntário, ou mesmo a maternidade e a reclusão (BRASIL, 2017).

Já o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), segundo o Ministério do 

Desenvolvimento Social, é responsável pela operacionalização e reconhecimento dos 

direitos dos segurados do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, sendo uma 

organização pública prestadora de serviços previdenciários para a sociedade 

brasileira (BRASIL, 2018).

De acordo com o pensamento de Silva e Helal (2017), a aposentadoria é 

compreendida nessa pesquisa como um fenômeno além do aspecto cronológico, pois 

considera a dinâmica social na qual está inserida, sendo que esta decisão não 

depende somente de questões pessoais, mas também do contexto social e 

institucional em que vive o sujeito.

A aposentadoria, portanto, é um dos momentos mais decisivos na vida dos 

adultos maduros, sendo acompanhada por incertezas como as formas para seu 

acesso, a idade da concessão, condições de saúde, situação econômica, dentre 

outros fatores que podem influenciar na continuidade ou não dos trabalhadores mais 

velhos nas organizações (FRANÇA; MENEZES; SIQUEIRA, 2012).
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Ao se aproximar da aposentadoria, o trabalhador começa a perceber vantagens 

e desvantagens que influenciam sua tomada de decisão para o desligamento do 

trabalho (PISSINATI et al., 2016), já que nesse momento, o indivíduo atesta 

socialmente seu estado de velhice, por deixar o mercado de trabalho e não ser mais 

economicamente ativo (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008).

Assim, o processo da aposentadoria pode gerar frustrações e sentimentos de 

esvaziamento do indivíduo devido à ruptura com o trabalho. Porém, para 

trabalhadores que demandam esforços físicos, a aposentadoria representa a 

libertação de uma rotina árdua, sendo uma oportunidade para desfrutar de um 

momento nunca antes permitido (FRANÇA; MENEZES; SIQUEIRA, 2012).

Embora a aposentadoria seja, legalmente, vinculada ao recebimento de 

gratificações financeiras pelo tempo de contribuição e anos trabalhados, ela também 

simboliza no Brasil a desvalorização da pessoa, pois não é suficiente para atender às 

necessidades de sobrevivência de muitos aposentados. Este é um dos fortes motivos 

que faz com que o trabalhador adie a decisão de se aposentar ou a voltar ao mercado 

de trabalho depois de se aposentar (SILVA; HELAL, 2017).

Ademais, as organizações têm estimulado a permanência dos profissionais 

especializados devido à experiência e conhecimento, além dos próprios 

trabalhadores, mesmo em idade avançada, quererem continuar trabalhado, desde que 

estejam com suas funções motoras e psíquicas em bom estado (FRANÇA et al.,

2013). Existem também, segundo os autores, trabalhadores que desejam aposentar- 

se com o intuito de passar mais tempo com a família, com dedicação ao lazer ou para 

realizar sonhos antigos.

De acordo com Monteiro (2011), o profissional mais velho que está no processo 

de decisão para encerrar o vínculo empregatício pode apresentar duas características: 

(1) sentir-se expulso do trabalho por doença ou não reconhecimento e (2) pode sentir- 

se atraído pela aposentadoria para usufruir o tempo livre. Caso continue na ativa, 

Monteiro (2011) afirma que o profissional pode permanecer na atividade por perceber 

a aposentadoria como um momento de finitude ou devido a problemas financeiros, 

sentindo repulsa de estar sem vínculo empregatício ou pode permanecer por sofrer 

influência de fatores que o atraem, como o sentimento de vitalidade e a satisfação 

com o trabalho.

Nesse sentido de continuidade, no estudo de Ziger, Filippim e Beltrame (2017), 

os indivíduos que decidiram permanecer trabalhando afirmaram que a aposentadoria
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não significava o fim da carreira, já que tinham necessidade de se manterem inseridos 

e fazerem parte do meio em que viviam.

No estudo de Fontoura, Doll e Oliveira (2015), os autores destacam que o 

trabalho e o envelhecimento possuem conexões com teorias gerontológicas, como por 

exemplo, a Teoria da Continuidade, formulada por Robert Atchley em 1971. Nesta 

teoria, Atchley afirma que os indivíduos no processo de envelhecimento se esforçam 

para manter estruturas externas e internas. Ou seja, para que haja esta manutenção, 

os recursos utilizados provêm do mundo social ao pertencem e pela biografia de cada 

indivíduo. Assim, as mudanças existem e se relacionam com a percepção do passado, 

porém, as estruturas externas, como o comportamento social e internas, como a 

psicológica, tendem a se manter (FONTOURA; DOLL; OLIVEIRA, 2015).

Por esse motivo, a busca pela continuidade, de acordo com a teoria de Atchley, 

revela-se como uma estratégia adaptativa das pessoas em preservarem certas 

estruturas, estimulada pelas preferências individuais e pelo retorno social 

(FONTOURA; DOLL; OLIVEIRA, 2015).

Já na pesquisa de Silva e Helal (2017) a aposentadoria estava ligada a 

concepções negativas do envelhecimento, como a inutilidade, perda dos vínculos 

sociais e proximidade com a morte.

Isso quer dizer que existem múltiplas representações relacionadas à 

aposentadoria, levando os trabalhadores a posicionamentos distintos e, 

consequentemente a diversas decisões sobre continuar ou não no trabalho após o 

momento em que pode escolher um caminho ou outro, sendo influenciado por 

diversos fatores e variáveis psicossociais (FRANÇA et al., 2013).

Uma das formas para lidar com esse grupo de trabalhadores que estão 

envelhecendo, é a criação de Programas de Preparação para a Aposentadoria 

(PPAs), com o objetivo de preparar o futuro aposentado nesse momento de transição 

para um novo curso de vida, destacando o respeito ao próximo por meio de suportes 

psicológicos e informacional (FÔLHA; NOVO, 2011).

Diante da relevância sobre o assunto do envelhecimento e trabalho, no próximo 

tópico será abordada a análise sistemática dos artigos relacionados ao tema nos 

últimos dez anos, com o intuito de revelar o estado da arte do tema. Para isso, foram 

utilizadas bases de dados internacionais e nacionais, conforme demonstrado a seguir.
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2.1.7 Estudos anteriores de envelhecimento e trabalho

Para compreender melhor o que os pesquisadores discutem sobre o 

envelhecimento e o trabalho nas organizações, em março de 2018 foi realizada uma 

revisão da literatura por meio da análise sistemática em bases de dados nacionais e 

internacionais.

A revisão da literatura é fundamental no projeto de pesquisa pois o pesquisador 

mapeia e avalia o conteúdo intelectual que seja relevante, a fim de esclarecer melhor 

a questão de pesquisa e desenvolver seu conhecimento sobre determinado tema 

(TRANFIELD; DENYER; SMART, 2003). Além disso, utilizando a revisão sistemática 

da literatura, o pesquisador mantém-se atualizado sobre o corpo de pesquisa e coleta 

evidências para explicar diferenças e sintetizar resultados de estudos que envolvem 

um mesmo tema (COOK; MULROW; HAYNES, 1997). Para os autores (1997), é 

preciso que a revisão sistemática responda a uma pergunta específica e os resultados 

possam ser reproduzidos por outros autores.

Diante disso, a questão central que se busca responder é: "Quais os objetivos, 

metodologias e principais resultados de pesquisas que tratam do envelhecimento no 

trabalho em periódicos nacionais e internacionais?”. Com o intuito de apresentar uma 

revisão sistemática da produção científica nacional e internacional sobre o tema, foi 

feita uma busca sobre o tema no período de 2008 a 2017 em quatro bases de dados: 

Web o f Science, Scopus, SciELO e SPELL. Os últimos dez anos foram investigados 

para trazer o estado da arte sobre o tema, com os estudos mais recentes e relevantes 

a respeito desse fenômeno no trabalho.

Na base de dados Web o f Science do Institute for Scientific Information (ISI) e 

Scopus o termo procurado foi "ageing work” nos títulos, resumos e palavras-chave. 

Na busca da Web o f Science foram encontrados 10 resultados, sendo que 8 eram 

artigos. Um artigo foi excluído da análise por não estar relacionado com as 

organizações. Já a Scopus totalizou 38 artigos, sendo que 8 eram os mesmos 

encontrados na Web o f Science. Seguindo a proposta de Smith (2008) de analisar os 

títulos e resumos, excluindo por critérios pré-estabelecidos aqueles que destoam de 

tais critérios, 24 artigos foram descartados por serem da área da biologia ou da saúde, 

não contribuindo para o tema do envelhecimento no trabalho diante do contexto 

organizacional, restando 6 artigos.
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Nas bases de dados nacionais, foram utilizados os termos "envelhecimento” e 

"trabalho”. Na Scientific Periodicals Electronic Library (SPELL), foram encontrados 4 

resultados na busca por título, 19 no resumo e 2 como palavra-chave. Os 4 resultados 

na pesquisa por título repetiam na pesquisa de resumo e 1 artigo do resultado da 

busca por palavra-chave repetia na busca por resumo. Assim, obteve-se um total de 

vinte artigos. Após a leitura dos títulos e resumos, foram excluídos 7 artigos que não 

faziam parte do contexto organizacional ou que se concentravam em questões de 

marca e consumo de produtos, restando 13 artigos.

Na Scientific Electronic Library Online (SciELO), os termos "envelhecimento” e 

"trabalho” foram buscados no item "todos os índices”. Por não ter como delimitar o ano 

da publicação, foram gerados 728 resultados. Todos os artigos foram analisados pelo 

título e pelo ano e, após as exclusões, restaram 38 artigos. Após a leitura do resumo, 

foram selecionados 21 artigos.

No total, 47 artigos formam o portfólio da revisão sistemática no período de 

2008 a 2017, conforme apresentado na Figura 1:

FIGURA 1 - PRODUÇÃO CIENTIFICA NACIONAL E INTERNACIONAL SOBRE ENVELHECIMENTO 
NO TRABALHO
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Nota-se que não há uma constância na produção científica sobre o tema, sendo 

que a partir do ano de 2012 houve um aumento na publicação das bases nacionais. 

Esse fato provavelmente ocorreu, pois, dados demográficos começaram a apontar 

para o envelhecimento da população brasileira, assim como o aumento expressivo do
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número de idosos em relação aos jovens (IBGE, 2010; FUNDO DE POPULAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS, 2012).

No quadro abaixo, expõe-se uma síntese dos trabalhos analisados de acordo 

com a base de dados pesquisada.

QUADRO 3 -  ARTIGOS SELECIONADOS PARA REVISÃO SISTEMÁTICA DA BASE DE DADOS 
WEB OF SCIENCE

Autor Objetivos Metodologia

Sörensena 
et al. (2008)

Examinar a relação entre a capacidade 
de trabalho percebida e a qualidade de 
vida relacionada à saúde e investigar 
suas associações com idade, atividade 
física e condicionamento físico em 
homens de meia idade que trabalham 
em ocupações de operários.

Pesquisa quantitativa por meio de 
questionário com 196 homens de 
meia idade (40-60 anos) da 
construção e indústria que participam 
de reabilitação médica.

Van Dalen; 
Henkens; 

Henderikse; 
Schippers 

(2010)

Analisar se as opiniões e expectativas 
dos empregadores em relação à idade 
de aposentadoria dos trabalhadores 
estão em consonância com as ideias 
dos governos dos Estados-Membros 
da UE para aumentar a participação 
dos trabalhadores mais velhos e adiar 
a transição do trabalho remunerado 
para a aposentadoria.

Pesquisa quantitativa, com 
questionário comparativo aplicado em 
5 países da Europa: Grécia, Hungria, 
Espanha, Holanda e Reino Unido, 
resultando num total de 2306 
questionários respondidos pelas 
organizações.

Dalen;
Henkens;
Schippers

(2010)

Examinar como os empregadores 
holandeses lidam na prática com os 
trabalhadores mais velhos.

Utilizam múltiplos métodos. Primeiro 
uma pesquisa em larga escala entre 
empregadores em todos os setores 
da economia da Holanda em 2005. 
Depois, grupo focal com 50 
empregadores de todos os setores da 
indústria. Terceiro, para saber mais 
das políticas informais nas 
organizações, coletaram informações 
com os empregados.

Huster et al. 
(2013)

Analisar se pilotos da aviação têm um 
risco de incapacidade mensurável e 
dependente da idade devido a razões 
médicas.

Revisão sistemática com análise de 
10 artigos usando termos definidos.

Lagace;
Nahon-
Serfaty;
Laplante
(2015)

Analisar as mensagens da web do 
governo em relação ao envelhecimento 
no local de trabalho, a fim de obter uma 
melhor compreensão dos argumentos 
sobre os quais o discurso institucional 
canadense é construído.

Análise de conteúdo temático de 154 
páginas eletrônicas de 
departamentos do governo 
canadense.

Austen et al. 
(2016)

Descrever a capacidade de trabalho 
das trabalhadoras de idade madura no 
setor de cuidados a idosos da Austrália 
e explorar a relação entre 
envelhecimento, capacidade de 
trabalho e intenção de sair.

Pesquisa quantitativa por meio de 
questionário aplicado em amostra 
com 2721 mulheres de 45 anos ou 
mais no setor de cuidado de idosos.

Riethmeister; 
Brouwer; 
Van der 

Klink; 
Bültmann 

(2016)

Os objetivos foram: 1) realizar uma 
avaliação dos trabalhadores que atuam 
na Plataforma Continental Holandesa 
no que diz respeito ao envelhecimento 
saudável no trabalho e 2) definir os 
objetivos de um programa adequado

Entrevista semiestruturada com 19 
trabalhadores e 6 sessões de grupo 
focal. A partir disso foi desenvolvido 
um questionário para 450 
trabalhadores obtendo 260 respostas.
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para o envelhecimento saudável no 
trabalho para a população de 
trabalhadores ao mar.

FONTE: A autora (2018).

É possível verificar que os artigos não possuem uma homogeneidade quanto 

aos procedimentos metodológicos. Dos sete estudos, três utilizam pesquisas 

quantitativas, por meio de questionários, dois são métodos mistos, um aborda a 

revisão sistemática da literatura e um possui uma abordagem qualitativa de análise 

de conteúdo de páginas de sites do governo canadense.

O estudo de Sorensena et al. (2008) aponta que existe uma estreita relação 

entre a capacidade de trabalho percebida e a qualidade de vida relacionada à saúde. 

Além disso, medidas direcionadas ao ambiente de trabalho, comunidade e à 

organização do trabalho, como recursos individuais e competência profissional podem 

ter mais potencial para aumentar a capacidade de trabalho durante o envelhecimento.

Já Van Dalen et al. (2010), em sua pesquisa em países que eram membros da 

União Europeia na época, destacaram que a maioria dos empregadores está relutante 

em apoiar a aposentadoria tardia. Há uma discrepância entre os objetivos formulados 

no nível da União Europeia e dos países membros no que diz respeito ao estímulo na 

participação da força de trabalho dos trabalhadores mais velhos e as atitudes dos 

empregadores individuais.

Ainda no contexto de políticas públicas, Dalen, Henkens e Schippers (2010) 

concluem que na Holanda, as medidas políticas que visam acomodar os trabalhadores 

mais velhos - por exemplo, licença adicional ou redução da carga de trabalho - são 

frequentemente percebidas e colocadas em prática, mas acabam segregando os mais 

velhos dos mais jovens. Isso ocorre pois, quando os mais velhos não possuem boa 

performance, continuam na empresa, já os mais novos, se não possuem bom 

desempenho, são despedidos. Além disso, os autores destacam que as ações 

tomadas no nível do governo estão em contraste com as ações tomadas no nível da 

empresa pois a política para pessoas com mais idade é interpretada no sentido de 

proteger esses trabalhadores e não os tornar mais produtivos.

Em 2013, Huster et al. identificaram, por meio de análise sistemática de artigos, 

que o número de incapacidades relacionadas à execução de um voo, assim como as
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incapacidades gerais, aumenta com a idade. Além disso, a incapacidade médica 

(ligadas à saúde do piloto) em voos é um evento muito raro.

Após a análise de 154 páginas eletrônicas de departamentos do governo 

canadense sobre o envelhecimento no local de trabalho, Lagacé, Nahon-Serfaty e 

Laplante (2015) concluíram que a discussão do governo canadense sobre esse tema 

se concentra principalmente nos tópicos sobre a aposentadoria, demografia e 

economia. Os trabalhadores que pretendem continuar a trabalhar são altamente 

valorizados nas mensagens do governo e outros que se aposentam são retratados 

como parcialmente responsáveis por dificuldades econômicas e sociais.

Austen et al. (2016) em sua pesquisa na Austrália relataram que as mulheres 

de idade madura, as quais trabalham no setor australiano de cuidados com idosos, 

têm níveis relativamente altos de capacidade de trabalho de acordo com os padrões 

internacionais. Além disso, sua capacidade de trabalho permanece alta em seus 50 e 

60 anos, em contraste com alguns estereótipos prevalecentes. No entanto, para elas, 

a capacidade de trabalho é uma determinante chave na intenção de deixar o trabalho.

Por fim, análises qualitativa e quantitativa de Riethmeister; Brouwer, Van der 

Klink e Bültmann (2016) identificaram o trabalho, a alimentação e o gerenciamento do 

sono/fadiga como os objetivos mais importantes do programa para um 

envelhecimento saudável no trabalho, somado a um programa de empregabilidade 

sustentável quando se trabalha em plataformas ao mar.

Logo abaixo estão os artigos selecionados da base de dados Scopus, que 

serão discutidos a seguir.

QUADRO 4 - ARTIGOS SELECIONADOS PARA REVISÃO SISTEMÁTICA DA BASE DE DADOS 
SCOPUS

Autor Objetivos Metodologia

Gellert;
Kuipers
(2008)

Explorar os efeitos da idade nas 
equipes de trabalho sobre as 
consequências de curto e longo prazo 
da equipe em organizações baseadas 
em equipes que enfrentam uma força 
de trabalho que está envelhecendo

Pesquisa quantitativa com 
questionário para 2200 empregados 
de uma fábrica automotiva da Suécia.

Maurer; 
Weiss (2010)

Investigar quais aspectos do trabalho 
gerencial estão associados à 
necessidade de competência na 
aprendizagem contínua. Além disso, 
investigam se a idade ou a experiência 
está associada à necessidade relatada 
de competência contínua de 
aprendizado para um desempenho 
eficaz.

Pesquisa quantitativa por meio de 
survey com 906 participantes de uma 
empresa de telecomunicação em 50 
diferentes cargos.
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Rogers et al. 
(2011)

Analisar questões relacionadas com o 
envelhecimento da força de trabalho, 
fornecendo informações sobre o 
impacto dos desafios fisiológicos, 
cognitivos e psicossociais.

Ensaio teórico

Pitt-
Catsouphes;

James;
Matz-Costa

(2015)

(1) discutir o local de trabalho como um 
cenário cada vez mais importante que 
pode ampliar o alcance e a eficácia dos 
esforços de promoção da saúde; (2) 
examinar o conhecimento atual das 
barreiras e facilitadores que podem 
afetar a participação dos trabalhadores 
mais velhos baseados no local de 
trabalho; e (3) sugerir novas estruturas 
de incentivo que possam aumentar o 
engajamento dos trabalhadores mais 
velhos.

Ensaio teórico

Lavallière et 
al. (2016)

Apresentar as implicações do uso de 
tecnologias utilizáveis (Wearable) e de 
dados do Quantified-Self no local de 
trabalho para enfrentar os desafios de 
uma força de trabalho em 
envelhecimento.

Revisão da literatura.

Magnavita
(2017)

Revisar a literatura para abordar o 
envelhecimento produtivo, 
engajamento no trabalho e participação 
na gestão da saúde e segurança no 
trabalho.

Revisão da literatura.

FONTE: A autora (2018).

De acordo com a base de dados Scopus, dos seis artigos, a maioria se 

enquadra como ensaio teórico ou revisão da literatura e somente um realiza pesquisa 

quantitativa.

Em seu estudo na Suécia, Gellert e Kuipers (2008) descobriram que existem 

efeitos positivos significativos da idade mais avançada em relação a consequências 

de curto e longo prazo. Para eles, as equipes com idade média avançada parecem 

produzir com melhor qualidade. Já Maurer e Weiss (2010) apontaram que a 

experiência gerencial é um preditor único dos requisitos de habilidades de 

aprendizado contínuo ao controlar a idade e o emprego, mas a idade não é um preditor 

exclusivo ao controlar a experiência e o trabalho.

No que diz respeito aos impactos do envelhecimento da força de trabalho, 

Rogers et al. (2011) afirmam que os trabalhadores mais velhos podem ter limitações 

relacionadas à idade; no entanto, possuem muitos atributos positivos valorizados 

pelos colegas, incluindo experiência, conhecimento e fidelidade à empresa. Para os 

autores, o termo "trabalhador mais velho” não indica uma idade específica, já que ser 

um trabalhador mais velho está relacionado às preocupações enfrentadas em
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diversos momentos da vida. Porém, ressaltam que a idade reconhecida pelos Estados 

Unidos para aposentadoria desses trabalhadores está entre 62 a 65 anos, mas muitos 

continuam trabalhando após essa idade. Segundo os autores, a força de trabalho mais 

velha é vital para o futuro da economia, e os empregadores devem reconhecer o valor 

desses trabalhadores mais velhos.

Pitt-Catsouphes, James e Matz-Costa (2015) analisaram o envelhecimento 

diante de um ensaio teórico que enfatiza a relação de programas de saúde e bem- 

estar no trabalho com a melhora do estado de saúde dos trabalhadores mais velhos, 

além da redução dos custos com assistência médica. Existe, assim, um potencial 

significativo para esses programas, quando baseados no local de trabalho, para 

auxiliar os idosos que querem ou precisam trabalhar.

Para Lavallière et al. (2016) o uso das informações do Quantified-Self - uma 

auto monitoração que busca incorporar a tecnologia na aquisição de dados sobre 

aspectos da vida cotidiana de uma pessoa - e das tecnologias utilizáveis (Wearables) 

representa uma nova maneira de enfrentar os desafios associados a uma força de 

trabalho envelhecida. A mudança demográfica de uma população que envelhece deve 

ser vista como uma oportunidade para repensar e inovar o local de trabalho deixando- 

o mais saudável para trabalhadores mais velhos exercerem suas atividades de forma 

segura e proveitosa.

Magnavita (2017) entende que o envelhecimento produtivo, o envolvimento no 

trabalho e a ergonomia participativa parecem ser as áreas mais promissoras da 

pesquisa no campo do envelhecimento do trabalhador. O autor identificou três 

abordagens para lidar com essas questões: (1) encorajar os adultos mais velhos a se 

envolverem nas atividades de trabalho, (2) aumentar o engajamento no trabalho e (3) 

sustentar os esforços produtivos por meio de mudanças participativas no ambiente de 

trabalho e promoção de estilos de vida saudáveis.

Após as análises dos artigos internacionais, os próximos quadros sintetizam as 

informações sobre a pesquisa feita em bases de dados nacionais.

QUADRO 5 - ARTIGOS SELECIONADOS PARA REVISÃO SISTEMÁTICA DA BASE DE DADOS
SCIELO

Autor Objetivos Metodologia

Patrício;
Hoshino;
Ribeiro
(2009)

Determinar os aspectos ambientais 
envolvidos na longevidade de 
ferroviários longevos.

Entrevista com roteiro semiestruturado 
de 30 ex-ferroviários longevos (idade 
igual ou superior a 74,8 anos). Análise 
das entrevistas pela técnica da 
Grounded Theory.
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Souza;
Matias;
Brêtas
(2010)

Conhecer o significado (atitudes, 
crenças e valores) do processo de 
envelhecimento no mercado de 
trabalho para idoso que frequentam um 
local destinado à convivência de 
idosos.

Entrevista com 6 idosos que frequentam 
um local social destinado à convivência 
de idosos, sendo 4 homens e 2 mulheres 
com 60 anos ou mais. Dados analisados 
pela técnica de análise temática.

Fontes; Neri; 
Yassuda 

(2010)

Pesquisar as relações entre idade, 
experiência de trabalho e estratégias 
de enfrentamento de estressores no 
trabalho, mediados por crenças de 
agência e de auto eficácia.

Questionário para identificação dos 
dados sociodemográficos, prática de 
atividades de lazer e caracterização do 
trabalho e uma questão para avaliar o 
grau de estresse percebido em 71 
líderes, de 27 a 50 anos, de uma 
companhia de energia elétrica.

Scoralik-
Lempke;
Barbosa
(2012)

Analisar a importância da educação 
para a manutenção do envelhecimento 
saudável, discutir a amplitude de 
termos encontrados na literatura para 
designar o processo de aprendizagem 
ao longo do curso da vida e propor uma 
reflexão sobre a oferta de atividades 
educacionais para idosos no Brasil.

Ensaio teórico

Sampaio;
Augusto
(2012)

Apresentar o arcabouço teórico, as 
mensurações disponíveis e os modelos 
de promoção da capacidade para o 
trabalho (CT).

Ensaio teórico

Bezerra;
Almeida;
Nóbrega-
Therrien
(2012)

Realizar uma revisão bibliográfica dos 
estudos sobre envelhecimento no 
âmbito das ciências da saúde, a fim de 
apresentar um panorama do que tem 
sido pesquisado sobre o assunto na 
América Latina e no Brasil no período 
de 1982 a 2010.

Revisão bibliográfica descritiva entre 
1982 a 2010, de caráter inventariante no 
banco de dados online da Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS) e na base de 
dados da Literatura Latino-Americana e 
do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS).

França;
Menezes;
Siqueira
(2012)

Investigar o planejamento para a 
aposentadoria dos garis e os aspectos 
priorizados para seu bem-estar nessa 
transição.

Entrevista semiestruturada e grupo focal 
com seis garis do Rio de Janeiro com 45 
anos ou mais. Análise do discurso como 
método para interpretação dos dados.

Padula et al. 
(2013)

Comparar o perfil sociodemográfico, as 
condições de saúde e a capacidade 
físico-funcional de trabalhadores 
jovens e mais velhos e correlacionar as 
medidas físico-funcionais ao índice de 
capacidade para o trabalho (ICT).

Pesquisa quantitativa com questionário 
de avaliação multidimensional contendo 
dados sociodemográficos, clínicos, 
percepção da saúde e saúde física, o ICT 
e uma bateria de testes físico-funcionais. 
Selecionados trabalhadores de uma 
Instituição de Ensino Superior e uma 
Indústria Metalúrgica.

Lüdorf;
Ortega
(2013)

Compreender e interpretar os 
significados que os professores de 
Educação Física atribuem ao corpo e 
envelhecimento, e investigar como tais 
representações influenciariam sua 
prática profissional.

Entrevistas e dados tratados por análise 
de conteúdo. 43 profissionais se 
encaixavam no perfil (mínimo de 25 anos 
de formação e oriundo de academias e 
escolas e idade entre 51 a 63 anos) e 
desses, 14 foram entrevistados.

França et al. 
(2013)

Discutir os aspectos que podem fazer 
aumentar a permanência dos 
trabalhadores na organização, sua 
saída definitiva do mercado ou a 
adoção do bridge employment (tipo 
flexível de trabalho/emprego adotado 
pela pessoa após sua aposentadoria).

Revisão dos estudos empíricos 
conduzidos nos últimos vinte anos, 
especialmente na literatura internacional.

Amorim; 
Salla; Trelha 

(2014)
Sintetizar as evidências acerca dos 
fatores associados à manutenção da

Revisão sistemática publicados no 
período de 2000 a 2013 com termos 
relacionados à capacidade para o
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capacidade de trabalho durante o 
processo de envelhecimento

trabalho, envelhecimento e idosos. 
Obteve-se um total de 924 artigos, sendo 
que 17 foram analisados.

Catão; Grisi 
(2014)

Analisar os significados da construção 
do projeto de vida, do trabalho e da 
exclusão/inclusão pela população 
idosa.

Entrevista semiestruturada com 25 
participantes inseridos no Programa de 
Atenção à Pessoa Idosa, da Secretaria 
de Desenvolvimento Social da cidade de 
João Pessoa, Paraíba. Utilizou-se a 
análise de conteúdo temático para 
análise dos dados.

Torres et al. 
(2015)

Caracterizar aproximações e 
distanciamentos de representações 
sociais e crenças normativas do 
envelhecimento para diferentes grupos 
etários.

Uso de questionário semiestruturado 
compostos por questões referentes à 
caracterização do participante; rede 
social; percepção sobre as fases da vida; 
agrupamento de palavras a partir da 
escolha de palavras com maior e menor 
relação com a palavra indutora 
“envelhecimento” e crenças normativas 
sobre essa temática. Foram 638 
participantes, vinculados a instituições 
de educação ou grupos de terceira idade. 
Para a análise dos dados 
sociodemográficos utilizou-se a análise 
estatística descritiva e inferencial.

Faller;
Teston;
Marcon
(2015)

Compreender como idosos, de 
nacionalidades diversas, residentes no 
Brasil, concebem a velhice e como 
vivenciam o processo de envelhecer.

Estudo qualitativo com entrevistas 
abertas de 33 idosos residentes em Foz 
do Iguaçu -PR: 10 brasileiros, 7 
libaneses, 7 franceses, 5 paraguiaos e 4 
chineses. Adota a Grounded Theory 
como linha metodológica.

Rodrigues;
Brêtas
(2015)

Compreender os significados que os 
trabalhadores da enfermagem atribuem 
ao próprio processo de envelhecimento 
no mercado de trabalho, identificando 
implicações na saúde individual e 
familiar.

Entrevista semiestruturada, na qual foi 
utilizado o método da história oral 
temática com 20 trabalhadores da 
enfermagem de hospital público na 
cidade de Marília -  SP. Os critérios de 
inclusão para participar do estudo foram: 
ter 40 anos ou mais de idade e no mínimo 
dez anos de experiência profissional na 
área de enfermagem na própria 
instituição.

Fontoura; 
Doll; Oliveira 

(2015)

Analisar as falas sobre aposentadoria 
de 70 adultos mais velhos, à luz das 
teorias gerontológicas clássicas: a 
Teoria do Desengajamento, Teoria da 
Atividade e Teoria da Continuidade.

Pesquisa qualitativa com entrevista 
semiestruturada. Foram feitas 74 
entrevistas, porém, 70 foram analisadas 
pois o critério era que os sujeitos 
tivessem idade a partir de 45 anos que já 
passaram pelo mercado de trabalho. O 
roteiro das entrevistas abrangeu quatro 
partes: dados gerais da pessoa, 
questões a respeito da informática, 
biografia de aprendizagens durante a 
vida e biografia de trabalho.

Pissinati et 
al. (2016)

Analisar os fatores sociodemográficos 
e ocupacionais associados aos ganhos 
e às perdas percebidos por 
trabalhadores de uma universidade 
pública frente à proximidade da 
aposentadoria.

Pesquisa quantitativa, realizada em uma 
universidade pública do norte do Estado 
do Paraná, Brasil, com 164 
trabalhadores pré-aposentados, que 
responderam às escalas de importância 
de ganhos e de perdas da aposentadoria. 
Os dados foram analisados por 
regressão linear simples e múltipla a 
partir das dimensões das escalas, e
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foram usadas, como preditores, as 
variáveis sociodemográficas e 
ocupacionais.

Camarano
(2016)

Discutir como as fases da vida estão 
sendo re-desenhadas em face das 
mudanças num mundo que também se 
transforma.

Ensaio teórico

Sato et al. 
(2017)

Conhecer e analisar as relações entre 
processo de envelhecimento e 
trabalho.

Pesquisa qualitativa, por meio de 
entrevista semiestruturada com 16 
pessoas com no mínimo 50 anos do setor 
de engenharia de um hospital de São 
Paulo. Dados analisados por análise de 
conteúdo.

Amorim;
Trelha
(2017)

Analisar as variáveis de capacidade 
funcional associadas à capacidade 
para o trabalho em idosos servidores 
públicos de uma universidade.

Pesquisa quantitativa, com questionário 
sociodemográfico estruturado. 258 
participantes com 60 anos ou mais 
responderam ao questionário.

França et al. 
(2017)

Elaborar a escala de ageísmo 
(preconceito de idade) no contexto 
organizacional buscando evidências de 
validade da sua estrutura e 
investigando possíveis diferenças nos 
preconceitos contra trabalhadores mais 
velhos.

O trabalho foi dividido em dois estudos: o 
primeiro voltou-se para a construção da 
escala de ageísmo no contexto 
organizacional, testando a compreensão 
do instrumento com 82 trabalhadores. 
Uma nova versão foi enviada e analisada 
por 10 juízes, resultando em uma escala 
de 28 itens com seis dimensões. O 
segundo estudo apresentou evidências 
de validade da escala e o instrumento foi 
enviado eletronicamente para 2.400 
trabalhadores de diversas idades e 
regiões brasileiras, obtendo-se o retorno 
de 600 participantes.

FONTE: A autora (2018).

A base de dados SciELO foi a que mais resultou em artigos sobre o tema, 

totalizando em 21 estudos analisados. A maioria deles utiliza uma metodologia 

qualitativa, por meio de entrevistas. A abordagem quantitativa com a aplicação de 

questionários é a segunda mais utilizada, seguida dos ensaios teóricos e revisões 

sistemáticas.

Patrício, Hoshino e Ribeiro (2009) utilizaram a Grounded Theory para analisar 

as entrevistas sobre os aspectos ambientais envolvidos na longevidade de ex- 

ferroviários. A partir disso, três fenômenos surgem: a aniquilação da vida, a geração 

da vida e a falta de controle social e do Estado. Houve então, a emergência da 

categoria central, intitulada ‘Da vida ao aniquilamento: o controle social e do Estado 

em defesa da vida’.

Souza, Matias e Brêtas (2010) em sua pesquisa identificaram três categorias 

analíticas a partir da fala dos entrevistados: o significado do envelhecimento; o 

significado do trabalho e o significado do envelhecimento no trabalho. Para os 

autores, as sociedades capitalistas supervalorizam o trabalho na vida dos seres
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humanos e, quando ele deixa de ser vivenciado -  pela aposentadoria ou pelo 

desemprego - , compromete a qualidade do envelhecimento/velhice do indivíduo, 

principalmente se lhe faltarem habilidades e condições (individuais, sociais e 

econômicas) para incorporar e priorizar outras atividades e valores em sua vida.

Fontes, Neri e Yassuda (2010) evidenciaram que pessoas mais velhas usam 

as mesmas estratégias de enfrentamento de estresse que as mais jovens e, quanto 

maior o número de anos trabalhados como líder, maior o senso de que é capaz de 

produzir resultados, ou seja, de controlar os estressores. Segundo a pesquisa, a 

experiência de trabalho pode estar relacionada a vantagens para o exercício de papéis 

de liderança em ocupações de risco.

Scoralik-Lempke e Barbosa (2012) em seu ensaio teórico discorreram sobre a 

perspectiva Life-Span e sua contribuição para a desmistificação do idoso como um 

ser doente e passivo, rompendo com a visão antagônica entre desenvolvimento e 

envelhecimento. Os autores concebem a Life-Span como um processo 

multideterminado e heterogêneo, categorizado em três tipos: normal (alterações 

típicas), patológico (casos de doença) e ótimo (ideal sociocultural de excelência na 

qualidade de vida). Além disso, enfatizam que a educação se destaca dentre as 

estratégias de promoção do desenvolvimento na fase do envelhecer. É possível, com 

isso, educar para um envelhecimento saudável e devem ser promovidas, com 

urgência, iniciativas efetivas de educação na velhice.

Sampaio e Augusto (2012) investigaram a questão da capacidade para o 

trabalho (CT) e afirmam que esta é uma entidade conceitual, cultural e situacional 

complexa. Seu entendimento está sujeita ao entorno organizacional em que o 

trabalhador está inserido. Assim, a maneira como um trabalhador jovem entende a CT 

pode não ser exatamente igual à de outro de mais idade.

Já Bezerra, Almeida e Nóbrega-Therrien (2012), a partir de uma revisão 

bibliográfica concluíram que é relevante estudar temas relacionados à senescência, 

para contribuir com a qualidade de vida nesta faixa etária. De acordo com o estudo, 

tanto no Brasil como nos demais países da América Latina, houve aumento do número 

de artigos a partir dos anos 2000. O maior número de trabalhos está situado na 

temática de estado de saúde, mais precisamente nos subtemas atividade física e 

doenças cardiovasculares.

França, Menezes e Siqueira (2012) analisaram o aspecto do planejamento da 

aposentadoria de garis e entendem que o relacionamento familiar é o principal preditor
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de bem-estar na aposentadoria, seguido da promoção da saúde, a qual está 

diretamente relacionada às condições de trabalho e precisam ser revistas pelos 

empregadores. O estudo aponta sugestões para a área de Recursos Humanos, tais 

como: melhorar as condições de trabalho dos garis, reduzir a carga horária para os 

que estejam próximos da aposentadoria e adotar um programa de preparação para 

aposentadoria.

Padula et al. (2013), após compararem o perfil sociodemográfico de 

trabalhadores jovens e mais velhos, declararam que os trabalhadores mais velhos 

apresentam pior percepção global de saúde e maior número de doenças e uso de 

medicamentos do que os mais jovens. A avaliação da capacidade para o trabalho e a 

maior parte dos testes de capacidade físico-funcional no grupo mais velho parecem 

não ter sido afetadas pelas condições gerais de saúde desfavoráveis.

O envelhecimento do corpo está presente na pesquisa de Lüdorf e Ortega 

(2013), na qual o envelhecimento do professor de educação física propicia 

maturidade, experiência e confiança no trabalho, mas o corpo parece desprender-se 

do sujeito, repercutindo em sentimentos contraditórios relacionados ao 

envelhecimento. Nas academias, há certo ajuste ao contexto da visibilidade, pois são 

valorizadas as potencialidades e as marcas de saúde impressas no corpo. Já o 

desgaste e o cansaço são particularmente sentidos pelos professores atuantes em 

escola.

No trabalho de França et al. (2013), foram analisados aspectos individuais, de 

trabalho e preparação para a aposentadoria a partir de uma revisão da literatura. 

Estudos enfatizam o caráter multideterminado do fenômeno e assume-se que diversas 

classes de variáveis ou preditores atuam na decisão pela aposentadoria. Dois 

preditores-chave para o desejo de continuar no trabalho são a flexibilidade e a 

autonomia.

Amorim, Salla e Trelha (2014) fizeram uma revisão sistemática do tema e 

concluíram que as variáveis que apresentaram correlações negativas com a 

capacidade para o trabalho foram idade, tabagismo, tempo de serviço e demanda 

física na atividade ocupacional. A satisfação com a vida, renda suficiente, prática de 

atividade física, voluntariado e demanda mental de trabalho foram considerados 

associações positivas que protegem os idosos da perda funcional. Além disso, o 

trabalho foi relatado como um mecanismo de proteção contra a depressão,
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incapacidade e fragilidade, mantendo o bem-estar, bom nível cognitivo e 

independência nas atividades diárias.

Em 2014, Catão e Grisi capturaram três eixos temáticos durante entrevistas 

com participantes do Programa de Atenção à Pessoa Idosa em João Pessoa: (1) eu 

e o mundo: processo de exclusão/inclusão; (2) o futuro como o presente - eixo mais 

expresso - presente em 44,44% das falas e (3) trabalho e projeto de vida como forma 

de inclusão social. Evidencia-se nesse estudo a necessidade de ações conscientes 

da ética dos cidadãos implicados e interessados em viver envelhecendo de modo mais 

saudável, humanizando-se, assim, a relação viver/envelhecer.

Após a análise de questionários respondidos por sujeitos vinculados a 

instituições de educação ou grupos de terceira idade, Torres et al. (2015) afirmaram 

que o envelhecimento se caracteriza por estereótipos positivos, além disso, a 

aposentadoria se vincula ao envelhecimento, mas de forma negativa, especialmente 

para homens, envolvendo adoecimento, solidão e incapacidade. O trabalho foi 

caracterizado como o oposto do envelhecimento, revelando a necessidade de ações 

voltadas para trabalhadores mais velhos e aposentados, com projetos pós- 

aposentadoria, além do necessário investimento em políticas públicas que incentivem 

contato intergeracional, na intenção de diminuir preconceitos e discriminação com 

base na idade das pessoas.

Faller, Teston e Marcon (2015), após entrevistas com idosos estrangeiros que 

moram no Brasil, revelaram que conceber e vivenciar a velhice, para além dos 

aspectos culturais, centra-se nas experiências e nas interações singulares ocorridas 

ao longo dos anos e que, conforme o contexto e o momento de vida, ganham 

contornos significativos.

Rodrigues e Brêtas (2015), em sua investigação sobre o processo de 

envelhecimento no mercado de trabalho com trabalhadores da enfermagem, 

apontaram que na análise das entrevistas, emergiram três categorias: história do 

trabalho na vida, história sobre saúde e adoecimento no e/ou pelo trabalho e história 

do envelhecimento no e/ou pelo trabalho. Assim, o trabalho para os pesquisados 

continua sendo uma atividade importante durante toda a vida, e o ambiente e a forma 

como o trabalho está organizado influenciam no processo de envelhecimento.

Para Fontoura, Doll e Oliveira (2015), os resultados da pesquisa sobre 

aposentadoria sinalizaram, por um lado, o impacto sobre os trabalhadores, 

desafiando-os a repensarem e reorganizarem suas vidas. Por outro lado,
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demonstraram que existem formas diferentes e divergentes de lidar, influenciadas 

pela natureza e condições das trajetórias laborais, bem como pelo modo como 

percebem e vivenciam o processo de envelhecimento. Segundo os autores, o desafio 

está em identificar aqueles que desejam, precisam ou têm condições de continuar no 

mesmo tipo de trabalho, os que desejam um trabalho diferente ou mesmo aqueles que 

queiram se aposentar definitivamente, e apoiá-los nessa fase. A chave para esse 

desafio está na educação ao longo da vida (lifelong learning) -  processo que prevê a 

educação tanto para a continuidade quanto para a saída do mercado de trabalho.

Pissinati et al. (2016) entrevistaram trabalhadores pré-aposentados de uma 

universidade no Paraná e identificaram que tais trabalhadores atribuíram maior 

importância aos ganhos do que às perdas da aposentadoria. Para eles, o aumento da 

idade associou-se à menor valorização dos ganhos totais e do tempo para 

relacionamentos e o maior tempo de atuação contribuiu para a valorização das perdas 

totais e dos aspectos tangíveis do trabalho.

Camarano (2016) em seu ensaio teórico entende que a juventude foi 

oficialmente prolongada. Segundo a autora, o adiamento da velhice não foi 

acompanhado pela idade em que as pessoas se aposentam. Isto resultou num 

aumento da fase pós-laboral e justificou a criação de uma nova fase da vida distinta 

da vida adulta e da fase das fragilidades.

Já Sato et al. (2017) pesquisaram o setor de engenharia de manutenção de um 

hospital, por possuir um elevado número de trabalhadores com idade acima de 50 

anos e devido à pluralidade do conteúdo de trabalho e exigência física das atividades 

desenvolvidas. Os autores constataram que, embora os trabalhadores encontrem 

dificuldades decorrentes do processo de envelhecimento, tais dificuldades não 

inviabilizaram a realização das atividades de trabalho, pois os trabalhadores 

desenvolveram estratégias para compensar as perdas e/ou declínios funcionais por 

meio de seu saber-fazer. Contudo, sentem-se limitados e desmotivados devido às 

más condições de trabalho oferecidas, terceirização do setor e à atual organização do 

trabalho.

Amorim e Trelha (2017), em investigação com servidores públicos idosos de 

uma universidade verificaram que as variáveis para capacidade funcional (força e 

mobilidade) analisadas foram significativamente associadas à capacidade para o 

trabalho. Portanto, para os autores, quanto melhor a capacidade funcional, melhor é 

o índice de capacidade para o trabalho.



56

Concluindo a análise dos artigos da base de dados SciELO, França et al. (2017) 

elaboraram uma escala de ageism no contexto organizacional, ou seja, pesquisaram 

questões relacionadas ao preconceito com pessoas mais velhas. Segundo os autores, 

o ageísmo foi concebido por Butler (1980) como um processo de estereotipar 

sistematicamente e discriminar as pessoas por meio da idade, afetando as decisões 

de contratar pessoas, cuidados médicos e a política social. Diante disso, a escala foi 

composta por seis categorias teóricas: 1) Normas/Políticas organizacionais; 2) Saúde 

e segurança do trabalho; 3) Aspectos cognitivos; 4) Liderança/ Aceitação de ordem; 

5) Equilíbrio emocional; 6) Produtividade. Assim, observou-se que os participantes 

mais jovens e do sexo masculino têm atitudes mais negativas frente ao 

envelhecimento no contexto organizacional. Já os participantes mais velhos e as 

mulheres têm atitudes mais positivas frente ao envelhecimento no contexto 

organizacional.

A seguir, o quadro evidencia os artigos selecionados por meio da base de 

dados SPELL, com os autores, ano, objetivo e principais resultados dos termos 

"envelhecimento” e "trabalho”, e que poderão contribuir nas discussões dos resultados 

desta pesquisa.

QUADRO 6- ARTIGOS SELECIONADOS PARA REVISÃO SISTEMÁTICA DA BASE DE DADOS 
SPELL

Autor Objetivos Metodologia

Mutchnik;
Trevisan
(2009)

Analisar o conceito de Ancoras de 
Carreiras como um dos instrumentos 
de autoavaliação para profissionais 
sêniores que se sentem 
desconfortáveis com o momento da 
aposentadoria.

Ensaio teórico constituído por meio do 
levantamento bibliográfico e 
discussões interdisciplinares de 
Administração e Gerontologia.

Antunes; 
Soares; Silva 

(2013)

Analisar as orientações teóricas que 
fundamentam a produção científica 
acerca da interface entre 
aposentadoria e família.

Analisados, descritos e discutidos 22 
artigos sobre a relação entre 
aposentadoria e família e depois 
correlacionados ao esquema de 
quadrantes epistemológicos de Burrel 
e Morgan.

Locatelli;
Fontoura

(2013)

Realizar um levantamento das 
publicações a respeito do tema 
envelhecimento, na área da 
administração, em anais do Encontro 
Nacional dos Programas de Pós- 
Graduação em Administração 
(ENANPAD).

Trata-se de uma meta-análise 
qualitativa. A coleta de dados foi 
realizada nos anais do Encontro 
Nacional dos Programas de Pós- 
Graduação em Administração- 
ENANPAD -  (de 1997 a 2011), em 
todas as seções temáticas. Do total 
de 9.782 artigos publicados no 
evento, apenas 26 abordaram temas 
sobre o envelhecimento populacional.

Marra et al. 
(2013) Investigar os significados que ex- 

executivos com mais de sessenta anos

Pesquisa qualitativa com entrevista 
semiestruturadas de 18 ex-executivos 
em processo de envelhecimento,
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de idade atribuem ao trabalho, após a 
aposentadoria de suas funções 
gerenciais.

escolhidos intencionalmente em 
função de sua idade e cargo que 
ocupavam. Análise do discurso como 
técnica de análise.

Lima; Helal 
(2013)

Desenvolver uma análise acerca da 
produção científica em Administração 
sobre o trabalho na terceira idade, com 
base nos artigos de eventos da 
Associação Nacional de Pós- 
graduação e Pesquisa em 
Administração (ANPAD) e dos 
principais periódicos nacionais em 
Administração no período 
correspondente aos anos de 2008 a 
2012.

Revisão sistemática nos eventos 
vinculados à ANPAD e nos principais 
periódicos brasileiro em 
Administração. A busca foi realizada 
em 16 periódicos, na qual foram 
encontrados 9 artigos que abordam o 
assunto do trabalho na terceira idade 
e 16 artigos do EnANPAD e do 
EnGPR.

Locatelli;
Oliveira;
Cavedon

(2014)

Compreender como as relações entre 
emoções e trabalho, presentes nas 
falas sobre a assistência social, 
configuram o sentido de 
envelhecimento para os profissionais 
dessa área de atuação em uma 
instituição de longa permanência para 
idosos de longa permanência para 
idosos.

Pesquisa qualitativa de cunho 
interpretativo - pesquisa em 
documentos disponibilizados pela 
instituição, entrevistas 
semiestruturadas e observação direta 
do cotidiano de trabalho das 
assistentes sociais.

Loth; Silveira 
(2014)

Entender quais são os estereótipos 
percebidos por “envelhescentes” em 
relação ao preconceito de idade no 
trabalho.

Pesquisa qualitativa com entrevistas 
semiestruturada. Os dados foram 
analisados baseando-se na proposta 
de análise temática. Foram 
entrevistados quatro profissionais de 
uma empresa de grande porte do 
ramo de geração, produção e 
distribuição de energia. O processo 
de escolha dos respondentes, deu-se 
por intermédio de indicações e por 
meio da técnica de "bola de neve”.

Gomes;
Pamplona

(2015)

Caracterizar o processo de 
envelhecimento populacional no Brasil 
e analisar suas consequências para o 
mercado de trabalho e a política pública 
de emprego.

Revisão crítica da literatura com 
dados quantitativos descritivos e 
estatísticos de fontes secundárias.

Trigueiro et 
al. (2016)

Analisar as variáveis que influenciam 
na motivação dos idosos de 
continuarem a exercer atividades de 
trabalho.

Pesquisa quantitativa, baseada em 
uma pesquisa de campo com 270 
idosos com idade a partir de 64 anos, 
participantes do programa 
Experiência em Ação, no município 
de São Caetano do Sul. Questionário 
estruturado elaborado com base na 
revisão da literatura.

Nascimento 
et al. (2016)

Compreender o sentido do trabalho 
para o professor idoso de ensino 
superior.

Entrevistas em profundidade com 16 
docentes residentes na cidade do Rio 
de Janeiro e Juiz de Fora, com idades 
entre 64 e 78 anos. Análise de 
conteúdo como técnica de análise.

Silva; Helal 
(2017)

Investigar a compreensão sobre 
aposentadoria dos servidores 
participantes do grupo de preparação 
para aposentadoria de uma instituição 
pública do Estado de Pernambuco.

Pesquisa qualitativa, por meio de 
entrevistas semiestruturadas e 
observação não participante. A 
técnica da análise de conteúdo foi 
usada para a análise dos dados. Os 
sete entrevistados eram participantes 
do grupo de preparação para a
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aposentadoria da instituição, sendo 
seis mulheres e um homem, entre 58 
e 69 anos, com, em média, 30 anos 
de serviço público.

Cepellos;
Tonelli
(2017)

Verificar quais são as percepções 
positivas e negativas de gestores de 
RH a respeito dos profissionais com 
mais de 50 anos de idade e quais são 
as práticas de gestão da idade 
adotadas pelas empresas 
pesquisadas.

Pesquisa quantitativa com 138 
gestores de RH por meio do 
preenchimento de questionário on
line e analisados estatisticamente.

Ziger;
Filippim;
Beltrame

(2017)

Observar fatores que contribuem para 
a carreira de idosos nas organizações.

O estudo qualitativo partindo da 
análise de dados demográficos aliado 
ao estudo bibliográfico acerca da 
população idosa e de sua presença 
no mercado de trabalho. Parte da 
pesquisa foi por meio de entrevistas 
com pessoas idosas e empregadores 
de idosos. Houve também a coleta da 
história de vida de uma pessoa idosa, 
aposentado, do sexo masculino, 
residente e domiciliada no município 
de Chapecó/SC.

FONTE: A autora (2018).

Na análise dos artigos da SPELL, observa-se que a maioria dos artigos utilizam 

uma abordagem qualitativa, seguido pela revisão e levantamento da literatura e 

somente um artigo com metodologia quantitativa.

Mutchnik e Trevisan (2009) pesquisaram sobre o conceito de âncora de carreira 

e a definiram como uma combinação de áreas percebidas de competência, motivos e 

valores dos quais as pessoas não abrem mão e que representam o nosso próprio eu. 

Esse instrumento de autoavaliação possibilita identificar as inclinações e identidade 

profissional, além de favorecer o autoconhecimento possibilitando o reposicionamento 

do profissional diante da carreira. Somado a isso, sua apropriação permite que o 

trabalhador mais velho saia do papel de vítima da aposentadoria para o papel de 

protagonista dos acontecimentos de sua carreira e, assim, participe ativamente da 

mudança de visão do binômio envelhecimento e trabalho.

Antunes, Soares e Silva (2013) ao utilizarem a proposição de análise de Burrell 

e Morgan (1998), verificaram algumas tendências, semelhanças e diferenças 

epistemológicas entre as produções que analisaram. Segundo a pesquisa dos 

autores, a produção de conhecimentos encontra-se em maior número nas bases de 

dados internacionais se comparadas às nacionais. Além disso, as produções 

nacionais apresentam discussões insuficientes a respeito das relações entre 

aposentadoria e contexto familiar.



59

Já Locatelli e Fontoura (2013) examinaram 26 artigos sobre o envelhecimento 

na área de Administração, referentes aos anais do Encontro Nacional dos Programas 

de Pós-Graduação em Administração (EnANPAD). Segundo as autoras, os resultados 

revelaram que o fenômeno tem sido pouco explorado pela área e os campos de 

pesquisa em Gestão de Pessoas e Marketing concentram a maioria dos estudos 

publicados, nos quais se pode identificar maior direcionamento para temáticas como 

aposentadoria e comportamento do consumidor.

Em similar estudo, Lima e Helal (2013) realizaram um levantamento dos artigos 

vinculados aos eventos da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 

Administração (ANPAD) e, após revisão sistemática, os resultados revelaram que a 

abordagem dada aos artigos em sua maioria é qualitativa, do tipo de pesquisa 

exploratória. Além disso, os autores dos artigos selecionados não produzem em 

quantidade significativa sobre o tema, ou seja, ainda são bem dispersos e pontuais os 

estudos do trabalho na terceira idade pelos próprios autores que realizam seus 

estudos nessa temática. A maioria dos artigos explora mais a questão da 

aposentadoria.

Marra et al. (2013) em sua pesquisa com ex-executivos em processo de 

envelhecimento constataram que as variadas formas de trabalho dão significado à 

vida, auxiliam no resgate de formas de status e poder e contribuem para a manutenção 

das identidades profissionais, além de minimizarem os efeitos sociais e físicos do 

envelhecimento. Foram encontrados quatro temas principais nas análises: (1) as 

diversas dimensões do trabalho para o grupo de entrevistados, (2) o envelhecimento; 

(3) os diversos tipos de trabalho e (4) a vida sem trabalho.

Em 2014, Locatelli, Oliveira e Cavedon abordaram a questão do 

envelhecimento profissional com assistentes sociais e os resultados do estudo 

evidenciaram que no processo de assistência social, as emoções atuam como 

dispositivos de controle dos idosos; na instituição pesquisada, as atividades de 

assistência social são designadas às mulheres e, por meio das análises do 

engajamento emocional nas atividades de trabalho da assistência social, foram 

identificadas as práticas organizacionais que reafirmam o modelo de pauperização e 

de abandono dos idosos na sociedade.

Loth e Silveira (2014) quando discutiram a questão de estereótipos e 

preconceitos de idade no trabalho, identificaram três categorias de percepções: 

percepções estereotipadas: de si mesmos, dos outros e percepções estereotipadas
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dos jovens. Os autores utilizam o termo "envelhescente” em referência à crônica de 

Mário Prata: "Você é um envelhescente?”, sendo definida como uma preparação para 

a velhice, da mesma forma que a adolescência é uma preparação para a idade adulta 

e que, também não pode ser definida em limites de idade. Os estereótipos frente ao 

etarismo podem ser observados de diversas maneiras pelos trabalhadores 

"envelhescentes”. Eles podem identificá-lo de maneiras positivas, como ao valorizar a 

experiência e maturidade ou de maneiras negativas, como ao observar as limitações 

de saúde e mobilidade. As duas qualidades não são excludentes, o que torna a 

percepção do indivíduo de si mesmo, muitas vezes, paradoxal.

Para Gomes e Pamplona (2015), a taxa de participação dos idosos no mercado 

de trabalho no Brasil é 44%. É uma taxa elevada para os padrões de países 

desenvolvidos. No entanto, o maior desafio para a política pública de emprego para 

idosos no Brasil é a baixa escolaridade. Para os autores, não existe política pública 

de emprego específica para os idosos e, fora do campo previdenciário, praticamente 

não há ação governamental com o objetivo de alterar o nível de emprego entre os 

idosos. Como solução, sugerem a implantação de políticas públicas de emprego 

específicas para idosos para amenizar os efeitos negativos do envelhecimento 

populacional sobre o mercado de trabalho.

Trigueiro et al. (2016), após analisarem as respostas de 270 idosos, 

observaram a existência de dois clusters, caracterizados como mais solitários e 

menos solitários. Além disso, os pesquisadores notaram que os idosos da amostra 

tinham como motivadores, aspectos em concordância com a revisão da literatura, tais 

como sensação de produtividade, aumento da renda, valorização social, aplicação de 

conhecimentos adquiridos, autoestima e bem-estar e gosto pelo trabalho.

Nascimento et al. (2016) buscaram compreender o sentido do trabalho para o 

professor idoso de ensino superior e identificaram que o trabalho para os sujeitos 

entrevistados é algo de extrema importância, sendo que a aposentadoria é indesejada 

e temida. Além disso, os professores sentem preconceito no trabalho por conta de sua 

idade e há existência de preconceito não declarado por parte dos homens frente ao 

trabalho feminino.

Silva e Helal (2017) em sua pesquisa sobre a compreensão da aposentadoria 

em Pernambuco concluíram que na análise dos resultados emergiram duas 

dimensões: (1) aposentadoria e permanência no trabalho; e (2) envelhecimento e 

capacidade para o trabalho. Os resultados indicaram que as concepções de
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aposentadoria apareceram ligadas às ideias negativas de envelhecimento, inutilidade, 

perda dos vínculos sociais, e até mesmo proximidade da morte.

No mesmo ano, Cepellos e Tonelli (2017) entrevistaram gestores de Recursos 

Humanos e destacam que, apesar do rápido envelhecimento populacional brasileiro, 

as empresas estudadas não estão preparadas para o envelhecimento da força de 

trabalho. Segundo as autoras, as práticas de gestão da idade se mostram pouco 

adotadas pelas empresas estudadas, ainda que a percepção dos gestores sobre os 

profissionais mais velhos seja relativamente positiva. Além disso, foi possível verificar 

que o ageism institucional se faz presente na realidade de trabalho brasileira.

Por fim, Ziger, Filippim e Beltrame (2017) estudaram os fatores que contribuem 

para a carreira de idosos e observaram a necessidade de criação de novas políticas 

públicas de emprego voltadas aos idosos, fazendo com que as organizações possam 

inseri-los no mercado de trabalho com autonomia e segurança. Segundo os 

pesquisadores, o significado do trabalho transmitido pelo idoso demonstrou uma 

identidade pessoal e profissional que vai além do cumprimento do seu papel enquanto 

cidadão e que a aposentadoria não significa o fim de sua carreira, pois possuem 

necessidade de permanecerem inseridos e fazerem parte do meio em que vivem.

A análise dos 47 artigos sobre o tema "envelhecimento e trabalho” permite 

concluir que o tema vem sendo debatido na área, porém de forma inconstante. 

Entretanto, nota-se que nos últimos três anos (2015, 2016 e 2017) as publicações 

aumentaram, com sete artigos publicados em cada ano. As áreas de Psicologia, 

Administração, Gerontologia, Economia, Contabilidade e Saúde Coletiva são as que 

mais abordam o tema e, apesar de identificarmos objetivos distintos nos trabalhos, 

observa-se a preocupação dos autores em relação a elaboração de políticas públicas 

e consciência de empregadores, familiares e colegas de profissão para que a 

sociedade viva o processo de envelhecimento no trabalho de forma saudável e 

produtiva.

Em relação aos procedimentos metodológicos, 18 artigos analisados utilizam 

uma abordagem qualitativa, a maioria por meio de entrevistas. Logo em seguida, 

estão as pesquisas quantitativas com 13 artigos, os estudos que abordam a revisão 

da literatura, com 9 artigos, os ensaios teóricos, com 6 artigos e a pesquisa mista 

(quantitativa e qualitativa) com 1 artigo. A utilização de procedimentos metodológicos 

que envolvem o método qualitativo é marcante pois é um tema presente e em
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evidência o qual envolve a interpretação do pesquisador sobre o que observa no 

mundo (DENZIN; LINCOLN, 2000).

Por último, foi possível identificar alguns achados nesses artigos, tais como: a 

questão da aposentadoria e seu sentido no processo de envelhecer; a comparação 

das capacidades entre trabalhadores jovens e mais velhos; os estereótipos e 

preconceitos relacionados ao tema; o prolongamento do período de vida no trabalho 

e suas consequências, e o que tem sido publicado sobre o tema nos últimos anos. 

Todos os temas centrais evidenciam a preocupação com a população que envelhece 

e desperta o interesse sobre os reflexos desse contexto mundial.

Em síntese, esta seção apresentou os principais conceitos do envelhecimento, 

a relevância do tema diante do crescimento da população que envelhece no Brasil e 

no mundo, o impacto desse processo nas organizações e as principais pesquisas que 

englobam o envelhecimento e o trabalho. No tópico seguinte, serão abordadas as 

características do trabalho docente no ensino superior brasileiro, tanto em IES 

públicas quanto privadas.

2.2 O TRABALHO DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO

As pesquisas sobre a trajetória profissional e desenvolvimento pessoal do 

docente no ensino superior, segundo Freire e Fernandez (2015), avançam 

timidamente, quando comparadas àquelas envolvendo outros níveis de ensino. 

Entretanto, percebe-se um avanço a cada década sobre estudos do tema, reforçando 

a necessidade de explorar a situação do docente universitário com o intuito de 

contribuir para a melhoria da formação ofertada neste nível de ensino (FREIRE; 

FERNANDEZ, 2015).

O sistema nacional do ensino superior possui uma organização dual, com 

instituições do setor público e gratuito, e outro de natureza jurídica privada. Ambas 

estão em contínuo movimento, contribuindo para que as semelhanças em alguns 

segmentos possam ser maiores que as diferenças as quais as separam em termos de 

natureza jurídica (SAMPAIO, 2011). Entretanto, mesmo com especificidades e 

complicações, a principal função das escolas de ensino superior é difundir e produzir 

o conhecimento (ALCADIPANI, 2011).

De acordo com o Ministério da Educação (BRASIL, 2009), o ensino superior no 

Brasil é oferecido por universidades, centros universitários, faculdades, institutos
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superiores e centros de educação tecnológica e abrangem três tipos: bacharelado, 

licenciatura e formação tecnológica. A garantia que a legislação educacional seja 

cumprida, garantindo a qualidade dos cursos superiores é responsabilidade da 

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), órgão do 

Ministério da Educação (MEC).

Nesse sentido, de acordo com a Lei n° 9394/96, artigo 431, a educação superior 

caracteriza-se por:

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo;

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, 
e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que 
vive;

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do 
ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos 
que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 
conhecimento de cada geração;

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição;

VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação 
básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização 
de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão 
que aproximem os dois níveis escolares (BRASIL, 1996b).

Esta ampla definição demonstra a diversidade de atividades relacionadas ao 

ensino, que podem ser exercidas pelos docentes por motivações objetivas e 

subjetivas, como fonte de sobrevivência ou auto realização na prática de um nobre 

ofício (FREITAS, 2007a).

Pelo fato das organizações serem espaços sociais que acolhem e oferecem ao 

indivíduo um sentimento de pertença (CORREA; LOURENÇO, 2016), os docentes do

1Disponível no site: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm


64

ensino superior desenvolvem suas trajetórias a partir de interesses pessoais, 

percepção de competências, oportunidades de carreira e barreiras impostas pelos 

contextos institucionais (BASTOS, 2007).

Este docente é, então, o elemento de intermediação entre o aluno e a 

universidade. Há uma expectativa de consolidação da tríade pesquisa-ensino- 

extensão pelo professor e que impacte a sociedade, afinal, a formação dos indivíduos 

ingressantes no ensino superior é carregada de promessas de um futuro positivo para 

a cidade, estado ou país onde vive (CARMO; FLECK; SANTOS, 2015). De acordo 

com Freire e Fernandez (2015), a função de professor do ensino superior no Brasil 

engloba diversos profissionais, entre eles, os que formam futuros professores, 

profissionais liberais, bacharéis e tecnólogos.

Assim, o trabalho docente, segundo Bastos (2007), compõe um mosaico 

heterogêneo no qual o docente desenvolve papéis de professor e pesquisador ao 

mesmo tempo diante de dificuldades como competição, supervalorização da 

produtividade, excesso de trabalho e estresse profissional -  "ossos do ofício” ; e 

também alegrias -  ideias respeitadas, prazer no aprendizado e autonomia intelectual- 

o "gozo do ofício” (FREITAS, 2007a).

Portanto, tornar-se docente significa reconhecer o seu mundo nos alunos e nos 

seus pares (CORREA; LOURENÇO, 2016), fazendo com que os cidadãos de amanhã 

sejam capazes de discernir os diversos desafios do século XXI, sendo autocríticos, 

polivalentes e criativos (VIEIRA et al., 2012).

2.2.1 Trabalho docente em IES públicas

De acordo com a Sinopse Estatística da Educação Superior de 2016, elaborada 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 

no ano de 2017, existiam no país 2.407 Instituições de Ensino Superior, incluindo 

universidades, centros universitários, faculdades, os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia (IF) e os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET). 

Desse total, apenas 12% são de caráter público, caracterizando a tendência cada vez 

maior do ensino superior deixar de ser um direito social (NOGUEIRA; OLIVEIRA, 

2015) e a minimização paulatina do papel do Estado em relação ao ensino superior 

público no país (SANTOS; MALANCHEN, 2015).
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Este fato é cada vez mais acentuado, podendo ser exemplificado pelo relatório 

do Banco Mundial, divulgado em novembro de 2017, sobre as universidades públicas 

no Brasil, com propostas para a diminuição dos recursos aplicados pelo governo e a 

defesa pela cobrança de mensalidades (UNIFESP, 2017).

Com isso, agências de fomento à pesquisa como o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e fundações estaduais convertem 

seus recursos para estudos que potencializem a capacidade de reprodução do capital, 

desenvolvendo um perfil instrumental de produção acadêmica, na qual a qualidade 

desta produção passa a ser mensurada pela quantidade e por valores monetários que 

o docente consegue agregar ao seu pagamento e à própria instituição (BOSI, 2007).

Freitas (2007a) corrobora esse pensamento e, para a autora, tanto no Brasil 

quanto no exterior, existe uma supervalorização da produtividade e descaso com a 

qualidade do que é gerado pela pesquisa, incentivo ao irrelevante, porém 

metodologicamente correto e declínio na qualidade da formação de futuros 

pesquisadores. Consequentemente, os docentes exercem atividades cada vez mais 

sujeitas a diversas pressões, sendo que as avaliações de resultado de pesquisas, de 

impacto social e qualidade do ensino tornam-se normatizadas e naturalizadas 

(CLARKE; KNIGHTS, 2015).

Assim, o trabalho deste docente implica em critérios de produtividade que 

atingem todas as atividades presentes no cotidiano de sua profissão (BOSI, 2007). 

Este cenário das IES públicas ocorre pois as relações e particularidades das 

instituições se modificam conforme o contexto político e econômico do país (SANTOS; 

MALANCHEN, 2015).

Bastos (2007) complementa afirmando que nas IES públicas, o corpo docente 

exerce atividades além da pesquisa, tendo que desempenhar funções como prestação 

de serviços, ensino e gestão. Pelo fato do ensino, pesquisa, extensão e gestão 

necessitarem perfis de competências específicas, não é possível que sejam todas 

encontradas em um único docente, gerando tensões de desafio e sofrimento ao 

professor.

Além disso, segundo os dados de 2017 do INEP (2017), existem 178.117 

docentes afastados nas IES públicas, representando 44% do total destes 

profissionais. Este dado demonstra que as IES públicas, mesmo representando 

apenas 12% do total de Instituições do Ensino Superior, absorvem grande quantidade 

de profissionais. Porém, pelo fato do processo seletivo ocorrer por meio de concursos
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públicos e julgamento por pares, é possível que haja prejuízos para a instituição, pois 

os equívocos durante o processo possuem pouca probabilidade de correção, devido 

à estabilidade na esfera pública (NETO et al., 2017).

Quando o docente está comprometido com seu trabalho desenvolve-se um 

vínculo com a instituição, entretanto, especialmente nas instituições públicas, este 

vínculo é mais forte com a carreira do que com a instituição, refletindo valores 

intrínsecos na escolha da academia. Além disso, o vínculo com a instituição pode ser 

enfraquecido caso esta não assegure a plena realização dos valores e expectativas 

do docente (BASTOS, 2007).

Coexistem, então, sentimentos de perda de prazer no trabalho e de satisfação 

com o que realiza, demonstrando a complexidade da atual forma de sistematização 

do trabalho docente em épocas de precarização e flexibilização do trabalho nas 

instituições públicas de ensino (SANTOS; MALANCHEN, 2015).

2.2.2 Trabalho docente em IES privadas

De acordo com Sampaio (2011), duas Constituições marcaram o percurso do 

ensino superior privado no Brasil: a da República, de 1891, que possibilitou sua 

existência e a Constituição de 1988, a qual possibilitou o ensino superior à livre 

iniciativa privada. Segundo o autor, na década de 1970, houve um aumento do número 

de instituições e matrículas no ensino superior privado devido a pressões de 

segmentos da sociedade, cada vez mais urbana e mais industrializada.

Na década de 1990, nota-se um crescimento na quantidade de cursos, 

fenômeno chamado de "fragmentação de carreiras” , em outras palavras, "a 

transformação de uma habilitação e/ou disciplina em carreira independente” , com o 

objetivo de aumentar e diversificar a clientela em resposta à demanda do ensino 

superior (SAMPAIO, 2011, p.31). Em 1996, houve a consolidação da expansão da 

educação superior nacional por meio da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) n° 9394 que 

possibilitou a privatização do ensino superior, quando diz que esta poderá ser 

ministrada em instituições públicas ou privadas, com diversos graus de abrangência 

ou especialização (NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2015).

Atualmente, as instituições privadas representam 88% do total de 

estabelecimentos de ensino superior no país de acordo com a Sinopse do INEP
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(2017). No total, são 2.111 instituições, incluindo universidades, centros universitários 

e faculdades.

Este alto número reflete os volumosos investimentos da iniciativa privada e os 

incentivos do governo, instaurando um foco mercantil no setor da educação (VIEIRA 

et al., 2012). Este modelo gerencial começou a ser visto como solução para os 

problemas das organizações educacionais, imbricando na medição e avaliação de 

desempenho de professores, assim como ocorre com a avaliação de executivos, em 

um plano de carreira no qual os alunos acabam sendo clientes e os cursos, produtos 

(ALCADIPANI, 2011).

Tal transformação das universidades em empresas altera, consequentemente, 

seu objetivo principal, afinal, a essência de sua existência se converte em prestação 

de serviço educacional para a simples obtenção financeira de investidores. O docente, 

então, passa a ser um passivo da instituição, um custo fixo que deve ser contido, se 

possível, até mesmo eliminado (NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2015).

A configuração de professor em mero prestador de serviços faz com que a 

lógica do ensino-aprendizagem seja corrompida pela lógica do consumo-satisfação, 

afinal, diante do aluno-cliente, o professor-prestador de serviço deve satisfazê-lo. 

Como consequência desse processo, estão os "pactos de mediocridade” no qual o 

professor e aluno fingem que ensinam e aprendem, assim como o valor da alta 

produtividade mensurada por números, como a busca pela pontuação de produção 

acadêmica (ALCADIPANI, 2011).

Assim, devido à prerrogativa da autonomia universitária, as IES privadas 

aumentam e diminuem as vagas de acordo com a demanda do mercado, criando e 

extinguindo cursos de diferentes modalidades de ensino e nível de formação 

(SAMPAIO, 2011).

De acordo com o INEP (2017), as instituições públicas oferecem, atualmente, 

10.542 cursos, dentre as categorias de bacharelado, licenciatura e tecnólogo; já as 

particulares oferecem mais que o dobro (23.824). Isso significa que a oferta de cursos 

de graduação cresce em ritmo acelerado, pois existe uma demanda difusa por 

conteúdo, permitindo a exploração máxima deste mercado por meio de pacotes de 

conhecimento que levam a novas carreiras oferecidas pelo setor privado numa 

valorização do "saber fazer”, ligadas a profissões de ofício as quais tradicionalmente 

dispensava-se a formação superior (SAMPAIO, 2011).
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Por fim, neste cenário, a academia deve levar em consideração sua finalidade 

social, já que "o professor precisa ter a tranquilidade de que quando ele atingir certo 

nível de desenvolvimento intelectual e senioridade em uma dada área, ele não será 

descartado por não fazer pontinhos” (ALCADIPANI, 2011, p.127).

2.3 O PROCESSO DE ENVELHECER NO TRABALHO DOCENTE

Após analisar os principais aspectos das Instituições de Ensino Superior, assim 

como o trabalho dos docentes, faz-se necessário o entendimento do processo de 

envelhecimento desses sujeitos. A relevância do tema é percebida pois já existem 

trabalhos que enfatizam esse processo na área acadêmica (STANO, 2001; VIEIRA; 

MELLO-CARPES, 2013; CAU-BAREILLE, 2014; LIMA et al., 2015; ALVES, 2016; 

NASCIMENTO et al., 2016).

A atividade docente caracteriza-se por apresentar uma série de conteúdos 

cognitivos, afetivos e instrumentais que interferem na qualidade de vida dos 

profissionais (MARTINEZ et al., 2009). De acordo com Freire (2002), o docente deve 

considerar a si mesmo e ao educando como sujeitos sócios-históricos-culturais, não 

sendo apenas um transmissor de conhecimentos, mas um facilitador no processo de 

ensino-aprendizagem que envolvam aspectos culturais, políticos, éticos e ideológicos.

Para Stano (2001), ser professor é uma arte que envolve atos simbólicos e de 

cuidado, em um constante fazer e refazer pelo conhecimento. Além disso, é uma 

profissão marcada pelos anos em que atuam, assim como pelos anos em que são 

alunos. Compreender, então, essa profissão implica no resgate da historicidade do 

caminho no percurso dessa ocupação.

O exercício da docência é um conceito em mudança contínua e sua 

compreensão depende do contexto sócio histórico, refletindo nas características e 

importância atribuídas à profissão. Assim, entender a docência requer o entendimento 

das múltiplas concepções e valores relacionados à educação em diferentes contextos 

(ALVES, 2016).

De acordo com Lima et al. (2015), os docentes experienciam situações durante 

o exercício da profissão que são resultados de transformações funcionais as quais, 

com o decorrer do tempo, implicam em mudanças da dinâmica relacional, profissional 

e comportamental.
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Assim, para Huberman (2000), o professor vivencia "ciclos de vida” profissional. 

O primeiro deles é a entrada na carreira, ou seja, um momento de descobertas e 

entusiasmo, assim como de escolha para sobrevivência. Em seguida, ocorre a fase 

de estabilização na qual as decisões subjetivas, como o comprometimento definitivo 

e as ações administrativas da instituição fazem com que as pessoas "passem a ser” 

professores, quer aos seus olhos ou aos olhos dos outros. Segundo o autor, a 

estabilização indica o pertencimento a um grupo profissional e a independência.

Na fase de diversificação abrange um momento de experimentações no método 

do ensino, refletindo na motivação e dinamicidade do docente. Esta fase dá lugar ao 

aparecimento de um período em que os professores se põem em questão. Os 

sintomas podem ir de uma leve sensação de rotina até uma "crise” existencial. Já a 

fase da serenidade e distanciamento afetivo é quando os docentes se apresentam 

menos vulneráveis à avaliação do outro, aceitando como são e não como os outros 

querem que sejam (HUBERMAN, 2000).

Na fase do conservantismo e lamentações, os professores queixam-se dos 

alunos, das políticas educacionais e dos colegas mais jovens. Porém, não é possível 

generalizar, já que o conservadorismo ocorre também em professores mais jovens, 

devido à influência do meio social e político em que vivem. Por fim, na fase do 

desinvestimento, as pessoas libertam-se, progressivamente, do investimento no 

trabalho para obterem mais tempo para si e aos interesses exteriores à instituição de 

ensino (HUBERMAN, 2000). Todo esse processo e suas etapas estão demonstradas 

na Figura 2.

FIGURA 2 - FASES DO CICLO DE VIDA DO PROFESSOR POR MICHEL HUBERMAN

A nos ck“ C a rre ira FaseVTcniiLs cia C a rre ira

1-3 Entrada. Tatea mento
I

4-6
J

Estabilização, C onsolidação de um repertório pedagógico

7-25 Diversificação. "A tiv ism o "-----► Questionamento

25-35 Serenidade. Distanciamento afetivo » Conservantismo

35-40 Desinvestimento

(sereno ou am argo)

FONTE: HUBERMAN (2000).
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É importante ressaltar que esse ciclo não é predeterminado, pois existem 

múltiplos fatores que podem alterá-lo, porém, ilustra uma sequência que geralmente 

ocorre com os docentes, pois a "socialização profissional” (BRIM; WHEELER, 1996 

apud HUBERMAN, 2000) ao manter-se constante, conduz ao aparecimento de 

semelhanças por parte de indivíduos que escolhem essa profissão e por ela são 

afetados.

O envelhecimento docente, dessa forma, possui certas especificidades devido 

à manutenção de traços que marcam essa profissão, como a capacidade de aprender 

para poder ensinar. Em outras palavras, há uma constante busca do relevante e do 

novo e o processo de envelhecimento manifesta-se por esse movimento de 

atualização em projetos, em si mesmo e nas lembranças (STANO, 2001).

Moreira e Vieira (2014) afirmam que há uma relação paradoxal entre a 

manutenção da atividade docente e o envelhecimento saudável. Para as autoras, 

manter os laços com o trabalho significa um índice de saúde para os professores 

universitários e, por outro lado, a decisão de permanecer com o vínculo do trabalho 

indica imaginários negativos em relação ao envelhecimento.

Nascimento et al. (2016) discorrem sobre o sentido do trabalho para docentes 

idosos no ensino superior e afirmam que o trabalho para esses indivíduos é de 

extrema importância, impactando diretamente no seu bem-estar físico, mental e 

emocional, já que o trabalho permite que se mantenham produtivos na família e na 

sociedade. Este grupo também percebe que há preconceito no trabalho devido à 

idade, sendo a aposentadoria temida, tanto pelo impacto financeiro quanto pela 

participação e produtividade como ator social.

Já Cau-Bareille (2014), em seu estudo sobre as estratégias e dificuldades dos 

professores em fim de carreira, afirma que a partir dos 50 anos, os docentes 

demonstram um aumento das dificuldades no exercício da profissão e a sensação de 

maior mobilização de recursos para suportar as exigências profissionais. O autor 

destaca que as dificuldades nesse período estão relacionadas tanto ao processo de 

envelhecer quanto ao contexto do trabalho e às condições da atividade, ou seja, ao 

sistema de trabalho como um todo.

Lima et al. (2015) relatam que em seus estudos sobre envelhecimento e 

professores, quatro temas surgiram após entrevistas com os docentes: aposentadoria 

e felicidade; adoecimento e perdas; vivências alegres em cenário educacional e 

mudança de vida e descanso. Para os autores, as representações sociais dos sujeitos
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pesquisados em relação ao envelhecer estão fundamentadas em dimensões 

físicas/orgânicas, comportamentais e psicoafetivas.

De acordo com Kyvik e Olsen (2008), é por meio de publicações -  artigos e 

livros -  que os docentes documentam sua posição científica para cargos e promoções, 

assim como para obter o reconhecimento dos pares. Nos estudos dos autores em 

universidades da Noruega durante duas décadas, é possível afirmar que a idade não 

está relacionada à baixa produtividade, derrubando afirmações comuns de que o 

envelhecimento tem efeitos negativos no desempenho acadêmico.

Segundo Koopman-Boyden e Macdonald (2003), existem estratégias na 

política de recursos humanos que destacam as necessidades dos trabalhadores mais 

velhos. Essas estratégias incluem arranjos de trabalhos variados, treinamento 

direcionado e assistência ao desempenho, planejamento da aposentadoria, o 

reconhecimento dos benefícios que docentes mais velhos podem oferecer por meio 

de suas experiências e habilidades e a necessidade da interface contínua com a 

academia. Além disso, para os autores, a própria natureza do trabalho acadêmico 

permite que os professores de mais idade trabalhem em projetos especiais, orientem 

a equipe mais jovem e atuem na pós-graduação.

Para Pissinati et al. (2016), as repercussões do envelhecimento nas 

universidades públicas são mais impactantes pois, devido à restrição de verbas, 

especialmente na década de 1990, houve uma retração significativa no processo de 

contratação de servidores. Segundo os autores, caso a reposição dos trabalhadores 

tivesse sido mantida no decorrer dos anos, hoje, o número de indivíduos envelhecidos 

não seria tão marcante em relação às demais faixas etárias.

À medida que as pessoas envelhecem, a perda de força física e resistência 

indicam declínios potenciais na capacidade física, porém o desempenho cognitivo 

geralmente não apresenta diminuições acentuadas até depois dos 70 anos de idade 

(LAVALLIÈRE et al. 2016). Lüdorf e Ortega (2013) em sua pesquisa com professores 

de educação física, afirmam que o ambiente escolar exige muito do docente em 

relação ao próprio corpo, sendo que o cansaço está atrelado à sua atuação 

profissional. É importante, então, verificar se possíveis intervenções implementadas 

no local de trabalho são eficientes para reduzir a carga física e cognitiva do trabalho 

de uma pessoa (LAVALLIÈRE et al. 2016).

Dessa forma, o envelhecimento acadêmico universitário aponta para 

problemas que envolvem o planejamento da força de trabalho, assim como para o
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desenvolvimento profissional contínuo de professores mais antigos (KOOPMAN- 

BOYDEN; MACDONALD, 2003). Além disso, muitas vezes, os aspectos 

estereotipados do envelhecimento podem levar à exclusão de profissionais mais 

velhos, havendo a necessidade de conscientizar a população sobre esse fenômeno 

(VIEIRA; MELLO-CARPES, 2013).

Nesse sentido, é fundamental ações e pesquisas sobre o envelhecimento, 

especialmente na área acadêmica, já que os docentes estão em constante contato 

com estudantes e pelo fato do ambiente educacional ser um local em potencial para 

discutir a relevância do idoso, seus direitos, deveres e particularidades (VIEIRA; 

MELLO-CARPES, 2013). Por isso, o envelhecimento nessa profissão necessita da 

compreensão da lógica docente por meio dos sentidos e significados atribuídos à 

prática e identidade em ser professor (STANO, 2001).

Todas as características do envelhecimento docente, tanto nas IES públicas 

quanto privadas se diferenciam e assemelham por diversos motivos, inclusive pela 

cultura organizacional de cada ambiente, tópico que será analisado a seguir.

2.4 CULTURA ORGANIZACIONAL

A cultura organizacional na administração e nos estudos organizacionais, 

segundo Freitas (2007), além de já estar consolidada, ainda desperta interesses 

práticos e teóricos. Pelo fato das organizações serem em si um fenômeno cultural 

(MORGAN, 2007), os estudos nessa área explicam a variedade em resultados e 

comportamentos, pois se apresenta como um sistema amplo, ancorado por elementos 

que expressam e difundem compromissos, ideias e crenças entre os indivíduos 

(GIORGI; LOCKWOOD; GLYNN, 2015).

Por exemplo, em estudos recentes que discutem sobre a cultura 

organizacional, Roy e Perrin (2018) buscaram demonstrar de que forma a cultura 

organizacional molda os comportamentos e formas de lidar com conflitos em 

organizações sem fins lucrativos. Segundo os autores, a mudança cultural mudaria 

comportamentos profissionais que, por sua vez, resolveriam a sequência do conflito.

Já Nase e Arkesteijn (2018) investigaram como a gestão estratégica de imóveis 

corporativos varia de acordo com diferentes tipos de cultura organizacional, pois a 

ligação entre as estratégias de imóveis corporativos e a cultura organizacional é
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essencial para compreender a escala mais ampla de ajuste estratégico que agrega 

valor às multinacionais.

Por fim, Shymko (2018) desenvolveu em seu estudo uma visão sistêmica da 

cultura organizacional, diante da grande quantidade de perspectivas teóricas e 

metodológicas sobre o tema, com base na literatura de Schein. Para Shymko (2018), 

existem algumas peculiaridades estrutural-ontológicas e genéticas sobre o fenômeno, 

tais como: a cultura organizacional tem níveis conscientes e inconscientes; as 

suposições básicas são formadas no processo de interação dos membros do grupo, 

que é estipulado pela hierarquia organizacional e; o gênese da cultura organizacional 

pressupõe que a implementação da ideia organizacional aconteça por meio da 

construção de um grupo hierárquico e da aparência dos relacionamentos entre os 

seus membros.

Assim, diante das numerosas definições e estudos sobre a cultura 

organizacional (CHATMAN; O'REILLY, 2016), os próximos tópicos apresentam as 

origens da cultura organizacional, seus elementos e as principais características da 

cultura no ensino superior.

2.4.1 Origens e abordagens da cultura organizacional

Os estudos sobre a cultura organizacional estão alicerçados nos fundamentos 

da Antropologia, Sociologia, Psicologia e das Ciências Políticas (BARRETO et al., 

2013). Devido às suas múltiplas abordagens conceituais, o corpo teórico da cultura 

organizacional ainda não possui consenso, sendo difícil sua apreensão integral por 

acadêmicos e práticos da área. Muitas vezes, essa fragilidade ocorre devido a 

apropriações inadequadas dos conceitos assim como pelo fato de pesquisadores 

tentarem reduzir o significado da cultura a algo que é produzido parcialmente nas 

organizações (FREITAS, 1999). Assim, para Chatman e O’Reilly (2016) a cultura 

organizacional, embora seja amplamente explorada, tem se baseado em diferentes 

definições, embasando diversas teorias.

Numa perspectiva sociológica, é possível compreender a cultura diante dos 

relacionamentos sociais com o intuito de analisar a formação da identidade do 

indivíduo e da coletividade (CROZATTI, 1998). Destaca-se, para a análise da cultura, 

o interacionismo simbólico, o qual busca explorar a elaboração do universo simbólico
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(FLEURY, 1987) diante de uma realidade que é socialmente construída (BERGER; 

LUCKMANN, 2003).

A cultura organizacional, portanto, se beneficia de diferentes áreas de 

conhecimento, especialmente da antropologia (FREITAS, 2007). Por isso, os 

antropólogos tratam a cultura como um sistema de significado compartilhado, 

ressaltando a importância do contexto na tentativa de entender os padrões de ações 

que são significativos para os outros (SMIRCICH, 1983).

Nesse sentido, Freitas (1991) apresenta três correntes da Antropologia Cultural 

que abordam o conceito de cultura: a antropologia cognitiva, a simbólica e a estrutural, 

conforme Figura 3:

FIGURA 3 - EXEMPLO DE CONCEITO DE CULTURA DIANTE DAS CORRENTES DA 
ANTROPOLOGIA

ANTROPOLOGIA Conhecimentos
COGNITIVA compartilhados

ANTROPOLOGIA Significados
SIMBÓLICA compartilhados

ANTROPOLOGIA Processos psicológicos
ESTRUTURAL inconscientes

FONTE: FREITAS (1991).

Na perspectiva da antropologia cognitiva, a cultura é compreendida como um 

conjunto de conhecimentos compartilhados, ou seja, a cultura acaba guiando o 

comportamento dos membros de uma sociedade, sendo aceita pelos membros do 

grupo (GEERTZ, 2008). Já para a dimensão simbólica, a cultura está nos significados 

compartilhados. Nessa perspectiva é possível integrar os aspectos da prática social, 

com o intuito de desvendar o significado de estórias, mitos, rituais, artefatos e certos 

comportamentos que estão presentes na organização (FLEURY, 1987). Para a 

antropologia estrutural, o foco está nas expressões dos processos psicológicos 

inconscientes (FREITAS, 1991).
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Para o entrelaçamento dos conceitos de cultura, a partir dos estudos 

antropológicos, com as definições de Organização, assumido na Teoria 

Organizacional, Smircich (1983) destaca cinco áreas de pesquisa cultural: a 

administração comparativa, a cultura corporativa, a cognição organizacional, o 

simbolismo organizacional e os processos inconscientes e organização, conforme o 

Quadro 7:

QUADRO 7 -  CONCEITOS DE CULTURA E ORGANIZAÇÃO SEGUNDO SMIRCICH (1983)

Conceitos de “Cultura” na 
Antropologia

Linhas de trabalho 
em Organização e 

Gestão

Conceitos de “Organização” 
da Teoria da Organização

Cultura é um instrumento que 
serve às necessidades 
biológicas e psicológicas dos 
seres humanos. Ex.: 
funcionalismo de Malinowski.

Administração
Comparativa

Organizações são instrumentos 
sociais para realização de 
tarefas.
Ex.: teoria clássica da 
administração.

Cultura funciona como um 
mecanismo regulador- 
adaptativo. Ela unifica os 
indivíduos dentro de estruturas 
sociais. Ex.: funcionalismo 
estrutural de Radcliffe-Brown.

Cultura Corporativa

Organizações são organismos 
adaptativos existentes por meio 
de processos de troca com o 
ambiente.
Ex.: teoria da contingência.

Cultura é um sistema de 
cognições compartilhadas. A 
mente humana gera cultura por 
meio de um número finito de 
regras. Ex.: Etnociência de 
Goodenough.

Cognição
Organizacional

Organizações são sistemas de 
conhecimento. "Organização" 
repousa na rede de significados 
subjetivos compartilhados pelos 
membros em diferentes graus e 
parecem funcionar de uma 
maneira regular. Ex.: teoria 
cognitiva da organização.

Cultura é um sistema de 
símbolos e significados 
compartilhados. A ação 
simbólica precisa ser 
interpretada, lida ou decifrada a 
fim de ser entendida. Ex.: 
antropologia simbólica de 
Geertz.

Simbolismo
Organizacional

Organizações são padrões de 
discurso simbólico. 
"Organização" é mantida por 
meio de modelos simbólicos 
como a linguagem que facilita o 
compartilhamento de 
significados e realidades. Ex.: 
teoria
simbólica da organização.

A cultura é uma projeção da 
infraestrutura inconsciente 
universal da mente. Ex.: 
estruturalismo de Levi-Strauss.

Processos 
Inconscientes e 

Organização

Formas e práticas 
organizacionais são 
manifestações de processos 
inconscientes. Ex.: teoria 
transformacional da 
organização.

FONTE: Adaptado de SMIRCICH (1983, p. 342).

Segundo a autora, nos dois primeiros conceitos, a cultura é tanto dependente 

quanto independente, externa ou interna, sendo, portanto, uma variável



76

organizacional. Nos três últimos, a cultura não é uma variável, mas sim uma metáfora 

para conceituar a organização (SMIRCICH, 1983).

Por isso, a autora define a cultura nos estudos organizacionais por meio de 

duas formas: como uma metáfora, ou seja, considera a cultura algo que a organização 

é; e como uma variável, em que a cultura é vista como algo que a organização tem. 

Na primeira definição, há um processo contínuo e dinâmico de construção e 

reconstrução da realidade por meio da interação social. Já na segunda, a cultura é 

gerenciável e instrumentalizada, pois busca soluções para melhorar o desempenho 

organizacional (SMIRCICH, 1983).

Essa segunda visão confere instrumentalidade à cultura a qual, diante de uma 

perspectiva da Administração Comparativa, busca padrões culturais ou homogêneos, 

sendo uma variável externa que revela padrões de atitudes para o aumento da 

produtividade. Assim, na perspectiva da Cultura Corporativa, a cultura é uma variável 

que pressupõe controle e regulação, podendo influenciar diretamente no desempenho 

da organização (CARRIERI, 2001).

Nesse sentido, essas concepções evidenciaram-se no fim da década de 1970, 

quando a questão da cultura como fator de desempenho nas organizações recebia 

atenção limitada fora da comunidade acadêmica, até que um grupo de pessoas 

associadas a um pequeno conjunto de universidades e empresas de consultoria 

(Harvard, Stanford, MIT, McKinsey e MAC) começou a afirmar a importância do que 

chamaram de cultura "empresarial” (KOTTER; HESKETT, 1994).

Diante disso, destacam-se os estudos de Schein (2009) sobre cultura 

organizacional, sendo este o autor mais referenciado no tema, de acordo com a 

pesquisa de Braquehais et al. (2017), seguido de Hofstede et al. (1990). Para Schein 

(2004), a cultura organizacional é entendida como uma interação contínua entre 

suposições básicas, valores e artefatos, abrangendo um conjunto de normas sociais 

e definindo regras para que haja interações sociais entre as pessoas.

De acordo com o autor, a cultura pode ser analisada em vários níveis diferentes, 

sendo que o termo "nível” significa o grau em que o fenômeno cultural é visível para o 

observador (SCHEIN, 2004). Nesse sentido, os níveis vão desde manifestações 

tangíveis até suposições inconscientes, conforme a Figura 4:
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FIGURA 4 -  NÍVEIS DE CULTURA

Artefatos
Processos e estruturas organizacionais 
visíveis (difíceis de decifrar)

4 I
Crenças e valores

Estratégias, metas, filosofias (justificativas 
defendidas)

4 t
Crenças, percepções, pensamentos e 
sentimentos inconscientes, tomado como 
garantido (taken-for-granted) -  fonte final de 
valores e ação

Suposições básicas

FONTE: Adaptado de SCHEIN (2004, p. 26, tradução livre).

No primeiro nível estão os artefatos, ou seja, padrões e resultados de 

comportamentos que são visíveis, tangíveis e/ou audíveis (SCHEIN, 2004). Isto inclui 

a linguagem escrita e falada da organização, os jargões, o layout do escritório, a 

estrutura organizacional, o modo de se vestir, a tecnologia e as normas de 

comportamento (OTT, 1989).

O nível das crenças e valores refletem o senso "do que deve ser feito e difere 

do que é” (SCHEIN, 2004, p.28). Sathe (1985) descreve que este nível revela o modo 

como as pessoas se comunicam, explicam, racionalizam e justificam o que dizem e 

fazem em um grupo, ou seja, como elas "fazem sentido” do primeiro nível da cultura.

Por fim, o nível das suposições básicas refere-se a soluções tomadas como 

certas (taken-for-granted), existindo pouca variação na unidade social devido ao 

sucesso na implementação de crenças e valores na organização (SCHEIN, 2004). A 

visão do autor ressalta a questão do padrão, ou seja, a cultura implica em 

padronização (SCHEIN, 1993), demonstrando que a cultura é analisada como algo 

variável (SMIRCICH, 1983) diante de um paradigma funcionalista na qual a 

padronização cultural nem sempre consiste em relações sólidas e harmoniosas 

(SCHULTZ; HATCH, 1996).
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Aktouf (2012) chama atenção para a cultura que pode ser ou não eficiente e 

bem-sucedida, sendo diagnosticável e reconhecível, podendo ser manipulada, 

transformada e mudada. Para o autor, essa corrente dominante (main stream) da 

concepção de cultura organizacional é vítima de interpretações abusivas, já que a 

compreensão da teoria e dos conceitos antropológicos estão longe de responder a 

uma dinâmica gerencialista. Nesse sentido, o termo cultura é utilizado de forma 

restrita, não trazendo consigo todos os significados de seu contexto, subjetivo e 

inconsciente.

As características estáticas da análise funcionalista tornam possível comparar 

várias culturas e mostrar as diferenças e semelhanças entre elas (SCHULTZ; HATCH,

1996) como, por exemplo, Hofstede et al. (1990) que utilizaram metodologias 

quantitativas para comparar as culturas nacionais, afirmando que há um universo 

cultural constituído de valores, pressupostos e crenças partilhados pelos membros da 

organização, variando de acordo com o ambiente social.

Em estudo recente, Minkov (2018) testou a replicabilidade do modelo das 

dimensões de Hofstede (1980) em 56 países, com o intuito de fornecer um teste de 

coerência e utilidade do modelo do autor. Após 50 anos do modelo seminal, o estudo 

mostra que a dimensão ‘individualismo-coletivismo’ é robusta quando se trata da 

cultura nacional, sendo a ‘distância de poder’ uma faceta lógica do individualismo- 

coletivismo, e não algo independente. Além disso, o autor reconceitua a dimensão 

‘orientação a longo prazo’, chamando-a de ‘flexibilidade-monumentalista’ para explicar 

as diferenças culturais entre as sociedades asiáticas, latinas e africanas, sendo esta 

a melhor preditora de diferenças nacionais no setor educacional.

Quando a cultura é entendida como uma metáfora -  sendo também o 

posicionamento desta dissertação - a compreensão das organizações está 

relacionada com as expressões de formas e manifestações da consciência humana. 

As organizações, desse modo, são concebidas como um conjunto de aspectos 

simbólicos. Interpretar a cultura como metáfora da organização possibilita ver o mundo 

social e organizacional como uma criação das interações humanas, as quais resultam 

de significações simbólicas, manifestadas na cultura (CARRIERI, 2001).

Com isso, os mitos, ritos, histórias e demais elementos deixam de ser artefatos 

culturais e passam a existir como processos que formam significados e dão sentido à 

existência da organização (SMIRCICH, 1983).
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Seguindo esse pensamento, Pettigrew (1979) entende que a cultura 

organizacional é um sistema de significados com aceitação pública e coletiva de um 

determinado grupo em um momento específico. Para o autor, a cultura é um fenômeno 

que abrange símbolos, linguagens, ideologias, crenças, rituais e mitos, com destaque 

para os símbolos -  objetos, ações, relacionamentos ou linguagens que podem ter 

significados variados, invocando emoções e motivando para a ação.

Assim, para Morgan (2007), as organizações são realidades socialmente 

construídas, produzindo sistemas de significados comuns, no qual as regras, políticas, 

objetivos e procedimentos padronizados desempenham uma função interpretativa. 

Tipicamente essas características são vistas como mais objetivas, porém, atuam 

como pontos primários de referência para o modo como as pessoas pensam e dão 

sentido ao contexto no qual trabalham. Dessa forma, os artefatos culturais auxiliam a 

demonstrar a realidade existente dentro da organização.

Nesse sentido, é possível compreender as organizações como fenômenos 

complexos devido à dinâmica e contexto em que estão inseridas. O ambiente 

estabelece limites e oportunidades às organizações quando consideradas as 

dimensões sociais, culturais, políticas e técnicas. Diante disso, a cultura apresenta-se 

como fundamental na compreensão destas dinâmicas pelas quais as organizações 

estão inseridas (SANTOS; LOPES; ANEZ, 2007).

Essa perspectiva possibilita o entendimento das organizações como 

expressões e manifestações da consciência humana. Os aspectos simbólicos 

permitem que as organizações sejam compreendidas e analisadas, pois esta é 

concebida como uma rede de discursos simbólicos, cabendo ao pesquisador 

interpretar a cultura, assim como a organização (LOURENÇO; FERREIRA; 

OLIVEIRA, 2014).

Com isso, as organizações refletem as características culturais da sociedade 

pois, a cultura faz referência ao processo de construção da realidade que permite aos 

indivíduos compreender normas sociais e costumes os quais constroem uma 

realidade social adequada (MORGAN, 2007).

De acordo com Enriquez (1997), as organizações se apresentam como um 

sistema cultural, simbólico e imaginário. Nesse sentido, o sistema cultural representa 

o modo de apreensão do mundo que orienta a conduta de seus membros, 

caracterizada por representações sociais historicamente constituídas. Além disso, o 

sistema cultural está presente na socialização dos diferentes atores, com o intuito de
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estarem em harmonia em relação ao ideal proposto pela organização. Já o sistema 

simbólico implica na legitimação e significação das práticas da organização, impondo 

a cada um o orgulho do trabalho a cumprir. Por fim, o sistema imaginário surge de 

duas formas: o imaginário enganador e o motor. No primeiro, a organização busca 

prender os indivíduos em seus próprios desejos narcisistas e, o segundo, oferece às 

pessoas a preservação do sonho e a possibilidade de mudança.

Além disso, no estudo de Souza e Fenili (2016), os autores destacam três 

tendências predominantes na relação entre cultura e sociedade: a cultura vista como 

um conjunto relativamente autônomo do sistema social; foco no caráter estrutural e 

função construtiva dos símbolos referentes à realidade social e cultura como um 

conjunto variado de modos de fazer e proceder. Tais tendências permitem a relação 

entre cultura e práticas sociais, entendidas como manifestações culturais da 

organização.

Para o presente estudo, a cultura é compreendida como uma metáfora das 

organizações (SMIRCICH, 1983), sendo um processo cumulativo de conhecimento 

que se expressa por meio de representações simbólicas e significados compartilhados 

(GEERTZ, 2008; FREITAS, 1991) evidenciando aspectos cognitivos e emocionais 

(CARRIERI; CAVEDON; SILVA, 2008) que são interpretados para a construção de 

uma realidade e apreensão do mundo (MORGAN, 2007; FLEURY, 1987).

Assim, a cultura organizacional é um campo interdisciplinar de pesquisa e 

utiliza conceitos, perspectivas, modelos e métodos de uma ampla variedade de 

disciplinas. Mesmo que muitos estudos sejam inspirados por disciplinas estreitamente 

relacionadas (sociologia, psicologia, antropologia, linguística, semiologia, estudos 

folclóricos, etc.), eles estão basicamente ligados a uma estrutura geral de teoria 

organizacional (ALVESSON; BERG, 1992). A Figura 5 ilustra a amplitude dos estudos 

da cultura organizacional e as intersecções com áreas de pesquisas e seus 

elementos.
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FIGURA 5 -  O CAMPO CIENTÍFICO DA PESQUISA DA CULTURA ORGANIZAICONAL

As representações simbólicas podem ser percebidas por meio dos elementos 

da cultura organizacional, os quais serão abordados no próximo tópico.

2.4.2 Elementos da cultura organizacional

De acordo com Freitas (2007, p.15), "a conceituação de cultura pelos seus 

elementos acaba por se revelar envolvente e plena de detalhes que nos passam 

despercebidos na vida organizacional cotidiana [...]” . Nesse sentido, Schadeck et al. 

(2016) afirmam que há um caráter dinâmico na cultura organizacional, podendo ser 

revelada pelas expressões ou elementos culturais de cada organização, já que além 

de guia ao comportamento humano, agem como parte da comunicação e consenso 

entre os indivíduos.

Para Smircich (1983), os elementos da cultura organizacional caracterizam-se 

como um modo de comunicar as normas da organização, além de facilitar a 

socialização entre os membros. Tais elementos, portanto, são utilizados para 

estabelecer uma linguagem na organização (MACHADO et al., 2013).
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Com base nos níveis da cultura organizacional de Schein (1984), Ott (1989, 

p.63), analisou 58 fontes sobre cultura organizacional, incluindo livros e artigos, e 

identificou 73 frases e palavras-chaves que definem a cultura organizacional. A partir 

disso, classificou-as como sendo artefatos, padrões de comportamento, crenças e 

valores ou pressupostos. Quando as palavras ou frases não faziam parte de nenhuma 

tipologia, o autor identificava-a como ‘não claro’, conforme o Quadro 8. A partir desse 

quadro, é possível observar a abrangência de conceitos relacionados à cultura 

organizacional e suas diferentes definições.

QUADRO 8- TIPOLOGIA DOS ELEMENTOS DA CULTURA ORGANIZACIONAL

Nível de Cultura
Elementos da cultura Artefatos Padrões de Crenças Pressupostos Não

organizacional comportamento e claro
valores

Anedotas organizacionais X
Arte X
Pressupostos com os quais as X
pessoas vivem
Padrões de pressupostos básicos X
Pressupostos compartilhados X
Atitudes X X
Regularidades comportamentais X
Ser X X
Crenças X
Padrão de crenças X
compartilhadas
Celebração X
Cerimônias X
Clima organizacional X
Padrões de processos cognitivos X
Engajamento com a excelência X
Padrões de comunicação X
Nível de consenso X
Essência X X X
Costumes X
Modo de fazer as coisas X
Promulgação (Weick, 1977) X
Ética organizacional X
Etos X
Expectativas compartilhadas X
Sentimentos (feelings) X
A ‘cola’ que mantém a X
organização unida
Hábitos X
Heróis X
Vestígios históricos X
Identidade X X
Ideologias X
Padrões de interação X
Jargão X
Justificativas de comportamento X
Conhecimento X
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Linguagem X
Ligações entre linguagem, X X
metáfora e ritual
Práticas de gestão X
Maneira X
Objetos materiais X
Padrões de significado X
Significados X
Significados intersubjetivos X
Mentalidade X X
Mitos X
Normas X
Filosofia X X
Arranjos físicos X
Silogismos práticos X
Propósito X
Ritos X
Práticas ritualizadas X
Rituais X
Raízes X
Sistema informal de regras X
Scripts organizacionais (psicologia X
social cognitiva)
Scripts organizacionais (análise X
transacional)
Sentimentos (sentiments) X
Fonte de normas, regras, atitudes, X
costumes e papéis
Qualidade da especialidade X
percebida
Espírito X
Estórias organizacionais X
Estilo X
Símbolos X
Modo de pensar X
Tradições X X
Tradução de mitos em ação e X
relacionamento
Compreensão tácita X
Valores X
Valores básicos ou centrais X
Padrões de valores X
compartilhados
Visão X
Modo X X X
Visões de mundo X X X

FONTE: Adaptado de OTT (1989, p. 63-64).

Para o autor (1989), os conceitos e elementos da cultura organizacional 

moldam a linguagem da perspectiva da cultura organizacional, e a linguagem, por sua 

vez, solidifica os conceitos de perspectiva das realidades organizacionais.

De acordo com Martin (1992), à medida que os indivíduos entram em contato 

com as organizações, eles também acabam em contato com as normas de 

vestimenta, histórias que as pessoas contam sobre o que acontece, as regras e
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procedimentos formais da organização, seus códigos informais de comportamento, 

rituais, tarefas, jargões e piadas existentes na organização. Para a autora, tais 

elementos são algumas das manifestações da cultura organizacional, os quais são 

interpretados gerando significados a partir da percepção dos membros da 

organização. Assim, quando o aspecto físico, material e concreto da cultura é 

desconsiderado, é possível analisar os elementos que exprimem sua especificidade, 

desvendando-a ao observador externo os mitos, ritos, rituais, valores e heróis 

(AKTOUF, 2012).

A organização, com isso, não pode viver sem segregar um ou mais mitos 

unificadores, sem instituir ritos de iniciação, de passagem e de execução, sem formar 

os seus heróis, sem narrar ou inventar uma saga que viverá na memória coletiva por 

meio de mitos e heróis que têm por função sedimentar a ação dos membros da 

organização, de lhes servir de sistema de legitimação e de oferecer uma significação 

preestabelecida às práticas organizacionais (ENRIQUEZ, 1997).

Diante disso, para esta pesquisa foram identificados os seguintes elementos 

da cultura organizacional: valores; crenças; ritos, rituais e cerimônias; sagas e heróis; 

estórias e mitos; tabus e normas e comunicação por serem, segundo Freitas (1991), 

os mais citados e relevantes na literatura.

De acordo com Ouchi (1986, p. 43), "a cultura organizacional consiste em um 

conjunto de símbolos, cerimônias e mitos que comunicam os valores e crenças 

subjacentes dessa organização a seus empregados”. Assim, os caminhos para o 

sucesso das organizações passariam pela criação e repetição de histórias e eventos, 

que constituiriam aqueles símbolos, mitos e cerimônias, disseminando e consolidando 

determinados valores, úteis à organização (JUNQUILHO; SILVA, 2008).

Em estudo sobre a rede hoteleira na cidade de Belém, Sá et al. (2017) indicam 

que esses elementos da cultura organizacional são responsáveis e interferem na 

forma como as práticas de recrutamento e seleção de pessoas com deficiência 

ocorrem no ambiente de trabalho. Por isso, quando a cultura organizacional engendra 

comportamentos e a aceitação no agir dos indivíduos, suas características acabam 

influenciando a expressão de autenticidade entre os integrantes da organização 

(REIS; AZEVEDO, 2015).

Dessa forma, os elementos se tornam símbolos que representam as 

particularidades da organização como um todo (SCHADECK et al., 2016). A seguir, 

serão explicitados os seguintes elementos da cultura organizacional: valores; crenças;
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ritos, rituais e cerimônias; sagas e heróis; estórias e mitos; tabus e normas e 

comunicação, os quais fornecem subsídios para esta pesquisa.

Valores

Para que seja possível identificar quais questões são prioritárias em uma 

organização, os tipos de informação mais relevantes e o que é comunicado ao mundo 

exterior, é preciso uma análise dos valores, ou seja, aquilo considerado guia para o 

comportamento no cotidiano e relevante para o sucesso da organização (FREITAS, 

2007).

Dessa forma, os valores são as noções compartilhadas que as pessoas têm do 

que é importante e acessível para o grupo ao qual pertencem e atuam como padrões 

quanto à forma de sentir e agir, e como roteiros ou critérios para a escolha de objetivos 

ou soluções alternativas, em uma circunstância qualquer. Com isso, a disposição 

interior que faz com que as pessoas tenham uma determinada conduta ou uma certa 

opinião em face a um dado fenômeno, ideia ou objeto, fundamenta-se no seu sistema 

de valores (ALVES, 1997).

De acordo com Deal e Kennedy (1982), os valores influenciam a postura de 

uma organização perante a sociedade, podendo-se elencar sua importância da 

seguinte maneira: i) definem o que é mais importante nas diversas relações de uma 

organização com o seu mercado; ii) orientam como as pessoas podem buscar seu 

desenvolvimento profissional numa organização; iii) comunicam ao ambiente externo 

aquilo que se deve esperar de seus produtos e serviços; iv) funcionam como controles 

informais que afetam a performance das pessoas numa organização. Ainda como 

guias das ações organizacionais cotidianas, os valores tornam-se a essência da 

organização, ou seja, estão no cerne da sua identidade para com o mundo dos seus 

negócios, tornando-se a sua "alma” (JUNQUILHO; SILVA, 2008, p.63).

Assim, os valores organizacionais podem comunicar mensagens e 

comportamentos que são considerados convenientes, naturalizando o conteúdo e 

repassando rapidamente a mensagem aos demais membros (MENDES; TAMAYO, 

2001), sendo o elemento principal da cultura organizacional (HOFSTEDE, 1991).

Os valores representam ainda o caráter corporativo de uma empresa, pois 

permitem que sejam compartilhadas atitudes que a tornam distinta de outras no
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mercado em que atua, constituindo seu diferencial. Assim, não são crenças somente 

de seus dirigentes, mas de todos os trabalhadores (JUNQUILHO; SILVA, 2008).

Por isso, os valores são elementos que determinam o que é relevante e 

representam uma predeterminação consciente da ação dos indivíduos. Uma forma de 

identificar os valores de um grupo consiste na observação de como as pessoas do 

grupo ocupam seu tempo (CROZATTI, 1998). Para Machado et al. (2013), os valores 

podem ser definidos como aquilo que é considerado importante para o alcance do 

sucesso.

No estudo de Deal e Kennedy (1982), os autores identificaram que 

organizações de sucesso compartilhavam três características relacionadas aos 

valores: a) os valores são claros e explícitos; b) há um esforço para afinar os valores 

diante do cenário econômico e para compartilhá-los com todos da organização e c) os 

valores são conhecidos por todos os membros, desde o trabalhador mais humilde até 

a alta gerência.

Os valores, nesse sentido, englobam metas desejáveis e as organizações 

utilizam os rituais para perpetuar os valores culturais, distinguindo-a das demais 

organizações (GIORGI; LOCKWOOD; GLYNN, 2015). Os valores, então, são a base 

de qualquer cultura organizacional, pois fornecem um senso de direção comum para 

todos os funcionários e diretrizes de comportamento (DEAL; KENNEDY, 1982).

Em complemento a essa ideia, Shrivastava (1985) afirma que os valores 

refletem uma concepção racionalizada do que é considerado desejável pelos 

membros organizacionais, além de influenciar na escolha das metas e as estratégias 

da organização e afetando as normas do comportamento social. Dessa forma, os 

valores representam uma ampla tendência a preferir certos estados de coisas sobre 

os outros (HOFSTEDE, 1998).

Portanto, os valores organizacionais indicam os seguintes atributos: resultam 

de uma construção coletiva; representam algo relevante e factível para um grupo e 

possuem um caráter integrador e orientador. Os valores, enfim, explicitam para a 

empresa o que é considerado importante ou irrelevante, prioritário ou desprezível, 

assim como representam um conjunto de indicadores pelos quais as pessoas e os 

grupos escolhem ou rejeitam objetivos, soluções e procedimentos (ALVES, 1997).

Por essas razões, é necessário compreender quais valores das IES 

pesquisadas são esboçados e implícitos quando determinados assuntos são
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abordados, como o envelhecimento dos docentes. Analisar tais valores podem auxiliar 

também a entender o comportamento dos sujeitos frente ao tema aqui pesquisado.

Crenças

É importante destacar que, embora utilizados de forma intercambiável, os 

elementos crenças e valores possuem diferenças. Valores são desejos afetivos 

conscientes ou necessidades, remetendo ao que é importante para as pessoas, ou 

seja, os deveres e não deveres da vida organizacional (OTT, 1989). Os valores 

também podem ser consolidados por processos inconscientes (ENRIQUEZ, 1997) 

com origem em pressupostos fundamentais da cultura humana. Já as crenças 

significam o que as pessoas acreditam ser verdade ou não, realidades ou não- 

realidades mentais. Assim, os valores indicam aspectos que são relevantes para as 

pessoas (incluindo suas crenças) e, portanto, são destinatários de emoções investidas 

(OTT, 1989).

As crenças, dessa forma, são consideradas como verdades aceitas ou 

concebidas a partir da análise dos fatos e pela convivência em um grupo (CROZATTI, 

1998), caracterizando os pressupostos que delimitam as verdades da organização 

(MACHADO et al., 2013). Com isso, segundo Ott (1989), as crenças são o que as 

pessoas acreditam ser verdade diante de uma realidade.

Schein (1984) considera que as crenças são relevantes na análise da cultura 

da organização por estarem na base dos valores e dos artefatos. Segundo O'Reilly; 

Chatman e Caldwell (1991) as crenças são as responsáveis pelo surgimento e 

consolidação dos outros elementos da cultura organizacional.

Nos estudos culturais, as crenças expressam o que é considerado 

naturalmente como verdade na organização. A ideia de sucesso acaba sendo 

vinculada com uma visão de mundo a ser considerada correta, fazendo dos 

pressupostos um elemento estabilizador da cultura organizacional, por reduzir 

angústias e ansiedades diante da incerteza (FREITAS, 2007).

Para Alves (1997), crença é a compreensão que os indivíduos dão como certa 

e que serve de base para o entendimento das coisas, ou seja, é um assentimento a 

um juízo produzido sob a influência de alguém ou de algo confiável. Ainda segundo o 

autor, a crença está relacionada com as perspectivas que os membros têm sobre os 

outros, sobre o ambiente e sobre a vida. Com o passar do tempo, as crenças evoluem
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no sentido de sua confirmação ou contestação, conforme a experiência vivida e os 

novos conhecimentos adquiridos. Por fim, quando profundamente arraigadas, as 

crenças podem se tornar dogmas de difícil superação (ALVES, 1997).

Crenças, então, são entendimentos que representam relações confiáveis entre 

objetos, propriedades e ideias e resultam de pessoas que dão sentido a estímulos e 

são fortemente influenciadas pela linguagem e interação social (TRICE; BEYER, 

1993).

Ritos, rituais e cerimônias

Os ritos, rituais e cerimônias são representados pelas atividades organizadas 

com o objetivo de consequências práticas para os membros da organização, como 

por exemplo, reuniões, treinamentos, festas, etc. (PUTNAM; PHILLIPS; CHAPMAN, 

2004).

Os ritos são operações do cotidiano executadas com o intuito de que as 

atividades sejam realizadas com êxito (CROZATTI, 1998). Eles costumam estar 

vinculados a símbolos e se propõem a fazer uma ligação entre as dimensões racionais 

e não-racionais da empresa por meio de eventos que regulam a ansiedade e ajudam 

a reduzir conflitos sociais, pois solidarizam e aglutinam emocionalmente as pessoas 

(ALVES, 1997).

Trice e Beyer (1993) produziram uma tipologia de seis diferentes ritos que 

ocorrem tanto em sociedades tribais quanto nas organizações modernas. Esses ritos 

se dividem em dois grupos: aqueles que se concentram em indivíduos e aqueles que 

se concentram no funcionamento do grupo e no bem-estar geral. No primeiro grupo 

estão os ritos de passagem, degradação e aprimoramento e, no segundo, os ritos de 

renovação, redução de conflito e integração.

Os ritos de passagem facilitam a transição de pessoas para papéis e status 

sociais novos, minimizando mudanças e restabelecendo o equilíbrio das relações 

sociais em curso. Já os ritos de degradação despojam indivíduos de poderosas 

identidades sociais por reconhecerem publicamente que os problemas existem. Os 

ritos de aprimoramento realçam as identidades sociais por meio do reconhecimento 

público das realizações dos membros da organização. As pessoas homenageadas 

recebem algum símbolo concreto e motivam os demais para apresentarem esforços 

semelhantes (TRICE; BEYER, 1993).
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A partir do momento que os ritos focam no grupo, destacam-se os ritos de 

renovação, redução de conflito e integração. Nos ritos de renovação, o objetivo é 

reformar as estruturas sociais e melhorar seu funcionamento, tranquilizando os 

membros de que algo está sendo feito sobre os problemas. Além disso, nesse rito, os 

sistemas existentes de poder e autoridade são legitimados e reforçados. Os ritos de 

redução de conflito buscam minimizar os conflitos generalizados que surgem de várias 

características da vida organizacional e que proporcionam mais poder e recursos a 

alguns grupos de pessoas do que outros. Por fim, os ritos de integração encorajam e 

revivem sentimentos comuns que unem os membros a um sistema social. Esses ritos 

são necessários porque, à medida que as organizações crescem e seus membros se 

tornam mais especializados, tendem a formar subculturas que expressam suas 

diferenças (TRICE; BEYER, 1993).

Em contraste com o rito, o ritual confirma e reproduz padrões sociais. O melhor 

exemplo é a tradicional "reunião” com um presidente, sendo que o objetivo da reunião 

é claramente declarado e sua lógica é determinada com antecedência. Uma reunião 

desse tipo não é usada apenas como um instrumento para tomar decisões, mas 

também contribui para a manutenção de determinadas estruturas de poder e 

ideacionais (ALVESSON; BERG, 1992).

De acordo com Pettigrew (1979), os rituais, quando relacionados à cultura, 

significa a mensagem que essa cultura contém. Ou seja, para que haja a manifestação 

concreta da cultura organizacional, os rituais e ritos preenchem funções pois informam 

o modo como as pessoas devem se comportar, indicam os padrões aceitáveis de 

atitudes e exemplificam os valores básicos da organização, para que sejam lembrados 

com facilidade (FREITAS, 2007).

Dessa forma, um ritual organizacional é uma atividade governada por regras, 

estruturada e pré-planejada, de caráter simbólico, produzida e encenada 

coletivamente em um contexto social. Os participantes possuem papéis bem definidos 

a serem executados, como partes de uma peça e promulgam o que os membros 

devem pensar, sentir e fazer (MARTIN, 1995).

Em estudo sobre rituais em ambientes acadêmicos, Briody e colegas (2018) 

afirmam que o ritual é um processo de transformação preenchido com 

comportamentos padronizados e recorrentes para atingir um objetivo específico. 

Assim, o ritual inclui interações cotidianas (por exemplo, saudações no corredor), 

eventos organizados (por exemplo, palestras em aula) e comportamento no trabalho
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(por exemplo, estudo). Para os autores, por meio do ritual as características da cultura 

organizacional são formadas, compartilhadas, mantidas, modificadas ou eliminadas.

Pacanowsky e O'Donnell-Trujillo (1983) fazem uma distinção entre rituais 

pessoais, de tarefa, sociais e organizacionais. Os rituais pessoais são realizados por 

uma pessoa individual, mas só se tornam significativos quando relacionados ao papel 

dessa pessoa como um ator organizacional chave. Rituais de tarefas estão ligados ao 

trabalho e podem ser individuais ou sociais. Os rituais sociais são realizados por um 

grupo "natural” , enquanto os rituais organizacionais estão ligados à organização 

(formal).

Os rituais, dessa forma, são atividades coletivas, tecnicamente superficiais para 

atingir fins desejados, mas que, dentro de uma cultura, são consideradas socialmente 

essenciais sendo, portanto, realizadas por si mesmas (HOFSTEDE, 1991).

Segundo Deal e Kennedy (1982), os ritos e rituais são rotinas sistemáticas e 

programadas do cotidiano na organização. Para os autores, as manifestações banais 

-  rituais -  mostram aos indivíduos o tipo de comportamento esperado. Já as 

extravagâncias -  cerimônias -  fornecem exemplos visíveis do que a empresa 

representa.

As cerimônias, então, são ritos conectados entre si para realçar o significado 

especial de uma ocasião e representam pensamentos e emoções que nem sempre 

conseguem ser verbalizados sem o respaldo ritualístico (OUCHI,1986) propiciando 

condições para a sua expressão (ALVES, 1997).

Além disso, as cerimônias auxiliam as organizações a celebrarem heróis, mitos e 

símbolos. Diferentemente dos rituais, as cerimônias são extraordinárias, colocando a 

cultura da organização em exibição e proporcionando experiências que são lembradas 

pelos funcionários. Na ausência de cerimônia ou ritual, valores importantes não têm 

impacto (DEAL; KENNEDY, 1982).

Outro aspecto é que as cerimônias se caracterizam por sua natureza solene e 

formal, muitas vezes expressando um sentimento de tradição e consciência histórica. 

A cerimônia é também a ocasião em que os membros da organização podem 

participar da "história honrosa” da empresa e quando há uma oportunidade de 

conhecer uma geração mais velha de membros da organização (ALVESSON; BERG,

1992).

Assim, as cerimônias são consideradas conjuntos distintos de práticas, 

procedimentos e técnicas que são aceitas e desejadas pelos membros da
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organização, sendo associadas às contribuições presumidas e reais para a existência 

organizacional e que podem ou não serem conhecidas pelos membros que não fazem 

parte da organização (TRICE; BELASCO; ALUTTO, 1969).

As cerimônias, dessa forma, são representadas por encontros formais ou 

informais de um grupo, funcionando como meios para reafirmar valores, crenças e 

costumes (CROZATTI, 1998). Cerimônias especiais, tais como prêmios ou honras, 

jantares e reuniões anuais podem simbolicamente transmitir valores e prioridades 

organizacionais para seus membros (SHRIVASTAVA, 1985).

Estórias, sagas; heróis e mitos

As estórias caracterizam-se como narrativas verbais ou escritas que descrevem 

a sequência de eventos causalmente ligados com um começo, um meio e um fim 

(GIORGI; LOCKWOOD; GLYNN, 2015). Tais estórias são narrativas baseadas em 

eventos reais, muitas vezes misturados com a ficção, que informam e enfatizam 

comportamentos desejados, além de indicar os limites de tolerância à transgressão 

das normas (ALVES, 1997).

Como narrativas baseadas em fatos reais, mas distorcidas para incorporar 

embelezamentos fictícios, as histórias transmitem graficamente e rapidamente 

crenças carregadas de emoção aos membros e demonstraram eficácia na 

transmissão de culturas e na geração de comprometimento com as organizações 

(TRICE; BEYER, 1993).

Segundo Freitas (2007), as estórias acentuam o comportamento dos indivíduos 

já que narram eventos reais da organização com o intuito de coordenar ações para 

um objetivo comum. Para a autora, as estórias simbolizam valores e orientações, 

unificando os participantes da organização à medida que reproduzem a aprendizagem 

por meio da experiência do outro, permitindo melhor associação e lembranças de 

como agir em determinadas situações.

As estórias também comunicam aos membros como eles podem lidar com a 

administração de modo a atingir seus próprios fins, como a ocupação se encaixa 

dentro da organização, como os membros devem interagir com clientes e geralmente 

como os membros devem se comportar em sua ocupação. As histórias são muito 

comuns e, provavelmente, dispositivos de socialização muito potentes na vida
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ocupacional. Eles também liberam tensões e expressam sentimentos compartilhados 

sobre questões (TRICE; BEYER, 1993).

Além disso, as estórias proporcionam informações genéricas sobre a empresa, 

reforçando e enfatizando comportamentos desejados e mapeiam os limites de 

tolerância às transgressões e o grau de liberdade para se inovar (NEUHAUSER,

1993).

Por meio das estórias, os membros desenvolvem um senso de parentesco com 

o passado e compartilham experiências comuns presentes que fornecem instruções, 

ou inferências sobre como se sentir e se comportar em determinadas situações e 

responsabilidades (TRICE; BEYER, 1993).

Segundo Freitas (1991) um grande número das estórias que ocorrem no âmbito 

organizacional está relacionado com temáticas do tipo: a) aplicação das regras a 

todos, independentemente do escalão hierárquico; b) chefes executando trabalhos 

inferiores, em situações de emergência; c) coragem, dedicação e perseverança para 

que o funcionário ascenda ao topo da hierarquia; d) maneiras de (re)agir diante de 

demissões, erros ou desafios, etc.

Em complemento, Martin et al. (1983) identificaram sete tipos de estórias em 

contextos de organizações públicas e privadas. Essas estórias lidam com sete 

preocupações que as pessoas possuem nas organizações: (1) desobediência às 

regras, (2) sobre o diretor ou fundador, (3) ascensão na organização, (4) demissão, 

(5) mudança, (6) reação do chefe e (7) obstáculos. Além disso, os sete tipos de 

estórias possuem em comum dualidades em conflito, tais como: 

igualdade/desigualdade; segurança/insegurança e controle/falta de controle. Essas 

dualidades surgem diante da divergência de valores entre a organização e seus 

membros. As estórias, portanto, não transmitem meramente informações ou guiam o 

comportamento; elas são realidades simbólicas que estendem metáforas da vida real 

(MYRSIADES, 1987).

As estórias são frequentemente vistas como intimamente ligadas ao mito (e 

podem serem vistas como uma expressão do mito). Tais estórias podem ser de horror, 

histórias de sucesso, etc., contadas pelos empregados (MARTIN, 1982). A 

recontagem dessas histórias, acompanhada de piadas e jargões contribui para o 

estabelecimento e reforço de ideias fundamentais que servem de base para as 

operações da organização (ALVESSON; BERG, 1992).
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Entretanto, estórias não são sempre verdadeiras. Alguns ampliam a 

credulidade dos ouvintes, mas ainda carregam suas mensagens sobre incertezas 

ocupacionais e como gerenciá-las (TRICE; BEYER, 1993).

Com isso, é possível afirmar que das estórias sobre os atos de coragem, 

nascem os heróis, que personificam valores e direcionam modelos de comportamento 

para os demais (FLEURY, 1987). As estórias, desse modo, concretizam por meio de 

narrativas os eventos ocorridos ou não na organização e que se mostram consistentes 

com os valores organizacionais (MACHADO et al., 2013).

As sagas da organização são empregadas para denotar a história viva (ou 

narrada) da empresa, ou seja, histórias continuamente repetidas ou fenômenos 

(CLARK, 1972). Além disso, possuem uma narrativa de eventos, seguidas de 

qualidades sagradas, que abordam as origens e transformações da organização, 

explicando e legitimando as práticas sociais (PETTIGREW, 1979).

As sagas organizacionais muitas vezes começam com seus fundadores e 

destacam as ideias que foram posteriormente incorporadas na história e na cultura de 

suas organizações. Uma saga começa como um propósito forte, introduzida por um 

homem (ou pequeno grupo) com uma missão, e é cumprida como está incorporada 

nas práticas organizacionais e nos valores dos quadros organizacionais dominantes, 

geralmente levando décadas para se desenvolver” (CLARK, 1972).

Dessa forma, as sagas são narrativas evocativas sobre façanhas heroicas 

realizadas em face da adversidade. São parábolas ideológicas que expressam, 

aprimoram e codificam crenças. Além disso, as sagas ajudam a perpetuar as 

ideologias ancorando o presente no passado e dando significado ao futuro (TRICE; 

BEYER, 1993). Ou seja, as sagas podem se constituir em importantes fontes de 

informações para o estudo da cultura organizacional, pois a estória dos seus principais 

líderes diz sobre o passado da organização e orientam os membros sobre o seu 

provável futuro (WEICK, 1979).

Por relatarem um período da história em vez de um único evento, as sagas 

geralmente incorporam tanto tentativas quanto triunfos. As sagas não são, no entanto, 

a mera história da empresa; sagas, como estórias e lendas, são na verdade partes 

celebradas da cultura organizacional que são contadas e recontadas para novos 

membros e outros para explicar a organização. Também não se confunde com os 

mitos, pelo fato de serem baseadas em um conto verdadeiro dos acontecimentos 

(TRICE; BEYER, 1993).
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Enquanto as sagas são baseadas em eventos verdadeiros, é provável que 

alguns de seus detalhes sejam embelezados e distorcidos no relato. Assim, alguns 

detalhes das sagas podem não ser historicamente verdadeiros. O importante é que 

sejam suficientemente verdadeiras para se tornarem uma parte importante das 

tradições e culturas organizacionais onde elas existem (TRICE; BEYER, 1993).

Portanto, sagas são narrativas históricas que descrevem as realizações 

singulares de um grupo e seus líderes, geralmente em termos heroicos (TRICE; 

BEYER, 1993).

As sagas também contêm lendas, isto é, eventos especiais, limitados no tempo, 

que estão frequentemente ligados a heróis (DEAL; KENNEDY, 1982). Essas figuras 

heroicas simbolizam normas ou valores, que são desejáveis ou não desejáveis 

(ALVESSON; BERG, 1992).

Se os valores são a alma da cultura, então os heróis personificam tais valores 

e sintetizam a força da organização. Os heróis, então, criam os modelos a serem 

seguidos pelos funcionários, sendo o grande motivador, a pessoa com quem todos 

contarão quando as coisas ficarem difíceis. São figuras simbólicas cujos atos são fora 

do comum, mas não muito distantes. Eles mostram - muitas vezes dramaticamente - 

que o ideal de sucesso está dentro da capacidade humana (DEAL; KENNEDY, 1982).

Para que os membros da organização admirem seu ambiente de trabalho, 

desencadeando o orgulho em fazer parte desse ambiente, é preciso o 

desenvolvimento de narrativas heroicas do caminho percorrido pela organização 

(FREITAS, 2007).

Heróis incorporam e personificam os valores, sendo conhecidos por todos e 

estão (ou estiveram) ligados a um papel de liderança e integrando o repertório 

histórico-cultural da organização. Geralmente, os heróis foram os responsáveis pela 

criação, consolidação ou desenvolvimento da organização, protagonizando a 

humanização do sucesso, exemplificando condutas e simbolizando a empresa para o 

ambiente interno e externo (PEREIRA, 1988).

Os heróis, dessa forma, ajudam a reforçar e manter a cultura, definindo padrões 

de comportamento e fornecendo modelos de desempenho. Eles fornecem uma prova 

viva da importância e viabilidade da moral embutida nas histórias organizacionais 

(OTT, 1989) e fornecem uma influência duradoura dentro da organização (DEAL; 

KENNEDY, 1982).
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Além disso, os heróis podem ser pessoas vivas ou mortas, reais ou imaginárias, 

que possuem características que são altamente valorizadas em uma cultura e que, 

portanto, servem como modelos de comportamento (HOFSTEDE, 1991).

Lourenço; Ferreira e Oliveira (2014), em seu estudo sobre duas organizações 

familiares, destacam este elemento da cultura organizacional, pois o fundador, por 

mais que seja visto como um herói, está sujeito à morte a qualquer momento, podendo 

causar alterações no universo simbólico e diferentes sentidos para os membros da 

organização.

De acordo com Deal e Kennedy (1982), os heróis mais antigos da cultura 

organizacional estão atentos à orquestração de todos os rituais da vida profissional - 

de contratações e demissões a recompensas e formatos de reuniões, a estilos de 

escrita, modos de falar e até a maneira de conduzir reuniões de aposentadoria. Eles 

sabem o quanto esses rituais são significativos por fornecerem à cultura um modo de 

agir coeso.

Com isso, heróis estão preocupados com o conjunto de crenças e valores que 

possuem e em garantir que essas crenças e valores sejam disseminados nas pessoas 

ao seu redor. Por um lado, isso significa proteger as pessoas em uma organização. 

Por outro lado, significa não permitir que eles falhem de alguma forma. Quando isso 

acontece, os heróis tendem a se impressionar, às vezes de maneira dramática (DEAL; 

KENNEDY, 1982).

Esses heróis, portanto, são modelos de uma forma de pensar e agir, próprios 

da cultura que os engendra (ALVES, 1997) e representam figuras que indicam 

caminhos a serem seguidos, tendo nas normas e na comunicação o modo concreto 

que mostra aos indivíduos como devem se comportar (MACHADO et al., 2013).

Muito embora na linguagem popular o termo mito tenha uma conotação de 

veracidade discutível ou de inverdade, antropologicamente, contudo, a mitologia é 

uma forma de interpretação do mundo por uma comunidade ao longo de sua trajetória 

histórica. Além disso, representa uma perspectiva dos modelos de pensar, agir e 

sentir, pertinentes a um determinado grupo social (ROCHA, 1991).

De acordo com Alvesson e Berg (1992) o mito é um dos conceitos mais difíceis 

de capturar dentro da pesquisa organizacional. Os autores afirmam que existem pelo 

menos três ideias fundamentais referentes ao mito aplicáveis às organizações. 

Primeiro, alguns autores compreendem os mitos como pressupostos fundamentais, 

mas errôneos, ou pelo menos duvidosos e não testados, sobre o caráter da realidade



96

(RANDALL, 1962). Uma concepção alternativa é ver o mito como uma crença 

inquestionável sobre os benefícios práticos de certas técnicas e comportamentos que 

não é suportada por fatos demonstrados (TRICE; BEYER, 1993). Finalmente, outros 

autores analisam o mito como uma expressão natural, profunda e arcaica (MITROFF 

et al., 1974), como uma representação ideológica, social ou cognitivo que legitimam 

contradições na prática organizacional (ALVESSON; BERG, 1992).

Assim, o mito representa um discurso que traz consigo uma mensagem cifrada, 

que não está expressa direta ou precisamente, mas que se propõe a elucidar 

fenômenos, cujo sentido é difuso ou múltiplo. O mito é, a um só tempo, uma estória 

dramática de eventos imaginados e um esquema lógico ou uma construção 

sistemática que o homem cria para explicar questões complexas ou obscuras (ALVES,

1997).

Para este trabalho, o mito é, ao mesmo tempo, um encadeamento dramático 

de eventos imaginados e um esquema lógico, criado para explicar questões e 

esclarecer fenômenos, cujo sentido é difuso e múltiplo. O mito, então, se explica em 

associação com a estrutura e o pensamento do grupo social que o produziu (ROCHA, 

1991; CARVALHO, 1990).

Em contraste com a saga, o mito não tem necessariamente qualquer ligação 

com a história "real” da empresa. A maioria dos teóricos da organização não relaciona 

o mito à história ou à tradição. Em geral, ele é compreendido como uma crença 

coletiva compartilhada que explica como o mundo funciona - um quadro mental global 

que estabelece o grau de liberdade (parâmetros) para as ações da organização 

(GAGLIARDI, 1986). Para Trice e Beyer (1993), os mitos, ao contrário das sagas e 

estórias, são em grande parte invenções criadas para explicar as origens ou 

transformações de grande importância, ou seja, são eventos imaginados e que, no 

entanto, possuem uma espécie de integridade e verdade na medida em que estão 

profundamente enraizados em um conjunto de crenças culturais antes de terem 

qualquer poder ou influência sobre as pessoas. Eles expressam ideias 

emocionalmente carregadas que são fervorosamente acreditadas, mas difíceis de 

validar em qualquer sentido científico (TRICE; BEYER, 1993).

Em complemento, os mitos refletem as interpretações compartilhadas dos 

membros e possuem conhecimento de eventos passados, expressando relações 

entre aspectos organizacionais, ambientais e personalidades. Esses mitos são 

frequentemente transmitidos a novos membros para ilustrar aspectos da organização
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(SHRIVASTAVA, 1985). Além disso, segundo Shrivastava (1985), os mitos crescem 

de forma diferente em cada departamento e descrevem heróis, vilões e campos de 

batalha em que as guerras são travadas e questões organizacionais são resolvidas.

Os mitos, com isso, demonstram a cultura predominante dos sistemas 

semânticos compartilhados que permitem aos membros da organização entenderem 

e cooperarem entre si (DANDRIDGE; MITROFF; JOYCE, 1980) e possuem um papel 

crítico na manutenção e estabelecimento do que é considerado legítimo ou inaceitável 

na cultura organizacional (PETTIGREW, 1979).

Tabus

Os tabus são demarcações informalmente criadas de áreas proibidas com o 

propósito de indicar o comportamento aceitável e para proteger a empresa de 

contestações julgadas indesejáveis. Eles enfatizam o não-permitido e evidenciam o 

aspecto disciplinar (FREITAS, 1991).

Da mesma forma que os valores, os tabus são elementos que guiam o 

comportamento organizacional (FREITAS, 2007). Porém, segundo a autora, os tabus 

são silenciados ao máximo e, geralmente, negados de existência. Além disso, os 

tabus aparentemente emergem de coincidências históricas que trouxeram eventos 

temidos e os comportamentos proibidos em associação uns com os outros (TRICE; 

BEYER, 1993).

Assim, pode-se afirmar que o tabu é a contrapartida negativa do ritual, pois 

como os rituais, os tabus geralmente não são falados e não são escritos; sendo, 

portanto, excelentes exemplos de como a cultura pode ser compreendida (TRICE; 

BEYER, 1993). Em complemento, os autores afirmam que os tabus especificam quais 

comportamentos são proibidos, sendo exemplos convincentes da cultura 

organizacional por raramente serem responsáveis por resultados práticos de relevante 

importância. Assim, as principais razões pelas quais surgem e persistem devem estar 

em suas consequências expressivas.

Os tabus costumam parecer curiosos para pessoas de fora da cultura em que 

ocorrem, pois são compreendidos como garantidos pelos membros e, no entanto, os 

comportamentos proibidos não são logicamente prováveis de produzirem quaisquer 

consequências terríveis (TRICE; BEYER, 1993).
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As expectativas de papéis organizacionais ou sociais delineiam o que se espera 

que as pessoas pensem, sintam e façam. Quando essas expectativas são quebradas, 

e causam reações de forte desaprovação, um tabu foi quebrado. Assim, tabus, em 

certo sentido, são uma espécie de norma, ritual e/ou expectativa de papel que 

especifica pensamentos, sentimentos e ações que são proibidos (MARTIN, 1995).

Com isso, existem tabus relacionados à discussão aberta de coisas não 

mencionáveis como a quantidade real de salários se recebe (STEELE, 1975) e, 

frequentemente, sobre a expressão dos verdadeiros sentimentos e emoções dos 

membros da organização (MARTIN, 1990). Outros exemplos como discriminação, 

corrupção, fraudes e tragédias encontrados na literatura são raramente citados, pois 

causam mal-estar e denigrem a imagem da organização. Porém, deve-se considerar 

que os erros possuem forte teor didático, uma vez que a aprendizagem também 

resulta da análise dos erros cometidos e de suas consequências (FREITAS, 2007).

Além disso, eles demonstram como as pessoas recorrem a comportamentos 

não-racionais para gerenciar suas ansiedades e conflitos e dissipar suas incertezas. 

Ao fazer o que a cultura prescreve e não fazer o que a cultura proíbe, as pessoas 

esperam evitar o que mais temem (TRICE; BEYER, 1993).

Os tabus, portanto, delimitam o que se entende como "áreas proibidas” ou 

aquilo que se tenta evitar, não sendo expresso em palavras nem em atitudes, é o que 

está implícito (MACHADO et al., 2013).

Normas e regras

Normas podem ser entendidas como o comportamento esperado, aceito e 

sancionado por um grupo e através do qual os seus integrantes são recompensados 

ou punidos (FREITAS, 1991). Na definição de Katz e Kahn (1987, p. 53) as normas 

são expectativas gerais com caráter de exigência atingindo a todos os incumbidos de 

um papel em um sistema ou subsistema.

Além disso, podem ser estabelecidas formalmente, como regras escritas, ou, 

informalmente, como controle social (CHATMAN; O‘REILLY, 2016). As normas, nesse 

sentido, enfatizam sobre como os membros devem se comportar e baseiam ou 

refletem as crenças e os valores organizacionais (ALVES, 1997). Assim, as normas 

expressam quais comportamentos são esperados pelos outros e são formas 

culturalmente aceitáveis de obter resultados (TRICE; BEYER, 1993).
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Dessa forma, as normas e regras dizem respeito aos procedimentos padrão e 

devem ser cumpridas por todos os membros, inclusive seu (s) autor (es). Elas podem 

ser implícitas ou tácitas, além de serem impessoais, ou seja, devem ser praticadas 

por todos, sem exceção (FREITAS, 2007).

A norma, portanto, é o comportamento validado pelos participantes, seja 

explícito formalmente ou não, sendo repassada pelos outros elementos culturais 

(FREITAS, 2007). Essas regras e normas descrevem comportamentos aceitáveis em 

circunstâncias em que não existem guias explícitos de comportamento 

(SHRIVASTAVA, 1985).

Por fim, cada subcultura pode estabelecer normas que regulam a conduta do 

grupo específico, desde que não contrarie a determinação das normas gerais da 

cultura organizacional (FREITAS, 2007).

Comunicação

Segundo Sackmann (1997), pela linguagem a experiência é categorizada e 

implica um modelo no qual a cultura é continuamente construída pela comunicação. 

Nesse sentido, a comunicação permite a renegociação das interpretações e 

experiências compartilhadas.

A comunicação organizacional, de acordo com Manning (1992) possui dois 

aspectos. O primeiro é o processamento de informações em forma de mensagem para 

dentro, através e fora das organizações. No entanto, a comunicação organizacional 

também envolve a análise de todas as questões não informativas e não informacionais 

e a realização de comunicação que molda esse "processamento” das transações 

comunicacionais e dá a elas um significado organizacionalmente válido.

Além disso, caracteriza-se por ser um processo relacional entre indivíduos, 

departamentos, unidades e organizações (KUNSCH, 2003) e, portanto, envolve a 

troca de ideias, opiniões e emoções, sendo um processo de passar informações e 

compreensão de uma pessoa para outra (MARCHIORI, 2008). Ainda de acordo com 

a autora, a comunicação em sua essência caracteriza-se como uma ponte de 

significados que produz confiança e entendimentos mútuos, já que a compreensão 

leva a uma aceitação ou não da mensagem e a uma ação para quem recebe a 

mensagem.
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Assim, os processos de comunicação reforçam mitos, crenças e valores da 

organização (CROZATTI, 1998), com potencial para transformar o comum em algo 

positivo e excepcional para a cultura organizacional (FREITAS, 1991).

Esses processos podem ocorrer de modo formal e informal. Numa perspectiva 

formal, as mensagens e canais designados dentro da organização são definidas 

(MANNING, 1992). Nesse caso, a comunicação explora os níveis, limites, funções e 

tarefas internas; o processo contínuo de criar, afirmar e mudar alguns 

comportamentos interligados, assim como analisar o impacto de padrões de 

comunicação externa na comunicação interna (PUTNAM, 1986; WEICK, 1979).

A comunicação formal, então, é realizada pela organização de forma oral e 

escrita. A comunicação oral proporciona o estreitamento das relações por exigir a 

proximidade das pessoas e trocas de ideias. Além disso, facilita o contato direto, 

fornece uma informação, recepciona respostas imediatas e permite a réplica dos 

presentes (FORTES, 2003). Destacam-se, nessa modalidade, as reuniões, as 

conversas, as ligações telefônicas e o sistema de alto-falante (ANDRADE, 1996). Já 

a comunicação escrita legitima os atos administrativos e assegura maior durabilidade 

das informações veiculadas, servindo de material de referência para diversos grupos. 

Os informativos, memorandos, jornal mural e revistas da empresa são alguns 

exemplos da comunicação escrita (FORTES, 2003).

Além desses meios, a comunicação eletrônica está cada vez mais presente nas 

organizações, com o uso de aparelhos como tablets e smartphones juntamente com 

o acesso à Internet, apontando novas formas de comunicação nas organizações 

(ADKINS; PREMEAUX, 2014).

Já a comunicação informal está ligada aos aspectos afetivos e voltados aos 

processos psicossociológicos, abrangendo as competências individuais, os padrões 

de relacionamento interpessoal e grupal, os sentimentos e normas do grupo, as 

orientações de valor e as necessidades e desejos emocionais, ocorrendo todas as 

vezes em que as pessoas se juntam e interagem (MARCHIORI, 2008).

Ressalta-se que o processo de comunicação nas organizações, devido à sua 

complexidade, também é permeado por barreiras, tais como: (1) barreiras 

administrativas, decorrentes das formas como as organizações atuam e processam a 

informação; (2) o excesso de informação apresentada de diversas formas, tanto na 

comunicação verbal oral e/ou escrita, provocando, algumas vezes, saturação e 

desvios na compreensão e interpretação dos enunciados; (3) comunicações
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incompletas e parciais que são encontradas nas informações fragmentadas, 

distorcidas ou sujeitas a dúvidas (KUNSCH, 2003, p. 75-77). Tais barreiras permitem 

que sejam questionadas a credibilidade da fonte, problemas de semântica e a 

sobrecarga de informações (GODÓI; RIBEIRO, 2009).

Ressalta-se que a quantidade de informações não significa qualidade já que, 

para que exista eficácia da comunicação, é preciso que haja o entendimento, 

persuasão e resposta das informações, caso contrário, o "metabolismo” das 

informações pode ser afetado e surgindo problemas como a perda ou sobrecarga de 

informações, não-entendimento das mensagens, falta de convicção, ausência de 

respostas ou respostas negativas e o comprometimento da imagem e identidade da 

instituição (BLIKSTEIN; ALVES; GOMES, 2004).

Assim, é por meio da linguagem, seja ela formal ou informal, oficial ou não- 

oficial, que o gerenciamento é conduzido. Nesse sentido, a comunicação entre as 

pessoas possibilita que todos possam dar sentido para o mundo (WATSON, 2001). 

Dessa forma, a cultura organizacional pode ser recuperada e ratificada por meio dos 

processos de comunicação (CROZATTI, 1998).

A compreensão, então, do significado de todos esses elementos indica que 

estão interligados entre si, desempenhando uma influência nos grupos e indivíduos 

da organização. O quadro 9 sintetiza a principal definição e autores de cada elemento 

da cultura organizacional analisado neste trabalho.

QUADRO 9- SÍNTESE DOS ELEMENTOS DA CULTURA ORGANIZACIONAL
Elementos da 

cultura 
organizacional

Principal definição Autores

Valores
Guia para o comportamento no cotidiano e relevante para o 
sucesso da organização, fornecendo um senso de direção 
comum para todos os funcionários e diretrizes de 
comportamento.

Freitas, 2007; 
Deal; Kennedy, 
1982.

Crenças

As crenças são o que as pessoas acreditam ser verdade 
diante de uma realidade. São entendimentos que 
representam relações confiáveis entre objetos, propriedades 
e ideias e resultam de pessoas que dão sentido a estímulos 
e são fortemente influenciadas pela linguagem e interação 
social.

Ott, 1989;
Trice; Beyer, 
1993.

Ritos, rituais e 

cerimônias

Os ritos são operações do cotidiano executadas com o intuito 
de que as atividades sejam realizadas com êxito.

O ritual confirma e reproduz padrões sociais, sendo 
atividades coletivas, tecnicamente superficiais para atingir 
fins desejados, mas que, dentro de uma cultura, são 
consideradas socialmente essenciais sendo, portanto, 
realizadas por si mesmas.

Crozatti, 1998; 
Alvesson; Berg, 
1992;
Hofstede, 1991.
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As cerimônias são representadas por encontros formais ou 
informais de um grupo, funcionando como meios para 
reafirmar valores, crenças e costumes.

Estórias e 

mitos

As estórias simbolizam valores e orientações, unificando os 
participantes da organização à medida que reproduzem a 
aprendizagem por meio da experiência do outro, permitindo 
melhor associação e lembranças de como agir em 
determinadas situações.

O mito é, ao mesmo tempo, um encadeamento dramático de 
eventos imaginados e um esquema lógico, criado para 
explicar questões e esclarecer fenômenos, cujo sentido é 
difuso e múltiplo. O mito, então, se explica em associação 
com a estrutura e o pensamento do grupo social que o 
produziu.

Freitas, 2007; 
Rocha, 1991; 
Carvalho, 1990.

Sagas e heróis

As sagas da organização são empregadas para denotar a 
história viva (ou narrada) da empresa, ou seja, estórias 
continuamente repetidas ou fenômenos.

Os heróis ajudam a reforçar e manter a cultura, definindo 
padrões de comportamento e fornecendo modelos de 
desempenho. Eles fornecem uma prova viva da importância 
e viabilidade da moral embutida nas estórias 
organizacionais.

Clark, 1972; 
Ott, 1989.

Tabus

Os tabus são demarcações informalmente criadas de áreas 
proibidas com o propósito de indicar o comportamento 
aceitável e para proteger a empresa de contestações 
julgadas indesejáveis. Eles enfatizam o não-permitido e 
evidenciam o aspecto disciplinar.

Freitas, 1991.

Normas e 

regras

As normas, nesse sentido, enfatizam sobre como os 
membros devem se comportar e baseiam ou refletem as 
crenças e os valores organizacionais e descrevem 
comportamentos aceitáveis em circunstâncias em que não 
existem guias explícitos de comportamento.

Alves, 1997; 
Shrivastava, 
1985.

Comunicação

A comunicação envolve a troca de ideias, opiniões e 
emoções, sendo um processo de passar informações e 
compreensão de uma pessoa para outra. Caracteriza-se 
como uma ponte de significados que produz confiança e 
entendimentos mútuos, já que a compreensão leva a uma 
aceitação ou não da mensagem e a uma ação para quem 
recebe a mensagem.

Marchiori, 2008.

FONTE: A autora (2018).

Após a apresentação dos elementos da cultura organizacional, é preciso 

compreender sua relação com o trabalho docente, demonstrada no tópico seguinte.

2.4.3 Cultura organizacional e suas relações com o trabalho docente

Existem diferentes formas de descrever a cultura, como, por exemplo, 

significado, compreensão e sentidos compartilhados. Falar sobre cultura, então, 

implica referenciar um processo de construção da realidade que possibilita aos
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indivíduos verem e compreenderem eventos, situações, objetos e ações particulares 

de forma distinta (MORGAN, 2007).

As organizações são constituídas por pessoas que exercem algum tipo de 

atividade com um propósito. Essas pessoas interpretam o mundo de acordo com os 

valores, normas e símbolos das organizações das quais fazem parte, estruturando um 

sistema simbólico que integra os seus membros (PEREIRA et al., 2013). Existem, 

então, discussões a respeito da cultura brasileira e a organizacional, pois não há 

uniformidade na afirmação de uma cultura brasileira devido às especificidades 

regionais do país (FREITAS, 1999).

Hofstede (1985), em seu clássico estudo sobre a influência da cultura nacional 

nas organizações afirma que estas possuem sistemas de valores de acordo com a 

nacionalidade do fundador e da elite dominante. O autor caracteriza as culturas 

nacionais em cinco dimensões de sistemas de valores nacionais: a distância de poder, 

a aversão a incerteza, coletivismo versus individualismo, masculino versus feminino e 

orientação para curto ou longo prazo. O Brasil, neste estudo, foi identificado como 

uma sociedade coletivista, que busca evitar a incerteza, com cultura que tende ao 

estabelecimento de relações dependentes e elevada distância de poder, com 

considerável representatividade feminina e orientação a longo prazo.

Um exemplo de pesquisa local sobre cultura organizacional é o livro de 

Bergquist e Pawlak (2008), no qual os autores identificam seis diferentes e inter

relacionadas culturas na América do Norte em instituições de educação superior, as 

quais impactam no modo como o campus lida com sua rotina de trabalho, assim como 

é percebido pelas pessoas fora da academia. A cultura colegial e gerencial 

correspondem às origens da educação superior norte-americana. A cultura de 

desenvolvimento e a cultura de defesa surgem para a adaptação efetiva das 

instituições de ensino superior frente às mudanças contemporâneas. Já as últimas 

duas -  cultura virtual e cultura tangível - estão presentes devido às pressões e 

influências globais que atingem essas instituições.

Briody e colegas (2018) também estudam a cultura organizacional, com o 

objetivo de explorar os aspectos culturais da colaboração entre os pares por meio dos 

rituais em ambientes acadêmicos. Para eles, os rituais ocorrem como um processo de 

transformação direcionado para um objetivo específico, já que os alunos aprendem e 

adotam estratégias de esforços colaborativos em resposta à cultura organizacional da 

instituição de ensino superior.
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O tema também é estudado em outros países, como na Hungria, Chandler et 

al. (2017) em seu estudo, buscou identificar como fatores externos podem ou não 

afetar a cultura organizacional, já que as Instituições de Ensino Superior da Hungria 

vêm passando por transformações com a diminuição de financiamentos das 

particulares e maior controle do governo nas públicas, limitando a autonomia das 

instituições. De acordo com a pesquisa dos autores, a cultura do tipo hierárquica é a 

dominante na percepção das IES investigadas, ou seja, a cultura é vista como 

orientada para a estabilidade e controle (CHANDLER et al., 2017).

Essa característica pode ser explicada por Alexandre Borges de Freitas (1997), 

quando afirma que existem traços da cultura nacional que podem ser encontrados nas 

organizações, influenciando a reprodução cultural e a cultura organizacional. Segundo 

o autor, no Brasil, esses traços são: a hierarquia, o personalismo, a malandragem, o 

sensualismo e o aventureiro. Diante de tais características, é possível afirmar que a 

cultura nacional é um dos fatores na formação da cultura organizacional, e cada 

organização demarca uma cultura organizacional única, sustentada por seus diversos 

elementos (FREITAS, 1997).

Tais particularidades também estão presentes no mundo acadêmico, local 

caracterizado por múltiplas interações sociais entre pessoas de diferentes regiões e 

países, a cultura organizacional surge direcionando suas atividades, determinando 

caminhos para melhor compreensão do fenômeno organizacional (ZONATTO et al., 

2012). Na academia, a cultura organizacional abrange um entendimento coletivo que 

une e fortalece a associação entre estudantes, professores, funcionários e 

administradores em sua identidade (WOLFE; DILWORTH, 2015).

O mundo acadêmico, com isso, possui uma cultura própria, com rituais 

complexos de relacionamentos pessoais, um conjunto de estórias, costumes, sanções 

e códigos morais (DEAL; PETERSON, 2016). Por isso, a cultura em ambientes 

acadêmicos é uma rede complexa de estórias, tradições e rituais construídas ao longo 

do tempo, conforme professores, estudantes e administradores trabalham juntos para 

lidarem com crises e conquistas (DEAL; PETERSON, 2016).

Silva e Lourenço (2018) afirmam que no ensino superior privado, a ação do 

poder disciplinar sobre os elementos da cultura organizacional manifesta-se por meio 

de mecanismos de vigilância, exame e punição, atuando sobre as crenças dos 

docentes em relação a como o ensino deveria ser em termos de normas, regras e 

valores.
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Dessa forma, do mesmo modo que indivíduos numa cultura possuem diferentes 

personalidades, mesmo compartilhando de coisas em comum, isto também ocorre 

com as organizações (MORGAN, 2007). É importante, então, compreender que a 

cultura organizacional em uma organização pública difere da de uma organização 

privada, afinal, possuem diferentes atores, histórias e acontecimentos, com 

características e funções próprias (FERREIRA et al., 2012).

Assim, a cultura organizacional de cada IES, com suas características e 

particularidades, juntamente com as leis de educação e diretrizes curriculares do 

Ministério da Educação (MEC) orientam as IES para fornecerem uma "sólida formação 

básica, preparando o futuro graduado para enfrentar os desafios das rápidas 

transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições de exercício 

profissional” (BRASIL, 1997, p.2).

Tanto em instituições públicas quanto privadas, as políticas de suporte -  ou a 

falta delas -  revelam aspectos da cultura organizacional e seus elementos. Assim, no 

próximo tópico será abordada a percepção do suporte organizacional e seus 

desdobramentos relacionados ao envelhecimento.

2.4.4 Percepção do suporte organizacional

Os estudos de Eisenberger, Huntington, Hutchison e Sowa (1986) citam, pela 

primeira vez, o termo "percepção do suporte organizacional” (Perceived 

Organizational Support -  POS), compreendido como "as crenças globais 

desenvolvidas pelo empregado sobre a extensão em que a organização valoriza as 

suas contribuições e cuida do seu bem-estar” (EISENBERGER et al., 1986, p.501). 

Assim, a percepção do suporte está relacionada à retribuição organizacional ao 

trabalhador devido ao comprometimento e esforços realizados, ou seja, as ações 

organizacionais são percebidas como forma de valorização ou não dos indivíduos que 

nela trabalham (EISENBERGER et al., 1986).

O conceito da POS, de acordo com Eisenberger e colegas (1986), originou-se 

tendo como base a Teoria da Troca Social de Blau (1964), a qual entende que a 

relação de emprego é uma troca social com base na boa fé e confiança das partes, 

envolvendo oferta de favores e criando obrigações (SIQUEIRA; GOMIDE JUNIOR,

2004).
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Dessa forma, os membros da organização tendem a compreender as ações 

dos agentes da organização como ações da própria organização, atribuindo-lhes 

características humanas (EISENBERGER et al., 1986). Nesse sentido, Eisenberger e 

seus colegas (1986) argumentaram que os funcionários que percebem um alto nível 

de suporte organizacional são mais propensos a sentirem a obrigação de "pagar" a 

organização em termos de comprometimento afetivo (EISENBERGER et al., 1986) e 

comportamentos relacionados ao trabalho (BLAU, 1964).

No estudo de Oliveira-Castro, Pilati e Borges-Andrade (1999, p. 35), com base 

no questionário de Eisenberger et al. (1986), desenvolvido para medir as crenças do 

trabalhador sobre o tratamento que recebe da organização em retribuição aos seus 

esforços no trabalho, os autores identificaram oito categorias indicadoras do suporte 

organizacional de empresas privadas e órgãos públicos, sendo elas: (1) benefícios e 

saúde - referem-se às ações organizacionais que propiciam salários indiretos e 

possibilitam acesso a serviços de assistência médica; (2) conforto, condições de 

trabalho e bem-estar - referem-se ao gerenciamento da jornada de trabalho e das 

condições físicas e materiais dos ambientes de trabalho; (3) desenvolvimento e 

carreira - referem-se às ações organizacionais que indicam preocupação 

organizacional com o futuro profissional e pessoal dos funcionários; (4) incentivos, 

remuneração e gestão de desempenho - referem-se às estratégias empregadas pela 

organização para manter e melhorar os níveis de desempenho dos seus funcionários 

e à qualidade das políticas e práticas organizacionais relativas à administração de 

salários; (5) justiça - refere-se à qualidade dos procedimentos e critérios de 

distribuição de benefícios e recompensas organizacionais; (6) treinamento - refere-se 

às oportunidades de capacitação profissional oferecidas pela organização aos seus 

funcionários, com a finalidade de corrigir e aprimorar as suas competências; (7) 

relacionamento, comunicação e participação - referem-se à qualidade do 

relacionamento interpessoal na organização; (8) outras características do 

comportamento organizacional - incluem afirmações que não foram classificadas nas 

categorias anteriormente mencionadas.

Para os autores, a percepção de suporte organizacional é unidimensional, pois 

os trabalhadores formulam opiniões globais sobre o quanto a organização valoriza 

suas contribuições e cuida do bem-estar, sendo que essa crença refere-se ao 

comportamento da organização como um todo e não sobre o comportamento de
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agentes organizacionais específicos como líderes e chefes (OLIVEIRA-CASTRO; 

PILATI; BORGES-ANDRADE, 1999).

Além disso, de acordo com Jex (1998), os trabalhadores podem compreender 

o suporte organizacional por meio das políticas da organização e do relacionamento 

com os demais membros da instituição, como colegas e superiores imediatos. Nesse 

sentido, Rhoades e Eisenberger (2002), após revisão de mais de 70 artigos sobre a 

crença dos trabalhadores de que a organização valoriza a contribuição e se preocupa 

com o bem-estar do funcionário, indicaram que existem três categorias principais de 

tratamento benéfico aos membros da organização, sendo eles: (1) a justiça, (2) o 

apoio do supervisor e (3) as recompensas organizacionais e condições de trabalho 

favoráveis. Além disso, para Rhoades e Eisenberger (2002) o suporte organizacional 

tem a função de satisfazer as necessidades emocionais, afiliação, estima e aprovação 

(DE CAMPOS; ESTIVALETE, 2013).

Além das políticas organizacionais, os valores éticos aceitos também 

influenciam o modo como os indivíduos percebem o suporte proporcionado pela 

organização (VALENTINE; GRELLER; RICHTERMEYER, 2006).

Zacher, Rudolph e Reinicke (2017) afirmam que o suporte organizacional pode 

ser conceitualmente e empiricamente distinguido de outras formas de apoio 

relacionado ao trabalho, como as recebidas de supervisores ou colegas. Em 

complemento, segundo os pesquisadores, a maioria dos estudos sobre o tema busca 

investigar: a) como o apoio organizacional afeta diretamente as experiências de 

trabalho diante de conflitos trabalho-família, tensão e bem-estar; b) como o apoio 

organizacional pode amortecer os efeitos das demandas de cuidado no conflito 

trabalho-família, tensão e bem-estar; ou c) como o apoio organizacional interage com 

diferenças individuais (atributos demográficos, personalidades), características 

contextuais (relacionadas ao trabalho e à cultura) e/ou exigências de cuidado na 

previsão de conflitos trabalho-família, tensão e resultados de bem-estar, conforme a 

Figura 6 a seguir:
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FIGURA 6 -O PAPEL DA PERCEPÇÃO DO SUPORTE ORGANIZACIONAL NO CONFLITO 
TRABALHO-FAMÍLIA, TENSÕES E BEM-ESTAR

FONTE: ZACHER, RUDOLPH; REINICKE (2017, p. 130).

Em comparação com estudos sobre assistência a crianças e apoio 

organizacional, a pesquisa sobre idosos é muito mais limitada. Além disso, é menos 

provável que as organizações forneçam apoio aos funcionários com 

responsabilidades de cuidado com idosos - em oposição ao apoio para equilibrar 

cuidado infantil e trabalho (ZACHER; RUDOLPH; REINICKE, 2017). Koerin et al. 

(2008, p.144) argumentam que, ao contrário de suporte relacionado aos cuidados com 

filhos, "as políticas e práticas no local de trabalho para ajudar os empregados 

engajados no cuidado com idosos são especialmente subdesenvolvidas” .

Já Cheung e Wu (2014) descobriram que a percepção do suporte 

organizacional é um fator importante para cinco dimensões do envelhecimento: a 

adaptabilidade e saúde, o relacionamento positivo, o crescimento ocupacional, a 

segurança pessoal e o foco contínuo nos objetivos. Armstrong-Stassen e Ursel (2009) 

mostraram a importância da percepção do suporte para o envelhecimento dos 

trabalhadores para a satisfação na carreira e a intenção de permanecer na 

organização.

A partir dos elementos conceituais aqui apresentados, a pesquisa foi conduzida 

conforme os procedimentos metodológicos detalhados a seguir.
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Os procedimentos metodológicos descrevem os passos do pesquisador a fim 

de encontrar uma resposta ao problema de pesquisa. O método representa o modo 

como o conhecimento foi construído, validado e objetivado (CRESWELL, 2007).

Dessa forma, neste tópico serão abordados os procedimentos metodológicos 

que foram utilizados para proporcionar à pesquisadora responder ao problema de 

pesquisa apresentado: como se estabelece na visão dos professores o processo de 

envelhecer no trabalho docente diante da cultura organizacional de instituições de 

ensino superior públicas e privadas?

Para isso, serão apontados a concepção epistemológica e ontológica e a 

delimitação e desenho da pesquisa.

3.1 CONCEPÇÃO EPISTEMOLÓGICA E ONTOLÓGICA

A escolha metodológica de investigação parte dos pressupostos ontológicos, 

epistemológicos e teóricos do pesquisador, o que determina a coerência entre a noção 

de sujeito e as relações com o objeto de pesquisa (GODOI; BALSINI, 2010).

Para esta pesquisa, parte-se do entendimento ontológico e epistemológico de 

que a realidade é socialmente construída (BERGER; LUCKMANN, 2003), em outras 

palavras, esta realidade "não é simplesmente construída, mas socialmente edificada, 

ou seja, a construção da realidade é um processo fundamentalmente social [...]” 

(DUARTE JÚNIOR, 2002, p.36).

Epistemologicamente, a natureza do conhecimento do pesquisador para saber 

sobre o mundo, e suas formas de conhecê-lo, pode ser classificada em quatro 

paradigmas na teoria social. Esses paradigmas definem distintas formas de ver o 

mundo baseadas em diferentes pressupostos meta-teóricos em relação à natureza da 

ciência e da sociedade, sendo eles: o paradigma funcionalista, interpretativista, 

humanista radical e estruturalista radical (BURRELL; MORGAN, 1998).

Neste trabalho, foi adotado a perspectiva interpretativista, partindo-se do 

pressuposto que é possível entender a natureza do mundo social pela experiência 

subjetiva (BURRELL; MORGAN, 1998). Dessa forma, a pesquisa interpretativa 

compreende que a realidade é construída socialmente, isto é, não existe uma 

realidade única e observável. Em vez disso, existem múltiplas realidades ou

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
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interpretações de um único evento (MERRIAM, 2009). Tendo isso em vista, o próximo 

tópico apresenta a especificação do problema de pesquisa.

3.2 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA

Este estudo objetiva responder ao seguinte problema de pesquisa: como se 

estabelece na visão dos professores o processo de envelhecer no trabalho 

docente diante da cultura organizacional de instituições de ensino superior 

públicas e privadas?

3.2.1 Questões de pesquisa

As questões de pesquisa, estão alinhadas ao problema de pesquisa 

apresentado no tópico anterior e buscam obter as seguintes informações:

• Qual a percepção do trabalho docente pelos professores no processo de 

envelhecimento nas Instituições de Ensino Superior pública e privada 

investigadas?

• Como os professores das IES definem o envelhecer no trabalho docente?

• Quais são os aspectos positivos e negativos do envelhecer no trabalho em 

Instituições de Ensino Superior públicas e privadas?

• Como os docentes relacionam o envelhecimento no trabalho com a cultura 

organizacional das IES pesquisadas?

• Como os elementos da cultura organizacional atuam no processo de 

envelhecimento de docentes do ensino superior em IES públicas e privadas?

• Quais são os suportes organizacionais relacionados ao processo de 

envelhecimento dos docentes nas IES investigadas?

3.2.2 Definição constitutiva e percurso empírico

Com o intuito de esclarecer os termos utilizados neste estudo, são indicados, a 

seguir, a definição constitutiva e o percurso empírico dos seguintes termos:



111

• Cultura organizacional

• Envelhecimento no trabalho

Dessa forma, os termos que não são facilmente compreendidos pelos 

indivíduos fora do campo de estudo devem ser definidos previamente (CRESWELL, 

2007).

Cultura organizacional

Definição constitutiva: Para o presente estudo, a cultura é compreendida como uma 

metáfora das organizações (SMIRCICH, 1983), sendo um processo cumulativo de 

conhecimento que se expressa por meio de representações simbólicas e significados 

compartilhados (GEERTZ, 2008; FREITAS, 1991) evidenciando aspectos cognitivos 

e emocionais (CARRIERI; CAVEDON; SILVA, 2008) que são interpretados para a 

construção de uma realidade e apreensão do mundo (MORGAN, 2007; FLEURY, 

1987).

Percurso empírico: As particularidades da cultura organizacional por meio de seus 

elementos, tais como: valores, normas e regras, comunicação, ritos, rituais e 

cerimônias, estórias e sagas, heróis e mitos, crenças e tabus (FREITAS, 2007; TRICE; 

BEYER, 1993; OTT, 1989, ALVESSON; BERG, 1992; SHRIVASTAVA, 1985) foram 

analisados com base nos relatos dos docentes, por meio de entrevista 

semiestruturada orientada por roteiro, além da pesquisa dos documentos públicos das 

IES estudadas, como regulamentos, normas, informações divulgadas nos sítios 

eletrônicos e nas redes sociais.

Envelhecimento no trabalho

Definição constitutiva: O envelhecimento no trabalho é permeado por questões 

biológicas, psicológicas e sociais, podendo ser analisado a partir da visão do sujeito 

em relação ao trabalho, na qual as modificações derivadas do processo de envelhecer 

impactam na realização de atividades laborais ou pela visão do envelhecimento do 

indivíduo decorrente do seu trabalho, ou seja, as condições de trabalho e sua
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organização agem no envelhecer, melhorando ou piorando as capacidades dos 

trabalhadores mais velhos (BALTES; RUDOLPH, 2012; LANCMAN et al., 2006).

Percurso empírico: Os aspectos do envelhecimento no trabalho foram

operacionalizados por meio de entrevistas semiestruturadas dos relatos dos docentes, 

sendo possível a interpretação do envelhecer no trabalho na visão desses docentes. 

A análise de conteúdo foi feita para compreender os significados desse processo.

3.2.3 Definição de outros termos relevantes

Envelhecimento

Definição constitutiva: é um processo acompanhado por alterações no 

comportamento, na aparência, na experiência e nos papéis sociais exercidos, sendo 

compreendido de acordo com o contexto em que é abordado, por se tratar de uma 

experiencia subjetiva e intersubjetiva. O sentido do envelhecimento, portanto, é 

atrelado a princípios e valores da sociedade que envolvem os sujeitos que, a todo 

momento, envelhecem (BIRREN; BENGSTON, 1988; DEBERT, 2004; BEAUVOIR, 

1976; MONTEIRO, 2005).

Envelhecimento no trabalho docente

Definição constitutiva: é um processo que possui especificidades, como a 

incessante busca do que é relevante e novo, manifestando-se no movimento da 

constante atualização de si mesmo, dos seus projetos e lembranças. Envolve o 

planejamento da força de trabalho e da compreensão da lógica da profissão, por meio 

dos sentidos e significados atribuídos à prática e identidade em ser docente 

(KOOPMAN-BOYDEN; MACDONALD, 2003; STANO, 2001).

Significado do trabalho

Definição constitutiva: o trabalho é uma atividade complexa, multifacetada, 

polissêmica (NEVES et al., 2018), sendo essencial para o processo de humanização 

e socialização dos indivíduos e ligado ao sentido com a vida (ANTUNES, 1999) e um
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definidor do sentido da existência humana (ZANELLI; SILVA; SOARES, 2010). 

Desempenha papel na autorrealização, desenvolvimento da identidade, sustento e 

alcance de objetivos de vida (NEVES et al., 2018)

Ensino superior brasileiro

Definição constitutiva: de acordo com o Ministério da Educação (BRASIL, 2009), o 

ensino superior no Brasil é oferecido por universidades, centros universitários, 

faculdades, institutos superiores e centros de educação tecnológica, sendo de três 

tipos: bacharelado, licenciatura e formação tecnológica. Além disso, a qualidade dos 

cursos e a garantia do cumprimento das leis educacionais são supervisionadas pela 

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), órgão do 

Ministério da Educação (MEC).

3.3. DELIMITAÇÃO E DESENHO DA PESQUISA

A presente pesquisa busca compreender como se estabelece na visão dos 

professores o processo de envelhecer no trabalho docente diante da cultura 

organizacional de instituições de ensino superior públicas e privadas.

Com o intuito de alcançar esse objetivo, serão descritos na próxima seção os 

métodos que foram empregados para o presente estudo.

3.3.1 Delineamentos da pesquisa

A abordagem da presente pesquisa é qualitativa, pois há o interesse em 

compreender como as pessoas interpretam suas experiências, como constroem seus 

mundos e o significado que atribuem às suas experiências (MERRIAM, 2009).

Merriam (2009) aponta que a pesquisa qualitativa apresenta as seguintes 

características: a preocupação principal é a compreensão do fenômeno a partir da 

perspectiva dos participantes; a fonte de dados emerge do ambiente natural; o 

pesquisador é um instrumento primário para a coleta e análise dos dados, com foco 

nos processos e significados, e o produto da pesquisa qualitativa é amplamente 

descritivo.
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A escolha dessa abordagem justifica-se por ser uma forma adequada para 

entender a natureza de um fenômeno social. Quando empregada a metodologia 

qualitativa, é possível a descrição da complexidade de determinado problema de 

pesquisa, analisando a interação de processos dinâmicos vivenciados por grupos 

sociais e possibilitando o entendimento de particularidades do comportamento dos 

indivíduos (RICHARDSON, 1989).

O estudo de caso qualitativo-interpretativo busca a descrição e análise holística 

de uma entidade, fenômeno ou unidade social e contém uma rica descrição deste 

fenômeno estudado (MERRIAM, 1988). Para a esta pesquisa foi utilizada a estratégia 

de estudo de casos comparativos, já que o fenômeno social foi analisado de forma 

aprofundada sem se limitar a um único caso (STRAUSS; CORBIN, 2008). Assim, os 

casos puderam ser analisados em profundidade para que pudessem ser 

estabelecidas diferenças e semelhanças entre eles (FACHIN, 2006).

Em relação ao ambiente, a pesquisa se caracteriza como uma pesquisa de 

campo, pois houve a presença da pesquisadora no contexto dos entrevistados. Este 

campo refere-se ao "habitat natural” dos indivíduos, descartando as situações de 

laboratórios ou de controle pelo responsável da pesquisa (GODOY, 1995).

Finalmente, sobre a dimensão temporal, o estudo apresenta um corte 

transversal. De acordo com Neuman (2014), a pesquisa transversal caracteriza-se por 

reunir dados em um único momento, obtendo um instantâneo de determinada situação 

da vida social. Nesse sentido, os dados de vários casos são analisados em um ponto 

do tempo.

3.3.2 Critérios de seleção dos casos

As instituições pesquisadas caracterizam-se por serem do setor educacional, 

de natureza jurídica pública e privada, constituídas como centros universitários ou 

universidades com cenário similar de estrutura física.

As Instituições de Ensino Superior pesquisadas precisavam atender aos 

seguintes critérios: em primeiro lugar, serem reconhecidas pelo MEC como Instituição 

de Ensino Superior. Além disso, em segundo lugar, serem uma instituição de grande 

porte com no mínimo cem docentes atuando em seus quadros, para manter um 

padrão de tamanho mínimo dessas IES. De acordo com o Anuário do Trabalho na 

Micro e Pequena Empresa elaborado pelo Sebrae, o número de trabalhadores é
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utilizado como critério de classificação do porte da organização e, no caso de serviços, 

se no local houver mais de 100 trabalhadores, esta é uma organização de grande 

porte (SEBRAE, 2013).

Além disso, o terceiro era que as IES deveriam ter pelo menos dez anos de 

funcionamento, sendo já consolidadas no campo da educação. Com isso, as 

instituições estão no ciclo de vida maduro, ou seja, passaram do estágio de 

sobrevivência e estão em um ponto que buscam proteger o que conquistaram, com 

foco no planejamento e estratégias a longo prazo (LESTER; PARNELL; CARRAHER, 

2003). Assim, as políticas de contratação e suporte (ou ausência) ao tema 

envelhecimento são mais evidenciadas, ao contrário de instituições mais recentes, as 

quais têm a estabilidade no campo como um de seus principais desafios. Como quarto 

critério, estarem localizadas na mesma cidade para garantir acessibilidade da 

pesquisadora.

A princípio foram contatadas quatro IES que atendiam aos critérios, sendo duas 

públicas e duas privadas, por meio de e-mails e telefonemas. Dessas, somente duas, 

uma pública e uma privada -  chamadas nesta pesquisa de Alfa e Gama e descritas 

no capítulo de Apresentação e Discussão dos Resultados - responderam afirmando 

que o ideal seria entrar em contato pessoalmente com cada docente.

Para tanto, os sítios eletrônicos dos departamentos de diversos cursos das IES 

foram analisados, com o objetivo de conhecer os nomes do corpo docente dos cursos 

em diferentes áreas do conhecimento, tais como: biológicas, humanas, exatas e 

sociais aplicadas. A partir de então, os nomes dos docentes foram pesquisados na 

plataforma lattes, a fim de identificar a idade dos docentes para o envio, via e-mail, de 

solicitação de participação para a pesquisa ou para a abordagem pessoal da 

pesquisadora.

Os sujeitos da pesquisa foram, portanto, docentes de graduação em 

Instituições de Ensino Superior públicas e privadas, sendo escolhidos por serem 

membros fundamentais das instituições pesquisadas, já que, conforme nelas 

permanecem, acabam sendo os principais sujeitos sensibilizados pela cultura 

organizacional (SARMENTO, 1994).

Após o aceite dos docentes, foram realizadas 13 entrevistas, sendo 7 

professores da IES privada e 6 professores da IES pública, homens e mulheres com 

pelo menos três anos de experiência na instituição e 50 anos de idade ou mais. A 

experiência mínima de três anos na instituição tem como finalidade estabelecer a
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pesquisa numa perspectiva temporal com relação ao conhecimento da cultura 

organizacional, para que a percepção e interpretação dos sujeitos possua um período 

minimamente definido de consolidação e reflexão. Esse critério, segundo Imbernón 

(2004), indica que os professores necessitam ter experiência superior a três anos de 

atuação para superar a fase de socialização profissional, na qual ocorre a identificação 

inicial da profissão.

Já os 50 anos de idade ou mais justifica-se pois é partir dessa idade, segundo 

Cau-Bareille (2014), que as exigências tanto no processo de envelhecer quanto no 

contexto do trabalho são acentuadas. Além disso, Fontoura e Piccinini (2012) afirmam 

que este é o momento no qual se inicia socialmente o processo de envelhecimento e, 

nesta idade, os profissionais ainda enfrentarão muitos anos de trabalho, 

especialmente devido às possíveis reformas previdenciárias, tempo que em suas 

vidas estará permeado pelo processo de envelhecimento.

Diante da confirmação da participação por parte dos docentes, procedeu-se ao 

agendamento das entrevistas, para a coleta dos dados, conforme descrito a seguir.

3.3.3 Técnica de coleta de dados

Considerando o caráter qualitativo da pesquisa, com ênfase no tratamento 

holístico dos fenômenos, espera-se que cada indivíduo possua experiências únicas e 

histórias especiais para contar (STAKE, 1995). Assim, "as pesquisas qualitativas de 

campo exploram as técnicas de observação e entrevistas devido à propriedade com 

que estas penetram na complexidade de um problema” (RICHARDSON, 1989, p.41). 

Além disso, o autor também afirma a importância da pesquisa documental, pois 

exploram a análise de conteúdo e histórica. Dessa forma, na presente pesquisa, os 

dados coletados foram obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas e análise de 

documentos.

O termo entrevista refere-se ao ato de ter preocupação de algo, permitindo o 

desenvolvimento de uma estreita relação entre as pessoas, ou seja, possibilita o ato 

de perceber algo entre duas pessoas (RICHARDSON, 1989). Segundo Stake (2011), 

as entrevistas são úteis pois o pesquisador pode obter informações singulares ou 

interpretações do entrevistado, além de coletar informações de muitas pessoas e 

descobrir algo que os próprios pesquisadores não conseguiram observar por si 

mesmos.
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A escolha, então, da entrevista semiestruturada se justifica, pois, o intuito foi 

obter do entrevistado o que ele considerava de mais relevante em determinado 

problema, ou seja, as suas descrições de uma situação. Por meio deste tipo de 

entrevista, é possível recolher dados descritivos do sujeito, possibilitando ao 

investigador aprimorar uma ideia sobre como os entrevistados interpretam aspectos 

do mundo (GODOY, 2010). Além disso, as entrevistas semiestruturadas orientam-se 

por um "guia de tópicos” para as perguntas a serem formuladas. À medida que a 

entrevista é realizada, pode haver alterações no roteiro em função de se obter outros 

tipos de dados, no entanto, é necessário cobrir todas as questões do roteiro 

estabelecido (GODOY, 2010).

Assim, as entrevistas semiestruturadas foram realizadas entre os meses de 

agosto e setembro de 2018, orientadas por roteiro (Apêndice 2) fundamentado na 

literatura apresentada no tópico da fundamentação teórica-empírica. Os locais das 

entrevistas eram de acordo com a preferência dos docentes -  sala de trabalho e 

residência - e foram gravadas com o auxílio de dispositivo eletrônico, no caso um 

aparelho smartphone e com consentimento do entrevistado. No total, as entrevistas 

geraram 12 horas, 46 minutos e 43 segundos de gravação e 172 laudas de transcrição 

literal.

Para garantir o sigilo da identificação dos docentes, o termo de compromisso 

foi assinado pelo participante e pela pesquisadora, conforme modelo do Apêndice 1 e 

os docentes foram chamados de Respondente 1 (R1), Respondente 2 (R2) e assim 

sucessivamente. No Quadro 10 estão caracterizados os 13 participantes da pesquisa 

de acordo com a idade, sexo, a IES em que trabalha, a área de ensino em que atua, 

a quantidade de horas na jornada de trabalho e o ano em que ingressou na IES.

QUADRO 10- PERFIL DOS RESPONDENTES NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

Identificação Idade Sexo IES Área de trabalho
Jornada de 

trabalho

Ano de 

ingresso 

na

instituição

Respondente 1 

(R1)
56 M Privada Psicologia

40

horas/semana
1990

Respondente 2 

(R2)
59 F Pública Turismo

20

horas/semana
1995
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Respondente 3 

(R3)
54 F Privada Educação

40

horas/semana
1987

Respondente 4 

(R4)
67 M Pública Física

40 horas/ 

semana
1980

Respondente 5 

(R5)
61 M Pública Administração

40

horas/semana
2012

Respondente 6 

(R6)
55 M Privada

Comunicação

Social

40

horas/semana
2001

Respondente 7 

(R7)
50 F Pública Engenharia

40

horas/semana
1998

Respondente 8 

(R8)
53 F Pública

Terapia

Ocupacional

40

horas/semana
2005

Respondente 9 

(R9)
66 M Privada Agronomia

20

horas/semana
1995

Respondente 

10 (R10)
75 M Privada Agronomia

26

horas/semana
1998

Respondente 

11 (R11)
50 M Privada Economia

20

horas/semana
2000

Respondente 

12 (R12)
50 F Pública Farmácia

40

horas/semana
1997

Respondente 

13 (R13)
57 F Privada Biologia

22

horas/semana
2014

FONTE: A autora (2019).

Além das entrevistas também foram analisados os documentos das IES. Estes 

documentos devem ser compreendidos de forma ampla, incluindo materiais escritos, 

estatísticas e outros tipos de registros em banco de dados (GODOY, 2010). A 

observação documental, segundo Creswell (2007) pode ser privada, como anotações 

pessoais e correspondências ou pública, como relatórios oficiais e matérias em sítios 

eletrônicos.

Para fins do presente estudo, foram considerados apenas os documentos 

internos disponibilizados para visibilidade ao público externo das IES participantes, 

contidos nos sítios eletrônicos das instituições e nas redes sociais, assim como 

informações das páginas virtuais do Censo da Educação Superior e do MEC, 

referentes às origens e aspectos normativos dessas instituições. Tais documentos 

foram úteis pois foi encontrado neles o modo como cada organização transmitia sua
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cultura em relação ao envelhecimento, possibilitando a comparação da cultura 

organizacional divulgada ou idealizada com a real.

3.3.4 Técnicas de tratamento e análise dos dados

O processo de análise de dados permite extrair sentido dos textos e imagens 

que foram coletados. Envolve a preparação dos dados para análise, aprofundando 

cada vez mais na compreensão dos dados, fazendo a representação e interpretação 

de seus significados (CRESWELL, 2007). Assim, os dados obtidos neste estudo foram 

tratados por meio da transcrição das entrevistas e análise dos documentos públicos. 

Após a transcrição das entrevistas, todas foram codificadas pelo software ATLAS.ti. 

versão 8.

A utilização do software permite a codificação dos dados obtidos pelas 

entrevistas com o objetivo de organizar tais dados em uma ordem sistemática, para 

categorizar as informações por meio de códigos (SALDANA, 2013). O código, 

segundo Saldana (2013), é um constructo criado pelo pesquisador que simboliza e 

atribui significado a unidades de dados que sejam salientes, essenciais ou de valor, 

para permitir uma análise posterior, como a detecção de padrões e categorias.

Assim, na presente pesquisa, foram criados 27 códigos associados a 3 grupos 

de códigos: (1) Olhares sobre o envelhecimento; (2) Envelhecimento no trabalho e (3) 

Cultura Organizacional. Os grupos de códigos e os códigos utilizados estão 

evidenciados no Quadro 11:

QUADRO 11 -  GRUPOS DE CÓDIGOS E CÓDIGOS NO ATLAS.ti.
Grupos de Códigos Códigos

Olhares sobre o envelhecimento

Estereótipos
Preconceitos
Significado da idade
Percepção sobre envelhecimento

Envelhecimento no trabalho

Aspectos negativos do envelhecimento
Aspectos positivos do envelhecimento
Significado do trabalho
Mudança na percepção do trabalho
Tratamento aluno
Tratamento instituição
Significado do envelhecimento no trabalho
docente
Trabalho Docente 
Problemas de saúde 
Dificuldades 
Facilidades
Parar de trabalhar/Aposentadoria
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Motivações para continuar

Cultura Organizacional

Valores
Regras e normas
Comunicação
Ritos, rituais e cerimônias
Sagas e heróis; estórias e mitos
Crenças
Tabus
Suporte organizacional em relação ao
envelhecimento
Possíveis suportes
Políticas sobre envelhecimento

FONTE: A autora (2019).

Após a codificação das entrevistas, os dados foram examinados por meio da 

análise de conteúdo. De acordo com Bardin (2011, p.15), a análise de conteúdo é um 

"conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em constante 

aperfeiçoamento, que se aplicam a ‘discursos’ (conteúdos e continentes) 

extremamente diversificados”.

Segundo o Richardson (1989), a análise de conteúdo se caracteriza pela 

objetivação das categorias a serem analisadas, pela sistematização das informações, 

ou seja, se o que é incluído ou excluído da análise está em conformidade com os 

princípios sistemáticos e a inferência, etapa intermediária entre a descrição e a 

interpretação em que é possível aceitar ou não uma proposição em virtude da relação 

com outras proposições já aceitas como verídicas.

Assim, o material obtido nesta pesquisa foi classificado em categorias, 

sugerindo que cada elemento possui algo em comum com outros permitindo seu 

agrupamento devido à parte comum existente (BARDIN, 2011). Tais categorias 

possibilitam ilustrar, confirmar ou opor-se a suposições teóricas (MERRIAM, 1988), 

contribuindo para o desenvolvimento teórico e prático nas Ciências Sociais Aplicadas.

3.3.5 Limitações da pesquisa

No decorrer da pesquisa, foram encontradas algumas limitações que serão 

expostas a seguir. A primeira delas foi a falta de conhecimento sobre o tema do 

envelhecimento no trabalho, fazendo com que fosse necessária uma imersão maior 

na literatura sobre o tema. Além disso, foi difícil encontrar artigos que relacionassem 

a cultura organizacional com o envelhecimento no trabalho, em particular, no mundo 

acadêmico.
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Uma segunda limitação do estudo foi o contato com os docentes para 

participarem da pesquisa, pois foram enviados e-mails e feitos contatos telefônicos 

nos departamentos, mas poucos retornaram à solicitação. Em complemento, algumas 

instituições que, inicialmente, poderiam fazer parte desta pesquisa, não forneciam 

dados pessoais dos docentes, como o contato ou a data de nascimento. A abordá-los 

pessoalmente, então, foi a solução para conseguir as entrevistas e, ao mesmo tempo, 

uma limitação em quantidade das mesmas. Acredita-se que um maior número de 

instituições e entrevistados enriqueceria os resultados e a discussão do presente 

trabalho.

Após apresentar os procedimentos metodológicos que nortearam essa 

pesquisa, bem como as limitações enfrentadas pela pesquisadora no decorrer da 

realização desta dissertação, o próximo capítulo apresenta e discute os resultados 

obtidos.
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Este capítulo apresenta a discussão dos resultados da análise de dados deste 

estudo e os tópicos são sistematizados em: (1) Descrição das instituições de ensino 

superior Alfa e Gama; (2) Os participantes e suas trajetórias; (3) Olhares sobre o 

envelhecimento; (4) Envelhecimento no trabalho e (5) A cultura organizacional no 

processo de envelhecer.

4.1 DESCRIÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR ALFA E GAMA

Para o presente estudo, docentes de diferentes áreas do conhecimento de duas 

instituições de ensino superior foram entrevistados. Para manter o sigilo das 

informações obtidas pelos participantes, os nomes das instituições -  uma privada e 

outra pública - foram modificados para Alfa e Gama e serão apresentadas a seguir.

A instituição Alfa é uma universidade privada sem fins lucrativos que está 

presente nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, 

Distrito Federal e na cidade de Goiânia. Na modalidade presencial, oferece mais de 

60 cursos de graduação e vem expandindo seu alcance por meio dos cursos 

semipresenciais e a distância. Além disso, possui programas de pós-graduação stricto 

e lato sensu.

No website da instituição existe um espaço que explica a história e memórias 

da IES, que foi fundada na década de 1960 e tem como objetivo formar cidadãos 

éticos, justos, conscientes e solidários para transformarem a sociedade.

Atualmente, a universidade espera que os docentes sejam comprometidos com 

a ética e com o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, sendo que os 

princípios que orientam as ações educativas e de gestão são: autonomia, dedicação, 

cooperação, honestidade e senso crítico. Além disso, de acordo com a home page da 

instituição, existe a contínua qualificação do corpo docente com programas voltados 

à formação técnica e humanista. Por fim, de acordo com o website, as premissas da 

universidade são: identidade institucional, excelência no ensino, pesquisa e inovação 

e internacionalização.

A instituição Gama é uma universidade pública, localizada na região sul do 

país. Os setores da IES abrangem as áreas de Artes, Comunicação e Design;
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Ciências Agrárias; Ciências Biológicas; Ciências da Saúde; Ciências da Terra; 

Ciências Exatas; Ciências Humanas; Ciências Jurídicas; Ciências Sociais e Aplicadas; 

Educação; Educação Profissional e Tecnológica e Tecnologia. A universidade oferece 

62 cursos de graduação, 52 cursos de especialização, 95 cursos de mestrado e 

doutorado, além de cursos de educação técnica. Além disso, de acordo com 

documento obtido pelo website da instituição, havia, no mês de novembro de 2018, 

mais de 2 mil docentes ativos.

Na homepage da instituição foram encontrados princípios como a 

indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão; a liberdade na construção e 

autonomia na disseminação do conhecimento e o respeito a todas as instâncias da 

sociedade organizada. Além disso, a universidade tem como missão fomentar, 

construir e disseminar o conhecimento, contribuindo para a formação do cidadão e 

desenvolvimento humano sustentável.

Após apresentar as duas instituições de ensino superior que fazem parte deste 

estudo, as trajetórias pessoais e profissionais dos docentes participantes serão 

retratados no próximo tópico.

4.2 OS PARTICIPANTES E SUAS TRAJETÓRIAS

Os sujeitos da pesquisa são docentes de instituições de ensino superior 

públicas e privadas, com 50 anos de idade ou mais. A análise e discussão dos 

resultados inicia-se com uma breve descrição de cada participante, no que diz respeito 

aos seus dados pessoais, formação, trajetória profissional e rotina de trabalho.

O Respondente R1 tem 56 anos e trabalha na IES privada Alfa. Estudava 

Arquitetura no Rio de Janeiro e veio para o Paraná na década de 1980, quando iniciou 

a docência lecionando matemática e física como professor temporário. Fez vestibular 

para Psicologia em 1983 e trabalhou como psicólogo no Hospital de Clínicas. Durante 

a graduação se interessava por pesquisas e foi convidado para participar do processo 

seletivo da instituição Alfa em 1990 e nela permanece até hoje. Em sua rotina de 

trabalho, R1 possui 25 horas em sala de aula e 15 horas em atividades não letivas. Já 

foi professor homenageado, patrono e paraninfo e considera a instituição como sua 

casa e seus colegas e alunos sua família.

A Respondente R2 trabalha 20 horas na IES pública desde 1995, e foi aluna da 

primeira turma formada em turismo na instituição. A docente tem 59 anos e também
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trabalha em um órgão do Estado voltado ao turismo. Devido ao trabalho nesse órgão, 

a professora é atuante na área em todo o país e busca trazer para os alunos sua 

vivência fora da universidade.

A Respondente R3 tem 54 anos e, atualmente, atua com a formação 

continuada dos professores da instituição privada Alfa e também na pós-graduação, 

no mestrado e doutorado. A docente possui graduação em informática e realizou o 

mestrado em Educação, pois na época, tinha dois filhos pequenos e se interessava 

pela área, especialmente na elaboração de softwares educativos. O ingresso na 

universidade ocorreu em 1987, onde fez o mestrado. Após encerrar o mestrado, foi 

convidada para fazer o doutorado no Canadá, ficando os 4 anos no exterior com seus 

dois filhos. Quando voltou, lecionava para o curso de Pedagogia e, desde 1995 atua 

somente na pós-graduação.

O Respondente R4 é professor no departamento de Física da IES pública, onde 

trabalha desde 1980 e tem 67 anos de idade. Iniciou a graduação em Física em 1972 

e ainda na graduação começou a dar aulas em cursinhos para vestibulares. Em 1978 

entrou na universidade como professor substituto e em 1980 como efetivo. Em sua 

rotina, o docente chega diariamente antes das 8 horas da manhã, permanecendo até 

às 18 horas. É também vice coordenador do curso e já possui condições de tempo de 

contribuição e idade para se aposentar.

O Respondente R5 possui 61 anos e formou-se em Administração em 1981. 

Trabalhou como professor em universidades estaduais e particulares, além de atuar 

em órgãos do Estado. Passou no concurso da IES pública pesquisada em 2012 e, 

além de dar aula na graduação, também possui cargo de chefia.

O Respondente R6 é professor na área de Comunicação Social da 

universidade privada Alfa, tem 55 anos e ingressou na instituição em 2001. Antes de 

ser docente, trabalhou em empresas de prestação de serviço na área da alimentação 

e em multinacionais. Com 37 anos foi convidado para dar aulas em uma faculdade 

privada, com o intuito de levar aos alunos sua experiência profissional. Começou a 

dar aula também na IES pesquisada Alfa e decidiu sair da primeira faculdade para se 

dedicar exclusivamente à instituição Alfa. Lá, fez o mestrado e doutorado, parte deste 

em Lisboa. Sua rotina de trabalho é intensa, pois, além de dar aula, o Respondente 

R6 supervisiona os estágios dos alunos e atua nos eventos da universidade.

A Respondente R7 é professora na Engenharia Civil da instituição pública 

Gama, onde ingressou em 1998. Com 50 anos, tem cargo de chefia, além de aulas
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na graduação e na pós-graduação. Possui dois filhos e pós-doutorado nos Estados 

Unidos, além de uma rotina intensa devido à família e às responsabilidades de seu 

cargo.

A Respondente R8 tem 53 anos de idade e é servidora da instituição Gama 

desde 2005, atuando na área de Terapia Ocupacional. Após 20 anos no mercado, a 

docente fez o processo seletivo para professor substituto e, logo em seguida para 

efetivo. O motivo de sua saída do mercado de trabalho ocorreu devido ao cansaço em 

atender, em média, por 10 horas diárias e trabalhando em 4 lugares diferentes, além 

dos dois filhos. Neste momento, devido ao cargo de chefia que ocupa, a docente 

passa por um momento de estresse e sobrecarga.

O Respondente R9 é formado em Engenharia Agrônoma e, aos 66 anos, além 

de dar aulas na instituição privada Alfa, também trabalha em um Instituto do Governo 

Estadual voltado à área rural. Devido ao seu grande conhecimento técnico, foi 

convidado a dar aula na universidade em 1995, tendo 20 horas de aula em sala. Nesse 

semestre, o docente tem aulas terça-feira e sexta-feira pela manhã, quarta-feira e 

sexta-feira de noite, além das aulas aos sábados. É uma pessoa ativa e que não quer 

parar de trabalhar, sendo citado como modelo de referência por outros docentes 

entrevistados.

O Respondente R10 era o entrevistado mais velho, com 75 anos de idade. É 

engenheiro agrônomo e economista e trabalha na universidade Alfa desde 1998. No 

início de sua carreira, trabalhou como químico em indústrias multinacionais e depois 

prestou vestibular para Agronomia. Já é aposentado desde 2001 pela Emater e 

quando ingressou na docência, não tinha experiência como professor. Hoje, possui 

15 horas em sala de aula e 11 horas em atividades complementares. Sua aparência 

física não é compatível com sua idade, já que aparenta ser bem mais novo. Durante 

a entrevista comentou sobre suplementos, vitaminas e alimentação saudável que 

possui, além da não utilização do celular -  tudo para manter uma vida saudável, e que 

reflete em sua aparência física e intelectual.

O Respondente R11 é formado em Economia, sendo esta a área em que atua 

na docência. Ingressou na universidade privada Alfa em 2000, onde trabalha 20 horas 

na semana. Também é funcionário público desde 1995 e, após o estágio probatório, 

foi liberado para fazer o mestrado e, posteriormente, o doutorado. Quando terminou o 

mestrado, havia uma grande demanda no mercado de trabalho por professores com 

mestrado e escolheu a instituição Alfa para trabalhar juntamente com o serviço
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público. Em sua rotina, trabalha no serviço público pela manhã e de tarde e de noite 

na universidade. Pelo fato da pós-graduação exigir 40 horas na semana, o 

respondente não pode atuar nessa área, fato que não o agrada.

A Respondente R12 tem 50 anos e é formada em Farmácia, atuando na 

universidade pública desde 1997. Assim que terminou a graduação trabalhou em uma 

multinacional por dois anos e percebeu que não tinha perfil para a área da indústria. 

Pediu demissão e fez o mestrado e doutorado, parte deste no Canadá. Ao retornar do 

doutorado sanduíche fez o processo seletivo na instituição e, no último ano do 

doutorado já estava dando aulas e casada, sendo esta uma época conturbada. Logo 

após o término do doutorado, ficou viúva, fato que a abalou emocionalmente, fazendo 

do trabalho seu foco e paixão.

Finalmente, a Respondente R13 trabalha na instituição privada Alfa desde 2014 

na área da Biologia, Agronomia e Engenharia Florestal. Com 57 anos, atua em regime 

parcial, com 22 horas de aula na semana. Antes de começar a dar aulas, trabalhou 

em multinacionais e prestava consultorias. Sempre quis dar aulas e fez o mestrado e 

doutorado ao mesmo tempo que trabalhava. Quando saiu de seu último emprego, foi 

convidada a dar aula na universidade e também possui sua empresa de consultoria. 

Suas aulas são diárias, inclusive aos sábados e em períodos diferentes, o que, para 

ela, é uma rotina exaustiva.

Ressalta-se que, para manter o sigilo na identificação dos respondentes, os 

nomes citados nas falas dos entrevistados foram alterados.

4.3 OLHARES SOBRE O ENVELHECIMENTO

Nessa etapa, serão analisadas as percepções que os docentes possuem sobre 

o envelhecimento, diante do olhar subjetivo de cada um. Além disso, também serão 

discutidos os significados da idade e se existem estereótipos, tanto positivos quanto 

negativos relacionados à idade e seus preconceitos.

4.3.1 Percepção sobre o envelhecimento

Quando os docentes foram questionados sobre a percepção do 

envelhecimento, sua identificação com o processo e o momento em que, para eles, o 

processo iniciou, os docentes afirmam que o principal indicativo do começo do



127

processo ocorre diante das alterações físicas e biológicas. De acordo com Henrard 

(1996) o aspecto biológico do envelhecimento apresenta-se por meio de sinais de um 

enfraquecimento progressivo e natural, conforme comentam os respondentes R1, R2, 

R3, R6 e R12:

Primeiro tive que pintar os cabelos e segundo subir as escadas sem correr. 
Quando eu cheguei aqui subia e descia as escadas correndo. Agora eu 
prefiro não correr tenho medo de me quebrar e posso ficar muito cansado e 
ofegante (R1).

Estou me percebendo envelhecendo agora. Você começa a fazer uma 
viagem, a gente tem aqui que subir muitas escadas porque o elevador não 
tem manutenção então fica aquela coisa (...) a gente acaba tendo que ver que 
realmente, as coisas que não te cansavam, eu não consigo dar aula sentada, 
então, você já vê que tem que ter algumas coisas mais direcionadas. Eu me 
percebo mesmo agora né, que eu estou entrando para uma fase de 
envelhecimento, até então não tinha me percebido, mas agora sim (R2).

Já, nossa! Eu fazia tanta coisa antes e faço menos. Cabelo, queda de cabelo, 
isso é um princípio físico do envelhecimento. Antes eu sabia de cor o nome 
de todos os alunos, facilmente. Hoje eu confundo bastante. Hoje a fixação da 
leitura precisa ser mais sistematizada, então eu tenho o hábito de escrever 
as coisas que eu falo, para a construção ficar bem, quando eu percebo que 
eu tenho que explicar com mais exatidão eu vou para o quadro (R6).

Ah, percebi, lógico, com certeza, com certeza. Físico né...o rosto enrugado, 
engordando, o cabelo ficando branco (R12).

Às vezes a gente olha pro espelho e a gente vê alguma coisinha diferente 
né...um sinalzinho aqui, outro ali...mas é engraçado, isso não faz parte...eu 
acho que eu não me importo com isso. Eu acho que isso não tem significado 
na minha vida, assim, alguma coisa que me puxa, não...eu acho que eu estou 
sabendo lidar. A única coisa é que eu preciso me cuidar, isso sim. O corpo já 
não responde da maneira como deveria né...não é só a mente que tem que 
estar super ativa e tudo mais, mas mesmo assim, você tem que estar 
saudável para que sua mente também fique saudável, não é verdade? (R13).

Eu tenho uma plena percepção do envelhecimento físico e a absoluta certeza 
do meu envelhecimento intelectual, eu separo muito bem, muito bem isso, eu 
vejo que tem lá meu cabelinho branco, né, a minha resposta a exercício já 
não é mais a mesma, etc e tal, então eu me vejo envelhecendo sim (R9).

Diante dos relatos, é possível compreender que o envelhecimento, para os 

entrevistados, é acompanhado por alterações na aparência e no comportamento 

(BIRREN; BENGSTON, 1988). Além disso, o aspecto biológico do envelhecimento 

também afeta o exercício da profissão docente, já que, conforme relata o entrevistado 

R6, devido ao envelhecimento biológico, é preciso sistematizar a aula. Por isso, é 

preciso que haja um cuidado das instituições no desenvolvimento profissional 

contínuo dos professores mais velhos, além do planejamento dessa força de trabalho
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(KOOPMAN-BOYDEN; MACDONALD, 2003) para que o envelhecimento biológico 

não impacte no processo de ensino-aprendizagem.

A percepção do envelhecimento também ocorre devido aos papéis sociais que 

passam a desempenhar, como por exemplo, o fato de se tornarem avós ou pela 

mudança no relacionamento com os filhos que cresceram, conforme os relatos das 

entrevistas R3 e R7:

Ah, sim, estou ficando velhinha, afinal, sou avó. É a melhor parte! (R3).

Às vezes quando eu vou para a academia de manhã, meu personal quer que 
eu faça aqueles exercícios que eu falo para ele que é de exercício de menino 
jogador de futebol, aí eu falo, "você esquece que eu já sou uma avó?”, não 
preciso fazer esses exercícios! (R3).

Olha, eu vou ser bem sincera para você, de uns cinco anos para cá, começou 
a cair a ficha que o tempo passou. Até os 45 anos ainda não tinha caído 
aquela ficha, meus filhos ainda eram pequenos. Agora já estou vendo meu 
filho mais velho já como um homem, e isso para a mulher, para a mãe, é uma 
coisa legal, linda, maravilhosa, mas é diferente, estranha. Tipo, passou o 
tempo mesmo! (R7).

Segundo Birren e Bengston (1988), o envelhecimento começa em diferentes 

momentos e com velocidades que variam, sendo acompanhado por mudanças dos 

papéis sociais que os indivíduos exercem. Nesse sentido, exercer o papel de avó ou 

compreender que os filhos são adultos indicam a fase do processo de envelhecimento 

devido às mudanças sociais que caracterizam esse momento (HAMILTON, 2002).

Entretanto, para alguns entrevistados, existe o envelhecimento físico, mas ele 

não interfere no intelectual, pois para os docentes, existe uma diferença entre o 

envelhecimento biológico, que apresenta singularidades no corpo (BEAVOIR, 1976) e 

o envelhecimento intelectual. No estudo de Lüdorf e Ortega (2013), os autores 

também identificaram que professores de educação física percebem a dicotomia 

corpo e mente, pois a mente continua nova e produtiva, contudo o corpo, ou seja, a 

parte física é que demonstra sinais do envelhecer.

Assim, existem docentes que não se identificam com o processo de 

envelhecimento, já que para eles só o fato do envelhecimento biológico não é 

suficiente para considerarem que já estão envelhecendo. O corpo, então, sente os 

efeitos do envelhecimento fisicamente, mas não intelectualmente, conforme os relatos 

dos professores R11, R3, R8, R9 e R6:



129

Muda a questão física, cansa mais rápido, esse é o problema. 
Intelectualmente fica melhor, fica mais experiente né, mas na questão física 
fica pior, bem pior (R11).

Então assim, você sente, você percebe, mas por um lado, eu olho no espelho 
né e eu acho que tá tudo igual. (...) eu tenho uma amiga muito próxima, a 
gente é amiga desde os 13 anos e eu olho para ela e ela é tão igual, ela não 
mudou, mas eu olho outras pessoas que eu não vejo faz tempo, eu falo, 
nossa, você viu como fulano de tal está velho! E minha amiga fala, olha no 
espelho, nós duas também! (R3).

Eu acho que talvez a minha profissão, ela seja mais tranquila no sentido de 
que o corpo aqui é uma coisa que tem que tomar cuidado, senão você não 
mexe ele, né. Então, como a gente usa muito a cabeça, então a gente não 
está velho, a gente tá produzindo coisa nova pro mundo, então como é que 
você vai se achar velho? Não tem como, né. Então eu acho que o meu corpo 
quando eu preciso dele de uma forma mais ativa, ele tem uma idade e minha 
cabeça tem outra, né (R8).

Mas não me percebo como velho nem como idoso porque não consigo sentir 
absolutamente diferença nenhuma, nem em motivação, nem em capacidade, 
pelo contrário, eu acho que eu estou cada vez mais motivado. Sei que estou 
envelhecendo porque tem dia que acordo cansado, fisicamente, uma coisa 
que não me acontecia. Às vezes vou até mais tarde e de manhã você tá 
cansado e até o cansaço passar, pra adrenalina subir, o tempo é mais longo, 
esse cansaço passava mais rápido, então isso te dá um sintoma de 
envelhecimento, né (R9).

Talvez assim, não necessariamente a idade fisiológica é a mesma idade 
mental, então eu tenho uma percepção de que a gente tem que tomar cuidado 
para não achar que porque eu cheguei aqui aos 60 eu sou velho por causa 
de questões fisiológicas. Está aqui no mental. Eu posso estar com fisiológico 
de 60, mas na mente com 45, também não vou ser criança, porque a gente 
tem experiências né, então eu tenho uma percepção de que a relação, às 
vezes é uma relação mais mental (R6).

Segundo Lavallière et al. (2016), conforme as pessoas envelhecem, a perda de 

força física e resistência indicam declínios potenciais na capacidade física, porém o 

desempenho cognitivo geralmente não apresenta diminuições acentuadas até depois 

dos 70 anos de idade. Essa "não-percepção” do envelhecimento está muito ligada ao 

tipo de trabalho que os docentes exercem, pois, o cansaço está atrelado à atuação 

profissional (LÜDORF; ORTEGA, 2013). Assim, pelo fato de não ser uma atividade 

que utiliza a força física, alguns entrevistados não se identificam com o processo de 

envelhecimento.

Além disso, para os docentes R4, R7 e R9, não houve até o momento a 

percepção do envelhecimento:

De repente eu vi que tinha passado tanto tempo! Às vezes eu fico pensando 
que eu não lembro...caramba, passaram 40 e tantos anos que eu dou aula 
aqui! O que eu fiz em determinado período? É como se tivesse uma lacuna,
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é como se tivesse o ingresso, a parte de agora e como se no meio a gente 
não lembra que passou por todas aquelas etapas, talvez eu estivesse tão 
envolvido com o trabalho que não criou uma memória para o futuro, para 
lembrar dela no futuro (R4).

Sabe que algum tempo atrás eu falei, caramba já passou tanto tempo assim? 
Né...se você for ver da década de 70 até agora, já estou com quase 50 anos 
(de docência). Eu entrei na universidade como aluno em 1972, então já é 
muito tempo aqui. Eu me sinto totalmente em casa aqui na universidade, 
tenho muitos amigos, conheço pessoas de várias unidades, eu trabalhei 
muitos anos (...) então às vezes eu não percebo que passou tanto tempo, 
então eu vou envelhecendo sem perceber, então eu me sinto muito bem aqui 
(R4).

Envelhecer em idade não quer dizer envelhecer em cabeça, em raciocínio, 
então hoje eu não me sinto envelhecida, não. Assim, no trabalho em si, muito 
pelo contrário, à medida que fui pegando idade fui me tornando mais 
experiente e mais atuante no meu trabalho, então isso não é envelhecer no 
trabalho, para mim não é envelhecer. Ao contrário, você envelhece na idade 
mas você acaba ficando cada vez mais produtiva, mais envolvida com o 
trabalho (R7).

Olha, eu comparo assim, eu não me sinto envelhecendo no trabalho. Esse 
ano passado eu fiz uma especialização e duas atualizações, eu estou 
estudando, eu estou crescendo intelectualmente, eu estou no auge, eu estou 
na minha melhor fase intelectual. Então eu não estou envelhecendo. O corpo 
pode estar, mas eu não. E mesmo assim, né, o corpo tá bem, graças a Deus, 
porque você se mantém ágil, ativo, então eu não me sinto envelhecendo. Eu 
vou me sentir envelhecendo o dia que minha qualidade intelectual cair. 
Enquanto eu tiver vontade de estudar e ter necessidade de estudar, de 
aprender, eu não diria que eu estou envelhecendo não. Até porque nem 
cansado eu me sinto, mas eu sei as limitações da minha idade, eu tenho 
perfeita noção disso, é claro que o corpo já não responde da mesma maneira, 
mas mesmo assim, nas práticas eu sou o primeiro a descer do ônibus e o 
primeiro a estar em cima do barranco (R9).

Por ser um fenômeno subjetivo (SETTERSTEN; GODLEWSKI, 2016), o 

envelhecimento, muitas vezes, não é percebido pelos docentes. Esse fato ocorre por 

existir a associação do ato de envelhecer com estereótipos negativos, como a baixa 

produtividade. A discrepância entre a idade real e subjetiva dos indivíduos é um 

mecanismo de negação ou defesa com o intuito de dissociar sua identidade dos 

estereótipos impostos pela sociedade (BATISTONI; NAMBA, 2010).

Dessa forma, por estarem ativos, produzindo, estudando e se aperfeiçoando 

no trabalho, os docentes afirmam que não percebem o envelhecimento devido à 

normalidade nas funções intelectuais, sendo os problemas físicos os principais 

apontadores do envelhecimento.

Além disso, de acordo com os relatos, a rotina do trabalho com a execução das 

mesmas atividades e o alto envolvimento com o trabalho faz com que os docentes 

não percebam o envelhecimento. Nesse caso, o trabalho simboliza uma forma de
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realização da própria vida (LIMA; HELAL, 2013) e uma forma de dar sentido à vida, 

pois para que haja sentido na vida, é necessário que o ser humano encontre 

realização no seu trabalho (ANTUNES, 1999).

Assim, conforme mencionado no referencial teórico-empírico, quando os 

indivíduos percebem que possuem uma idade inferior à idade cronológica, costumam 

ser mais saudáveis e com mais disposição física e mental do que aqueles que 

percebem a idade como superior à idade cronológica (UOTINEN; RANTANEN; 

SUUTAMA, 2005).

Houve também relatos de docentes que afirmaram que o momento da 

percepção do envelhecimento ocorreu em uma idade específica. Nesse sentido, a 

idade pode ser compreendida como duração, pois estima o tempo de um papel, de 

um evento ou entre experiências (SETTERSTEN; GODLEWSKI, 2016). Para os 

entrevistados R12, R11 e R1 esse momento da percepção do envelhecimento ocorreu 

antes dos 60 anos de idade, considerado, pela legislação, a idade do idoso. Já o 

respondente R2 percebeu o envelhecimento aos 60 anos de idade devido às 

vantagens que começou a ter por ser idoso.

(... ) quando eu fiz 40 anos, foi bem característico, foi quando eu estava 
voltando do pós-doutorado, então eu voltei mais madura e o físico também 
diferente, mais gordinha, cabelo bem mais branco, né, o rosto já mais caído, 
então eu acho que foi um marco assim pra mim os 40 anos (R12).

Ah, quando eu fiz 40...quando eu fiz 50, eu me toquei. É, eu sei que 50 anos 
é novo né, mas quando você chega no 50 acende o alerta, dá uma diferença. 
Eu vejo meus colegas que tem 30 e poucos anos, eles não têm esse alerta, 
o pessoal nem pensa no futuro, na aposentadoria, essas questões. Mas 
quando chega nos 50 começa a pensar. Todos que tem em média 50, 55 já 
pensam nisso, mas os que tem menos de 50 não pensam (R11).

Ah aos 55, um ano atrás talvez quando a minha glicose ficou alta e minha 
pressão ficou alta. Antes eu não me percebia e as pessoas também não me 
veem pela maneira de eu me vestir, os lugares aonde eu ando, pelas histórias 
que eu conto ainda como uma pessoa velha, eu acho (R1).

Eu estou me identificando, não tinha essa identificação, mas daí na hora que 
você vê que você está fazendo 60 anos daqui a pouco, daí você começa a 
ver né, todas as coisas que você já tem direito, a questão preferencial, então 
eu acho que é uma coisa que, né, eu não me identificava, mas agora com a 
proximidade, eu vejo que não tem outra saída, que você tem que fazer com 
que isso seja da melhor forma possível (R2).

O envelhecimento, conforme os relatos, inicia-se em diferentes momentos e 

com velocidades que variam nos indivíduos (BIRREN; BENGSTON, 1988). Fatores



132

como a aparência, problemas de saúde e o modo como a sociedade passou a tratar 

os entrevistados foram os principais nessa percepção específica da idade.

Pelo fato da idade cronológica ser uma abstração, cada indivíduo pode 

apresentar formas diferenciadas de acreditar em seu próprio tempo (MONTEIRO,

2005). De acordo com Beauvoir (1976), para alguns o envelhecimento se inicia aos 

40 anos e para outros, aos 80, sendo, portanto, um fenômeno que depende do 

contexto social e dos valores pregados pela sociedade.

Entretanto, ressalta-se que, para autores como Cau- Bareille (2014), Fontoura 

e Piccinini (2012), Sato et al. (2017), Cepellos e Tonelli (2017) é a partir dos 50 anos 

de idade que declínios ligados ao envelhecimento podem causar dificuldades no 

trabalho, sendo também um momento social no qual se inicia o processo de 

envelhecimento.

4.3.2 Significado da idade

A idade cronológica, de acordo com Néri (2007), indica as mudanças que 

ocorreram em um determinado momento do ciclo de vida de um indivíduo. Os 

docentes R4 e R5 relatam que o significado da idade para eles, era de um marco, ou 

seja, uma fase, um momento de um período da vida:

Bom, de vez em quando a gente cai num comparativo, a gente lembra quando 
a gente era jovem e o pai tinha uma idade de 70 anos, às vezes o pai com 60 
anos e a gente julgava que era um velho. Então a idade significa um marco, 
né. A cada marco, eu por exemplo, de 40 a 50 anos, para mim é como se 
tivesse uma lacuna, foi tão rápido, assim, passou que foi uma lacuna. Não sei 
se foi dedicação muito grande ao trabalho, mas dos 50 aos 60 eu acompanhei 
mais. Dos 60 aos 67 eu acompanho, então eu acho que a idade, à medida 
que ela vai passando, a gente passa a pensar mais nela, antes eu não 
pensava nela, a gente pensa mais nela né, mas eu ainda me sinto assim, eu 
digo, puxa, meu pai com 67 anos ele era um velho! Meu avô era um velho! E 
eu não me considero um velho! (R4).

Minha idade significa um marco, tem uma coisa que eu sempre falei, eu acho 
que a genética da minha família permite isso, eu sempre brinco que se eu 
sair antes dos 100, eu vou sair contrariado da vida, porque assim, meu pai 
faleceu com 89 anos e minha mãe já está com 92 e meus avós também 
viveram bastante, tenho tios, e outro dia eu estava fazendo as contas e minha 
mãe está com 92, meu pai com 89, então na média eles já viveram 90 anos, 
na média dos dois, então como eu estou com 60 eu ainda tenho ainda pelo 
menos mais um terço do que eu já vivi(...) então a idade permite isso né? (...) 
Mas ter 61 anos significa que eu cheguei nos dois terços daquilo que eu estou 
querendo, na verdade pouco menos dos dois terços, não completei ainda, os 
dois terços vão ser com 66 anos, mas tem muito caminho (R5).
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De acordo com a fala dos entrevistados, a idade como um marco está ligada à 

construção social de fases da vida, identificadas por períodos que organizam os 

momentos de início e fim (SETTERSTEN; GODLEWSKI, 2016).

A idade também se expressa por meio do processo de socialização, já que 

existe um aspecto cumulativo dos diversos conhecimentos necessários para o 

exercício de papéis sociais em uma progressão etária (DEBERT, 2004). Por isso, a 

idade significa saber lidar com situações que no passado eram difíceis de serem 

conduzidas, tempo vivido, amadurecimento e realizações, conforme comentam os 

participantes R6, R8 e R12:

Primeiro que eu gosto de comemorar meu aniversário, então, uma semana 
ou duas antes, eu faço todos lembrar que eu vou fazer aniversário e eu gosto 
de comemorar. Então isso não me incomoda, percebo assim que a idade é 
favorável porque você passa a ser mais tranquilo e menos ansioso, você se 
vira melhor com as coisas e também tem as limitações naturais e você tem 
que se adequar a essas limitações (R6).

A idade significa tempo vivido e, nossa, eu sou muito grata a esses 53 anos, 
mas também, às vezes eu fico pensando que isso significa que, bom, não sei 
se eu tenho mais 53 para ficar aqui. Significa tempo vivido e eu fico bem feliz 
porque a minha reflexão, assim, é de que foram bem vividos. Sou muito feliz 
com a idade que tenho, eu queria que todos chegassem aos 53 como eu 
cheguei. E quero melhorar mais ainda, né, foi o que o médico me falou hoje. 
Porque eu falei né, que faz quatro meses assim, que enfim, eu venho parando 
as coisas e vejo que meu corpo realmente, muito rápido ele perdeu massa, 
coisa assim, ele falou: olha, não é tão rápido mas você vai recuperar e pode 
ficar melhor ainda, e é bem isso. Eu acho que a gente tem esse corpo humano 
maravilhoso, que Meu Deus, é só cuidar dele que ele vai longe, vai longe 
(R8).

Então assim, ah, tenho vontade de conhecer tal lugar. Então ok, vamos nos 
preparar e nas férias vamos conhecer tal lugar. A condição financeira é boa, 
eu tenho bastante saúde, minha vida emocional está boa, então, eu acho que 
cada dia é melhor do que o anterior. Não voltaria um dia atrás na minha vida, 
porque está cada vez melhor. Os 30 foram ótimos, 40 foi ótimo e agora os 50 
estão melhores ainda, com certeza (R12).

Outro significado da idade para os entrevistados diz respeito à experiência e 

sabedoria adquiridas com o passar do tempo, além do autoconhecimento. Há, 

portanto, um aspecto positivo no significado da idade, de gratidão e de reflexão sobre 

as escolhas da vida, que também reflete na prática da docência, conforme os relatos 

dos respondentes R2, R3, R11 e R13:

Eu acho que a idade significa a experiencia, você saber mais o que você quer, 
você dar importância para as coisas que realmente tem importância, né. Eu 
acho que eu estou cada vez mais light assim, de você saber, vamos dizer,
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teu valor e não se importar se os outros sabem ou não, o importante é você 
saber então assim, eu acho que você começa a se importar mais com você, 
saber quem que você é, de não ter inseguranças, mais nesse sentido (R2).

Eu acho que estou ficando mais sábia, eu reflito mais, eu penso duas vezes, 
eu respiro para falar, ainda não como deveria, entendeu? Mas eu acho que 
eu sou uma pessoa bem melhor, eu acho que para mim, é isso. A idade para 
mim só me faz, eu me sinto melhor, assim melhor nesse sentido, e como eu 
não tenho nenhuma limitação, física ou nada assim, né, físico, então eu acho 
que se você fala assim: o que você sente que está pior? Eu falo: não consigo 
dizer, porque para mim só está melhor (R3).

Ah, pra mim, no caso profissional é o ganho de experiência. Ter experiencia, 
traquejo, né, na área profissional é muito melhor. Se eu soubesse o que sei 
hoje há 20 anos atrás, eu estava feito! Porque a experiencia ajuda bastante 
né. (...) é uma coisa positiva, porque para minha profissão de professor é 
positivo, mas se fosse outra profissão mais física, seria negativo (R11).

Ai, muita experiência, e eu sou muito grata, sabe, pela vida. Por todas as 
pessoas que eu conheço, sou grata por você hoje, me fez pensar em uma 
porção de coisas, me provocou uma porção de coisas, por exemplo, eu vou 
procurar conhecer um pouco mais sobre esse assunto aqui na própria 
instituição, porque até o momento eu nunca tinha pensado nisso. Então eu 
tenho uma gratidão muito grande pela vida, por tudo o que me acontece, pela 
minha família, pelos meus amigos, que são muitos durante todos esses anos. 
Então a minha idade me trouxe até hoje só coisas boas, de vivência, 
convivência, subidas e descidas, caminhos mal traçados, de repente, você 
pega e volta e pega um outro caminho, né...escolhas, muitas vezes mal feitas, 
mas com tempo suficiente para voltar. Hoje as escolhas têm que ser muito 
mais acertadas, hoje já não temos mais, talvez essa coisa de liberdade, de 
ser livre, de um pouco aventureira, e tudo mais, foi porque sempre achei que 
tive tempo de retornar. Com o passar do tempo, você vai sentindo que você 
tem que cada vez mais fazer escolhas melhores, entendeu? (R13).

De acordo com os relatos dos respondentes, a experiência adquirida com a 

idade traz ampliação do autoconhecimento de cada um, além da sabedoria que reflete 

na vida profissional, assim como pessoal, por meio de escolhas assertivas baseadas 

na experiência. A idade, então, é compreendida como o total de experiências de vida 

ao longo do tempo (GRESS; BAHR, 1984).

Existe também o significado da idade relacionado ao término de um ciclo e 

valorização da vida, conforme o relato do respondente R9:

Bom, a idade significa uma coisa que eu tenho muita consciência que eu 
estou terminando minha missão. Idade é término de missão. Eu estou 
chegando mais perto do fim, não sei quando vai cessar, mas estou mais perto 
do fim. Mas eu sempre tive muito claro que tudo tem começo, meio e fim. Que 
tudo é meta, né. Minha meta é viver bem até quando der pra viver bem, mas 
a idade vai mostrando que você está chegando no limite, quer dizer, me resta 
pouco tempo a mais pra viver, ao mesmo tempo é uma percepção boa, 
porque te faz valorizar mais cada momento de vida. Te faz valorizar mais, tem 
que aproveitar, não posso perder a vida, não posso perder tempo de vida e 
não é perder tempo tendo pressa, é perder tempo deixando de fazer coisas. 
Não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer muito, tenho que produzir muito, 
tenho que continuar gerando coisas que me dão prazer, então essa
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percepção da idade, o significado dela é fim de ciclo mesmo! Fim de ciclo,
mas como o mundo é cíclico, não tem outra forma de encarar. Não me
assusta, não me afoba, não me dá medo, não me dá ansiedade, até porque 
a gente não tem pressa de chegar lá (R9).

Considerar a idade como o término de um ciclo ressalta a ideia de que o 

envelhecimento consiste em um processo, ou seja, não é algo estático e sim um 

sistema instável (BEAUVOIR, 1976) e que chega perto do fim pelo processo natural

da vida, com o acúmulo dos anos vividos e demarcados pela idade.

Após as diferentes concepções referentes à idade, a seguir serão discutidos os 

estereótipos e preconceitos relacionados à idade.

4.3.3 Estereótipos e preconceitos

Os estereótipos surgem e se manifestam por meio da segregação daquilo ou 

daqueles que os indivíduos não conhecem ou não estão familiarizados (LOTH; 

SILVEIRA, 2014). Quando relacionados à idade, os estereótipos moldam as 

interações sociais, pois imagens comuns sobre as características físicas, psicológicas 

e sociais das pessoas mais velhas afetam as expectativas das pessoas envolvidas 

nesse relacionamento (SETTERSTEN; GODLEWSKI, 2016).

Assim, os estereótipos identificados na fala dos entrevistados surgiam dos 

próprios participantes, ou seja, os estereótipos da idade eram percebidos por eles de 

acordo com as atitudes da instituição ou dos outros, assim como eram estereótipos 

que eles mesmos tinham sobre a idade. De acordo com Monteiro (2005), ser velho 

reflete a opinião do outro, por meio do julgamento do corpo -  com rugas e cabelos 

brancos -  e também pelos atributos estigmatizantes que surgem da personalidade, 

papel social, econômico e cultural dos mais velhos.

Dessa forma, o estereótipo positivo relacionado ao envelhecimento dos 

docentes é o de que quanto mais velho for o professor, mais conhecimento possui, 

conforme a fala do docente R11:

(...) como eu digo, se você vai procurar um advogado, se você quer um bom, 
você vai procurar alguém mais velho, né. Se quiser um médico, você vai 
procurar um médico mais velho, se quiser um professor, mais velho! Ninguém 
quer advogado novo e professor é a mesma coisa (R11).

É, os novos têm respeito, mas os alunos respeitam mais os mais velhos, eles 
gostam mais, por exemplo, em orientação, eles gostam dos mais velhos,
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porque eles sabem que os mais velhos têm mais experiencia né, então eles 
querem os mais velhos (R11).

Nesse caso, o estereótipo é positivo, no sentido de que valoriza a experiência 

e maturidade profissional com mais idade (LOTH; SILVEIRA, 2014), como se somente 

profissionais mais velhos, inclusive docentes, fossem capacitados e possuíssem mais 

sabedoria que os mais novos. Na pesquisa de Torres et al. (2015), os autores também 

afirmam que o envelhecimento se caracteriza por estereótipos positivos, como 

experiência e sabedoria corroborando os achados desta dissertação. Porém, é 

importante ressaltar que esse é um estereótipo que afeta os trabalhadores mais

jovens, já que a competência e o conhecimento não estão necessariamente

relacionados à maturidade do profissional.

Existem também estereótipos negativos, os quais não excluem os estereótipos 

positivos, tornando a percepção do indivíduo de si mesmo, muitas vezes, paradoxal 

(LOTH; SILVEIRA, 2014). Assim, estereótipos tais como: serem pouco produtivos, 

terem limitações físicas e perderem a paciência com facilidade, foram relatados pelos 

respondentes R3, R12 e R5:

Para mim, existe a ideia de que um doutor velho não produz a mesma coisa 
que um doutor jovem. É fato, eu acho que é quase fato. Em quantidade é
menor, talvez em qualidade, não sei. Mas hoje não está evidente essa
valorização do professor sênior, entendeu? (R3).

É engraçado falar velho, velha, tem que ser uma pessoa de bengala, cabelo 
branco e tal (R12).

(...) por mais que eu veja as ruguinhas assim, eu olho a foto de quando eu 
casei, é diferente, mas eu não consigo ver que eu assim, entrei nesse 
processo de envelhecimento ainda, sabe, porque eu consigo fazer as 
mesmas coisas fisicamente que eu fazia, então eu ainda não consigo pensar. 
Eu acho assim, agora eu tenho mais cabelo branco, antes não tinha, as 
ruguinhas, eu acho que só vou sentir esse processo se eu começar a ter 
dificuldades físicas (R3).

Há uma certa mística que dizem assim, olha, conforme a gente vai 
envelhecendo, a gente vai perdendo a paciência pra trabalhar com aluno de 
graduação. Essa é uma ideia corrente no mundo da docência, porque 
supostamente você está numa fase em que você está buscando muito mais 
refletir sobre coisas, elaborar coisas, vamos dizer assim, mais conceituais na 
sua cabeça nessa fase da vida e os alunos de graduação querem coisas 
práticas, né. É muito difícil, mas essa questão é resolvida pra mim, eu resolvi 
dessa forma, olho o aluno como protagonista (R5).
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Essas são características pré-concebidas dos docentes no processo de 

envelhecimento e, segundo a literatura, não condiz com a realidade de muitos 

indivíduos que estão passando por esse momento.

De acordo com Kyvik e Olsen (2008), a idade não está relacionada à baixa 

produtividade, derrubando afirmações comuns de que o envelhecimento tem efeitos 

negativos no desempenho acadêmico. Para Rogers e colegas (2011), os 

trabalhadores mais velhos possuem as menores taxas de absenteísmo, contribuem 

para uma rotatividade menor e interagem melhor com os pares. Além disso, no estudo 

de Austen et al. (2016), os pesquisadores concluíram que a capacidade de trabalho 

pode permanecer alta após os 50 anos de idade. Em complemento, para os docentes, 

o trabalho em idade avançada permite que se mantenham produtivos, além de 

proporcionar-lhes o bem-estar físico (NASCIMENTO et al., 2016).

A discriminação e intolerância relacionadas à idade, ou seja, o ageísmo 

(BUTLER, 1969) também foram relatados nas falas dos docentes entrevistados. O 

preconceito não afetou diretamente os participantes da pesquisa, mas são 

preconceitos que já foram observados no outro ou feito por outros. Por isso, o etarismo 

pode ocorrer de forma pessoal, ou seja, nas atitudes e crenças particulares que 

discriminam as pessoas mais velhas; de maneira institucional, no qual as normas, 

práticas, missões e valores apresentam preconceitos aos grupos e pessoas com mais 

idade, sendo intencional ou não (DENNIS; THOMAS, 2007). As formas de 

preconceitos estão separadas por categorias.

(1) Preconceito por acreditar que o docente está ultrapassado.

Eu acho que a discriminação está nos próprios professores, de achar que os 
outros estão ultrapassados, não que eu tenho sentido isso, mas eu vejo aqui 
no nosso curso que existe esta divisão. Então tem a turma mais nova e a 
turma mais velha, então eu acho que é entre os próprios professores e não a 
universidade (R2).

Eu percebo, eu e minha doutoranda, eu tenho uma doutoranda que ela é mais 
velha que eu, tem 60 anos, e ai no Centro de Aperfeiçoamento dos 
professores, os outros docentes são todos de 40 anos para baixo. E tem a 
coordenadora hoje, ela tem acho que tem 30 anos e ela é da Medicina. Mas 
ela trabalha com metodologias ativas, enfim, e é muito engraçado porque 
quando eu falo alguma coisa, eu já sinto olhar assim: ah lá vem a velhinha 
falando, entendeu? (R3).

Eu com 55 anos e acho que estou no auge. Agora os colegas de 70, eu já 
percebo que os alunos tratam diferente, eu percebo. Porque não é uma 
percepção positiva, entendeu? Eu acho que é negativo, porque eles, 
principalmente se eles dão aula na graduação. No mestrado e doutorado eu
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acho que a idade pode até ser um sinônimo de sabedoria, mas na graduação 
a idade tem sinônimo de estar ultrapassado (...) (R3).

Não, eu não sinto. Se existe eu passo batido, eu até hoje nunca senti nenhum 
tipo de atitude preconceituosa com relação à minha idade. Também não 
tenho nenhum benefício. Eu sinto assim, que está havendo uma renovação 
muito grande de coordenadores, de gestores mais novos, mais jovens. Então, 
atualmente houve assim uma mudança de coordenadores e nós estamos 
sentindo que eles estão renovando (...). Então eu estou sentindo essa 
tendência de professores mais novos, mais jovens como gestores (R13).

Conforme a fala dos entrevistados, o preconceito do outro em relação ao 

profissional de mais idade está associado à ideia de que trabalhadores mais velhos 

não acompanham as mudanças no ambiente organizacional. Especialmente na área 

educacional, a respondente R3 comenta que na pós-graduação o professor com mais 

idade é visto como detentor de sabedoria e conhecimento, já na graduação é 

subjugado como ultrapassado. Além disso, na instituição privada Alfa, está havendo 

uma mudança dos gestores, por meio da saída de gestores mais velhos por 

profissionais mais novos.

De acordo com Goldani (2010), no contexto organizacional, o preconceito está 

presente, especialmente quando trabalhadores mais velhos não são contratados ou 

são despedidos devido aos estereótipos negativos nas empresas, famílias, órgãos 

públicos e mídia, influenciando instituições e indivíduos.

Nos casos relatados anteriormente, destaca-se uma visão de que os jovens 

são intelectualmente mais capazes e produtivos do que o trabalhador mais velho, 

porém a idade é apenas um dos fatores de exclusão desses trabalhadores mais 

velhos. Conforme apresentado na fundamentação teórico-empírica, além da idade, a 

falta de capacitação, treinamento e a redução de vagas de trabalhado devido aos 

processos de automatização também impactam na redução do número de 

trabalhadores com mais idade (ZIGER; FILIPIM; BELTRAME, 2017).

(2) Preconceito por não saber utilizar recursos tecnológicos:

Eu vejo assim, os professores são muito bem preparados, mas eu vejo que 
algumas pessoas que não evoluíram, não dominam a tecnologia, essas 
sofrem preconceito. Quem não domina a tecnologia sofre preconceito, 
mesmo que as pessoas não queiram, mas sofrem, elas ficam quase que 
excluídas da vida hoje. Tem gente que não sabe usar um WhatsApp, um 
Facebook, não participam de um grupo, não sabem entrar no sistema, entrar 
no chat e conversar. (...) São os chamados analfabetos digitais e eles 
mesmos começam a ter problemas porque, eu vejo assim alguns casos. Os 
processos hoje são todos digitais e a pessoa não sabe o que fazer, ela entra 
ali e não sabe o que fazer. Você tem que fazer um requerimento, é tudo 
digital, aí a pessoa para ali e tem que pedir ajuda e queira ou não você dá 
aquele olharzinho assim, “tsu-tsu” (balança a cabeça negativamente). Eu
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trabalho com computador desde que tinha o CBM, eu fui programador de 
computador do tempo de perfurar cartão, eu sou engenheiro de software 
também, sou analista, programador, então sempre estive trabalhando com 
isso. Mas teve pessoas que com a idade não evoluíram e quem não evoluiu 
sofre preconceito sim, sofre (R9).

Conforme afirmado por Carvalho (2009), a idade é um dos fatores limitantes 

para que o trabalhador se mantenha ou seja reinserido no mercado de trabalho, 

gerando barreiras para a mão de obra mais velha. Assim, conforme relatado 

anteriormente pelo entrevistado R9, a dificuldade com recursos tecnológicos ou o não 

conhecimento das ferramentas gera preconceitos relacionados à idade, corroborando 

a pesquisa de Cepellos et al. (2013), na qual os estereótipos negativos do 

envelhecimento na visão de gestores abrangiam, dentre outros elementos, a 

dificuldade de adaptação às mudanças e a utilização de novas tecnologias.

(3) Discriminação por parte da sociedade e governo

A idade pesa um pouco na cabeça. Tem que cuidar um pouco porque você 
não pode você se discriminar, entendeu? Você tem que, porque não adianta, 
a sociedade ela discrimina as pessoas, ela discrimina né. Não que eu tenha 
me sentido discriminada, não é por isso, mas a gente observa, por exemplo, 
a partir dos 60 anos está na terceira idade, então quando você está na terceira 
idade você já é uma pessoa já inabilitada a fazer certas coisas? Eu não 
concordo com isso! Isso é uma política do nosso país, é uma política errada, 
que discrimina as pessoas (R7).

Na visão da docente, a política brasileira de determinar a chegada aos 60 anos 

como a fase da terceira idade, faz com que a sociedade discrimine as pessoas que 

estão nessa faixa etária, por considerarem que são indivíduos incapazes. A 

elaboração de leis e normas que indicam a definição de um marco etário para ser 

considerado idoso é controversa. Conforme discutido no referencial teórico-empírico, 

para a OMS, os idosos são pessoas com mais de 65 anos em países em 

desenvolvimento e, em países subdesenvolvidos, com mais de 60 anos.

Além disso, esse pensamento da sociedade e do governo de que a partir dessa 

idade as pessoas são inabilitadas e prejudicam o sistema previdenciário corrobora o 

estudo de Lagacé, Nahon-Serfaty e Laplante (2015), no qual os pesquisadores 

concluem que o governo canadense valoriza os trabalhadores que pretendem 

continuar trabalhando e os que se aposentam são parcialmente responsáveis pelas 

dificuldades econômicas do país. Entretanto, deve-se salientar que, no Brasil, a
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expectativa é de que em 2020, pelo menos 13% da população economicamente ativa 

esteja na terceira idade (SATO et al., 2017).

Deve-se, então, repensar os 60 anos como o início da terceira idade, uma fase 

carregada de preconceitos e estereótipos que não condizem com a realidade.

(4) Preconceito por não aparentar a idade:

Pois é, o problema é esse, ninguém diz que eu tenho a idade que eu tenho. 
E isso pra mim, muitas vezes, é um problema, sabia? Eu vou te dizer que 
pelo fato de eu não parecer a idade que eu tenho, muitas vezes não sou 
valorizada por isso, porque acham que eu sou uma menina, sei lá. Mas eu já 
senti várias vezes isso, então o meu é reverso, o meu é ao contrário, em ser 
levada a sério (R8).

O relato da participante R8 chama atenção pelo fato de que o preconceito não 

ocorre pelo fato de aparentar ser mais velha, mas pelo contrário, ou seja, a docente 

afirma que não é valorizada por não apresentar a idade que tem. Nesse caso, a idade 

é vista como sinônimo de sabedoria e, pessoas que aparentam ser mais novas em 

determinadas situações, especialmente profissionais, são subjugadas como 

incompetentes por não apresentarem sinais de envelhecimento. Entretanto, conforme 

afirma Maurer e Weiss (2010), a idade não é um preditor exclusivo quando se trata de 

experiência e trabalho.

Ainda, deve-se ressaltar que, embora o tempo biográfico, histórico e as 

experiências sejam vistas como perspectivas positivas do curso de vida, é preciso 

considerar o contexto como sua principal base (GEORGE; FERRARO, 2016). Nesse 

sentido, ter conhecimento e sabedoria não implica, necessariamente, ser uma pessoa 

de mais idade, pois tudo depende do contexto no qual esse indivíduo está inserido.

Diante desses relatos sobre preconceitos e estereótipos de docentes no 

processo de envelhecimento, é importante destacar que os aspectos estereotipados 

do envelhecimento podem levar à exclusão de profissionais mais velhos, havendo a 

necessidade de conscientizar a população sobre esse fenômeno (VIEIRA; MELLO- 

CARPES, 2013).

A seguir o Quadro 12 apresenta uma síntese dos principais achados 

relacionados à percepção sobre o envelhecimento; o significado da idade; os 

estereótipos positivos e negativos e os preconceitos pertinentes ao envelhecimento.
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QUADRO 12 -  SÍNTESE DOS OLHARES SOBRE O ENVELHECIMENTO

Percepção sobre o envelhecimento

• Sinais de enfraquecimento 
progressivo e natural;

• Revelada diante dos papéis sociais;
• O corpo envelhece fisicamente, mas 

não intelectualmente;
• Negação da percepção do 

envelhecimento;
• Percepção ocorre em momentos 

diferentes uns dos outros.

Significado da idade

• Construção social de fases da vida;
• Períodos acumulados para exercer 

determinados papéis sociais;
• Saber lidar com situações que no 

passado eram difíceis;
• Tempo vivido;
• Amadurecimento e realizações;
• Sabedoria e experiência;
• Autoconhecimento;
• Término de um ciclo;
• Valorização da vida.

Estereótipos positivos • Quanto mais velho o docente, mais 
conhecimento possui

Estereótipos negativos
• Baixa produtividade;
• Limitações físicas;
• Perda de paciência com facilidade.

Preconceitos

• Acreditar que o docente está 
ultrapassado;

• Não saber utilizar recursos 
tecnológicos;

• Discriminação pelo governo;
• Não aparentar a idade -  parecer mais 

jovem.
FONTE: A autora (2019).

Após compreender as percepções sobre o envelhecimento, a idade e os 

estereótipos e preconceitos que surgem nessa etapa da vida, no próximo tópico serão 

discutidos os temas relacionados ao envelhecimento no trabalho e seus 

desdobramentos.

4.4 ENVELHECIMENTO NO TRABALHO

Para analisar qual o significado do envelhecer no trabalho docente para o 

professor em Instituições de Ensino Superior públicas e privadas, nos próximos 

tópicos serão discutidos o significado do trabalho para os docentes, o trabalho docente 

no ensino superior, o significado do envelhecimento no trabalho docente, os aspectos
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positivos e negativos do envelhecimento no trabalho docente, a saída do mundo do 

trabalho e as motivações para continuar trabalhando.

4.4.1 Significado do trabalho

O trabalho é essencial para o processo de humanização e socialização dos 

indivíduos, já que por meio de suas ações, os seres humanos modificam a natureza 

de acordo com seus interesses e necessidades e se transformam ao mesmo tempo, 

atribuindo sentido e utilidade à vida (ANTUNES, 1999; PAULA et al., 2012). Dessa 

forma, o significado e sentido do trabalho está ligado à vida, já que uma vida dotada 

de sentido inter-relaciona-se com a realização no trabalho (ANTUNES, 1999).

De acordo com os relatos dos entrevistados, houve uma mudança na 

percepção do trabalho, com o passar dos anos. Para os respondentes R1, R3, R4 e 

R9, o trabalho era visto como fonte de sobrevivência, ou seja, seu significado 

relacionava-se exclusivamente à obtenção de ganhos financeiros para conquistar 

bens materiais, conforme as exposições a seguir:

Eu acho que antes o meu trabalho tinha mais o sentido de sobrevivência, de 
pagar as contas no final do mês, de ter um certo conforto econômico. Hoje já 
não tenho mais apenas esta visão. O trabalho hoje é muito mais, ele tem 
muito mais um sentido ontológico. No sentido do ser, o meu ser e o 
trabalhador que eu sou se confundem em uma unidade (R1).

Eu acho que hoje, eu consigo assim, separar o que urgente, o que é 
necessário, entendeu? Quando você é mais jovem, você tem que batalhar, 
você tem que construir sua vida, construir sua vida financeira, profissional 
(R3).

No início da carreira, a gente está construindo coisas, a casa, o carro. Não 
sobrava muito pra viagem. Na época eu dava aula em cursinho né, então eu 
ganhava bem, mas mesmo assim, fazer uma viagem pro exterior, por 
exemplo, era impossível. Bom, mas a gente tá pensando em melhorar a casa, 
equipar a casa, o carro e tudo. Com o passar do tempo, os bens vão já 
fazendo parte da nossa vida aquilo que a gente precisa, aí passa a usar o 
tempo, o dinheiro para outras coisas. Então dentro do trabalho, com o tempo, 
deixamos de ter outras preocupações e a gente se dedica mais ao trabalho. 
Então eu acho que essa evolução é boa, nesse aspecto. Com o passar do 
tempo a gente vê o trabalho de uma maneira mais suave, até porque tem 
disciplinas, tem assuntos que eu nem preciso nem preparar eu já sei de cor, 
né, então passa a exigir menos né. No início não, a gente tem que dedicar 
muito tempo preparando aula, tudo isso (R4).

Porque no começo a gente vê o trabalho só como para subsistência, 
sobrevivência, né, você está em primeiro lugar, você quer consumir, tem as 
suas necessidades. O seu trabalho no começo é uma forma de satisfazer as 
suas necessidades mais básicas e depois você vê que não é só isso. Então 
eu diria assim que, claro, você trabalha pra manter as suas necessidades
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básicas mas você já vê, já ganhei com o tempo, você vai ampliando o 
horizonte do que é o trabalho então muda, muda sim, você vai ampliando e 
você vai vendo que o trabalho não é só suprir necessidades básicas, mas 
suprir outras necessidades. E você começa a ter mais prazer em fazer as 
coisas por essas outras necessidades. Porque você ter o salário e comprar 
teu carro, tua casa é gostoso, mas de repente pra mim, eu sempre digo que 
eu nasci pra dar aula, é uma paixão, é uma paixão mesmo (R9).

De acordo com os relatos dos entrevistados, a percepção do trabalho como 

forma de subsistência no início justifica-se pela necessidade da realização das 

necessidades básicas, como a compra de bens materiais, de conseguir quitar as 

contas e ter um conforto material. Com o passar dos anos, o trabalho passa a se 

confundir com o próprio indivíduo, significando uma forma de suprir outras 

necessidades além da financeira.

Em complemento, se antes o trabalho tinha o significado de um fardo, o 

amadurecimento faz com que haja uma mudança dessa percepção do trabalho que 

agora passa a significar estar vivo, ser sinônimo de prazer, algo além do dinheiro e 

que enfatize a satisfação pessoal.

O amadurecimento faz com que a gente consiga entender melhor as coisas. 
Logo que você começa a trabalhar, às vezes o trabalho pode se tornar um 
fardo para você, se você não gosta muito daquilo, mas porque você só 
enxerga teu trabalho sob uma única óptica né. A hora que você começa a 
amadurecer, você começa a enxergar o entorno daquilo e aí você começa a 
enxergar as oportunidades que podem vir, mas isso é só com o 
amadurecimento, que você consegue enxergar. Então eu estou muito mais 
viva para meu trabalho hoje do que eu estava. Eu entrei faz 20 anos, então 
eu tinha 30 anos, tinha de 29 para 30 anos, eu não tinha meus filhos ainda, 
hoje com toda essa carga que você está vendo, com filhos adolescentes, que 
eu sou mãe também, esposa, eu me sinto muito mais viva para o trabalho do 
que estava antes e muito mais jovem para o trabalho do que eu estava antes, 
entendeu? (R7).

Antes eu achava que o trabalho era uma obrigação, né, quando a gente é 
mais novo você tem que cumprir aquilo lá, tem que fazer aquilo lá. Depois 
que fica mais velho, a gente vai ganhando experiência, você vê que não é só 
obrigação, tem o prazer, a satisfação, tem todas essas outras questões que 
é mais pessoal. E não só o dinheiro porque no começo é mais dinheiro. 
Quando é novo assim, é mais dinheiro, você tem que construir casa, casar, 
tem toda essa parte de dinheiro né. E quando fica mais velho você começa a 
ver que o dinheiro é bom, mas não é só isso, tem que ter a satisfação pessoal 
também (R11).

Os relatos indicam que essa mudança no significado do trabalho permite que 

ele seja compreendido de uma forma de subsistência para algo que dá prazer. Por
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isso, de acordo com Neves et al., (2018), o trabalho faz parte do desenvolvimento da 

identidade, além de possibilitar o sustento, renda e o alcance de objetivos de vida.

Por isso, o trabalho é fundamental nas organizações e na sociedade, já que, 

torna-se a principal forma de ganhar o salário e a base para a construção da 

identidade do trabalhador (ZANELLI; SILVA; SOARES, 2010).

Após compreender as mudanças na percepção do trabalho, hoje, com o 

amadurecimento, os docentes entendem que o trabalho no processo de 

envelhecimento significa: identidade, aprendizagem contínua, ser valorizado, uma 

forma de preencher o tempo, rotina, uma forma de contribuição e uma forma de 

manter-se ativo. É importante destacar que por ser um trabalho intelectual e não braçal 

o significado do trabalho para os docentes é diferente se comparado com 

trabalhadores que utilizam a força física para o trabalho.

De acordo com os respondentes R1, R8 e R10, o significado do trabalho está 

intimamente ligado à identidade desses profissionais, conforme os relatos:

Eu acho que o trabalho na vida adulta é um organizador da vida. Ele faz parte 
da identidade e ele te dá um sentido para a existência. Então eu tenho como 
identidade ser professor, quando eu saio na rua que eu vou ao cinema, 
supermercado eu encontro ex-alunos e eles me reconhecem como “foi o meu 
professor”. Então na minha vida, na minha profissão o trabalho me dá um 
sentido pra eu existir, pra eu acordar de manhã e fazer alguma coisa durante 
o dia e ao mesmo tempo de me dá uma identidade, eu sou um professor (R1).

O papel do trabalho é um fator que nos dá identidade, né. Então ele é muito 
importante nesse sentido de quem eu sou, ao que eu respondo, o que eu 
professo. Então assim, o trabalho é o que ocupa a maior parte da nossa vida 
produtiva, então, hoje, nesse lugar que eu estou, o trabalho ele...eu 
envelheço amadurecendo, é uma coisa louca né, e eu acho que a gente 
acaba parando de trabalhar quando a gente está mais produtivo, no sentido 
de ter um conhecimento mais consistente, mais refletido. Mas eu acho que é 
isso, o trabalho tem esse papel no envelhecimento, de trazer 
amadurecimento, conhecimento, com mais tranquilidade (R8).

Bem, tem um documentário de um cara que deve ter uns 95 anos e ele ensina 
música para as crianças e também ensina escultura, e ele coloca que para 
você viver, você tem que ter cinco coisas: primeiro é o amor, segundo a 
família, terceiro os amigos, quarto o trabalho e quinto um desafio. Então como 
o quarto é o trabalho, o trabalho então faz parte da tua vida de 
envelhecimento, você tem que ter um trabalho, nesse sentido (R10).

O trabalho, então, faz parte da vida dos docentes, pois permite que por meio 

da profissão exista um sentido na vida e singularidades no relacionamento com os 

outros e consigo mesmo (MOREIRA, 2011). Assim, para esses entrevistados, o 

trabalho contribui para o desenvolvimento da identidade, e também possibilita
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demonstrar as ações, habilidades e iniciativas do trabalhador, possibilitando atingir 

metas pessoais, assim como por ser uma fonte de subsistência (NEVES et al., 2018).

Além disso, por fazer parte da identidade profissional de professor, o trabalho 

permite que haja uma aprendizagem contínua do docente, conforme comenta o 

respondente R2:

Eu acho que é justamente esse né, você ver sempre que tem alguma coisa 
pra você aprender. Então se você fica em casa o teu mundo fica meio restrito 
e de repente, se você está num meio universitário, com bastante jovens e 
pessoas que tem uma cabeça diferente, inovadora, faz você também refletir 
e querer acompanhar, então acho que é mais nesse sentido (R2).

O aprendizado contínuo faz parte da vida dos docentes e há uma constante 

busca do relevante e do novo no ofício de professores que estão no processo de 

envelhecimento, que se manifesta por esse movimento de atualização e 

aprendizagem em projetos, em si mesmos e nas lembranças (STANO, 2001).

Diante desse cenário, o docente compreende que por meio do trabalho é 

possível obter valorização e respeito dos colegas e da família, segundo relato da 

docente R3:

Ai para mim eu acho que a valorização que você tem, entendeu, fora de casa 
é muito legal. Eu acho que essa valorização profissional que você tem te dá 
uma energia diferente até para lidar com as coisas de casa. E ai, 
paralelamente, você acaba tendo o respeito da sua família, o respeito não 
que seria diferente, mas são outros olhares, entendeu? (R3).

De acordo com a docente, trabalhar representa ser respeitada e valorizada no 

meio social em que vive. O trabalho, então, conforme descrito na fundamentação 

teórica-empírica, aumenta a sensação de independência, sendo a fonte da 

autorrealização (MARRA et al. 2013) e elemento central na manutenção da 

autoestima, sendo sinônimo de realização da própria vida (LIMA; HELAL, 2013).

Outra característica do trabalho diz respeito ao estabelecimento de uma rotina, 

com o intuito de fazer o que gostam e preenchendo o tempo. Os docentes R13 e R4 

comentam esse significado do trabalho:

(... ) é exatamente você ter uma rotina, ou até a falta de uma rotina porque 
você como docente, você não tem uma rotina. Você tem uma rotina de 
naqueles horários você ter as suas aulas e isso indiscutivelmente tem que ter 
uma disciplina, tanto pra você quanto para seus estudantes. Mas o que é 
legal é que cada turma é uma turma diferente, cada aula é uma aula diferente. 
Eu posso dar a mesma aula de manhã pra uma turma e a noite pra turma da
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noite e elas ocorrem de uma maneira completamente diferente porque as 
pessoas são diferentes, os interlocutores são diferentes. Então eu acho que 
o trabalho nesse processo de envelhecimento ele ajuda demais no nosso 
desenvolvimento, em não querer parar, não querer parar nunca. Então eu 
acho que tem um papel assim, preponderante, é aquela rotina né, de você ter 
uma disciplina diária, mas de você fazer aquilo que gosta e ser feliz, acho que 
isso que é importante (R13).

Eu acho que o trabalho preenche o tempo e a gente não percebe que está 
envelhecendo porque a gente está sempre procurando coisas novas, então 
cada coisa que você faz você se motiva e eu acho que no ambiente 
acadêmico acontece isso, a pessoa está trabalhando num artigo, terminou 
aquilo, ela vai trabalhar com outra coisa, terminou aquilo, vai trabalhar com 
outra (R4).

O trabalho, dessa forma, regula os diversos horários e rotinas do cotidiano, 

como momentos de lazer e repouso. Especialmente na área acadêmica, ter uma rotina

do trabalho facilita o exercício da profissão, já que as atividades programadas

organizam e estrutura a vida diária (PAULA et al., 2012).

Além disso, o trabalho permite que o docente seja curioso e motivado, 

possibilitando que o professor tenha satisfação no trabalho, sendo esses pontos 

positivos que protegem os trabalhadores mais velhos da perda funcional (AMORIM; 

SALLA; TRELHA, 2014). Ainda de acordo com os autores, além da satisfação, outras 

associações que evitam a perda funcional no trabalho são: a prática de exercícios 

físicos, a demanda mental de trabalho, o voluntariado e ter uma renda que seja 

suficiente.

Os relatos descritos anteriormente demonstram que o significado do trabalho 

está inserido na dimensão individual, que, de acordo com Morin, Tonelli e Pliopas 

(2007), abrangem categorias como identidade, satisfação, independência e 

aprendizagem.

Além disso, numa perspectiva social do significado do trabalho, o docente R6 

entende que o trabalho possibilita contribuições com a sociedade, conforme afirma:

Eu acho que uma pessoa que não trabalha, acho que ela não tem...às vezes 
ela fica sem sentido de vida, ela precisa ter uma função, o trabalho não 
precisa ser braçal, mas tem que ter uma finalidade de vida. Então o trabalho 
tem esse significado, de você envelhecer sabendo que fez algo, que você 
contribuiu para a sociedade, que você contribuiu para quem está no seu 
entorno, que você fez, não ficou dependente das pessoas, que você produziu 
dentro das suas competências (R6).
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O trabalho, dessa forma, traz a sensação de dever cumprido, ou seja, possibilita 

que os estudantes consigam discernir os desafios sendo autocríticos, polivalentes e 

criativos (VIEIRA et al., 2012). O significado do trabalho, então, diz respeito à 

dimensão social, que inclui a contribuição social do indivíduo pelo trabalho (MORIN; 

TONELLI; PLIOPAS, 2007).

Por fim, o trabalho também é entendido como uma atividade para que os 

docentes que estão no processo de envelhecimento sintam-se ativos, conforme os 

relatos a seguir:

Olha, eu diria que sem o trabalho você não consegue manter a mente ativa. 
Eu não sei se isso acontece no trabalho repetitivo talvez, alguém de chão de 
fábrica, que faz aquele trabalho repetitivo, mas eu que sempre estive na área 
de criação, na área intelectual, o trabalho é fundamental porque você está 
usando o nível mental ao máximo, você está tendo que pesquisar, que 
estudar, tem muita coisa nova, eu por exemplo sou fanático por 
tecnologia(...). Mas isso é o trabalho que te leva, e se você abandona, você 
começa a perder isso e daí a preguiça mental se estabelece, tuas sinapses 
não vão se reestruturar, não vão ser exigidas. Então eu acho que o trabalho 
é que retarda o envelhecimento, retarda você se sentir velho. Eu tenho 
certeza que se eu não tivesse esse nível de trabalho que eu tenho, hoje talvez 
eu não estivesse nem vivo. Então pra mim é fundamental o trabalhar (R9).

Ah, significa que você está ativo, de não ficar parado né. No caso nosso é 
mais intelectual, então a mente fica funcionando. Você pode ficar velho, 
gordo, mas a cabeça funciona bem e essa é a vantagem do trabalho nesse 
tipo de trabalho, de um professor. Se fosse pedreiro, trabalho físico, é 
diferente. Geralmente no trabalho intelectual, quando a pessoa fica mais 
velha, fica melhor e o trabalho físico não, é ao contrário, então tem que ver 
essa diferença (R11).

Hoje, por exemplo, olhe para fora, se não fosse o trabalho, o que eu estaria 
fazendo agora? Estaria dormindo, ia estar assistindo talvez alguma coisa não 
tão importante na televisão. Então eu acho o trabalho muito importante 
porque a gente se sente viva. Então assim é uma roda viva né, só paramos 
mesmo um pouco nas férias. Mas eu acho assim muito importante, a gente 
se sentir útil e mesmo para afastar até uma depressão, uma tristeza, alguma 
coisa nesse sentido. Também entendendo que nós não somos insubstituíveis 
né, óbvio, a gente tem que estar sempre assim consciente de que um dia 
alguém vai estar aqui sentado no meu lugar (R12).

Ser ativo no trabalho no processo de envelhecimento é fundamental para os 

docentes entrevistados, corroborando o estudo de Trigueiro e colegas (2016), pois o 

trabalho é relevante na vida dos indivíduos que estão nesse processo para 

manutenção da qualidade de vida, interferindo no desenvolvimento emocional, 

cognitivo e físico dessas pessoas.
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Ademais, o trabalho também mantém o bem-estar e independência nas 

atividades diárias, protegendo contra a depressão (AMORIM, SALLA, TRELHA,

2014), conforme relatado pelo docente R12.

Assim, entender o trabalho como uma forma de manter-se ativo no processo 

de envelhecimento permite que exista “otimização das oportunidades de saúde, 

participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida 

que as pessoas ficam mais velhas” (OMS, 2005, p.13). Ser ativo, então, indica atuação 

em diversas esferas da sociedade, não só econômica, mas também cultural, espiritual 

e nas relações sociais (OMS, 2005).

Portanto, por ser parte essencial da vida, o trabalho, para docentes 

entrevistados, desempenha um papel de autorrealização, sociabilidade e constituição 

de sua subjetividade (NEVES et al., 2018).

4.4.2 O trabalho docente no ensino superior

O trabalho docente passou por mudanças ao longo dos anos. O ato de ensinar 

foi alterando-se e, conforme o ciclo de vida do profissional, ou seja, desde o momento

de entrada na carreira até a fase do desinvestimento (HUBERMAN, 2000), os

docentes experienciam situações que implicam em transformações relacionais, 

profissionais e comportamentais, conforme os relatos dos docentes R5, R11, R13 e 

R12:

Talvez assim, nos meus estágios iniciais eu tivesse uma preocupação muito 
grande assim, em avaliar até que ponto eu estou sendo eficaz, em termos de 
aprendizagem. E a única forma que eu conhecia de avaliar a eficácia era 
através de provas. Então, se as notas não eram muito boas, a minha 
tendência era ver assim, ah, os alunos não estão aprendendo. Mas a partir 
de uma certa altura, eu acho que uma mudança que teve pra mim foi essa 
assim, olha, eu não posso olhar pro processo de educação de uma forma tão 
estreita, porque assim, não é nota, na verdade a educação é um processo 
muito mais amplo de que isso. Então eu acho que teve essa mudança (R5).

No sentido que dá pra ver o aproveitamento do aluno e do aproveitamento
teu, né. Se o aluno está aprendendo, como está esse aproveitamento? Com
a experiência você já sabe os erros que podem ser cometidos e você não 
comete. Quando você é um professor novo você pode cometer esses erros. 
E você já sabe. Depois de 20 anos, você sabe todos os erros dos alunos. A 
maioria dos erros você já sabe, sabe o que ele vai falar, o que ele vai fazer 
de errado, qual o caminho, sabe a solução (R11).

Eu vejo que eu hoje, poxa eu fico pensando com as mudanças que nós temos, 
se eu fosse um pouco mais nova, eu ia viver estressada, sabe. Porque te dá 
aquela angústia muitas vezes e veja, nós estamos passando por um período
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de revolução educativa, a gente tá passando por um período assim, que tá 
tirando todo mundo da zona de conforto. Então eu vejo que assim, a 
maturidade te dá justamente essa...não é que você esteja seguro pra sempre, 
mas pelo menos te dá uma tranquilidade de passar por esses problemas, 
porque você já passou por muita coisa, entendeu? E aí, essa revolução que 
eu chamo de revolução educacional que nós estamos tendo com essas 
metodologias ativas e tudo mais, o professor está trabalhando muito mais e 
é interessante porque na visão do estudante, ele ainda não entendeu isso, 
ele acha que a aula, porque ele ainda vem das escolas antigas, então ele 
acha que o professor é o sumo sacerdote ali, a pessoa que entende de tudo 
e tem que passar tudo. E o aluno passivamente vai retendo aquilo que é 
passado. Hoje não, só que pelo fato de você, como professor, você ter essas 
metodologias ativas você vai provocar o estudante pra esse novo 
conhecimento e ele começa a descobrir, então é muito mais trabalhoso, sabe 
(R13).

Eu acho que a cada ano que passa, eu vejo assim, nós estamos sendo mais 
cobrados e à medida que a gente está sendo mais cobrado, toda essa 
questão assim do processo eletrônico, então hoje tudo é internet, é e-mail. 
Então assim, parece que você não tem muita hora para trabalhar, às vezes 
eu estou em casa à noite, “ai, mas eu preciso ver tal coisa, responder tal e
mail” , então assim, me mostra assim uma ‘re-significância' do trabalho, eu 
acho que a gente tá trabalhando mais e eu particularmente falando, parece 
que eu estou levando cada vez mais a sério, sabe. Se alguém me mandou 
um e-mail eu tenho que responder. Eu acho que a gente vai sendo cada vez 
mais cobrado e eu acho que isso, a gente tá vendo cada vez mais assim, com 
outros olhos o trabalho, eu acho que ele está pesando cada vez mais. Porque 
antes, imagina, quando eu comecei aqui não tinha nem computador, tudo na 
mão, você fazia tudo na mão, corrigia prova, corrigia trabalho, orientava um 
aluno, orientava outro e tchau, ia pra casa e não tinha essas facilidades. Eu 
não tinha computador na minha casa, então você ia pra casa e o que você 
fazia? Lia um livro, ia dar uma caminhada, mas estou falando coisa de mais 
de 20 anos atrás, então assim, isso tudo parece que foi mentira! Então a gente 
foi passando por esse processo e hoje às vezes eu me pego 10 horas da 
noite trabalhando. Não tem como não ver o trabalho diferente né, é mais 
pesado, eu vejo mais pesado (R12).

Conforme os relatos citados, a forma de ensinar dos docentes foi alterando-se 

com o passar do tempo. A metodologia de avaliação, por exemplo, transforma-se, já 

que o ensino passa a ser visto como um processo. Nesse sentido, as notas das provas 

não são a única forma de avaliar o estudante. Além disso, com as experiências, os 

docentes conseguem entender com mais facilidade quais são as dificuldades dos 

alunos, os erros que podem cometer assim como as possíveis soluções.

Por isso, segundo Alves (2016), o exercício da docência é um conceito em 

mudança contínua e sua compreensão depende do contexto sócio histórico, refletindo 

nas características e importância atribuídas à profissão (ALVES, 2016).

Outra mudança do trabalho docente que os entrevistados perceberam foi a forte 

presença da tecnologia no ensino superior. Diante de um mundo cada vez mais 

conectado, os professores relatam que as consequências da tecnologia implicam em
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novos conhecimentos metodológicos, por meio das metodologias ativas, assim como 

a continuação do exercício do trabalho, mesmo após o expediente.

Devido a essas questões, os docentes sentem-se mais cobrados pelas 

instituições de ensino superior, especialmente na instituição privada, visto que, se não 

estão preparados para aprenderem a lidar com as novas tecnologias, provavelmente, 

estarão mais expostos a possíveis desligamentos. O docente, então, passa a ser um 

passivo da instituição, um custo fixo que deve ser contido e, caso não esteja adequado 

às cobranças da universidade, será eliminado (NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2015).

O significado do trabalho docente, segundo os respondentes, é compreendido 

hoje como vida, sendo também algo prazeroso, uma forma de aprendizagem e 

também vocacional, sendo um orgulho e uma realização. Além disso, o ato de ser 

docente significa continuidade, é estar atualizado e um desafio, conforme as 

categorias a seguir.

(1) O trabalho docente é considerado vida, ou seja, simboliza o que é de mais 

importante pelo fato de ensinar ao outro, como relatou o entrevistado R10. Por mais 

que os outros entrevistados não tenham relatado exatamente com essas palavras, 

nota-se que os demais significados do trabalho docente estão ligados a esse sentido 

de vida.

Bem, eu acho que a vida, ela deve ter um sentido né...não é viver por viver 
né...existe um monge que nasceu no final do século VII e morreu no início do 
século VIII, era um monge inglês e ele estabeleceu três virtudes para evitar o 
fracasso. A primeira virtude é ensinar o que se sabe, é a generosidade 
intelectual. Segunda: praticar o que se ensina, é a coerência ética e terceira 
virtude é perguntar o que se ignora, é a humildade intelectual. Então baseado 
nessas três virtudes, eu puxei a primeira, ensinar o que se sabe....então eu 
acho que o progresso da humanidade ela está no repasse dos conhecimentos 
dos mais velhos para as novas gerações, né...então é mais ou menos dentro 
dessa linha que eu me encaixo aqui, né (R10).

Para o docente R10, o ato de ensinar faz parte de uma virtude de vida, ou seja, 

passar o conhecimento ao próximo, por meio de uma profissão faz com que esta 

profissão seja parte da identidade do indivíduo, sendo compreendida como algo que 

dá sentido à vida, possibilitando a interrelação entre liberdade e trabalho (ANTUNES, 

2000).

(2) O trabalho docente como algo prazeroso, sendo o docente um facilitador 

para o caminho que os estudantes vão seguir:
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Bom, pra mim, é minha paixão. Eu gosto, eu me dou bem com os alunos, me 
dou bem com as disciplinas, me dedico bastante (R4).

Bom, é uma coisa que eu faço já há 37 anos, se fizer as contas assim. Pra 
mim, a visão que eu tenho do trabalho docente é que é algo muito prazerosa. 
Se não fosse prazerosa acho que não tinha conseguido ficar fazendo por 37 
anos isso, né. Embora ao longo dos anos eu tive a oportunidade de fazer 
outras coisas, como trabalhar no governo, exercer cargos, aqui na própria 
instituição já exerci outros cargos. Mas acho que ser professor pra mim é você 
ser alguém que esteja disposto a compartilhar conhecimento e ser quase que 
um recurso. A visão que eu tenho de professor é assim, que o professor deve 
ser um facilitador (R5).

É o meu bem-estar psicológico, eu me sinto bem. É meu convívio com os 
meus amigos, a maioria dos meus amigos são meus colegas de trabalho e 
eu amo os jovens. Eu adoro estar com os alunos, eles me fazem muito bem 
(R1).

De acordo com os relatos apresentados, a docência é uma atividade que causa 

bem-estar, sendo um trabalho que proporciona satisfação, ou seja, permite o “gozo 

do ofício” (FREITAS, 2007a), por meio das alegrias que a profissão possibilita.

Além disso, a docência é um ato que impacta a sociedade, já que, segundo

Carmo, Fleck e Santos (2015), a formação dos ingressantes no ensino superior

acarreta promessas de um futuro positivo para o local ondem vivem. Nesse sentido, o 

docente R5 comenta sobre a atuação do professor como um facilitador, ou seja, é 

aquele que possibilita a existência de profissionais na sociedade, como bacharéis, 

tecnólogos, futuros professores e profissionais liberais (FREIRE; FERNANDEZ,

2015). Dessa forma, o docente deve considerar a si mesmo e ao educando como 

sujeitos sócios-históricos-culturais, não sendo apenas um transmissor de 

conhecimentos, mas um facilitador no processo de ensino-aprendizagem que 

envolvam aspectos culturais, políticos, éticos e ideológicos (FREIRE, 2002).

(3) É uma forma de aprendizagem contínua para manter-se atualizado:

Então eu acho que para mim é uma forma de estar aprendendo porque eu 
vejo o que os outros professores estão fazendo, trabalhando, conversando, 
atualizando. Então eu acho que são as duas coisas, eu acho que é um
aprendizado mútuo em relação a isso, que você tem que ir ver, eu tenho muita 
prática, mas eu às vezes vejo que a teoria ela é importante porque você 
acabando querendo saber o porquê das coisas, então acho que é mais nesse 
sentido (R2).

Então a academia para mim é o alimento para eu não perder a curiosidade, 
até porque eu tenho que me manter informado, atualizado, porque a 
juventude hoje tem informações online, então eu tenho que estar atualizado 
e isso me leva a sempre crescer, não me acomodar. Você tem que estar 
atualizado para levar essas coisas para os alunos (R10).
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Então, o significado acho que é continuidade né, continuidade com a 
possibilidade de sempre melhorar, sempre ampliar, sempre rever, refletir 
nossas práticas (R8).

O trabalho docente, para os respondentes R2, R10 e R8 faz com que a 

curiosidade e a vontade de aprender sejam contínuas, pois o ato de ensinar exige do 

profissional a constante renovação do conhecimento, especialmente diante de uma 

sociedade que muda e cria a todo momento.

Por ser um ofício intelectual, o trabalho acadêmico envolve um constante fazer 

e refazer pelo conhecimento, sendo uma profissão marcada pelos anos em que os 

docentes atuam (STANO, 2001).

(4) O trabalho docente é vocacional:

Olha, tem que ser vocacional, senão não fica. É uma jornada muito forte com 
os alunos. Você tem 40, 50 alunos no primeiro horário, mais 40, 50 alunos no 
segundo horário, no dia seguinte você também tem, à noite você também 
tem. Então existe primeiro esse impacto, e depois você tem a parte do 
aprendizado, para ensinar, todo método de trabalho, mas ao mesmo tempo 
você tem que estar acolhendo, são jovens, pessoas com dificuldades, com 
seus problemas, a gente também tem os nossos e a gente tem que mediar 
essa relação e toda semana você está com esses alunos. E para nós é uma 
relação o tempo todo de efervescência, tem que estar o tempo todo 
borbulhando aquilo, se você deixar muito morno, muito triste, a tua própria 
saída para casa vira uma frustração. Então, uma das razões assim é evitar a 
frustração e ao mesmo tempo ser motivado para fazer uma coisa boa. Então 
o trabalho docente é um processo de desenvolvimento das relações, 
desenvolvimento da aprendizagem até que o aluno lá na frente perceba a 
importância do professor que passou, o reconhecimento da atividade (...) 
(R6).

A fala do docente R6 demonstra os desafios e o amor que deve existir na 

profissão. Por ser uma atividade de intensa jornada de trabalho, exercer a docência 

acaba sendo uma atividade vocacional, ou seja, é quando o indivíduo reflete e escuta 

as crenças e valores em seu íntimo, sendo um chamado interno para uma escolha 

(GONZAGA, 2011).

Além disso, por ser um espaço que permite aos indivíduos um sentimento de 

pertencimento (CORREA; LOURENÇO, 2016), os docentes acabam desenvolvendo 

sua trajetória acadêmica a partir de seus interesses pessoais e percepção de 

competências (BASTOS, 2007).

(5) É um desafio, orgulho, responsabilidade e realização:



153

Bom, em primeiro lugar assim, é um orgulho, eu gosto muito, realmente eu 
acho assim uma responsabilidade muito grande porque nós influenciamos a 
juventude. Eu percebo que muitas vezes os alunos ou nos admiram ou não, 
então isso é um desafio, porque algumas vezes você fala alguma coisa que 
pode influenciar positivamente ou negativamente. Lógico que você está 
ministrando uma disciplina, não é essa disciplina que vai mudar, ‘uau é a 
disciplina mais importante do currículo', não! Todas são importantes, então 
não é pela disciplina em si, mas a gente tem que tomar muito cuidado com 
as coisas que a gente fala, é uma responsabilidade muito grande porque nós 
estamos influenciando o futuro do Brasil. Eu acho que assim, docência para 
mim significa desafio, é um desafio diário (R12).

Pra mim é uma realização. Hoje eu me sinto muito realizada porque eu 
pensava assim, puxa eu preciso passar pros estudantes toda essa minha 
trajetória, todas as minhas experiências, as minhas conquistas, os meus 
fracassos, não é verdade? E eu me sinto realizada também por essa 
aproximação, eu acho que a academia te rejuvenesce (R13).

Pelo fato de ser um desafio diário, quando os docentes percebem que estão 

impactando de alguma forma seus alunos, por meio da transmissão de 

conhecimentos, fica implícito no trabalho docente a responsabilidade em exercer tal 

atividade. Porém, ao mesmo tempo, a docência permite que haja a realização 

profissional e satisfação no trabalho, conforme os relatos dos respondentes R12 e 

R13.

Nota-se que existe uma ampla gama de definições relacionadas ao trabalho 

docente, já que são múltiplas as motivações de cada indivíduo nessa profissão, seja, 

segundo Freitas (2007a), por motivos de fonte de renda ou pela auto realização que 

o exercício proporciona.

Os professores também comentam sobre a mudança no comportamento dos 

alunos, caracterizando a fase do conservantismo de Huberman (2000), na qual os 

docentes queixam-se dos alunos, das políticas educacionais e dos colegas mais 

jovens. Os entrevistados R8 e R4 comentam sobre essa mudança no comportamento 

dos alunos por ser uma nova geração altamente influenciada pela tecnologia e por 

novas relações com os professores.

Olha, a gente conversa bastante sobre isso, eu tenho várias vertentes de 
explicação. Primeiro é a tecnologia. Eu acho ela maravilhosa, fantástica, mas 
ela tem redimensionado as relações para um lugar que particularmente eu 
tenho dificuldade, que é uma relação que não é mais olho no olho, que não é 
mais presencial. A segunda coisa, eu acho que é o sistema, nosso sistema 
político, econômico que traz uma demanda monstruosa para essa nova 
geração, sem qualquer respaldo. Então eles têm que responder a uma coisa, 
a um emprego, ao sucesso, ao dinheiro, e ninguém cuida disso de uma forma 
política e econômica, enfim...eu acho que basicamente é isso. São as
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primeiras conclusões que a gente mais ou menos conseguiu chegar. E 
também eu sou da área da saúde mental e eu vejo que tudo isso também 
está levando a cada vez mais...essa demanda tecnológica e, enfim, de 
responder a esse sistema, as pessoas não sabem mais quem elas são. Então 
isso leva também a um, meu Deus, uma pandemia de depressão. É uma 
pandemia, as pessoas não se reconhecem mais, nem como humanas e nem 
como animais. E quanto mais você se afasta da sua natureza, mais perdido 
você fica. É muito difícil a gente ver isso nos jovens (R8).

Eu acho que a nova geração tem uma maneira de ver o estudo de uma forma 
que não é como era no nosso tempo. No meu tempo a gente tinha que rachar 
de estudar e o professor não estava nem aí, se ele ia dar uma boa aula ou 
não. Ele ia cobrar uma boa prova e a gente tinha que se virar. Claro que eu 
tive excelentes professores aqui, que talvez eu tenha tido até um pouco de 
escola com eles, aprendi muita coisa com eles (R4).

Essa visão leva em consideração a idade dos docentes e a fase em que se 

encontram no ciclo de profissão, mas também reflete uma realidade cada vez mais 

pautada em recursos tecnológicos, que acabam interferindo na atuação acadêmica 

do professor.

De acordo com o relato da docente R8, as exigências impostas pela sociedade 

com a disseminação de informações, especialmente pelo uso das redes sociais faz

com que os alunos se exponham cada vez mais, alterando o sentido de quem

realmente são. Tal fato acaba gerando conflitos e depressão desses alunos, fazendo 

com que o papel do professor vá além do disseminador de conhecimento para alguém 

que consiga alertar e auxiliar os alunos que passam por essas situações.

Após a compreensão sobre o significado do trabalho docente na visão dos 

professores, o próximo tópico aborda o significado do envelhecimento no trabalho 

docente.

4.4.3 Significado do envelhecimento no trabalho docente

O envelhecimento é um fenômeno natural e processual (RODRIGUES; 

BRÊTAS, 2015) e afeta os indivíduos no nível pessoal, organizacional e social 

(STERNS; MIKLOS, 1995). No ambiente acadêmico, o envelhecimento na profissão 

docente demanda o entendimento dos sentidos e significados da prática e da 

identidade em ser professor (STANO, 2001).

Por isso, para os entrevistados, a compreensão do envelhecimento no trabalho 

docente é o resultado de transformações que implicam em mudanças relacionais, 

profissionais e comportamentais (LIMA et al., 2015). Nesse sentido, é possível afirmar
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que o significado do envelhecimento no trabalho docente está associado a temas, 

como a constante atualização; ser uma vantagem por se tratar de um trabalho 

intelectual; é saber administrar o estresse e o ganho de experiência e maturidade, 

conforme os tópicos a seguir.

(1) Envelhecer no trabalho docente é estar atualizado, é saber lidar com 

tecnologia e acompanhar mudanças:

Ah, tem muitas conotações, desde a necessidade constante de estar se 
atualizando, tanto do ponto de vista do conteúdo, porque o nosso material de 
trabalho é o conhecimento e o conhecimento se transforma muito rápido. 
Então você tem que estar sempre se atualizando. Também lidar com as 
novas tecnologias que mudaram muito rápido, pra você ter uma ideia em 
2006 não tinha iPhone, não tinha WhatsApp, não tinha. Então neste sentido, 
estar trabalhando, estar ativo num trabalho acadêmico e universitário, você 
precisa também estar conectado com o mundo e estar acompanhando as 
mudanças. Tanto do conteúdo da sua expertise, dos artigos, dos livros, ir a 
congressos, publicar, pesquisar como também estar sintonizado com o 
mundo que está em tanta transformação (R1).

Então você veja que choque, tem aquele estudante que já sabe todas as 
programações, sabe trabalhar com uma porção de ferramentas, seja de 
internet, seja de celular, e tudo mais. E às vezes a gente fica um pouco pra 
trás, mas a gente tem que correr atrás. Então eu acho que envelhecer é 
assim, você estar aberto para mudar essas suas atitudes, mesmo que o 
tempo esteja contra você, entendeu? Então eu acho que isso seria 
envelhecer bem, não é verdade? (R13).

Puxa vida, você sabe que é muito engraçado, essa pergunta é bem bacana. 
Eu tenho algumas amigas que se formaram comigo e foram trabalhar assim, 
na secretaria de agricultura, então trabalham em escritórios, com 
planejamentos e tudo mais, não tem esse, eu digo assim, eu vejo que elas 
são pessoas muito mais velhas do que eu, de comportamento, de cabeça. 
Então o envelhecer depende muito acho que do segmento que você está 
trabalhando. E de você né, da tua cabeça. Então o envelhecer pra mim é cada 
vez mais você ter experiências para serem trocadas e o envelhecer, é tão 
engraçado isso, eu sinto que na verdade não existe um envelhecimento, 
existe uma renovação. Tuas células, você vê, você olha no espelho e você 
sabe, o espelho não mente pra você, nem as fotos. Mas o envelhecer eu acho 
que são mudanças de fases que você tem. E o saber envelhecer, isso que é 
o mais importante, você aceitar que o tempo tá passando, mas mesmo assim, 
e principalmente nós aqui da docência, nós temos que estar antenados em 
tudo, nós temos que estar antenados nas metodologias ativas, nós temos que 
cada vez mais mudar a nossa postura perante os estudantes, nós temos que 
saber a linguagem que eles usam, nós temos que usar as ferramentas que 
eles usam. Então por isso que eu acho que esse envelhecer é cada vez mais 
estarmos abertos pra essas inovações, e às vezes isso é muito difícil porque 
o estudante que tá chegando hoje já é do século 21, não é verdade? (R13).

Para os entrevistados, envelhecer na profissão docente implica estar sempre 

atualizado, em constante atenção às mudanças que ocorrem, tanto no corpo e mente 

quanto na sociedade. Conforme o tempo passa, o mundo fica cada vez mais
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conectado em alta velocidade, o que faz com que os profissionais tenham que estar 

atualizados. Especialmente para os professores, saber utilizar novas tecnologias e 

novas metodologias de ensino são fundamentais para poderem compreender a 

linguagem e pensamento dos estudantes.

Por isso, conforme afirma Stano (2001), na profissão docente existe uma 

constante busca do relevante e do novo, sendo que o processo de envelhecimento 

pode se manifestar pela atualização em projetos, em si mesmo e nas lembranças.

(2) envelhecer no trabalho docente é uma vantagem pois é um trabalho 

intelectual

Ah, eu acho que a carreira de docente, você consegue ir mais do que outras 
profissões, porque quando você está, que nem hoje, eu tenho lá meus 20 
mestrando e doutorandos, cheio de energia, você entra e começa a 
conversar, isso te dá uma nova energia, entendeu? (R3).

Acho que assim, lógico que uma facilidade é que se eu trabalhasse talvez 
como a minha colega, que trabalha no serviço de limpeza que tem quase a 
mesma idade, acho que até ela é um ano mais velha que eu, eu acho que eu 
estaria sentindo muito mais, óbvio né. Eu acho que assim, a demanda física 
dessa atividade aqui, ela é menor. Até você tem que tomar cuidado para não 
ficar sedentária, né (R8).

Então, envelhecimento é uma, uma sensação que eu percebo ainda muito 
pouco, até porque o fato de estarmos nesse lugar da docência, especialmente 
na graduação, a gente não envelhece! A gente tem que estar sempre muito 
antenado e muito adaptado a essas mudanças todas que ocorrem nessas 
gerações e particularmente, nesses três, dois últimos anos, as coisas vêm 
num galope, assim, uma mudança importante nas relações mesmo, bem 
diferentes mesmo, que a gente vê nas aulas, que tem mudado. Então assim, 
diante disso, o envelhecimento, ele é muito parcial. Eu diria assim, que a 
gente tem que estar muito adequado, pra poder falar essas mesmas línguas. 
O corpo às vezes, é o que está acontecendo comigo nesse momento, meu 
corpo está dando sinais de que não dá mais pra esse ritmo que eu estava 
acostumada (R8).

Segundo Lacman, Sznelwar e Jardim (2006), o processo de envelhecimento no 

trabalho pode ser compreendido de duas formas: o envelhecimento do sujeito devido 

às condições decorrentes do trabalho e o envelhecimento do sujeito no qual as 

transformações da senescência afetam as atividades laborais. Nesse sentido, é 

possível afirmar que o trabalho docente, segundo os relatos dos entrevistados, não 

proporciona condições que favoreçam ou acelerem o envelhecimento dos sujeitos.

Para os docentes R3 e R8, a profissão docente permite que o envelhecimento 

no trabalho não seja tão perceptível, por ser um ofício mais intelectual, não exigindo 

esforços físicos.
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As transformações relacionadas à idade acabam afetando as atividades 

laborais (LACMAN; SZNELWAR; JARDIM, 2006), e o corpo dá sinais de que é preciso 

diminuir o ritmo, confirmando o estudo de Sorensena et al. (2008) de que há uma 

estreita relação entre a capacidade de trabalho percebida e a qualidade de vida 

relacionada à saúde.

(3) envelhecer no trabalho docente é saber administrar o estresse

E eu sempre brincava assim, que quando eu estou estressado, e é uma 
verdade, quando eu estou estressado pelo trabalho, eu tenho um remédio 
infalível, que é trabalhar mais, passa qualquer estresse, porque daí você sair 
do estresse e é um desafio, né? Porque você sai do estresse teoricamente 
se estressando mais, eu acredito muito nisso, comigo funciona. Porque o 
estresse é época. Tem época que acumula muita coisa e tem época que dá 
pra dar uma relaxada (R9).

Então envelhecer é, para a vida acadêmica, teria saber administrar esse nível 
de alto estresse, porque é um mundo assim, não é só a sala de aula, nós 
temos todo um aporte para preparar as aulas, tem um aporte de resultados. 
Se o profissional não é exigente com ele ou ele não é tão compromissado 
com a docência, ele passa mais ao largo. Mas se ele é uma pessoa 
compromissada, se ele sente relevância nesse processo ele passa mais na 
turbulência. Eu tenho essa percepção (R6).

Claro, a gente está envelhecendo todos os dias, mas eu acho que o trabalho 
contribui contra o envelhecimento, porque a gente se estressa né. A gente se 
estressa, tem dias que corre tudo muito bem, tem dias que corre tudo muito 
mal. Então envelhecer no trabalho é saber lidar com isso (R12).

Conforme os relatos dos docentes R9, R6 e R12, o processo de 

envelhecimento no trabalho permite que os professores saibam administrar melhor as 

adversidades da profissão, especialmente relacionadas a situações negativas, ou 

seja, “ossos do ofício” , como competição, supervalorização da produtividade, estresse 

e excesso de trabalho (FREITAS, 2007a).

Além disso, corroborando os estudos de Bastos (2007), o corpo docente exerce 

atividades além da pesquisa, tendo que desempenhar funções como prestação de 

serviços, ensino e gestão. Pelo fato do ensino, pesquisa, extensão e gestão 

necessitarem perfis de competências específicas, não é possível que sejam todas 

encontradas em um único docente, gerando tensões de desafio e sofrimento ao 

professor.

Para saber lidar com os aspectos negativos da profissão é preciso que haja 

maturidade e experiência desses profissionais, próximo significado do envelhecimento 

no trabalho docente.

(4) Envelhecer no trabalho docente é ganhar experiência e maturidade
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Ah, ganhar experiencia. É, porque quando o professor é novo, eu vejo os 
professores novos que entram e eles se batem muito né, no começo e agora 
tá pior, com a tecnologia. A tecnologia ajuda, mas não é só a tecnologia, não. 
Tem que ter o que eu chamo de feeling, de experiência. E os professores 
mais velhos têm isso. Os professores mais novos, a gente vê que eles ainda 
se batem. Esse semestre teve um problema com um aluno e um professor 
novo, porque ele se bateu com a turma (R11).

Eu acho que é a experiência, não só experiência de docência, mas 
experiência também de buscar informações. Porque eu vejo um monte de 
professor bem mais novo que às vezes também tem dificuldade igual ao aluno 
de estar buscando informação. Então, eu tenho uma forma de fazer pesquisa 
que eu vou achar qualquer coisa que eu precisar na internet e às vezes eu 
vejo um monte de gente que tem dificuldade. Então eu acho que é nesse 
sentido, de ter experiência, de buscar informações (R2).

Eu acho que é a maturidade, você poder se relacionar e entender melhor os 
alunos, entender melhor os colegas, aceitar. Você já está condicionado a tudo 
da profissão, você já conhece a universidade, sabe quais são as limitações, 
até onde você pode ir, o que você pode usufruir. Então essas eu acho que 
são as vantagens né, porque você adquire com a maturidade (R4).

Então você dificilmente enfrenta novidades, então você já passou no mínimo 
por uma experiência muito semelhante, então você tem paradigmas. O teu 
nível de paradigmas, de exemplos, de situações é muito grande e isso já te 
traz um ganho muito grande. O outro é você ter mais serenidade e calma, 
você já não tem mais pressa, já não toma decisões apressadas, não adianta 
tomar decisão apressada, eu sempre lembro daquela música do Almir Sater 
né, “ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei 
demais”, é bem assim mesmo. Então você tem esses parâmetros, então não 
adianta ir depressa, não adianta chorar, né, erramos, erramos, e vamos 
corrigir, tudo tem um jeito de corrigir, você não se desespera mais. Eu acho 
que esse é o grande ganho né, você já não tem mais aquele pânico com as 
coisas (R9).

Eu já venho de várias experiências e de vários sucessos e insucessos 
também porque, quando você é mais novo, você é um pouco intransigente, 
você afronta mais as pessoas, as mudanças não são muito bem-vindas 
porque você não tem maturidade para aquelas mudanças. É muito engraçado 
porque quando eu participo de reuniões assim com professores mais novos 
eu vejo isso, eu me vejo há anos atrás né. É bem complicado assim pra 
aceitar algumas mudanças, então eu acho que essa maturidade nos dá uma 
sabedoria, entendeu? Não que a gente não brigue pelas coisas, mas a gente 
briga de uma maneira diferente, a gente briga com sabedoria. Então é aquela 
coisa que você vai fazendo, vai falando e de repente você consegue inclusive 
a adesão daquela pessoa mais nova que estava completamente contra (R13).

Segundo os participantes R11, R2, R4, R9 e R13, o significado do 

envelhecimento no trabalho docente está associado ao ganho de experiência e 

maturidade, conforme os anos se passam, sendo atributos positivos e valorizados 

pelos colegas (ROGERS et al., 2011).

O acúmulo de experiências faz com que os docentes tenham maturidade para 

se posicionarem e compreenderem melhor os alunos, pois já passaram por situações
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semelhantes em algum momento da vida. O aprendizado contínuo, por meio das 

experiências dos professores, permite que estes lidem melhor com os possíveis 

problemas enfrentados no dia a dia do ensino, assim como no relacionamento com os 

alunos e os pares, fazendo com que o trabalho dê sentido às experiências humanas 

(ZANELLI; SILVA; SOARES, 2010).

Além disso, o envelhecimento no trabalho docente traz serenidade e calma, 

conforme relata o respondente R9, pois é preciso saber lidar com os erros para que 

estes não se repitam. Em complemento, os sucessos e fracassos decorrentes da 

experiência no trabalho, de acordo com a entrevistada R13, faz com que o docente 

aceite melhor as mudanças e tenham mais paciência e sabedoria ao argumentar seus 

posicionamentos.

Assim, a maturidade, ou seja, a construção do amadurecimento ao longo do 

processo das fases desde a infância até o presente momento (ZANELLI; SILVA; 

SOARES, 2010), é um facilitador para os professores exercerem a docência, já que o 

acúmulo de experiências do trabalho auxilia no saber-fazer, além de possibilitar 

melhor conhecimento de si próprio para enfrentar as mudanças e os insucessos.

Outro ponto a ser destacado é o fato de que o trabalho docente no ensino 

superior também reflete o respeito dos alunos com os professores mais velhos, pois 

os questionamentos negativos são feitos aos mais novos ou não depende da idade e 

sim do comportamento do professor em sala de aula.

Para os docentes R2, R9 e R10, os alunos respeitam mais os professores de 

idade avançada, devido à experiência que possuem:

Então, como eu tenho experiência, eu acho que tem um respeito maior, eu 
tento manter um equilíbrio, não tenho problema em relação a isso (R2).

Às vezes os mais jovens dizem “espera professor, não faça isso”, os alunos 
falam “calma professor, cuidado aí com o barranco”. Eles ajudam, eu vou 
subir o barranco e meu equilíbrio ainda é o mesmo, mas a agilidade já não é, 
então eles ajudam e o tratamento deles é até mais respeitoso com a gente, 
eles realmente procuram ajudar, contribuir (R9).

Eu sou muito bem tratado, mas também eu os trato bem. Eu acho que é uma, 
uma resposta, é uma consequência. Eu não tenho preguiça de repetir quando 
um aluno está com dúvida (R10).

Para os respondentes, os alunos tratam os professores que estão no processo 

de envelhecimento com respeito, não somente devido à idade avançada, mas também
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pelo fato de que são profissionais que contribuem para o conhecimento e 

desenvolvimento do estudante.

Além disso, segundo as falas dos entrevistados R6 e R11, os professores mais 

jovens têm dificuldade em lidar com algumas situações diante dos alunos, 

especialmente devido à falta de experiência acadêmica, o que pode prejudicar a 

relação aluno-professor.

Há uma sensação assim de que a juventude ela é muito positiva nesse 
momento para falar com os jovens, mas a gente está percebendo que 
professores muito jovens estão tendo enorme dificuldade para fazer essa 
relação. Então a pergunta seria mais ou menos assim: a experiência 
acadêmica é valorizada? É valorizada. A experiência profissional hoje ajuda? 
Ajuda bastante. Mas se você não tiver experiencia acadêmica, você não 
resiste a esse universo aqui dentro da universidade (R6).

Você vê quando o professor mais velho vai dar aula, mesmo que seja novo 
na faculdade, ele consegue, o professor com mais experiência consegue 
driblar tudo e ir bem. O professor mais novo já tem mais dificuldade, porque 
uma coisa é você ser aluno e outra coisa é você ser professor, é diferente. 
Os mais novos não têm essa experiência ainda (R11).

Eu não tenho problemas com alunos, nenhum. E eu vi que professores mais 
novos têm. Existe muita indisciplina, tem problemas de indisciplina, tem 
brigas. Eu vi que esse semestre deu confusão lá com um professor por 
indisciplina, e os professores mais velhos não têm problema nenhum. Porque, 
a experiência faz com que eles saibam contornar né, e o professor mais novo 
não tem jogo de cintura para isso, não tem essa experiência. Por isso teve 
problema esse semestre, se ele tivesse jogo de cintura para contornar, mas 
não. Então ele teve que ser substituído nesse semestre. Ele continua lá mas 
essa matéria ele não dá mais. Uma coisa é saber e a outra é ensinar e pra 
turma de calouro ainda, pra turma de calouro tem que saber ensinar (R11).

De acordo com os relatos dos docentes, e ao contrário do que era previsto, não 

é comum, no ambiente acadêmico, um tratamento ofensivo dos alunos em relação 

aos docentes mais velhos, mas sim uma desconfiança e até mesmo não aceitação de 

professores mais jovens. Na literatura, Sampaio e Augusto (2012) enfatizam que a 

forma como um trabalhador mais jovem entende a capacidade para o trabalho não é 

exatamente igual a de um trabalhador de mais idade e este fato, diante dos relatos 

expostos, faz com que os docentes mais velhos sejam mais valorizados pelos alunos, 

já que as experiências dos docentes mais velhos permitem uma compreensão e 

atuação diferenciada no trabalho.

Já outros professores relatam que o questionamento à forma de ensino dos 

docentes pelos alunos independe da idade, estando mais ligado à competência e
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posicionamento do professor perante à sala de aula, conforme os relatos dos docentes 

R4 e R7:

Acho que depende do professor. Vai depender muito do professor, eu sempre 
me dei bem com os professores, com os alunos, por várias vezes fui 
homenageado patrono. Então eu acho que eu me dou bem com os alunos. 
Agora a gente sabe que tem professores que os alunos criticam, mas eu acho 
que não é o ato de envelhecer que faz com que os alunos venham questionar 
os professores, porque tem professores novos que são questionados, 
entende? Professores que estão aqui há algum tempo que também são 
questionados (R4).

Olhe, eu sempre tive o mesmo comportamento dos alunos desde que eu 
entrei na universidade até hoje. Não tive nunca problema com aluno e aí eu 
posso te dizer que a idade não influencia. Depende do posicionamento. Hoje 
eu tenho professores bem jovens no meu departamento que sabem se 
posicionar, eu tenho professores mais velhos que não sabem se posicionar. 
Tenho professores mais jovens que não sabem se posicionar, que seria o 
mais esperado, digamos, o mais jovem que não sabe se posicionar, mas eu 
acho que essa questão de idade ela pesa, ela pode pesar, mas pesa mais o 
teu posicionamento (R7).

Por meio dos relatos, é possível verificar que para os respondentes R4 e R7, a 

idade não é um fator relevante na competência profissional, pois o comportamento 

positivo dos alunos depende do posicionamento e atitude do docente em sala de aula 

e não, necessariamente, o fato de ser mais velho.

Assim, o significado do envelhecimento no trabalho docente abrange a ideia da 

atualização permanentemente, sendo um processo que acompanha mudanças no 

comportamento dos alunos e de novas tecnologias. Ademais, é visto como uma 

vantagem por ser um trabalho intelectual, diminuindo a percepção do envelhecer e 

possibilita uma melhor administração do estresse e dos contratempos da profissão; 

além de também significar o ganho de experiência e maturidade.

No próximo tópico serão discutidos os aspectos negativos e as dificuldades do 

envelhecimento no trabalho docente.

4.4.4 Aspectos negativos e dificuldades do envelhecimento no trabalho docente

Com o intuito de responder ao terceiro objetivo específico desta pesquisa, ou 

seja, identificar quais são os aspectos positivos e negativos do envelhecer no trabalho 

em Instituições de Ensino Superior públicas e privadas, serão apresentados os
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principais fatores relacionados às dificuldades do envelhecimento no trabalho 

docente.

Diante de uma força de trabalho que envelhece (LAVALLIÈRE et al., 2016), 

existem pontos negativos e dificuldades relativas ao envelhecer no trabalho docente 

(AMORIM; SALLA; TRELHA, 2014).

Dentre os aspectos biológicos, destacam-se a perda de memória, as 

dificuldades físicas e da aparência, ou seja, da dificuldade em aceitar a velhice que se 

apresenta nas marcas corporais.

Os respondentes R3 e R4 comentam a questão da perda de memória:

(... ) outra coisa que eu percebi que eu esqueço nomes de alunos e antes eu 
guardava. Agora eu faço os alunos colocarem plaquinhas, então isso foi uma 
marca de envelhecimento porque eu faço eles colocarem as plaquinhas com 
os nomes deles, e essas plaquinhas têm que ficar pelo menos umas quatro 
semanas para eu conseguir guardar! Porque eu me sinto muito mal, teve a 
turma do semestre passado que eu não fiz isso, eles foram apresentar 
trabalho agora, a gente encerrou o semestre e tinha gente que eu não 
conseguia lembrar o nome, então são coisas pontuais. Claro, foi evidente, 
esse semestre foi muito evidente isso, então isso talvez seja um ponto (R3).

Talvez para aprender algumas coisas novas, ou relembrar coisas, por 
exemplo, disciplina famosíssima na Física, eletromagnetismo e quântico, há 
muitos anos que eu não vejo. Se eu fosse atualmente ver a mecânica 
quântica, para mim seria mais complicado para eu lecionar, então é um grupo 
de disciplinas que eu não leciono, a parte de Física teórica mais avançada, 
essas aí eu não trabalho com elas, eu me dou melhor com Física aplicada. 
Então eu acho que a maior dificuldade seria, como eu fiz a graduação há 
muito tempo, o trabalhar com aquela coisa mais antiga com as quais eu não 
trabalhei durante muito tempo (R4).

Para o docente R4, existe uma dificuldade em relembrar matérias de disciplinas 

que não oferta há muito tempo, além de mencionar que existe um esforço maior para 

aprender coisas novas. A docente R3 comenta que uma marca do envelhecimento, 

em sua visão, foi o esquecimento dos nomes dos alunos e, para suprir essa situação, 

solicita que os alunos escrevam seus nomes em placas de papel e os deixem sobre a 

mesa.

Sobre esses relatos, Sato et al. (2017) afirmam que os trabalhadores lidam com 

dificuldades decorrentes do processo de envelhecimento, porém, tais dificuldades não 

inviabilizam a realização do trabalho, já que os profissionais desenvolvem estratégias 

que compensam as perdas e declínios funcionais por meio do saber-fazer.

Já as dificuldades físicas e a falta de cuidado com a saúde são relatadas pelos 

docentes R6, R11, R12 e R13:
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Olha, tem por exemplo, dores nas pernas, porque a gente fica muito...mas na 
realidade faltou um lado meu que seria essa vida sedentária que a gente leva, 
então a gente teria que estar mais ocupado, ter tempo para fazer essas 
atividades físicas, uma alimentação mais adequada, então é uma briga feroz 
minha. Então tem semestres que eu vou na piscina, natação, vou tudo 
maravilhoso. Ai no outro tenho dificuldade por causa das atividades que a 
gente desenvolve, tem muito isso. Quanto maior o engajamento de um 
professor num curso, nas coisas, no ensino, mais precário fica sua relação 
com sua saúde e com o seu cuidado pessoal. Se eu disser a dificuldade, é a 
dificuldade em conciliar o teu conhecimento, tuas coisas, tua realidade 
acadêmica com as possibilidades de cuidar mais da saúde através do esporte 
e da alimentação. A gente se alimenta mal e não pratica atividades. Há 
dificuldade também porque tem muitas tarefas, muitas atividades. Se você 
não tem tanta, “ah mas eu vou abrir mão de tudo, vou ficar só com sala de 
aula”, às vezes você acaba ficando alheio a muitas coisas que acontecem no 
entorno e se você ficar fora disso tem que repensar qual tua importância 
nesse processo todo, então a dificuldade está ai (R6).

Ah, problemas físicos, porque a pessoa lecionar 20 horas...nas particulares 
são 16 horas, aí a parte física não aguenta né. Você ficar três horas, quatro 
horas de pé, lecionar tudo isso, ainda com salas de turmas grandes né, não 
aguenta, é muito difícil (R11).

Talvez assim, um pouco de cansaço físico, até porque eu comecei a trabalhar 
bem cedo, com 16 anos. Já com 16 anos eu comecei a trabalhar, né, então 
veja são 33 anos que eu estou na ativa, acho que essa é a dificuldade, é um 
pouco assim, cansaço, sabe (R12).

Olha, eu já não tenho aquela...apesar de estar sempre pronta, eu sei que o 
corpo já não responde tanto. Então eu sei que eu tenho, por exemplo, que 
começar a trabalhar uma ginástica, alguma coisa de alongamento, que eu 
sou bastante relaxada, porque eu acho que isso tá faltando sabe, assim, eu 
passo muito tempo sentada lá no laboratório, trabalhando com as plantinhas 
in vitro, ando pra lá e pra cá e tal, mas eu sinto que eu preciso exercitar. É 
mais assim, o peso do corpo, então isso aí é uma culpa minha. Tenho certeza 
que se eu estivesse cuidando mais da minha alimentação, ginástica e tudo 
mais, eu estaria bem mais disposta. Então isso aí é a única coisa que eu 
tenho a reclamar (R13).

Os aspectos biológicos do envelhecimento trazem sinais que afetam a saúde 

física, mental e funcional (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008; HENRARD, 1996) dos 

indivíduos que estão envelhecendo. Por isso, segundo os relatos apresentados, 

dentre as dificuldades físicas, destacam-se as dores musculares, a exaustão em 

lecionar para turmas grandes e em pé e o cansaço do corpo. Além disso, a falta de 

exercícios, a má alimentação e o sedentarismo colaboram para que os docentes 

tenham sua saúde prejudicada.

Esses sinais traduzidos pelo corpo também foram identificados em estudo 

similar por Amorim e Trelha (2017), no qual fatores como a força física e mobilidade

eram variáveis que impactavam na capacidade funcional de trabalhadores no

processo de envelhecimento. Em estudo anterior, Amorim, Salla e Trelha (2014) já
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haviam concluído que o tabagismo, o tempo de serviço e a demanda física também 

eram variáveis que apresentaram correlações negativas com a capacidade para o 

trabalho.

Além disso, o envelhecimento físico ocorre a todo instante e, segundo o relato 

da docente R12, devido à intensa rotina do dia a dia, não é possível o cuidado com a 

saúde ou com a aparência. Em complemento, a docente R3 ressalta a importância na 

aceitação da velhice, ou seja, de que existem alterações na aparência que devem ser 

aceitas, conforme as falas a seguir:

(...) o envelhecimento pode causar frustração, você olhar e ver que você não 
é mais como você era, que teu rosto está ficando diferente, entendeu? Então 
eu vejo colegas, meu Deus do céu, que usam ‘trocentas' maquiagens, fazem 
plástica, fazem não sei o que, então veja, eu acho que mais ajuda se você 
cuida da sua cabeça. Porque senão, mesmo você tendo uma profissão, você 
sendo professora, você vai ter problemas com a velhice, você não vai aceitar, 
entendeu? (R3).

Eu acho que é mais físico, eu sinto assim, dificuldades do envelhecimento 
mais físico. Mental não, pelo contrário, porque assim, você está lá estudando 
e sempre está estudando novos processos sintéticos, tem que estudar né, e 
política, porque a gente conversa muito sobre política, sobre saúde, enfim, 
diversos temas, temas sociais, temas filosóficos, então assim, o 
envelhecimento para mim, o que eu sinto é físico, físico, com certeza. Não dá 
tempo de a gente se cuidar muito, né, então pela rotina, pouco tempo sobra 
para você ir lá fazer um procedimento, para você... “ai, vou fazer alguma coisa 
bacana pra minha pele ou pro cabelo”, mas não dá tempo, então eu acho que 
é o físico (R12).

Pelo fato de serem mulheres, as docentes R3 e R12 enfatizam a questão da 

aparência física no processo do envelhecimento. Por mais que, segundo França e 

colegas (2017), as mulheres tenham atitudes mais positivas frente ao envelhecimento 

no contexto organizacional, percebe-se, por meio das falas das entrevistadas, que o 

envelhecimento traz consigo dificuldades em aceitar as alterações físicas e estéticas 

que causa. Tais dificuldades podem ser minimizadas pelo trabalho, o qual, segundo 

Sá e Wanderbroocke (2016), possibilita, para mulheres no processo de 

envelhecimento, uma aproximação com a juventude e o afastamento da inatividade.

De acordo com Salgado (2002), no mundo, em geral, existe uma proporção 

maior de mulheres idosas do que de homens, quando se considera a população total 

de cada sexo, podendo-se afirmar, portanto, que a velhice se feminilizou. Essa 

“feminização” da velhice é acompanhada por vulnerabilidades para as mulheres mais 

velhas, tais como, maior probabilidade de problemas relacionados à adaptação às
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mudanças fisiológicas decorrentes da idade, o que pode se transformar em conflitos 

com a identidade; dentre outras questões (LIMA; BUENO, 2009).

Outro aspecto negativo relacionado ao envelhecimento no trabalho docente é 

a falta de motivação e o cansaço, que pode resultar em baixa produtividade, conforme 

os relatos a seguir:

Eu acho que pro dia a dia, eu vejo assim, tem colegas que estão escrevendo, 
mas eles não têm a mesma energia que os jovens e a gente tem que 
reconhecer isso, entendeu? Um doutor hoje, bem formado, com 38 anos, 
gente ele vai fazer as pesquisas assim (rápido), sabe...vai produzir muita 
coisa boa, a visão...não adianta, a gente, por mais que a gente fale, “ah não, 
eu sou jovem, eu leio, eu me mantenho, eu tenho uma conversa boa com os 
jovens”, mas a gente tem que ter essa consciência que a gente pode até ter 
essa mente aberta, mas a gente não assimila as coisas da mesma forma 
(R3).

Eu acho que é difícil manter-se motivado. Mas manter-se motivado, eu acho 
que algumas pessoas se queimam, se desgastam, ficam de saco cheio. Não 
querem mais saber de papel, nem de gente. É, não é o meu caso, mas eu 
acho que uma dificuldade é você envelhecer com dignidade. Mesmo que os 
anos tenham passado você sabe do seu mérito, você tem um 
autoconhecimento, você sabe dos seus pontos fortes, onde você precisa se 
aprimorar e vai lidando com isto (R1).

Mas uma coisa que tá me cansando um pouco é esse novo tipo de relação 
com os estudantes, sabe...a própria não valorização da universidade pública, 
é uma falta de motivação para o estudo e veja, eu já te falei né, eu entendo 
porque eles estão assim, mas pro nosso trabalho, isso é uma coisa que vai 
também cansando. Então são coisas que eu não sei até quando eu vou 
conseguir me atualizar, entende? Dar conta disso, a gente tem metodologias 
ativas, enfim, nossa, a gente faz assim, o possível para que haja essa 
motivação, mas é uma coisa que às vezes eu fico pensando, até quando que 
eu...e também outra coisa que é bem interessante, enquanto eu tinha meus 
filhos mais ou menos nessa idade de graduação, pós-graduação, era mais 
fácil porque eu também exercia isso em casa. Hoje meus filhos nem moram 
mais comigo, né, já estão em outra, então assim, eu perco um pouco essa 
facilidade de ter em casa essa graduação, mas enfim, é uma das coisas que 
eu penso (R8).

Para os docentes R3, R1 e R8, o envelhecimento impacta diretamente na 

produção e atuação dos professores. Segundo a participante R3, não é possível 

comparar o ritmo e a energia de um docente mais jovem com um mais velho, pois a 

dinâmica para a pesquisa, por exemplo, diferencia-se substancialmente. Entretanto, a 

literatura indica que a baixa produtividade, conforme já mencionado anteriormente no 

tópico "Estereótipos, preconceitos”, não está relacionada à idade (KYVIK; OLSEN, 

2008; ROGERS et al., 2011; AUSTEN et al., 2016; NASCIMENTO et al., 2016; 

GELLERT; KUIPERS, 2008).
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Manter-se motivado após tantos anos de profissão foi um aspecto negativo do 

envelhecimento citado pelos respondentes R1 e RB. Pelo fato dos docentes já terem 

tido contato com diferentes gerações de alunos, há uma comparação entre os 

estudantes do passado e de hoje. Por isso, para os docentes, devido a mudanças no 

comportamento dos estudantes, é preciso que estejam motivados para lidarem com 

as novas gerações de alunos.

Em complemento, para conseguirem reter a atenção dos estudantes, é preciso 

estar em constante atualização, especialmente no tipo de metodologia de ensino a ser 

utilizada, causando desmotivação para os docentes no processo de envelhecimento.

Os problemas de saúde também estão relacionados aos aspectos negativos do 

processo de envelhecimento. Para o respondente R6, o envelhecimento pode trazer 

doenças que prejudicariam o intelectual do professor, e o ideal seria um 

envelhecimento saudável:

Só gostaria que o mal de Alzheimer não ficasse perto de mim na fase mais 
ruim do esquecimento né, para quem gosta de ler, quem gosta de falar, isso 
seria um grande castigo. Então se fosse pensar, eu queria uma velhice 
saudável, então eu vejo assim uma questão das doenças, eu não gostaria de 
ter uma doença que me judiasse muito, se for para ser, que seja rápido e 
também esse receio da morte é um receio que nós temos. A gente tem que 
fazer o bem e se a gente gosta de alguém, fazer o bem enquanto ela está por 
perto, e não lamentar depois (R6).

Além disso, doenças como diabetes, depressão, hipertensão e complexo de 

perseguição são relatados pelos entrevistados R4, R1 e R5:

Teve uma época, época do governo Collor, foi uma das piores fases da nossa 
vida acadêmica e naquela época, tinha um grupo de professores mais novos, 
outros mais antigos e eu comecei até a pensar em sair da universidade, até 
me matriculei num curso preparatório porque eu queria fazer para perito da 
polícia federal, né. Mas aí eu estava me sentindo assim, eu tinha complexo 
de perseguição, que depois eu passei a ver que era mais fantasia, porque é 
muito comum no serviço público, onde tem muita gente trabalhando junto, 
ainda mais quando você se envolve um pouco com parte política, você achar 
que estão te perseguindo. E às vezes não é isso, a pessoa pode não gostar 
de atitudes suas, mas não quer dizer que está te perseguindo, não é? E eu 
cheguei inclusive a tirar uma licença premium e foi a melhor coisa que eu fiz, 
porque quando eu voltei da licença premium eu vim meio renovado (R4).

(... ) eu passei a ser hipertenso, porque eu sou uma pessoa bastante 
sedentária, faz uns três anos e também tive glicose elevada. Então, no 
momento eu sou uma pessoa pré-diabética. Então, eu tive que diminuir peso, 
fiz uma dieta mudei meus hábitos alimentares e com isso eu perdi peso. Eu 
também tenho hipertensão arterial. Mas que está controlada, tanto a glicose 
quanto a hipertensão estão controladas (R1).
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Eu tive uma crise depressiva alguns anos atrás muito forte, que foi um 
momento em que eu estava envolvido com muitas tarefas. Eu estava 
envolvido com trabalho docente na universidade, estava envolvido com a 
Fundação e eu tive um afastamento que me levou a ficar quase uns dois 
meses afastado das minhas funções (R5).

De acordo com os relatos, a idade avançada trouxe consequências físicas que 

impactaram o corpo e a mente devido ao trabalho, como a hipertensão, diabetes, 

depressão e complexo de perseguição. A falta de exercícios físicos durante os anos 

de trabalho, segundo o respondente R1, fez com que o docente desenvolvesse a 

diabetes e hipertensão, corroborando o estudo de Padula et al. (2013) sobre uma pior 

percepção global de saúde e maior número de doenças e uso de medicamentos 

dentre os trabalhadores mais velhos.

Além disso, doenças mentais, como o complexo de perseguição, citado pelo 

docente R4, e a depressão pela qual o docente R5 passou refletem momentos de 

sobrecarga de trabalho, ansiedade e conflitos de relacionamento com os pares.

Destaca-se o relato do docente R9 sobre sua fase em que era workaholic, ou 

seja, possuía compulsão pelo ato de trabalhar e, por isso, trabalhava de forma 

excessiva ou irracional, sendo este fenômeno o resultado de variáveis pessoais e 

situacionais que impactam no comportamento do indivíduo (SERVA; FERREIRA,

2006). Esse ritmo frenético de trabalho causou-lhe outras doenças, sendo necessária 

uma mudança de hábito e o aprimoramento da inteligência emocional, conforme 

descreve a seguir:

Eu tive um infarto e quatro AVCs, com 52 anos, que era aquele meu tempo 
de ser workaholic, tive porque era um abuso, um abuso total. Mas de lá pra 
cá eu mudei minha filosofia de vida. Primeiro eu fui tratar minha ansiedade, 
porque muito da pessoa ser workaholic é a ansiedade, então eu fui tratar 
minha ansiedade. E segundo, eu mudei de filosofia, eu era tecnicista ao 
extremo, frio e calculista...aí fui aprender a dançar, fui com minha esposa, me 
virei um pouco pro lado da arte, fui soltar meu lado mais....eu sempre digo 
que sou duas pessoas antes de aprender a dançar e depois de aprender a 
dançar. Porque daí você começa a fazer contato com outro tipo de 
inteligência que é a emocional, que eu não tinha nada, eu era um 
incompetente emocional e por isso eu tive todos esses problemas. Daí que 
eu comecei a trabalhar a inteligência emocional que me mudou, mudou muito, 
me acalmou. Então eu tive problemas de saúde sim, mas lá mais jovem, lá 
com meus 52 anos e eu tive os AVCs até descobrir o que que estava gerando, 
né (R9).

O excesso de trabalho fez com que, com o passar dos anos, a exaustão da 

carga de trabalho repercutisse na saúde do docente R9. Agora, em idade mais



168

avançada, o professor compreendeu que, para prolongar os anos de vida com 

qualidade, precisou tratar a ansiedade e conciliar o trabalho com outras atividades 

pessoais que proporcionam prazer e satisfação.

Além disso, segundo o relato do entrevistado R6, existe um esgotamento 

mental na profissão que acarreta doenças como estresse, doenças crônicas e 

obesidade, sendo fundamental o descanso das férias:

Olha, estou com 55 então eu faço umas contas que na melhor das hipóteses, 
dentro das minhas projeções, eu vou chegar aos 65 já esgotado, nesse ritmo. 
Então necessariamente eu tenho que diminuir o ritmo nos próximos anos para 
poder ter uma vida saudável lá na frente. Porque a gente começa a ter alto 
índice de estrese, obesidade, dores crônicas e ai um sedentarismo porque a 
gente tem uma característica interessante de professores, pelo menos eu me 
percebo assim e vejo em alguns, um estado mental de auto esgotamento, 
então a gente fica esgotado fisicamente quando termina um semestre, as 
férias são muito necessárias e nas férias de 30 dias, porque eu só me 
estabilizo só depois de 20, 25 dias, então as férias mesmos é o outro mês. 
Então, por exemplo, as férias de dezembro, dezembro dia 10 vai acabar as 
aulas. Até eu me estabilizar, sentir que eu estou bem, vai ser pouco depois, 
no final do ano. E ai eu tenho o mês de janeiro inteiro assim para dizer que 
eu estou bem, dai que eu vou curtir, e fico mais suave, porque eu estou 
recuperando o desgaste mental, físico. Então tem muito mais mental do que 
físico, só que as consequências são estresse elevado né, irritação fácil, a 
gente se irrita às vezes por uma coisa mínima, mas a gente sabe que tem 
que administrar e sabe que essa irritação tem que passar (R6).

Nesse caso relatado pelo docente R6, os docentes precisam diminuir o ritmo 

de trabalho por meio do descanso nas férias com o intuito de evitar problemas de 

saúde que podem surgir com o decorrer dos anos trabalhados.

Outro aspecto negativo relacionado ao envelhecimento no trabalho docente é 

a dificuldade em estar atualizado constantemente. De acordo com os relatos dos 

participantes R6, R10 e R2, as instituições de ensino superior, os alunos e a sociedade 

cobram o conhecimento em novas tecnologias e o uso de aparelhos modernos, além 

de novas metodologias, conforme os relatos a seguir:

E as formas de cobrar os resultados, tanto do professor quanto pro aluno 
também são diferenciadas então isso é um caminhar, isso vai se ampliando 
cada vez mais e o grau de exigência vai aumentando, até porque o mundo, a 
forma de ensinar, a forma de aprender, você aprender que tem outros 
olhares, outras fontes de informação, eu não posso ficar repetindo as 
mesmas coisas que já estão aqui. Eu não posso brigar com o mundo, o 
mundo tem que ser meu parceiro para eu fazer outras conexões. E o universo 
do mercado vai mudar também, por isso que os robôs vêm para assumir uma 
grande parcela, por isso que as formas automatizadas vão assumir e a gente 
tem que se apropriar do intelecto, do conhecimento que a gente tem dessas
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cognições para fazer algo diferente. E o jovem, o profissional vai ter que atuar 
dentro desse novo cenário e a gente ensinar a usar, a agir dentro desse 
cenário, fazer essas conexões, fazer reflexões. Ah, mas se acontecer isso, o 
que você acha que pode ser? Ah, acho só isso. Não! Tem mais, mais, tem 
coisas! Quantas outras coisas têm que ser pensadas, como agir, como 
pensar (R6).

Bem, hoje a informática ela é um elemento fundamental. E os idosos têm 
maior dificuldade de transitar, transita naquilo, estou falando por mim, transita 
naquilo, no essencial. Então eu vejo assim como uma maior dificuldade, essa 
questão tecnológica da comunicação. Eu sinto. E eu tenho algumas posturas, 
por exemplo, eu não uso celular, o meu celular fica com minha mulher (R10).

Eu vejo assim que no momento, porque eu estou indo para uma 
aposentadoria, né. Eu acho que ainda falta uns dois anos para sair da 
universidade, mas eu vejo assim que principalmente, a questão da tecnologia, 
que às vezes você sabe que você tem que saber utilizar. A gente vê cada 
concurso que vem aqui, vem professores com outras ideias e de repente fica 
os mais velhos tentando, então eu acho assim, que eu não acho que a gente 
envelhece, eu acho que a gente vai ficando talvez um pouco, vamos dizer 
assim, desmotivado principalmente pelas novas tecnologias, que às vezes a 
gente não domina né (R2).

Nota-se que as exigências de uma sociedade cada vez mais tecnológica 

repercute no modo de ensinar nas instituições de ensino superior. Assim, conforme 

as exigências das instituições aumentam, os docentes experienciam uma maior 

cobrança por saberem utilizar novas ferramentas e metodologias.

Diante de uma idade avançada e pela rápida velocidade com que as 

transformações tecnológicas acontecem, existe, de acordo com os relatos dos 

docentes, uma grande dificuldade em se adaptar a essas constantes mudanças. 

Mudanças que não estão associadas a somente aparelhos eletrônicos, mas também 

a relacionamentos com os estudantes e colegas.

De acordo com o estudo de Cau-Bareille (2014), sobre as estratégias e 

dificuldades dos professores em fim de carreira, é a partir dos 50 anos, que os 

docentes demonstram um aumento das dificuldades no exercício da profissão e a 

sensação de maior mobilização de recursos para suportar as exigências profissionais.

Essa falta de domínio da tecnologia que repercute em sala de aula, na 

qualidade do ensino e gera desmotivação para o exercício da profissão. Por isso, as 

instituições devem estar atentas a essas dificuldades para que o local de trabalho seja 

saudável para os trabalhadores mais velhos exercerem suas atividades de forma 

segura e proveitosa (LAVALLIÈRE et al., 2016).

Outra dificuldade diante do processo de envelhecer é o fato de que alguns 

docentes não possuem tempo para realizarem atividades que gostem devido ao
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trabalho, e percebem que estão envelhecendo e talvez não tenham tempo de 

desfrutarem tais momentos devido às possíveis reformas previdenciárias. Os 

docentes R3 e R6 comentam essa situação:

Eu acho assim que eu estou em um momento de limite, eu sinto que estou 
envelhecendo, mas ao mesmo tempo eu quero mais tempo para fazer as 
coisas que eu gosto. Então se você falar assim, se a Alfa chegasse para mim 
e falasse assim, quer reduzir sua carga horaria para 20 horas? E ter seu 
salário na metade? Eu queria...porque eu quero, eu ainda estou com idade 
de fazer várias coisas que eu gosto, eu gosto de correr, de fazer exercício 
físico, de remar, tem várias coisas que eu gosto e que eu ainda posso e eu 
não sei se com 65 eu ainda vou estar podendo tudo isso. Então eu acho que 
você tem que administrar suas 40 horas e pensar assim: eu posso fazer o 
que gosto, das outras coisas que eu gosto, não que eu não goste de trabalhar, 
eu gosto, mas eu quero mais tempo, entendeu? (R3).

Eu estou com 55 anos e daqui a 10 anos seria o limite para não ter mais essa 
falta de tempo, porque agora eu estou dividida, daqui a 10 anos não, eu não 
quero estar dividida, porque eu estou no limite de poder fazer ainda as coisas 
que eu gosto, as coisas que eu gosto paralelamente ao profissional (R3).

A gente sabe que a gente vai ficar extenuado, então, que eu não vou vencer 
ficar nesse ritmo muito tempo então vai chegar uma hora...então vamos 
pensar assim eu fique nesse ritmo que eu estou, mas eu já estou marcando 
que a partir do 60 eu mesmo vou buscar desacelerar para poder sair saudável 
e poder usufruir, digamos. Então, antes da Alfa, eu tenho que pensar em mim 
(R6).

Conciliar o trabalho e o lazer é um dos desafios para os docentes, visto que a 

rotina de trabalho, muitas vezes, inviabiliza momentos prazerosos com a família ou 

para seu bem-estar pessoal. Em complemento, por possuírem idade igual ou superior 

a 50 anos, os docentes R3 e R6 comentam que existe um receio em não conseguirem 

ter tempo suficiente para aproveitarem os momentos de lazer tão esperados quando 

pararem de trabalhar.

As possíveis reformas previdenciárias que, neste momento, estão em debate 

no novo governo presidencial do país, fazem com que os docentes no processo de 

envelhecimento tenham dúvidas sobre quantos anos a mais ainda terão que trabalhar 

até a fase da aposentadoria -  etapa na qual, para muitos, simboliza o momento de 

usufruir do tempo para satisfação e realizações pessoais. Por isso, os docentes 

relatam que gostariam de parar de trabalhar com saúde, para poderem fazer o que 

gostam, conforme diz a respondente R3. Esse fato está em consonância com o estudo 

de Austen et al. (2016), no qual mulheres maduras afirmam que a capacidade para o 

trabalho, ou seja, estar em plenas condições para exercer o trabalho, é um 

determinante chave na intenção de deixar o trabalho.
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Entretanto, parar de trabalhar pode comprometer a qualidade do 

envelhecimento do indivíduo, caso faltem condições e habilidades (individuais, sociais 

e econômicas) para incorporar e priorizar outras atividades e valores na vida (SOUZA; 

MATIAS; BRÊTAS, 2010).

Assim, os aspectos negativos do envelhecimento no trabalho docente incluem: 

problemas de memória, dificuldades físicas, conflitos com a aparência, dificuldades 

em se atualizar, dificuldade em ficar motivado/cansaço, doenças, não ter tempo de 

fazer o que gosta.

No próximo tópico serão apresentadas as principais facilidades e pontos 

positivos do envelhecimento no trabalho docente.

4.4.5 Aspectos positivos e facilidades do envelhecimento no trabalho docente

Os aspectos positivos e facilidades do envelhecimento no trabalho docente 

estão relacionados à melhora no relacionamento com os colegas, ao ganho de 

experiência, sabedoria e respeito, assim como o desapego e uma visão otimista dos 

acontecimentos. Além disso, o envelhecimento traz como aspecto positivo uma 

constante renovação do conhecimento, trazendo a sensação de que os docentes 

estão vivos e sabem o momento de parar de trabalhar.

De acordo com os docentes R1 e R9, houve uma melhora no relacionamento 

com os pares, devido à experiência e maturidade:

As vaidades vão diminuindo, você vai aprendendo que tem gente que chega 
com muito narcisismo, muito exibida, daqui a pouco elas vão cair do galho, 
elas não sobreviverão, que o magistério é uma profissão para os fortes, uma 
profissão muito exigente, muito cansativa, lidar com pessoas. Então eu acho 
que o tempo me ajudou a ser melhor com os meus próprios colegas (R1).

Eu vejo assim, no começo você tinha encrenca com colegas e depois isso vai 
sumindo e daí você vê que some muito porque você amadureceu e já não 
está disposto mais a enfrentamentos, não vê mais ganho...e o outro lado 
também, vou enfrentar quem? Então pra mim influenciou muito 
positivamente. E a sociedade ela mudou um pouco. Eu me lembro que 
quando eu estava na faculdade falavam assim, quarentão, cinquenta, 
sessenta, puxa que velho, né. A sociedade também está mudando com 
relação a isso, hoje ela está começando a reconhecer a capacidade das 
pessoas de mais idade, de experiência, então isso ajudou bastante também 
(R9).



172

De acordo com os docentes R1 e R9, pelo fato da profissão docente lidar com 

pessoas de diferentes personalidades, com o passar do tempo os profissionais vão 

aprendendo a lidar com diversas situações e contratempos. Além disso, há uma visão 

positiva de reconhecimento da sociedade em relação ao profissional mais velho, 

sendo este sinônimo de experiência.

Este atributo positivo relacionado à idade também foi destaque no estudo de 

Rogers et al. (2011), no qual, além da experiência, o conhecimento e fidelidade à 

organização foram características marcantes dos trabalhadores mais velhos, apesar 

das limitações relacionadas à idade.

Além disso, o envelhecimento, ilustrado pela fala da entrevistada R7, permitiu 

que houvesse um desapego a certas questões que incomodavam no passado, 

resultando em uma visão positiva dos acontecimentos:

Eu estou bem tranquila porque eu tenho muita coisa para fazer ainda, e eu 
estou gostando muito dessa fase, porque você já fica desapegada com um 
monte de coisa...desapegada com um monte de coisa eu quero dizer assim, 
coisas que te faziam a diferença pra você e já não fazem mais, você tá 
enxergando coisas lá na frente e muita gente não vê, entendeu? Então isso 
é o lado positivo, e é o lado positivo que a gente tem que ver né, o negativo 
a gente deixa de lado (R7).

De acordo com a docente R7, com o passar dos anos, é possível identificar 

com mais precisão o que é mais importante ou não na vida dos indivíduos que estão 

envelhecendo. O autoconhecimento nessa fase permite que reflexões acerca de 

escolhas levem em conta situações já experienciadas. Assim, a apropriação das 

competências, motivos e valores que representam o próprio eu permite que o 

trabalhador mais velho saia do papel de vítima e seja protagonista dos acontecimentos 

em seu trabalho (MUTCHNIK; TREVISAN, 2009).

O envelhecimento também permite ganho de experiência, sabedoria e respeito, 

conforme os relatos a seguir:

Pra mim você adquire um grau de respeito que um professor mais jovem não 
tem. O aluno te respeita mais, os teus colegas, tudo o que não sabem 
resolver, cai pra mim, eles acham assim que eu sou tipo patriarca. Lá os 
professores têm isso de vim e conversar, os alunos, então eu acho que o grau 
de respeito cresce muito, o teu grau de influência cresce muito. Você passa 
a ser um “stakeholder' né, natural. Porque queira ou não, e é com todo 
mundo, a pessoa pode não perceber, mas você adquire mais sabedoria. 
Porque sabedoria não é sinônimo de inteligência. Às vezes tem pessoas 
extremamente inteligentes e sem sabedoria nenhuma. Mas a vivência de ter 
passado por muita coisa, ter sofrido, apanhado muito, porque você aprende
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muito mais com os erros, com o sofrimento, né, eu aprendi muito com o 
sofrimento e sofri demais, perdi um filho, professor, muito jovem, e tudo isso 
vai te ajudando a construir uma visão diferente e isso as pessoas percebem, 
percebem a tua verdade, a tua sinceridade, então você é ouvido não pela 
idade, mas pelas pessoas acreditarem em você, você adquire credibilidade 
(R9).

Mas ah, eu acho que vai ficando mais velha e as pessoas vão achando que 
você vai ficando mais sábia. Mas acho que porque elas não sabem que você 
ficou mais sábia não pela sua idade, mas pelas reflexões que você faz, e pela 
forma de lidar com tudo (R3).

(...) é que a idade ajuda também a trazer algumas experiências que você vai 
adquirindo ao longo do tempo e a gente percebe assim que o tempo vai te 
ajudar a entender certas coisas, porque você precisa passar por isso, mas é 
o tempo que vai te ajudar. Então não adianta também querer acelerar certas 
experiências porque senão ficam alguns gaps não resolvidos (R6).

A experiência e a maturidade, tudo isso aí é a melhor coisa que tem! Você 
sabe o que vai fazer já, sabe como agir, como fazer. Quando vai preparar 
aula, já sabe tudo, assim, sabe os erros, conhece bem o perfil do aluno. Eu 
olho o aluno e já sei o que vai acontecer. Você olha a prova do aluno e já 
sabe, mas depois de 20 anos né...quem é bom, quem é ruim, quem é melhor 
pra fazer monografia, você já sabe por causa da experiência (R11).

Geralmente os professores mais novos vão até os mais velhos para pedir 
orientação. E isso acontece bastante! Quando tem um problema, eles 
perguntam o que dá pra fazer, como é a relação com os alunos. A relação 
com os alunos é melhor, os alunos respeitam mais. Com os professores 
novos eles não gostam, acham que o professor (mais novo) não sabe, 
entendeu? Não tem aquela experiência....e outra coisa, os alunos preferem 
os professores mais velhos para orientação de TCC, monografia, tudo quanto 
é trabalho (R11).

Conforme já mencionado, o ganho de experiência também está presente no 

significado do envelhecimento no trabalho na visão dos docentes, sendo associada 

positivamente com o envelhecer e repercutindo como uma facilidade no processo de 

envelhecimento no trabalho docente. Além disso, a experiência profissional 

ocasionada pelo acúmulo de conhecimento durante os anos de vida do professor, 

permite que os alunos e os pares respeitem os docentes com mais idade, pois estes 

estão há mais tempo atuando nessa profissão.

Outro aspecto positivo do envelhecimento no trabalho docente é a constante 

renovação pela qual o professor está exposto, seja por meio do contato com os alunos, 

ou pela aprendizagem contínua devido à sua profissão, conforme as falas dos 

entrevistados R4 e R10:

Eu acho que aqui, por exemplo, o pessoal não pensa que a gente está 
ultrapassado com o passar do tempo, né, porque pode ser um caso particular 
da Física, mas o pessoal está sempre se renovando, então tanto que esse é
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um departamento que tem uma característica que uma boa parte dos 
professores vão além do tempo da aposentadoria (R4).

(...) o contato com a juventude, isso é interessante, porque quando vira só 
conversa com velho, ou idoso, vamos dizer, a coisa não varia muito, né, as 
situações são muito parecidas. Quando você trata com a juventude, você tem 
outro material, outro ânimo que você tem que ter, esse é um detalhe. O outro 
é que você é forçado a se atualizar, tem que ler, tem que experimentar, eu 
oriento alunos, eu tenho iniciação científica, então você tem que ir atrás das 
informações para se manter atualizado. E a outra é uma convivência numa 
academia né, onde você convive com professores e tal (R10).

O contato permanente com uma geração mais nova e a própria característica 

da profissão docente de ensinar faz com que os docentes busquem informações e 

estejam atualizados sobre o mundo e tendências vivenciados pelos estudantes. Além

disso, conforme relata o professor R4, esta constante renovação do docente, pela

procura contínua de novidades para repassar aos alunos é uma forma do professor 

se sentir motivado a continuar trabalhando, mesmo após terem condições de solicitar 

a aposentadoria. Esse fator positivo do envelhecimento no trabalho reforça o estudo 

de Trigueiro et al. (2016), no qual os principais motivadores para permanecerem no 

trabalho seriam: sensação de produtividade, aumento da renda, valorização social, 

aplicação de conhecimentos adquiridos, autoestima e bem-estar e gosto pelo trabalho.

Destaca-se também o relato do docente R7, quando diz que um aspecto 

positivo do envelhecimento no trabalho docente é o fato de se sentir vivo:

Com mais idade, eu me sinto mais viva no trabalho, mais...mais capaz assim 
de fazer as coisas porque no trabalho eu me realizo e sinto que tem muita 
coisa que antes eu dava valor e depois a gente vê que não tem realmente 
valor, é o amadurecimento que traz isso para a pessoa (R7).

Exercer algum tipo de trabalho faz com que os indivíduos no processo de 

envelhecimento se sintam vivos, por estarem desempenhando uma atividade, já que 

cessar o ato de trabalhar está associado à morbidade e ao surgimento de doenças 

(FONTOURA; DOLL; OLIVEIRA, 2015). Assim, estar ativo, ou seja, atuante nas 

relações econômicas, sociais e culturais (OMS, 2005) e ser produtivo, por meio de 

contribuições financeiras para a sociedade por meio do trabalho e do voluntariado 

(MAGNAVITA, 2017), permitem que o docente mais velho sinta que é capaz de se 

realizar pessoal e profissionalmente.

Por fim, o docente R10 comenta que o envelhecimento no trabalho docente 

permite a compreensão de saber quando é o momento ideal para parar de trabalhar:
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Então você tem que ter a sabedoria de saber, de conhecer bem né...olha, “eu 
não estou conseguindo memorizar mais, eu não tenho pique mais para 
levantar às 5:30 da manhã” . Então você tem que saber isso aí, e a hora que 
algum sinal aparecer, não precisa ser nem vermelho, é no amarelo! Você tem 
que tirar o time enquanto é tempo, porque ai você sai por cima, não deixa 
cair. Então isso é muito variável, eu tenho 75 anos né, talvez mais uns 5 anos 
eu ainda...se minha saúde estiver perfeita, mas isso eu vou sentir a cada ano, 
né. Mas é uma sabedoria isso, não insistir em querer ficar após um certo 
momento (R10).

Assim, ter essa noção de quando parar de trabalhar é positivo, pois o docente 

passa a compreender seus limites físicos e até em qual idade, em sua percepção, tem 

condições de continuar trabalhando. Além disso, as consequências físicas do 

envelhecimento do corpo e da mente, indicam o momento de parar, sendo que os 

indivíduos devem estar atentos aos sinais do corpo, para que o desempenho no 

trabalho não seja afetado, já que o envelhecimento propicia maturidade, experiência 

e confiança no trabalho, porém, o corpo parece desprender-se do sujeito, repercutindo 

em sentimentos contraditórios relacionados ao envelhecimento (LÜDORF; ORTEGA,

2013).

Por isso, no próximo tópico serão apresentados os principais relatos sobre a 

aposentadoria e o fato de parar de trabalhar para os docentes.

4.4.6 A saída do mundo do trabalho

A aposentadoria é um dos momentos mais decisivos na vida dos adultos 

maduros (FRANÇA; MENEZES; SIQUEIRA, 2012) e considera não apenas a decisão 

pessoal, mas também o contexto social e institucional no qual o sujeito vive (SILVA; 

HELAL, 2017).

No entanto, quando os docentes foram questionados sobre parar de trabalhar, 

muitos afirmaram que pretendem continuar trabalhando. Para os respondentes R2, 

R7, R8, R13 e R6, parar de trabalhar não é uma opção, mesmo com as condições de 

idade e tempo de contribuição para a aposentadoria.

Eu não pretendo parar de trabalhar, o que eu pretendo é realmente continuar 
dando palestras, consultorias, então, pelo menos por mais uns cinco anos eu
pretendo fazer isso. Então eu não pretendo eu pretendo ir aos poucos,
parar aos poucos, mas não pretendo ainda sair da área, mesmo porque eu 
vejo ainda que tem ainda muita coisa ainda que não tem outras pessoas que 
dominam na minha área, não estou falando só aqui no Estado, estou falando
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fora e tenho muito a contribuir, então eu talvez ainda fique alguns anos 
fazendo consultoria, cursos, palestras, esse tipo de coisa (R2).

Para de trabalhar totalmente? Horrível! Talvez mais pra frente tentar reduzir 
um pouco a carga, mas lá entre 65, 70 anos. Agora não é uma opção (R7).

Eu não vou parar de trabalhar. Isso eu já sei, eu não posso parar de trabalhar. 
Claro que eu entendo que posso não trabalhar todos os dias, mas viver sem 
um projeto, eu acho bem difícil, acho bem difícil um professor parar. Até 
porque, é quando a gente está pleno, né, do conhecimento, quando a gente 
entende quase tudo, a gente para de trabalhar, né. Então acho que é difícil 
viver sem um projeto (R8).

Então eu não acredito em envelhecimento por si só, sabe assim, de você 
deixar, se deixar envelhecer, aí quando me perguntam: quando é que você 
vai se aposentar? Eu digo nunca! Então parar de trabalhar...olha, eu não 
consigo imaginar o que é isso. Mesmo quando eu estou de férias eu trabalho. 
Porque eu aproveito muito das férias para visitar empresas, rever amigos, 
prestar algumas consultorias. O dia que eu parar de trabalhar vai ser assim, 
vou me aposentar e não vou mais dar aula, sei lá...ou só vou orientar... então 
eu imagino que eu quero estar com minha empresa também, quero estar com 
essa ‘biofábrica', quero estar trabalhando...e minha mãe diz assim: quando 
você se aposentar a gente pode morar na praia, por exemplo...eu falo, mãe 
se você me esperar lá por 90 anos parar, a gente vai (R13).

Se eu tiver que parar, eu vou ter que estar fazendo outra coisa. Eu não vou 
ficar sem fazer alguma coisa. Não vou parar. Eu poderia, tendo condições de 
parar e ficar morando na praia, isso pode ser a praia mais bonita do mundo, 
eu tenho que arranjar alguma coisa, não dá pra ficar só passeando, andando 
na areia, pescando, não vai dar...não sei... eu teria que pensar em fazer 
alguma coisa. Gosto de ler, pode ser que eu possa me apropriar disso. Vou 
fazer alguma coisa, posso fazer menos, às vezes eu penso assim, se eu 
pudesse no futuro, ser um professor assim, de orientação de projeto só, ou 
ficar ligado com a questão de aconselhamento, tutorias (R6).

A decisão sobre o desligamento do trabalho tem como consequência a 

afirmação do indivíduo sobre sua velhice, pois este deixa o mercado de trabalho e 

passa a não ser mais economicamente ativo (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008). Por 

isso, nas falas dos docentes acima mencionados, fica clara a decisão de não parar de 

trabalhar.

Dessa forma, manter os laços com o trabalho significa um índice de saúde para 

os professores universitários, entretanto, a permanência com o vínculo trabalhista 

indica, paradoxalmente, imaginários negativos sobre o envelhecimento (MOREIRA; 

VIEIRA, 2014).

Por isso, o processo da aposentadoria pode causar sentimentos de 

esvaziamento e frustrações devido à ruptura com o trabalho (FRANÇA; MENEZES; 

SIQUEIRA, 2012), sendo um processo indesejado e temido (NASCIMENTO et al., 

2016).
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Assim, conforme o relato do docente R10, parar de trabalhar significaria a

morte:

Não, não, não se pode, não se pode parar. Parar de trabalhar significaria a 
morte. Evidentemente eu vou arrumar alguma coisa, mas sem bater cartão, 
uma coisa assim que vou trabalhar, escrever um livro, atuando em uma 
entidade filantrópica, alguma coisa (R10).

O receio em parar de trabalhar relatado pelos docentes acima mencionados, 

reforça a ideia de que a aposentadoria se vincula ao envelhecimento, mas de forma 

negativa (TORRES et al., 2015). No estudo de Silva e Helal (2017), os entrevistados 

também relataram que o fato de não exercerem nenhuma atividade estava ligado à 

proximidade com a morte. Além disso, outros aspectos negativos como a inutilidade e 

perda de vínculos sociais foram relacionados à aposentadoria.

Para o docente R9, parar de trabalhar é uma decisão que envolve as 

capacidades para o trabalho, ou seja, o trabalho, remunerado ou não, poderá ser 

exercido até o momento em que a saúde física e mental permitirem:

Bom, é uma coisa que eu não imagino. Significaria interromper uma fase, uma 
parte da vida muito importante, e isso deveria ter um impacto muito grande. 
Eu não aceitaria, eu estando como estou. Se eu tivesse doente eu ainda 
entenderia como uma coisa normal, necessária, inevitável né, e, portanto, a 
ser administrada. Eu não consigo entender ficar sem trabalhar, não. Eu iria 
trabalhar nem que fosse completamente voluntário, gratuito, eu iria me 
manter ocupado. Eu não me imagino em casa, parado, de jeito nenhum! 
Então eu não me vejo parando, não, mas eu vejo a necessidade de parar, 
tenho plena consciência disso. O dia que eu tomar essa decisão foi porque 
eu precisei parar, e se eu precisei....as coisas da vida são assim, você nasce, 
cresce, vai morrer, né. (R9).

Eu estabeleci pra mim que eu trabalharia até os 70 anos e eu pararia antes 
se eu tivesse qualquer dificuldade intelectual. E eu sempre alerto minha 
família e tudo...se vocês perceberem em mim qualquer mudança que eu 
esteja decaindo, no meu discernimento, no meu senso crítico, na minha 
qualidade de resposta, vocês me avisem porque daí é o momento de eu 
parar, não quero passar vergonha, não quero passar vergonha de jeito 
nenhum. Então eu estabeleci pra mim o teto de 70 anos e eu não vou 
ultrapassar isso (R9).

A continuidade do trabalho, mesmo em idade avançada, muitas vezes, é 

estimulada pelas organizações devido ao conhecimento e experiência do profissional, 

desde que, conforme o estudo de França e colegas (2013), as funções motoras e 

psíquicas estejam em bom estado. Para o docente R9, o trabalho faz parte de sua 

identidade, seja remunerado ou não, fazendo com que a ideia da interrupção do 

trabalho aconteça somente em casos de doença ou morte.
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Já para os entrevistados R3, R11 e R4, parar de trabalhar significaria aproveitar 

os momentos com a família ou para atividades de lazer e cursos. Porém, ressalta-se 

que apesar de poderem usufruir desse momento, haverá diminuição do salário, sendo 

este um dos motivos para continuar trabalhando:

Eu quero parar com uns 65 anos, justamente para dar tempo ainda de fazer 
tudo, porque eu sei que eu ia me ocupar de tantas outras coisas, nossa vou 
fazer espanhol todo dia, ai volto a fazer inglês, vou fazer mais curso de 
culinária, ah, não é uma coisa assim, você falar assim, amanhã você vai parar 
de trabalhar eu sei que no final das contas, se a pessoa falasse que eu iria 
parar de trabalhar amanhã, eu faria várias coisas, mas ainda tem também 
outro lado, eu gosto do meu salário, entendeu? Eu não quero abrir mão dele, 
ele me dá essa liberdade, ter o seu próprio salário te dá o direito de fazer de 
vez em quando umas coisas meio inconsequentes e sem depender do outro, 
então eu não sei se estou pronta a não ter essa independência financeira 
(R3).

Ah, eu faria coisas que eu gostaria. Eu gostaria de viajar um pouco mais, 
sabe, ter lazer, essas coisas. Eu gostaria de fazer e não posso fazer né, 
porque professor só viaja em janeiro e janeiro é caro, janeiro e julho! Viajar 
em março é a melhor coisa que tem e não posso, então eu queria fazer isso, 
ter mais liberdade para viajar, passear. Porque tem coisas que eu quero fazer 
e não posso fazer agora, então, quando eu me aposentar eu vou poder fazer 
(R11).

Bom, continuar aqui até eu achar que eu estou indo pra titular, estou me 
preparando para ser professor titular, depois de titular talvez, na hora que 
minha esposa estiver aposentando, talvez eu aposente. Gosto de sair por aí, 
viajando...então tem um monte de lugar pra ir visitar. Ah tem uma coisa mais 
importante de todas, eu tenho dois netinhos que moram em São Paulo! Então 
esse também, aí é uma coisa que pesa, de poder ver mais vezes né (R4).

De acordo com os relatos dos entrevistados, o encerramento do vínculo 

empregatício está relacionado à possibilidade de desfrutar o tempo livre (MONTEIRO, 

2011), com o intuito de passar mais tempo com a família, para se dedicarem a sonhos 

antigos e ao lazer (FRANÇA et al., 2013).

Entretanto, conforme ressalta a docente R3, para aproveitar os momentos de 

lazer, seria preciso abdicar parte de seu salário, o que a faz repensar sobre o momento 

de parar de trabalhar. Este, segundo Silva e Helal (2017), é um dos motivos que faz 

com que o trabalhador adie a decisão de se aposentar ou retorne ao mercado de 

trabalho depois da aposentadoria.

Outro ponto interessante a se destacar é a fala do docente R4, quando afirma 

que em seu departamento os docentes possuem condições de se aposentarem, 

porém continuam no trabalho, ou se aposentam e mantêm vínculo com a instituição, 

até mesmo sem remuneração adicional:
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Então, esse é um departamento que tem uma característica que uma boa 
parte dos professores vão além do tempo da aposentadoria. Eu sou o 
segundo decano. O professor Márcio, ele foi até os 70 anos, ele passou anos 
que podia aposentar e não quis aposentar. Então tinha até pouco uns sete 
professores que poderiam aposentar e não quiseram aposentar. A professora 
Ana hoje teve uma defesa de dissertação, então ela aposentou, mas continua 
trabalhando com a pós-graduação né, sem ganhar nada, nem bolsa (R4).

Este vínculo com o ensino também foi mencionado pelos docentes R4 e R5, os 

quais pretendem continuar com alguma atividade voltada ao ensino, com o objetivo 

de disseminar o conhecimento, mesmo após a aposentadoria, porém sem as 

obrigações trabalhistas:

Já pensei nisso...eu acho que vou sentir falta muitas vezes, mas nós temos 
um projeto de extensão é considerado o local que é mais visitado na feira de 
profissões, porque são experimentos que a gente leva então o pessoal leva 
choque, vê faísca, vê um monte de coisa, então atrai a atenção do pessoal e 
eu também desenvolvo umas coisas experimentais. Então eu provavelmente, 
quando aposentar, o professor João, que é o coordenador lá, diz que já tem 
um lugarzinho lá pra eu ficar, para que eu venha quando eu quiser, e vou 
passar a impressora 3D pra ele e vou ficar trabalhando lá, fazendo as coisas 
eletrônicas (R4).

Parar de trabalhar significa basicamente a obrigação de estar em algum lugar, 
porque o trabalho significa isso, né. Agora assim, eu não vou parar de fazer 
coisas, coisas que eu faço hoje que felizmente eu sou pago para fazê-las, 
mas tenho a obrigação de fazer outras coisas que eu não precisaria fazer. Do 
ponto de vista da minha carreira docente, parar de trabalhar significa assim, 
não vou mais ter o envolvimento com o ensino formal, essa vai ser uma parte 
que eu vou deixar de fazer mesmo e talvez não sinta muita falta, mas o 
restante vai ser tudo igual, tudo o que eu já faço hoje. Acho que uma coisa 
que é importante do trabalho da docência é a curiosidade, né. A gente precisa 
estar curioso com alguma coisa e isso é pra sempre. Só não vou ter assim, 
essa obrigação de estar compartilhando formalmente uma sala de aula. Vou 
continuar escrevendo, disseminando em algum lugar, mas parar de trabalhar 
significa assim, não ser mais obrigado a fazer aquilo (R5).

A permanência no exercício do trabalho após a aposentadoria não significa o 

fim da carreira, pois, corroborando o estudo de Ziger, Filippim e Beltrame (2017), os 

indivíduos que decidem permanecer trabalhando necessitam manterem-se inseridos 

e fazerem parte do meio em que viviam. Além disso, a repulsa de não ter um vínculo 

empregatício pode estar ligada ao sentimento de vitalidade e satisfação com o 

trabalho (MONTEIRO, 2011). O trabalho, então, continua sendo uma atividade 

importante durante toda a vida influenciando o processo de envelhecimento 

(RODRIGUES; BRÊTAS, 2015).
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Já os docentes R8 e R12 pretendem parar de trabalhar assim que sair a 

aposentadoria:

Não, não, eu fico aqui no máximo mais cinco anos. Mas por um projeto de 
vida. Assim, também não posso dizer, vai que aqui está ótimo e eu fique mais. 
Mas 10 anos eu não fico mesmo! Não, não, não...eu não quero trabalhar o 
que eu trabalho daqui a 10 anos (R8).

Eu sou da opinião que aposentou, tchau! Vamos liberar lugar pra alguém, 
mas quem sou eu pra dizer isso para uma outra pessoa...ela sabe o momento 
de sair. Se ela acha que é útil, que ela está no seu melhor, que legal! Fique! 
Então é uma coisa muito, muito, muito pessoal...não se discute. Cada um 
sabe aqui entre aspas, onde seu calo aperta, né. Mas aqui realmente, o 
pessoal deu o seu tempo, tchau! No dia que for pra eu me aposentar, digamos 
assim, se for amanhã, é amanhã!! Vou dar uma festinha e tchau para vocês! 
(R12).

Nota-se, dessa forma, que a aposentadoria possui múltiplas representações, 

desde o não parar de trabalhar até o desejo de se aposentar assim que possível. Tal 

fato leva os trabalhadores a posicionamentos e decisões distintas sobre continuar ou 

não no trabalho, sendo influenciados por diferentes fatores e aspectos psicossociais 

(FRANÇA et al., 2013).

Além disso, destaca-se que deve haver uma preparação para a aposentadoria 

dos professores. Conforme o relato do docente R6, é necessário que a instituição 

ofereça algum suporte de transição para essa fase, caso contrário os professores 

poderão sofrer riscos como depressão.

(... ) porque tem professor que definha, então, tem professor que faz disso 
aqui seu habitat. É a vida, seu habitat, então sair daqui é como se tirasse ele 
do aquário, mas pensa em um habitat. Então sair dali e não souber...ele vai 
ter falta de ar, vai faltar tudo para ele, então tem que ter essa transição (R6).

De acordo com Fôlha e Novo (2011), as organizações preparam o futuro 

aposentado por meio da elaboração de Programas de Preparação para a 

Aposentadoria, ou seja, os PPAs. Nesses programas, o público-alvo são os 

trabalhadores que estão envelhecendo e o objetivo é prepara-los nesse momento de 

transição, por meio de suportes psicológicos e de informações.

Por meio das entrevistas, foi possível observar que nenhuma das instituições 

pesquisadas apresentava um Programa concreto sobre essa transição. Existem,
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segundo informações de documentos do sítio eletrônico das instituições, palestras 

informacionais, mas não há um planejamento efetivo para esse público.

4.4.7 Motivações para continuar no trabalho

Os trabalhadores que estão no processo de envelhecimento também 

apresentaram durante as entrevistas, motivações para continuarem exercendo algum 

tipo de trabalho, seja ele remunerado ou não. De acordo com a Teoria da Continuidade 

de Atchley (1971), os indivíduos no processo de envelhecimento se esforçam para 

manter estruturas externas e internas, como o comportamento social e aspectos 

psicológicos (FONTOURA; DOLL; OLIVEIRA, 2015).

Assim, mesmo após a aposentadoria, os docentes R9, R8, R3, R12 e R10 

comentam sobre a continuidade do trabalho como voluntários:

Vou mudar o enfoque, vou pro trabalho voluntário, pra continuar trabalhando, 
vou pra servir mesmo, ajudar. Eu tenho muito hobbies, eu danço, fiz oito anos 
de aula de dança junto com minha esposa, eu sou dançarino de tango, a 
gente vai dançar na Argentina, no Uruguai, é, danço bem, danço bem. Eu 
não dançava nada, tem também a fotografia, eu trabalho com fotografia, 
então tenho bastante hobbies, pra me manter ocupado pra quando eu parar 
(R9).

(...) mas eu penso em parar este trabalho aqui e me aposentar para fazer 
outro trabalho, né, um trabalho mais próximo do que eu acho que seja o 
ideal...tipo atender, enfim, uma coisa mais de atendimento à comunidade 
mesmo (R8).

Eu estou terminando minha graduação em pedagogia, eu gostaria muito de 
trabalhar ainda como voluntária numa escola, numa organização que 
trabalhasse para justamente fazer aquilo que minha filha falou, que é quase 
como uma orientação acadêmica, mas também pessoal, para ajudar as 
pessoas a escolherem, porque eu vejo que não é uma questão financeira, 
porque eu vejo que tem várias pessoas que tem a mesma condição financeira 
que nós e os filhos...gente, só batem a cabeça, fizeram só escolhas erradas, 
entendeu? Então assim, se eu pudesse, eu gostaria disso (R3).

Depois que eu me aposentar eu quero fazer trabalho voluntário, de repente 
com crianças, velhinhos, mas assim, eu não pretendo mais trabalhar 
formalmente. Não vou ficar arrastando chinelo em casa mas eu também não 
quero nada assim formal, tipo, ah, vou abrir uma empresa ou dar consultoria, 
não! (R12).

Evidentemente eu vou arrumar alguma coisa, mas sem bater cartão, uma 
coisa assim que vou trabalhar e tal, escrever um livro, atuando em uma 
entidade filantrópica, alguma coisa assim (R10).
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Pelo fato do trabalho ser essencial para o processo de humanização e 

socialização dos indivíduos (ANTUNES, 1999) é possível afirmar que, para os 

docentes entrevistados, a manutenção de uma atividade acaba atribuindo sentido e 

utilidade à vida (PAULA et al., 2012). O trabalho voluntário também está presente no 

estudo de Amorim, Salla e Trelha (2014), como uma das associações positivas que 

protegem os trabalhadores mais velhos da perda funcional.

Por isso, o prolongamento das atividades laborais corrobora o estudo de 

Camarano (2016), quando afirma que a juventude foi oficialmente prolongada, pois o 

adiamento da velhice não foi acompanhado pela idade em que as pessoas param de 

trabalhar, resultando em uma nova fase, diferente da fase adulta e da fase das 

fragilidades.

Além disso, a preferência por continuar em um trabalho voluntário indica que 

os respondentes possuem, como motivador central, a valorização social (TRIGUEIRO 

et al., 2016), pois o trabalho e projetos de vida são formas de pertencerem a um grupo 

social (CATÃO; GRISI, 2014).

Os docentes também manifestaram que dentre as motivações para continuar 

no trabalho, destaca-se o fato de que ainda têm muito a ensinar, pois formam pessoas 

que fazem a diferença na sociedade e por fazerem o que gostam, ou seja, ensinar. 

Os respondentes R2, R11, R3 e R9 comentam sobre tais motivações:

(...) eu ainda tenho bastante para ensinar, para fazer, ver algumas coisas. 
Como eu sempre trabalho com capacitação de pessoas que estão no 
mercado e precisam desenvolver as coisas, eu tento passar isso (R2).

Ah, porque eu gosto de ensinar as coisas para os alunos, passar para os 
alunos tudo o que eu aprendo aqui. É essa minha motivação, passar o 
conhecimento (R11).

Ah, eu gosto muito de ver que eu estou formando, porque veja, quem faz 
mestrado é para dar aula, então é para ser professor, quem faz doutorado 
pensa em ser pesquisador. A minha motivação para continuar trabalhando é 
justamente ver que eu posso formar pessoas que fazem a diferença. Então 
eu acho assim, a motivação é essa e ao mesmo tempo, você fala assim, ah 
que lindo, mas tem o outro lado, quando eu faço isso, eu me sinto valorizada, 
eu me sinto, sei lá, é importante para mim como pessoa, ter minha profissão, 
é como se a gente tivesse vários pedaços da gente, então eu preciso da 
família, da minha vida de atleta, eu preciso da minha vida profissional (R3).

Bom, eu adoro a docência! As pessoas perguntam como é que você aguenta? 
Eu digo, que a aula me renova, me dá muita energia, aquela troca de energia 
com as pessoas mais jovens é muito boa, então eu tenho paixão por isso e 
quem tem paixão não trabalha, se diverte! Eu me divirto, me divirto mesmo. 
Porque você tá sentindo o retorno...a diversão que eu digo não é de gozação, 
é de você sair realizado, de você sair leve, de você sair satisfeito. Apesar de
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que de vez em quando a gente enfrenta umas barras pesadas....sempre tem 
pessoas boas e ruins, alunos problema e alunos não-problema, mas o que 
acontece de ruim é tão pequeno perto do que acontece de bom que você 
acaba ignorando o ruim e não se deixa abalar. Outra motivação para 
continuar é manter minha mente ativa. Eu leio muito, eu gosto de ler demais, 
exercitar minha mente com desafios e você estar dando aula te obriga a isso. 
Você não pode ir pra uma aula sem revisar a matéria, ver se não surgiu 
alguma coisa nova porque o aluno tá lá na internet, ele tá lá com a pesquisa, 
com o Google e tudo isso te faz ter um ganho muito grande, um ganho 
pessoal muito grande. Então eu diria que é o ganho pessoal, o prazer né, o 
prazer de estar fazendo uma atividade que você se sente útil, um retorno tão 
profundo dos alunos, às vezes são coisas que você não espera, de repente 
é uma mensagem lá no Facebook pra você que você fica abismado de ver 
como é que uma pessoa pode reconhecer aquilo que você nem estava 
preocupado e pra eles é importante, é uma coisa muito gostosa (R9).

Conforme os relatos apresentados, os docentes demonstram que a sensação 

de produtividade e aplicação de conhecimentos adquiridos são fatores determinantes 

na continuidade para o trabalho. Tais motivadores também estão presentes no estudo 

de Trigueiro et al. (2016), sendo uma das variáveis mais representativas da pesquisa.

Para os professores entrevistados, o ato de ensinar proporciona prazer e 

satisfação, já que é possível ter o retorno e reconhecimento de seu trabalho por meio 

do percurso trilhado por cada aluno. Além disso, continuar trabalhando faz com que, 

de acordo com o relato da docente R3, esses profissionais sintam-se valorizados 

perante si próprios.

Além disso, os professores R5 e R10 ressaltam que o salário é um fator 

motivador para continuar trabalhando:

O salário, o salário é uma boa motivação, o salário ainda preciso dele (R5).

Não posso ser incoerente, é a questão da remuneração, claro, quer dizer, eu 
uno as duas coisas. Porque eu já sou aposentado pelo INSS e sou 
aposentado pela fundação, então eu tenho duas aposentadorias, mas o que 
vem da universidade não me faz mal né...então eu não dependo, assim, como 
muitos professores dependem 100% daqui, eu tenho essa vantagem. Então 
para não ficar velho, tem uma questão econômica e essa questão do 
convívio, de ter o que fazer (R10).

O aumento da renda também foi um dos motivadores para continuar no trabalho 

que se destacaram no estudo de Trigueiro et al. (2016), já que parar de trabalhar, 

implica, consequentemente, em uma diminuição salarial e perda de autonomia 

(FRANÇA et al., 2013).

Conforme comentado no referencial teórico-empírico, embora a aposentadoria 

esteja relacionada ao recebimento de gratificações financeiras devido aos anos



184

trabalhados e ao tempo de contribuição, ela também representa a desvalorização das 

pessoas, já que não é suficiente para atender às necessidades de sobrevivência de 

muitos aposentados (SILVA; HELAL, 2017).

Por fim, os alunos e o gosto pelo trabalho também se destacaram como 

motivadores para continuarem trabalhando, segundo as entrevistas dos docentes R7, 

R12 e R13:

Eu gosto do que faço, estou aqui porque eu gosto do que eu faço, não é só 
porque eu sou uma funcionária pública e quero, entendeu, sou obrigada, sou 
refém do meu trabalho, eu estou aqui porque eu quero (R7).

Ah, eu acho que são os alunos na verdade né. Nem todos gostam da 
disciplina, mas aqueles que gostam nos dão um gás assim pra continuar. 
Você vê que você realmente está influenciando o futuro da nação, eu acho 
que é esse o grande incentivo (R12).

Ah, eu acho que a minha maior motivação são os estudantes (...) e aí eu fico 
pensando, puxa vida a gente tem um poder nas mãos e isso aí é uma coisa 
muito séria. Então o fato de você vir aqui pra faculdade, pra você passar 
coisas atuais da tua disciplina, daquilo que você tem maior expertise, e tudo 
mais, isso é muito pequeno, perto de tudo o que você pode fazer com relação 
aos seus estudantes, sabe. E aí quando você é homenageado pela turma, 
praticamente todos os anos eu sou homenageada, então é muito lindo porque 
essa é a consagração...essa é a melhor resposta quando você é escolhido 
pra ser um professor homenageado, é muito legal. Eu acho que aí é o 
reconhecimento do estudante, porque foram eles que te escolheram, né, 
então isso aí é muito lindo (R13).

Os relatos estão de acordo com o estudo de Trigueiro et al. (2016), quando

notaram que os trabalhadores mais velhos idosos da pesquisa sinalizaram como

motivadores, aspectos como sensação de produtividade, aumento da renda, 

valorização social, aplicação de conhecimentos adquiridos, autoestima e bem-estar e 

gosto pelo trabalho.

Além disso, a busca pela continuidade, de acordo com a teoria de Atchley, 

revela-se como uma estratégia adaptativa das pessoas em preservarem certas 

estruturas, de acordo com as preferências individuais e pelo retorno social, pois os 

indivíduos que tendem a uma postura de ativismo no período de pós-aposentadoria, 

geralmente são aqueles que durante o percurso no trabalho conferiram centralidade 

ao trabalho e instrumentalidade das atividades (FONTOURA; DOLL; OLIVEIRA, 

2015).

A seguir, o Quadro 13 apresenta uma síntese dos principais resultados 

relacionados ao envelhecimento no trabalho.
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QUADRO 13 -  SÍNTESE DO ENVELHECIMENTO NO TRABALHO

Significado do trabalho

• Antes era fonte de sobrevivência;
• Significado mudou para sinônimo de 

prazer, estar vivo, algo além do 
dinheiro e satisfação pessoal;

• Identidade;
• Aprendizagem contínua;
• Valorização;
• Preenche o tempo;
• Rotina;
• É uma forma de contribuição;
• É uma forma de manter-se vivo.

Trabalho docente no ensino superior

• Alterou com o passar do tempo;
• Novas metodologias de ensino e 

avaliação;
• Facilidade para compreender os 

erros e dificuldades dos estudantes
• Cobrança maior devido às novas 

tecnologias;
• Trabalho docente é vida, é prazeroso 

e vocacional;
• É orgulho e realização.

Significado do envelhecimento no trabalho 

docente

• Estar atualizado;
• Saber lidar com tecnologia e 

acompanhar mudanças;
• É uma vantagem por se tratar de um 

trabalho intelectual;
• É saber administrar o estresse;
• Ganhar experiência e maturidade.
• Respeito dos alunos

Aspectos negativos e dificuldades do 

envelhecimento no trabalho docente

• Perda de memória;
• Dificuldades físicas;
• Falta de cuidados com a saúde e 

aparência;
• Dificuldade em aceitar as alterações 

físicas e estéticas;
• Falta de motivação e cansaço;
• Problemas de saúde: diabetes, 

depressão, hipertensão, estresse, 
obesidade e complexo de 
perseguição;

• Esgotamento mental;
• Perceber que talvez tenham que 

trabalhar por mais tempo para 
aposentar e fazer o que gostam.

Aspectos positivos e facilidades do 

envelhecimento no trabalho docente

• Melhora no relacionamento com 
colegas;

• Ganho de experiência, sabedoria e 
respeito;

• Desapego;
• Visão otimista
• Saber o momento de parar de 

trabalhar.

Saída do mundo do trabalho • Pretendem continuar trabalhando;
• Parar de trabalhar significa morte;
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• É uma decisão que envolve as 
capacidades físicas e mentais para o 
trabalho;

• Significa aproveitar momentos com a 
família ou para atividades de lazer e 
cursos;

• Pretendem continuar trabalhando 
mesmo com condições de se 
aposentar;

• Param de trabalhar assim que 
condições para aposentar forem 
cumpridas.

Motivações para continuar no trabalho

• Voluntários;
• Docentes ainda têm muito a ensinar;
• Fazem o que gostam;
• Salário;
• Alunos.

FONTE: A autora (2019).

No próximo tópico a cultura organizacional, seus elementos e o suporte 

organizacional serão analisados diante do processo de envelhecimento dos 

professores das IES investigadas.

4.5 A CULTURA ORGANIZACIONAL NO PROCESSO DE ENVELHECER

Nesta última etapa da análise, são apresentados os elementos da cultura 

organizacional e de que forma esses elementos atuam no processo de 

envelhecimento dos docentes das IES analisadas, conforme proposto no terceiro 

objetivo específico. Entende-se, neste trabalho, que a cultura é compreendida como 

uma metáfora das organizações (SMIRCICH, 1983), sendo um processo cumulativo 

de conhecimentos que se expressa por meio de representações simbólicas e 

significados compartilhados (GEERTZ, 2008; FREITAS, 1991) evidenciando aspectos 

cognitivos e emocionais (CARRIERI; CAVEDON; SILVA, 2008) que são interpretados 

para a construção de uma realidade e apreensão do mundo (MORGAN, 2007; 

FLEURY, 1987).

Nesse sentido, as organizações, como outras coletividades sociais, tendem a 

produzir e preservar respostas compartilhadas e experiências. As pessoas que 

pertencem a uma determinada cultura organizacional compartilham em algum grau 

suas propriedades básicas, mantendo certas ideologias e utilizando elementos para 

comunicar e reforçar a cultura organizacional (TRICE; BEYER, 1993).
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Dessa forma, os elementos da cultura organizacional -  valores, normas e 

regras, comunicação, ritos, rituais e cerimônias, estórias e sagas, heróis e mitos, 

crenças e tabus - representam particularidades das IES pesquisadas, no que diz 

respeito ao processo de envelhecimento.

4.5.1 Valores

Os valores organizacionais proporcionam a direção comum e diretrizes de 

comportamento na organização, sendo a base da cultura organizacional (DEAL;

KENNEDY, 1982). Além disso, os valores comunicam mensagens que são

consideradas convenientes, divulgando seu conteúdo aos demais membros 

(MENDES; TAMAYO, 2001).

Dessa forma, no sítio eletrônico da instituição Alfa, valores como o amor ao 

trabalho, a espiritualidade, a presença, a interculturalidade, simplicidade, espírito de 

família a e a solidariedade são veiculados como algo desejável da instituição e

demonstram a postura da organização perante a sociedade (DEAL; KENNEDY, 1982).

Tais valores são conhecidos pelos respondentes e, por mais que não sejam 

específicos ao processo de envelhecimento, acabam influenciando o comportamento 

em relação aos professores com mais idade.

Olha, a instituição Alfa tem cinco eixos de valores, nenhum específico ao 
envelhecimento, mas todos eles se encaixam. No que diz mais respeito a nós, 
primeiro é a atitude cristã. Só isso aí já te leva pra um caminho de você ver 
teu semelhante como igual, então esse valor cristão pesa muito. E eles têm 
muito esse conceito de família, então isso, queira ou não, esses valores 
cristãos estabelecem um padrão de comportamento porque até quando você 
avalia um setor, você avalia isso, como é que tá a adesão aos valores desse 
setor? Com relação à solidariedade, com relação à amorosidade, com relação 
a todos esses valores de igualdade e fraternidade, você avalia o setor com 
relação a isso, então é uma coisa bem cuidada, é uma coisa muito bem
cuidada. Então eu diria assim, que os valores cristãos encaixam muito nisso, 
junto com os eixos de ética, com o eixo da honestidade, com o eixo da 
autonomia, que a gente trabalha muito junto. Eu acho que é bem bacana, 
esse ponto é um ponto positivo dentro da instituição (R9).

Um valor importante é essa questão de respeitar o outro, né, e de alguma 
forma, há uma cobrança entre gestores para que eles possam ser mais 
transparentes nas suas decisões, não sair demitindo sem ter todo um 
feedback, um processo e tudo, um retorno, de retomada, então com ruptura 
tem esse cuidado (R6).
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Conforme a fala dos participantes R9 e R6, os valores da instituição de ensino 

privada guiam o comportamento dos gestores, inclusive na avaliação do setor e no 

momento da tomada de decisão, influenciando as metas e estratégias da organização 

(SHRIVASTAVA, 1985). Além disso, os valores cristãos fazem parte dos valores da 

universidade, fazendo com que os docentes se identifiquem com esses valores, 

mesmo não tendo o cristianismo como religião, já que são valores aceitos 

independentemente do credo religioso.

Os respondentes R1, R10 e R13 citam o respeito como um valor essencial da 

instituição privada Alfa no processo de envelhecimento, além da solidariedade, 

humildade e bondade.

Eu acho que a solidariedade é um deles né, é um valor institucional e também 
nos departamentos. Penso que de alguma forma um cuidado é com o outro 
quando um professor está doente ou está passando por uma crise há uma 
política interna de ajudar a pessoa da maneira como é possível (R1).

A instituição Alfa como uma instituição religiosa, preza muito pela ética, a 
honestidade, o respeito ao próximo, a bondade e a humildade (R10).

Acho que o respeito, mas assim, fora o valor de respeito...é o respeito, acho 
que a instituição respeita bastante (R13).

Percebe-se que para os docentes, existem valores positivos que dizem respeito 

ao envelhecimento, sendo estes guias para o comportamento no cotidiano (FREITAS,

2007). A solidariedade, por exemplo, é um valor comunicado pela universidade Alfa 

em seu website e também está presente na fala dos docentes entrevistados, 

demonstrando que este é um valor que está na identidade da instituição simbolizando 

uma noção compartilhada de atuar ou uma certa opinião diante de um fenômeno 

(ALVES, 1997).

Entretanto, valores negativos da instituição também são mencionados, como 

os que estão relacionados a estereótipos do envelhecimento, como a diferenciação 

de produção acadêmica de um docente mais jovem em comparação com docentes 

mais velhos, conforme a fala da respondente R3:

Eu acho que ainda não está claro, entendeu? Para mim, o valor maior ali da 
instituição Alfa está sendo: um doutor velho não produz a mesma coisa que 
um doutor jovem. É fato, eu acho que é quase fato. Em quantidade [a 
produção] é menor, talvez em qualidade já não sei (R3).
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Conforme já discutido anteriormente, além de ser um estereótipo negativo, a 

concepção de que um docente de mais idade produz menos, também é visto como 

um valor implícito, ou seja, um valor não dito pela universidade Alfa. Diante das ações 

da instituição, a professora R3 percebe que os valores praticados pela IES privada 

podem ser confrontados com o que a IES dissemina.

Além disso, conforme a fala do Respondente 13, por mais que a instituição 

possua valores positivos, é preciso deixar claro que, por ser uma instituição privada, 

além dos valores éticos e morais relacionados à idade, a instituição também visa o 

lucro, deixando algumas vezes valores de lado devido ao custo financeiro de docentes 

com mais idade. Essa ideia é compartilhada por outros participantes, conforme a fala 

do docente R6:

Então assim, tem o respeito, mas não vamos esquecer que é uma instituição 
privada, é uma empresa, você tem que estar enquadrada, independente da 
tua idade, da tua participação, muitas vezes aquele professor que já tá há 40 
anos aqui também, tornou-se um profissional caro, não é verdade? Então 
tudo isso...é uma empresa, nós não podemos nos esquecer disso (R13).

Eu teria que pegar os valores certinhos, mas vamos pensar assim, eu penso 
assim, porque tem os valores cristãos muito fortes aqui, só que a gente é uma 
empresa também né, então tem que pensar que às vezes há um conflito entre 
os valores cristãos e os valores empresariais. Então se você me perguntar, 
eu vou dizer que os valores cristãos são importantes aqui, dá essa dignidade, 
de respeito (R6).

Diante dos relatos, nota-se que os docentes que trabalham na instituição 

privada têm conhecimento dos valores positivos pregados pela universidade, mas 

também sabem que são valores que refletem uma concepção racionalizada do que é 

considerado desejável pelos membros organizacionais (SHRIVASTAVA, 1985). Por 

isso, relatam que, mesmo que a universidade dissemine valores como o amor ao 

trabalho, a espiritualidade, a presença, a interculturalidade, simplicidade, espírito de 

família a e a solidariedade, é preciso estar ciente de que por mais que a instituição 

seja considerada uma universidade privada sem fins lucrativos -  ou seja, não há 

acumulação de capital para os diretores da instituição-, por ser uma instituição 

privada, é o lucro que mantém a instituição, fazendo com que exista contraste no que 

é divulgado com o que é realizado.

Já na instituição Gama, os valores divulgados na website da instituição foram:

•Comprometimento com a construção do saber e formação de profissionais 

competentes e compromissados socialmente;
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•Ambiente pluralista, onde o debate público é instrumento da convivência 

democrática;

•Preservação e disseminação da cultura brasileira;

•Proposição de políticas públicas;

•Comprometimento da comunidade universitária com a Instituição;

•Gestão participativa, dinâmica e transparente comprometida com melhores 

condições de trabalho e qualidade de vida;

•Eficiência, eficácia e efetividade no desenvolvimento das atividades 

institucionais;

•Isonomia no tratamento dispensado às Unidades da Instituição;

•Respeito aos critérios institucionais usados na alocação interna de recursos e;

•Cultura de planejamento e avaliação contínua da vida universitária.

Por ser uma instituição de ensino superior pública, os valores são amplos, 

buscando atingir a sociedade, visando melhorias públicas. Além disso, há o respeito 

ao erário e comprometimento com a equidade no tratamento aos setores da 

universidade e esforço para melhorias contínuas da educação.

Mesmo divulgando seus valores em páginas eletrônicas, os docentes

entrevistados R2 e R12 não tinham com clareza quais são os valores da instituição

Gama.

Não sei te dizer, eu acho que. É aquilo que te falei, eu não estudo muito por 
dentro disso até porque eu não procurei, mas eu acho que a universidade, eu 
nunca vi, [...], eu não saberia te dizer, nesse sentido (R2).

Será que sou eu que não tenho olhos pra isso? Valores? Eu acho que o
respeito mesmo né...um ambiente que a gente encontra respeito
né...nossa...imagine, pessoas cultas, educadas. Mas mais que isso, o que eu 
posso te dizer? Não sei. Ou eu não tenho olhos pra isso talvez, infelizmente. 
Talvez seja uma falta de sensibilidade minha de não perceber isso né...não 
sei (R12).

É Importante salientar que, para que a organização se diferencie das demais 

(DEAL; KENNEDY, 1982), fazendo com que mensagens e comportamentos sejam 

rapidamente repassados (MENDES; TAMAYO, 2001), é fundamental que os valores

sejam conhecidos por todos seus membros e pela comunidade externa, o que,

conforme as docentes R2 e R12, não ocorre na IES pública.

Além do não conhecimento dos valores institucionais, especialmente ligados 

ao processo de envelhecimento, a respondente R7 destaca a não valorização do
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professor, especialmente aquele atuante na pós-graduação e que está para se 

aposentar ou aposentou-se recentemente.

Nunca ninguém chegou pra mim e me falou [...] então, por exemplo, eu vou 
te dizer uma coisa que ela não valoriza. Eu entro aqui e sou uma professora 
40 horas dedicação exclusiva e não há nada, nenhum mecanismo na 
universidade que me obrigue a dar aula na pós-graduação. A gente dá aula 
na pós-graduação por amor à arte e não há nenhum tipo de valorização com 
relação a isso [...].Não vejo nenhum tipo de...é uma obrigação ele estar em 
sala de aula, não vejo nenhuma ação que valorize a atuação de um professor 
que, por exemplo, o ano que vem já vai se aposentar, ou se aposentou nos 
últimos 5 anos...ele é tratado normalmente, como outros professores que 
acabaram de entrar, não há nenhum tipo de diferenciação, né, de estímulo 
para esses professores, não há...não há nenhum trabalho de acolhimento 
deles, eu acho que a instituição poderia nesse momento que o professor está 
para se aposentar, chamar para conversar, conversar com o reitor né...ter 
assim, é legal essa acolhida né, e até na parte psicológica, conversar com 
psicólogos, né, ou dar essa possibilidade da pessoa optar se quer ir lá 
conversar com o foco nessa parte, então não tem isso...eu desconheço (R7).

De acordo com a página eletrônica da instituição pública Gama, existe o valor 

da “cultura de planejamento e avaliação contínua da vida universitária”. Entretanto, 

conforme mencionado pela docente R7, a IES pública poderia, de fato, praticar este 

valor no que diz respeito ao envelhecimento no trabalho docente, já que não há um 

planejamento concreto aos professores que estão nesse processo e prestes a se 

aposentarem.

Já o entrevistado R5 evidencia o regimento da universidade, o qual abrange 

deveres e obrigações que acabam tornando-se valores para todos e também para 

docentes mais velhos, porém, sem especificidades para a questão do processo de 

envelhecimento.

Nossa, a universidade tem valores? Ah da vida universitária tem alguns que 
tem a ver com todo mundo, mas pode ser mais significativo pro mais idoso, 
eu acho. Por exemplo, a questão do respeito. Se a gente pegar o regimento 
da universidade a gente vai ter lá um conjunto de deveres e obrigações que 
podem ser transformados em valores, né, da instituição, quando diz [...] aquilo 
que você pode esperar da instituição e aquilo que você deve fazer em relação 
à instituição. Então eu acho que essa questão da urbanidade, do 
respeito...embora sejam coisas que vale para todo mundo, eu acho que às 
vezes o idoso espera mais isso, [...]. Então eu acho que pode haver uma 
intenção de considerar de alguma forma especial, mas como a universidade 
também é um espaço múltiplo, com múltiplos valores, eu não consigo 
enxergar algo muito específico, além dessa questão do respeito que faz parte, 
que deveria fazer parte da cultura geral. Eu acho que o Brasil perdeu um 
pouco disso, o respeito pelo idoso (R5).
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Conforme afirma Freitas (1997), traços da cultura nacional podem ser 

encontrados nas organizações, influenciando a reprodução cultural e a cultura 

organizacional. Por ser um espaço coletivo e que acolhe diferentes públicos, a IES 

Gama não possui, dentre seus valores, conforme relata o docente R5, aspectos 

específicos relacionados ao envelhecimento. Porém, o respeito às pessoas mais 

velhas, é um valor existente na cultura brasileira e acaba, também, sendo um valor na 

instituição de ensino superior.

Além disso, ações como a criação da universidade aberta da maturidade 

indicam que há uma preocupação com as pessoas mais velhas, tanto da comunidade 

externa quanto interna. De acordo com Crozatti (1998), os valores indicam o que é 

relevante e representam ações conscientes. Assim, por mais que os valores da 

instituição não sejam conhecidos nas suas particularidades, a entrevistada R8 

considera a atitude da universidade Gama como um valor positivo ao processo de 

envelhecimento.

Olha eu acho que assim, até pela própria universidade aberta da maturidade, 
ela mostra assim, o quanto ela se preocupa e se organiza também com essa 
população, enfim, eu acho que tem valores que são preconizados para o 
envelhecimento sim (R8).

[...], eu não posso entender que se faça pra fora e não faça para dentro, né. 
Eu vejo assim, muitos professores, especialmente acho que na medicina, tem 
professores bem mais velhos que continuam atuando, né, então, essa 
valorização do conhecimento ainda existe aqui na universidade sim (R8).

O fato da IES pública se preocupar em atender à comunidade externa por meio 

do ensino às pessoas de idade avançada, demonstra que existe uma preocupação da 

universidade com o fenômeno do envelhecimento. Entretanto, essa atenção poderia 

ser estendida aos membros internos da instituição, já que a cultura organizacional 

direciona as atividades do mundo acadêmico, o qual é caracterizado por múltiplas 

interações sociais entre diferentes pessoas (ZONATTO et al., 2012).

4.5.2 Normas e regras

De acordo com Freitas (2007), a norma é o comportamento validado pelos 

participantes, sendo repassada pelos outros elementos da cultura organizacional. Na 

instituição de ensino superior privada, os docentes entrevistados relataram sobre uma 

nova norma que estava sendo implantada na universidade. De acordo com os relatos, 

a instituição planeja, como uma regra aos docentes, a aposentadoria compulsória a



193

partir dos 65 anos. Nesse caso, nenhum professor com mais de 65 anos de idade 

poderia continuar em sala de aula, conforme comentaram os participantes R6, R11 e 

R10:

Por exemplo, essa regra que a gente está falando, da aposentadoria 
compulsória com 65...essa é uma que está em discussão, colocaram isso e 
houve uma reação porque não é uma coisa que pode assim, tem que ser com 
transição, eles pensam na transição mas como vai ser essa transição é o que 
a gente quer saber (...). Claro que há uma renovação natural, tiveram vários 
professores da Medicina mais velhos que foram desligados, mas tinham uns 
70, 75 anos, acho que tem professores com 40 anos de casa, 30 anos de 
casa, a universidade tem bastante disso, 30, 25, né. Então estou com 18, vai 
fazer 18, então eu quero pelo menos até os 25, vai ficar bom (R6).

Porque o seguinte, você manda a pessoa embora, se ela está lá há 40 anos, 
ela entra na justiça, tem todas essas questões, questões psicológicas, tudo 
né...financeira, então deu um rolo....e para acabar com isso, eles agora 
mudaram a regra né, mudaram as normas internas né, agora não vai 
acontecer mais isso, ninguém vai passar dos 70 anos (R11).

A gente vai andando sem nenhuma dificuldade. O projeto não foi aprovado 
por enquanto, a gente vai andando. Eu não fico na preocupação, puxa tão 
armando alguma coisa, vou me acomodar. Não! Eu toco a coisa como se 
nada existisse, porque eu sei que se eu fizer isso eu estou prejudicando a 
mim mesmo (R10).

Além disso, pelo fato das normas e regras serem procedimentos que devem 

ser cumpridos e praticados por todos (FREITAS, 2007), por mais que existam 

diferenças entre professores da pós-graduação e da graduação, as regras na 

instituição privada Alfa que estão relacionadas ao envelhecimento no trabalho deverão 

ser executadas sem exceção, conforme a fala do participante R11 :

Todos os professores, os docentes, quem for se aposentar e quiser sair e 
pedir, vai ter, porque é regra para todos os docentes né...não importa se é 
mestrado ou doutorado, tem que ser dado, a regra é igual para todos (R11).

Agora não vai acontecer mais isso, ninguém vai passar dos 70. Eu gostei 
porque antes não tinha uma regra, agora tem a regra, né. Antes o professor 
podia ficar lá eternamente, agora tem uma regra, então eu acho que todos 
sabem a regra, isso que eu acho interessante (R11).

Nesse caso, a regra ainda não foi oficialmente estabelecida, pois está sendo 

debatida dentre os membros da universidade para perceberem a aceitação ou não 

dela e como implementá-la. Entretanto, por ainda não estar muito clara, alguns 

docentes têm dúvidas a respeito dessa nova regra, especialmente se a idade máxima 

será de 70 ou de 65 anos. Além disso, o fato de uma possível implementação da nova 

norma indica que a instituição, em sua cultura, busca uma renovação de professores,
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especialmente devido aos custos que um docente com mais idade e, 

consequentemente, mais títulos e tempo de casa geram à universidade. O 

respondente R9 relata essa situação:

A lei permite isso, que o contrato seja encerrado unilateralmente aos 70 anos 
de idade. Mas eu diria assim que não é uma questão de valor, é uma questão 
econômica. Um professor nessa idade, ele é muito caro, extremamente caro. 
Ainda mais um professor horista, ele é mais caro ainda. E lá você vai contratar 
um professor em início de carreira, que é mais barato (R9).

A questão financeira é uma norma constantemente relatada. A participante 

R13, por exemplo, comenta sobre a norma da instituição privada Alfa no que diz 

respeito à contribuição partilhada no pagamento da previdência privada. Até os 65 

anos de idade, a universidade participa com metade do valor dessa contribuição para 

a aposentadoria.

Olha, eu sou tão desencanada de tudo isso aí, eu acho que eu não sinto que 
o tempo tá passando, acho que eu deveria estar mais atenta a essas coisas, 
a única coisa que eu sei é que com 65 anos a gente perde a contribuição. É 
a única que eu conheço, não sei te dizer mais nada com relação a esse 
envelhecimento (R13).

Na instituição Alfa, portanto, as normas financeiras foram as que mais se 

destacaram quando se tratava dos aspectos relacionados ao envelhecimento, 

expressando quais comportamentos são esperados pelos outros, sendo formas 

culturalmente aceitáveis de obter resultados (TRICE; BEYER, 1993).

Na instituição Gama, para os docentes R2 e R4 não existem regras ou normas 

relacionadas ao envelhecimento no trabalho. Para eles, as regras são 

superficialmente conhecidas ou desconhecidas, por não buscarem informações e pelo 

fato de não sentirem que estão no processo de envelhecimento.

Não, não tenho conhecimento. Claro que se você pega lá o estatuto do 
professor, alguma coisa tem, que nem agora eu estou num processo de 
aposentadoria né e tenho tido orientação desse tipo de coisa, mas assim, não 
tenho conhecimento mais aprofundado em relação a isso (R2).

Olha, por incrível que pareça, eu já fiz parte de várias unidades 
administrativas daqui e que eu saiba não. Pode ter e eu não sei. Eu sei que 
o setor de gestão de pessoas tem alguma coisa lá, mas como eu também não 
vou atrás para ver, porque eu me sinto jovial trabalhando aqui, então eu não 
saberia dizer se tem ou não (R4).

Por serem expectativas gerais com caráter de exigência que atinge a todos

(KATZ; KAHN, 1987, p. 53), as normas na universidade pública, de acordo com os
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demais professores entrevistados, são conhecidas por se tratarem de normas legais, 

voltadas ao servidor público federal (artigo 40 da Constituição Federal de 1988), assim 

como as alterações das regras da aposentadoria voluntária (EC 41/2003 e EC 

47/2005) e compulsória (Lei Complementar n° 152/2015). Demais regras relacionadas 

ao envelhecimento, como exames periódicos de saúde e a utilização da vaga para 

idoso no estacionamento da universidade também são presentes nas falas dos 

entrevistados.

É importante esclarecer que, devido a possíveis reformas previdenciárias que 

podem ocorrer em 2019, no momento, a regra é que os professores do ensino superior 

público federal, se homens, aposentam com 60 anos de idade e 35 anos de 

contribuição. Se mulher, com 55 anos de idade e 30 de contribuição. Além disso, 

devem ter 10 anos de serviço público, 10 anos na carreira e 5 anos no cargo. A 

aposentadoria compulsória ocorre aos 75 anos de idade, com proventos proporcionais 

ao tempo de contribuição. Caso o servidor tenha ingressado antes de 1998, existe o 

direito adquirido de regras antigas.

Os docentes R5, R7, R8 e R12, comentam sobre as regras relacionadas à 

aposentadoria e que estão relacionadas ao envelhecimento dos docentes:

É, tem a aposentadoria compulsória que é uma regra do serviço público em 
geral, tem o exame obrigatório, o exame de saúde obrigatório, o exame 
periódico de trabalho, não sei se tem mais alguma. Tem também o 
estacionamento para o idoso, mas é uma obrigação que vem de fora, né, não 
é da universidade, é uma obrigação legal. Mas eu não sei se tem alguma 
coisa específica, não me lembro de nada falando em regras estabelecidas e 
normas (R5).

A única coisa que eu sei é o estacionamento para idoso, acho que só. A 
aposentaria compulsória e expulsória, com 75 né? No limite tem que ir (R7).

Eu sei que a aposentadoria compulsória é aos 70? Ou é 75? É a única coisa 
que eu sei. E tinha o professor sênior, né, que eu achava muito legal, e eu 
não sei se ainda tem. Eu sei que tinha o técnico sênior e o professor sênior 
que eu não sei se ainda tem por conta dessas questões financeiras. Mas era 
também um programa bem legal que tinha para os professores aposentados 
continuarem contribuindo. Tem os professores que continuam contribuindo 
também nos programas de pós-graduação, né, que são aposentados. Eu 
acho que é isso (R8).

Não tenho a mínima ideia, eu desconheço. Não sei se existe. Tem a questão 
da aposentadoria, mas é uma regra que a gente brinca, a compulsória a gente 
chama de expulsória, mas eu desconheço, tirando a compulsória (R12).

Nota-se que há um tom de brincadeira quando os docentes falam da 

aposentadoria compulsória, chamando-a de “expulsória” . O humor, por envolver
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conjuntos de significados, é inevitavelmente uma expressão da cultura e intimamente 

ligado a seus valores e normas (TRICE; BEYER, 1993). Assim, a compreensão do 

docente de que a universidade irá "expulsá-lo” ao completar 75 anos demonstra um 

aspecto da cultura presente na instituição Gama, a de que os docentes, após uma 

idade avançada não devem continuar no trabalho, seja devido às normas legais da 

universidade ou aos próprios valores que ela possui.

De acordo com Trice e Beyer (1993), é mais provável que surjam momentos 

de brincadeira em situações em que há conflitos internos nos quais as pessoas 

devam, de alguma forma, gerenciar as brincadeiras e provocações que acontecem 

ajudando a reduzir as tensões ao permitir que ressentimentos sejam expressados de 

uma maneira menos hostil ou agressiva do que uma expressão mais direta, fazendo 

com que o quase intolerável pareça mais tolerável.

Destaca-se a fala da entrevistada R8, quando comenta sobre o professor 

sênior, cuja atuação ainda é presente mesmo após a aposentadoria na Pós- 

Graduação. Nesse caso, o docente continua ativo podendo ser voluntário com ou sem 

remuneração, por meio de um termo de compromisso conforme o artigo n° 3 da 

Portaria CAPES n° 81 de 2016.

De acordo com o website da instituição, o Programa Professor Sênior é 

destinado a professores aposentados com reconhecida liderança em sua área de 

atuação, elevada produção científica, artística, filosófica e/ou tecnológica, capacidade 

de formar recursos humanos de alto nível, capacidade de atrair recursos e/ou projeção 

internacional de programas de pesquisa.

4.5.3 Comunicação

A comunicação permite a interpretação de novas experiências, já que é por ela 

que a cultura é continuamente construída e reforçada (SACKMANN, 1997; 

CROZATTI, 1998). A divulgação de políticas que dizem respeito ao envelhecimento, 

tanto na instituição Alfa quanto Gama ainda é frágil, pois os entrevistados 

desconheciam informações referentes ao assunto, conforme os seguintes relatos:

Se divulgam, o alcance está pequeno, porque eu não tenho percebido. Pode 
ser até que esteja divulgando, mas eu não tenho ciência. Ou eu vi e esqueci 
(R4).
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Gente, eu não conheço, não tenho ideia do que você está falando. Porque 
nem sei se está contemplado isso nas políticas, eu não sei se é uma coisa 
que é colocada (R6)

Não lembro de ter recebido nada disso. Porque chegam coisas pro setor e 
ele distribui, né. (...) mas se fosse algo assim que viesse da reitoria até eu 
tinha a obrigação de transmitir dentro do meu departamento, porque eu tenho 
pessoas mais velhas aqui. Mas não lembro nunca de ter feito esse tipo de 
ação assim, de transmitir alguma coisa, alguma ação que estavam 
oferecendo talvez dentro da universidade nessa faixa etária, eu desconheço 
(R7).

Não divulga. Eu acho que esse é um ponto que ela falha, ela tem, ela faz e 
não divulga. E eu não sei se ela não divulga até pra não criar...não é 
constrangimento, criar uma segmentação, né. Porque como ela tem a política 
e como eles exercem e quem sabe isso é só quem está afetado, eu acho que 
é até uma estratégia de recursos humanos de não separar, até pra não criar 
um estigma, porque as pessoas acham “ah, aquele que recebe o tratamento 
é um velhinho”. Eu acho que é mais nesse sentido (R9).

Não, isso não tem, eu nunca escutei nada. Aqui no departamento, talvez por 
falta de informação pessoal eu desconheço (R12).

A falta de divulgação das políticas acerca do envelhecimento nas instituições 

acaba prejudicando a relação docente-instituição, visto que, para que haja uma melhor 

comunicação a respeito das políticas voltadas ao envelhecimento, as instituições 

devem estabelecer uma relação baseada em verdade, aberta ao diálogo, gerando 

confiança nos membros da organização (BAMBACAS; PATRICKSON, 2008).

Ainda conforme o relato do respondente R9, a instituição privada Alfa não 

divulga as políticas voltadas para o processo de envelhecimento para não estigmar 

negativamente os docentes, demonstrando pontos de vista negativos, do entrevistado 

sobre o envelhecimento. Nesse sentido, de acordo com pesquisa de Faller et al. 

(2015), as pessoas que estão no processo de envelhecimento associam este 

momento com experiências negativas, sendo as doenças crônicas e a dependência 

para realização de atividades um evento marcante na percepção da velhice.

Embora as duas instituições divulguem pelo website ações voltadas ao público 

idoso, tanto interno quanto externo, como oficinas, cursos de línguas, pilates, 

hidroginástica, entre outros, as ações específicas das instituições destinadas aos 

docentes que estão passando pelo processo de envelhecimento, como a preparação 

para a aposentadoria ou suporte psicológico, por exemplo, ainda são tímidas, com 

apenas palestras sobre o tema e pouco divulgadas. Provavelmente os docentes, por 

não sentirem que estão no processo de envelhecimento devido ao distanciamento
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com a aposentadoria, não procuram tais informações ou não se atentam a elas. Os 

entrevistados R7, R2 e R10 comentam essa situação:

Não, nunca ouvi falar. Por causa da minha idade, talvez, não chegou até mim. 
Será que eles fazem esse trabalho com pessoas mais velhas? (R7).

Eu acho que falta um pouquinho isso, eu acho que tem, claro, os informativos, 
tem no site, mas talvez alguma coisa mais específica, mais pontual né, tipo, 
“ah, você chegou assim, nessa fase”, alguma coisa mais direcionada talvez, 
porque tem sempre o controle de quem está na ativa e quem está se 
aposentado. Talvez um trabalho mais direcionado, ainda não sei, pode ser 
que quando eu entre no processo mesmo até tenha, mas por enquanto não 
(R2).

A Alfa é uma instituição muito aberta para a comunidade. Então existe uma 
quantidade imensa de eventos aqui, de toda natureza cultural. Então muitas 
coisas com relação de idade, às vezes aparece nesses eventos, toda semana 
tem coisa: palestras...então tem uma, vamos dizer assim, mais uma 
preocupação de modo geral, não específica com os docentes (R10).

Quando as informações são repassadas aos docentes, as instituições Alfa e 

Gama utilizam principalmente os meios eletrônicos como o envio de e-mails, a 

divulgação nos portais internos e por meio de editais, destacando a comunicação 

formal e escrita dessas instituições, como também mencionado por Fortes (2003), 

para legitimar e assegurar a durabilidade das informações veiculadas. Além disso, a 

utilização dos meios eletrônicos é cada vez mais presente (ADKINS; PREMEAUX,

2014), devido ao amplo acesso à Internet, o que facilita o alcance das mensagens a

todos os docentes, de diferentes campus e que trabalham em diferentes turnos,

conforme os relatos dos docentes R10, R8 e R11:

Tem um processo de comunicação, através de e-mail, que informa “dia tal vai 
ter uma oficina, uma palestra sobre psicologia, etc.” e a gente fica sabendo. 
Você se inscreve e vai participar (R10).

Eu sei que teve uma, não sei se faz tempo isso, sobre preparação para a 
aposentadoria, eu sei que teve algum movimento, não sei se foi workshop, 
uma palestra, foi assim a única coisa que eu vi. Porque na verdade assim, a 
gente é bombardeado de informações diariamente, a gente tem que 
realmente filtrar o que você abre e o que você lê, senão não dá (R8).

Tem o site, que tem todas as informações (...), você entra lá e tem todas as 
informações e todas essas regras, questão de saúde, tudo está lá, todas as 
normas para os professores e recursos (R11).

A instituição é muito grande e tem pessoas que trabalham de manhã, tem 
pessoas que vão de tarde, outras de noite, não tem como fazer, não tem como 
reunir todo mundo né. Então é mais fácil fazer assim. Por isso eles criaram 
esse portal, está tudo lá (R11).
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Entretanto, ressalta-se que a utilização de meios eletrônicos, muitas vezes, faz 

com que exista um exagero na quantidade de informações que são repassadas, já 

que a não segmentação do público que receberá tais informações gera um grande 

número de dados que podem passar despercebidos não alcançando o público 

destinado. De acordo com Kunsch (2003) este fato é considerado uma barreira na 

comunicação organizacional, já que o excesso de informações, tanto na comunicação 

verbal oral e/ou escrita, provoca saturação e desvios na compreensão e interpretação 

dos enunciados. Essa sobrecarga também possibilita o questionamento da 

credibilidade da fonte (GODÓI; RIBEIRO, 2009).

Além disso, na instituição Alfa, devido às novas políticas relativas à 

aposentadoria estarem sendo planejadas, houve uma ampla divulgação do assunto 

por meio de palestras, reuniões e assembleias para posterior votação favorável ou 

contrário a essas novas medidas, conforme revela a entrevistada R3:

Foram muitas palestras, reuniões que foram apresentando. E depois teve a 
votação. Como isso saiu agora, então, nossa, teve por exemplo, não sei 
quantos encontros com o vice-reitor para ele explicar, então era de manhã, 
tarde, noite, durante três semanas, tinha a mesma palestra sendo repetida 
várias vezes até ter a votação. Então isso foi divulgado, agora não sei qual o 
próximo passo (R3).

A divulgação era interna, mas para toda a instituição. Ela tem vários campus, 
tem em Maringá, Toledo e Londrina, então tinha tudo isso, então foi muita 
divulgação para poder votar se o plano ia funcionar ou não e agora vai ter a 
continuidade mas eu não sei como vai ser (R3).

Diante do relato da docente R3, nota-se que a instituição utilizou a comunicação 

oral para divulgar uma possível implantação de políticas que dizem respeito ao 

envelhecimento dos docentes. Nesse caso, a estratégia em promover encontros 

pessoais com os gestores evidencia que a comunicação oral foi utilizada com o intuito 

de estreitar as relações e possibilitar a proximidade das pessoas para tirarem dúvidas 

e trocarem informações (FORTES, 2003).

Os processos de comunicação fazem com que a cultura organizacional seja 

ratificada (CROZATTI, 1998) e, no caso da IES privada, a ampla divulgação do tema 

relacionado às possíveis alterações da permanência ou afastamento de professores 

em idade avançada indica que a instituição tinha interesse na participação dos 

docentes para debater esse assunto. Porém, ressalta-se que esta ampla comunicação
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ocorreu devido a um evento específico, e a divulgação, de uma maneira geral, sobre 

o processo de envelhecimento no trabalho docente ainda é incipiente.

Assim, percebe-se que a divulgação de políticas relacionadas ao processo de 

envelhecimento tanto na instituição Alfa quanto na Gama deve ser ampliada e focada, 

pois os que estão passando por esse processo não ficam sabendo ou não se atentam 

a essas informações devido ao grande volume de notícias recebidas sobre outros 

assuntos.

4.5.4 Ritos, rituais e cerimônias

Os ritos, rituais e cerimônias possuem consequências práticas (PUTNAM; 

PHILLIPS; CHAPMAN, 2004) e fazem uma conexão com dimensões racionais e não- 

racionais para reduzir conflitos e solidarizar as pessoas diante de uma situação 

(ALVES, 1997). Nesse sentido, na instituição de ensino superior Alfa, existem ritos 

individuais de homenagem de tempo de serviço concluído dos docentes começando 

com 25 anos de casa e, a partir de então, a cada cinco anos o professor é 

homenageado. Esses ritos, segundo Trice e Beyer (1993) realçam as identidades 

sociais pelo reconhecimento de realizações dos indivíduos e motivam os demais para 

demonstrarem esforços semelhantes. Os entrevistados comentaram sobre essa 

celebração:

O que a instituição tem é um processo que ocorre em etapas, são as 
homenagens por tempos concluídos de serviço, né. Você tem homenagem 
com 10, 15, 25, com 30, com 35, 40, você vai sendo homenageado por ter 
cumprido essas etapas. Cada vez que você atinge uma etapa dessas de 
serviço você é homenageado, há todo ano um esquema de homenagens aos 
de maior contribuição e outras (R9).

A única coisa que tem é que quem faz 20 anos de carreira ganha um...todo 
ano eles entregam uma medalha. Não sei se é medalha, diploma, alguma 
coisa, tem de 20, 25, 30 anos é a cada 5 anos e isso acontece uma vez por 
ano (R11).

Ah, o professor que fez tantos anos, quando o professor faz 25 anos, uma 
coisa assim, de casa, parece que eles ganham um relógio, uma coisa assim. 
Tem, tem, só que eu não sei te precisar o que é, mas tem cerimônia sim, eles 
fazem sim, o professor com tantos anos de casa. (R13).

Você recebe plaquinhas, prêmios, eu já recebi 25, 30, começa no 25, depois 
30, daí vai indo, 30, 35, 40...tem os prêmios. Tem uma super cerimônia, é 
bem bacana (R3).
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Os ritos, então, exemplificam os valores básicos da organização, para que 

sejam lembrados com facilidade (FREITAS, 2007). As cerimônias são ritos 

conectados entre si para realçar o significado especial de uma ocasião e representam 

pensamentos e emoções que nem sempre conseguem ser verbalizados sem o 

respaldo ritualístico (OUCHI,1986) propiciando condições para a sua expressão 

(ALVES, 1997).

Além disso, o entrevistado R9 relata uma homenagem que a instituição realizou 

com professores de mais idade, por meio de vídeos com relatos desses docentes no 

sítio eletrônico da instituição. Nesse caso, o indivíduo participa da “história honrosa” 

da organização e os demais membros têm a oportunidade de conhecer uma geração 

mais velha (ALVESSON; BERG, 1992), auxiliando a instituição a celebrar heróis, 

mitos e símbolos (DEAL; KENNEDY, 1982).

Tem um vídeo no canal da instituição, chama ‘Paixão por educar', estou no 
episódio 1. Aquilo que eu falo lá é verdade porque eu não sabia que ia ser 
aquilo, era uma entrevista, eles falaram: nós vamos fazer uma entrevista e 
vamos gravar. Mas era muito bem produzido, porque tinha um trilho assim 
para a câmera andar, aí tinham as pessoas que iam me fazendo as 
perguntas, mas eu ficava com uma luz muito forte, então não via as pessoas, 
elas conversavam comigo e eu conversava com elas e daí virou esse vídeo 
(R9).

Então esse vídeo que foi feito comigo, é uma homenagem aos professores 
de mais idade (...) E todos estão falando da profissão, do sentimento deles 
(R9)

O objetivo desse vídeo foi registrar essas histórias, porque foi chamado um 
de cada escola para falar. O professor mais idoso, e eu fui indicado pela 
minha escola, então você vai ver que há um registro muito positivo dessas 
histórias, de valorização dessas histórias que é mostrado pro treinamento dos 
professores mais jovens e esses vídeos são usados na identidade da Alfa. 
Nossa identidade é chegar aqui, com essa idade, com esse pensamento, 
então é muito usado, às vezes tem outros professores de outros 
departamentos: ah, eu vi teu vídeo! O professor já te conhece porque viu você 
(R9).

Essa homenagem demonstra que a instituição respeita os docentes com mais 

idade e nota-se um dilema entre os valores cristãos, como o respeito, e o 

posicionamento financeiro, com a provável implementação de políticas que limitam a 

atuação do docente a partir dos 65 anos de idade. Existe, então, um impasse entre as 

prioridades e valores organizacionais os quais são transmitidos pelas cerimônias e 

homenagens da instituição (SHRIVASTAVA, 1985), e o lucro que, de forma não 

mencionada pela IES, também é um de seus propósitos.
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Além disso, os ritos e cerimônias de homenagem fazem com que os docentes 

se sintam valorizados, proporcionando experiências que serão lembradas e 

demonstrando o impacto dos valores da organização (DEAL; KENNEDY, 1982). No 

caso do entrevistado R1, o reconhecimento da instituição Alfa perante sua família foi 

marcante e tal reconhecimento, de acordo com o entrevistado R9, é mais importante 

que benefícios financeiros, conforme os relatos a seguir:

Os únicos rituais ou eventos, eles costumam ser uma premiação a cada 5 
anos de trabalho. Então uma vez ao ano nós somos identificados, quem está 
completando 25 anos, quem está completando 30, 35, 40, 45, 50, 55 anos! 
Existe uma cerimônia pública onde recebemos medalhas, um diploma, chama 
toda a família, tem uma apresentação musical, tem uma cerimônia (...). Eu já 
ganhei o de 25 e gostei muito, meu irmão veio e foi muito agradável (R1).

São plaquinhas, homenagens, diplomas, aquelas coisas assim, mas que
pesam bastante. Porque eu não sei pra você, mas pra mim o reconhecimento
é a coisa mais importante que tem. Então às vezes você ganha 5% a mais no 
salário e no outro mês você gastou e já está fazendo falta. Agora você chegar 
lá, ser reconhecido né...olha aqui o professor reconhecido, sendo 
homenageado no curso e tal, isso tudo é muito melhor do que uma 
recompensa financeira (R9).

Já na instituição pública Gama, os ritos, rituais e cerimônias, segundo os 

participantes R8, R12 e R7 são realizadas pelo departamento e não como uma ação 

geral da universidade. Além do ritual ser do departamento, por não existir uma 

cerimônia para dar suporte ao processo de envelhecimento, os docentes não se 

sentem valorizados pela universidade, pela falta de reconhecimento. Quando existe,

a instituição veicula em seu portal a notícia da homenagem ou prêmio, porém não

realiza esse tipo de rito.

A única coisa que quando aposenta, nós tivemos só uma aposentadoria até 
hoje (...) que foi nosso técnico, que é o secretário do curso, que teve uma 
cerimônia, a gente fez uma festa para ele. Fizemos uma placa, mas foi do 
departamento. E ele trabalhou mais de 30 anos, mas vindo da instituição que 
eu saiba não existe (R8).

(...) eu vejo as notícias da Gama, então tipo a galera lá da bioquímica 
recebendo prêmios e tal, então, talvez essas homenagens na página da 
Gama desses professores mais antigos, então, te dou um exemplo, tem um 
professor, até ele foi meu orientador no mestrado e doutorado e ele já está 
com seus 70 anos, é professor sênior, então ele ainda orienta pós-graduação 
e daí esses dias eles fizeram uma homenagem bonita assim pra ele, no site 
da instituição, mostrando assim quantos papers ele já publicou, quantos 
orientandos ele já teve, fizeram assim uma homenagem bonita...é....é uma 
maneira né. Outro professor foi meu co-orientador e quando era vivo também 
recebeu uma homenagem lá da sociedade brasileira e daí, de novo, o site da 
Gama mostrou ele recebendo a condecoração. A condecoração não foi daqui, 
foi lá dessa sociedade, mas a instituição publicou né, essa homenagem que
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ele recebeu e tal (...) também fizeram essa homenagem pra ele no site né, eu 
acho que assim, essa coisa eletrônica tem (R12).

O que tem é a reunião das turmas e quem já se formou há 40 anos, há 50, 
tem aqui. O setor, por exemplo, teve recentemente a turma do cinquentenário, 
dos 50 anos, teve dos 40 anos e veio o reitor, mas é mais uma iniciativa do 
grupo que se formou, não é uma iniciativa da instituição de ter todos os anos 
isso, pelo menos foi assim que eu percebi. Mas não tem nada além disso, 
nem quando se aposenta, é isso que eu te falei, de um dia pro outro eles 
recebem a portaria e já não estão mais aqui e aí o departamento que fica 
naquela né...eu como chefe do departamento falei, pô, tão estranho eu vou 
estar nesse lugar um dia, né, todos vamos estar....então eu acho que a gente 
poderia sabe, fazer uma confraternização aqui, uma coisa pequena, simples 
(R7).

Os demais participantes não tinham conhecimento de ritos, rituais ou 

cerimônias que envolvessem o processo de envelhecimento e, conforme a fala do 

entrevistado R5, esse tipo de rito na área pública é irrelevante, já que a estabilidade 

na profissão não necessita desse tipo de homenagem.

(...) é que assim pra mim não significa muita coisa, então assim, eu não presto 
muita atenção nisso, mas acho que já teve homenagem, tipo 30 anos de 
carreira, acho que já vi alguma coisa disso, não tenho certeza, mas pra mim 
é uma bobagem isso (R5).

É porque faz parte do processo, até assim, no ponto de vista do trabalho 
universitário numa universidade pública, no serviço público geral, você 
passou o estágio probatório, você já tem uma estabilidade. Então assim, você 
ficar comemorando 5, 10, 15, 20 anos não faz muito sentido pra mim porque 
vai ser o natural do processo...você vai ficar aqui, então pra mim realmente 
não faz muito sentido (R5).

Entretanto, as cerimônias, segundo Shrivastava (1985), podem simbolicamente 

transmitir valores e prioridades organizacionais para seus membros, sendo uma forma 

de reafirmar tais valores, crenças e costumes (CROZATTI, 1998). A instituição pública 

Gama, dessa forma, não oferece nenhum tipo de celebração para os docentes mais 

velhos, deixando de fortalecer seus valores institucionais.

4.5.5 Estórias, sagas; heróis e mitos

Durante as entrevistas com os docentes das instituições Alfa e Gama, muitos 

comentaram sobre pessoas que são considerados “heróis” devido à questão da idade, 

fornecendo um modelo de comportamento ou simbolizando a instituição e 

influenciando os trabalhadores. Assim, nas IES pesquisadas, pôde-se observar que 

dentre os heróis relatados destacam-se:
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(1) profissionais que continuaram na ativa mesmo com idade avançada e 

dificuldades físicas.

Ah vários! Por exemplo, nós tivemos a professora Ana, uma professora 
japonesa do curso de medicina que se aposentou com 80 anos, com cara de 
40 e energia de 20 e foi amada pelos anos todos os anos que ela trabalhou 
aqui. Ela pra nós é uma referência (...). Então algumas pessoas de fato nos 
chamam muito a atenção e tem um posto assim no cotidiano de uma 
referência e que a gente gosta muito (R1).

(...) Mas uma pessoa que a gente acha super, nossa, fantástica dinâmica, 
etc. é o João, da enfermagem que se aposentou agora aos 70 anos. Mas meu 
Deus do céu, parece que ele é melhor que nós duas juntas, parece que ele 
tem 50. É muito ativo, muito, muito! Um jovem, vinha de bicicleta e só subia 
de escada, não usava elevador. Para mim, ele é um herói! Para mim, 
pessoalmente, o João é uma pessoa que admiro muito. Ele está por aí ainda, 
acho que ele não vai deixar de trabalhar (R8).

Olha, teve e já faleceu, na verdade ele não era do meu departamento ele era 
administrador, seu Pedro, tanto é que nós temos um auditório com o nome 
dele (...). Ele era idoso e não tinha uma perna e todo mundo amava esse 
homem! Infelizmente ele faleceu e daí assim que ele faleceu deram o nome 
do auditório para ele (...) Ele administrava o prédio e ele com uma bengalinha 
ele percorria tudo aqui. A perna e duas bengalas. Qualquer coisa nos 
auditórios, na biblioteca, na sala de aula, nos laboratórios, ele dava conta de 
tudo e com doçura (R12).

Tem uma professora por exemplo que tem 40 anos de Alfa e está dando aula 
duas vezes por semana aqui. E tem uns cursos mais antigos que tem mais 
(R6).

(2) docentes que contribuíram academicamente com o setor.

Eu até acho que existe, né, agora a gente fez uma homenagem, nosso curso 
fez 40 anos e nós tivemos, pena assim, que as duas pessoas que foram 
ícones para nós, no nosso curso, foi o Pedro e faz um mês que ele faleceu e 
para nós ele foi um ícone, porque ele representou o que o curso é, ele 
começou a ensinar e ele passou a ser um turista. Ele era um geógrafo, doutor, 
com pós-doutorado, então ele começou assim, você vê assim como ele 
gostou do curso (...), a gente viu que ele foi atrás, ele se tornou um 
conhecedor da área e também teve a professora Paula, da área de História 
que contribuíram bastante para a nossa área também (R2).

O professor Cláudio. Ele é um professor, assim, nossa, tem 40 anos de centro 
politécnico, é uma pessoa reconhecida nacionalmente pela área que ele atua, 
e ele é atuante até hoje na pós-graduação, então ele é assim, ele criou o 
Centro de Estudos da Engenharia Civil, então ele é tido como um modelo de 
professor que se aposentou desenvolvendo isso sempre atuante, na 
pesquisa, ensino e extensão (R7).

Outra pessoa é a professora Fernand, que assim, ela é a mãezona de todos 
os alunos da graduação. Ela é um mito para os alunos, porque as pessoas, 
os meninos em qualquer dificuldade ela acolhe, ela abre estágio, (...) daí de 
vez em quando ela vem aqui me visitar, me traz um bombom...e ela tá super 
na ativa, ela ainda faz avaliação institucional pelo MEC, faz avaliação de 
curso, dá aula, entende? Então assim, eu considero muito ela e ainda não 
bastasse, ela e o marido ainda vem aqui no final de semana plantar flores!
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Aquele hall de entrada tem umas plantinhas ali e é ela e o marido que vêm 
aqui plantar pra deixar o hall mais bonito!! Pode isso? (R12).

(3) heróis pelo conhecimento intelectual.

O professor Sandro, na época do departamento de geociências, foi o melhor 
professor que eu já tive na minha vida. Ele aposentou com 70 anos, ele tem 
inúmeros livros escritos, deu aula pra mim no mestrado e doutorado e somos 
amigos, éramos, porque ele faleceu há pouco tempo. Acho que ele foi um 
exemplo, um mito pra mim, e foi o melhor professor que eu tive na minha vida 
e várias pessoas dizem isso (R4).

Temos um professor de matemática que foi do cursinho, ele tem, deve ter uns 
70 anos e está firme dando aula de matemática (...) os professores que dão 
aula aqui foram alunos dele em algum lugar, então assim, é um modelo, é um 
professor modelo, eu esqueci o nome dele, mas é um professor de 
matemática famoso dos cursinhos e que teve livros publicados, e tudo e 
continua aqui na Alfa (R6).

Por exemplo, o nosso professor Marcos, ele é um professor que todos os 
anos, desde que ele começou aqui, ele é o professor homenageado das 
turmas. Então, eu acho que isso é um poder de super-herói para os 
estudantes. Eles acham ele o máximo mesmo, porque ele tem uma 
sabedoria, ele tem conhecimento, ele sempre tá inovando, então eu acho que 
esse seria um dos exemplos assim, de maior contato que eu tenho. Tem 
também o professor Bruno que já passa dos 80 anos, é professor da 
odontologia e até pouco tempo ele era coordenador de curso, e você vê, ele 
trabalha, não sei se é com cirurgia, então eu acho assim que esses, essas 
pessoas são extremamente respeitadas. Acho que seriam dois super-heróis 
que eu conheço aqui (R13).

(4) heróis por serem um modelo de pessoa.

Eu tenho um professor, que é minha referência. É o professor Antônio. Ele 
deve ter uns 66, 67 anos, já tem cabelo branco. É muito inteligente, 
organizado, ético, uma pessoa extraordinária. Espírita, não faz mal a 
ninguém. Bem, a pessoa sendo ética já não faz mal a ninguém, sendo espírita 
ai é mais um ainda! Então é uma referência que eu tenho, ele é organizado, 
conhece bem mais informática do que eu, então ele tem mais facilidade 
(R10).

Ah, tem, tem o professor Carlos. É que ele é o mais antigo lá, então sempre 
quem participa de todas as organizações, se tem votação, é ele (...). É o mais 
antigo lá, deve ter uns 30 anos de casa. Então quando votam para 
representante de alguma coisa, é tudo ele. Ele representa bem, quando teve 
essas votações né, tinha que ter um representante na votação e ele ganhou 
disparado e ele foi o representante. Foi um bom representante pela 
experiência e outra coisa, ele impõe a posição dele, ele não segue a norma 
da casa né, porque por ser particular às vezes a pessoa tem que seguir a 
norma da casa, com medo de ser demitido, essas coisas. Com ele não tem 
isso, ele faz o que tem que ser feito, por isso o pessoal vota nele (R11).

Os heróis, dessa forma, representam figuras que indicam caminhos a serem 

seguidos (MACHADO et al., 2013). A persistência no trabalho, mesmo com a idade
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avançada e dificuldades físicas, demonstra a superação destes heróis nas 

instituições. Além disso, alguns docentes foram citados como heróis pela grande 

contribuição acadêmica e intelectual no decorrer dos anos. Por fim, os nomes de 

alguns docentes foram citados como heróis pelo fato de serem pessoas inspiradoras 

e um modelo a ser seguido.

Diante desses relatos, de acordo com Ott (1989), os heróis reforçam e mantêm 

a cultura, definindo padrões de comportamento e fornecendo modelos de 

desempenho, além de fornecerem uma prova real da importância e viabilidade da 

moral embutida nas estórias organizacionais.

Por isso, além dos heróis destacados, algumas estórias foram contadas 

relacionadas ao processo de envelhecimento. De acordo com a teoria de Martin et al. 

(1983), essas estórias foram separadas em: (1) estórias sobre demissões; (2) 

obstáculos - no caso, sobre a questão da morte e (3) ascensão na organização, ou 

seja, estórias de docentes que se destacam devido à sua projeção na carreira.

(1) Estórias relacionadas ao desligamento do docente. Os participantes R11 e 

R6, ambos membros da IES privada, relatam sobre estórias de professores que foram 

demitidos.

Teve só há alguns anos atrás, isso faz muito tempo, antes de entrar essa 
regra, acho que faz uns 5, 6 anos, que teve uma leva de demissão né, e eles 
pegaram todos que tinham acima de 65 anos, isso faz muito tempo tá, então 
tinha gente com 70 anos lá, 65, porque eles já eram aposentado, o pessoal 
já era aposentado e continuava, e geralmente esse pessoal tinha o salário 
muito mais alto, porque era um pessoal muito antigo. Aí quando teve essa 
demissão, começou por eles né, porque você corta os salários mais altos e 
pro pessoal que já está aposentado e geralmente é o pessoal com mais de 
70, 60 anos, e isso aconteceu uma vez. E agora eles fizeram essa regra né, 
fizeram isso para entrarem na regra e quem tem 65 anos pra frente pode pedir 
demissão que ganha a bonificação (...). Vários entraram até na justiça na 
época, esse pessoal mais velho. Não por questão financeira, mas pela honra, 
outras questões né, porque eles estavam há muito tempo e o pessoal que 
estava há 40 anos foi mandado embora assim, por causa da idade (R11).

Tem professores aqui que ficaram 45 anos na Alfa e ano passado se 
desligaram ou ano retrasado. Mas a estória é que foram muito importantes 
para a instituição, mas a ruptura da saída deles não é, nunca é muito 
saudável. Porque assim, ele tem que ir para casa, porque ele já não, é chato 
dizer isso, mas ele já não pode ficar em sala de aula, não aguenta, às vezes 
cochilam, tem problema de incontinência urinária, tem coisas que acontece 
que para preservar essas pessoas elas ficam mais afastadas. Daí eles 
começam a trabalhar em áreas administrativas, mas eles não têm essa 
prática, então você fica só colocando ele num canto e ele fica sentado numa 
sala, todo mundo fazendo outras coisas, o que ele vai fazer? Fica ali. Então 
isso não é legal, então eu acho que eles dizem, olha você tem que ir pra sua 
casa, tem que fazer outra coisa, é...as rupturas não são, os desligamentos
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não são sem atrito, por falta talvez de uma política de desligamento daquela 
realidade né. Ou, uma adaptação para uma nova realidade (R6).

A partir das estórias relacionadas à demissão de docentes, especialmente 

referentes ao tema do envelhecimento, conforme os relatos dos respondentes R11 e 

R6, é possível afirmar que as estórias podem reforçar e enfatizar comportamentos 

desejados, além de mapear os limites de tolerância às transgressões e o grau de 

liberdade para se inovar (NEUHAUSER, 1993).

(2) Estórias relacionadas à morte. Pelo fato de serem dispositivos de 

socialização, as estórias liberam tensões e expressam sentimentos compartilhados 

sobre determinadas questões (TRICE; BEYER, 1993). Os entrevistados R12 e R4, 

dessa forma, comentam que as estórias sobre a morte de colegas devido à idade são 

comuns, partilhando sentimentos de perda e tristeza.

O que há é uma coisa assim, que acaba sempre acontecendo, tipo, “ah os 
professores aposentados mais velhos que morrem...” , daí, “nossa fulano 
morreu e tal” . Então assim, essas são as estórias, lembrar do que ele falou 
em aula. Parece assim que quando a pessoa morre acaba vindo assim uma 
estória ou outra à tona, mas assim, não dos professores do quadro atual, e 
sim dos professores bem mais velhinhos que aposentaram, que pelo curso 
da vida estão morrendo, 80, 90 anos de idade...estão morrendo né...aí falam 
no grupo (R12).

Muita gente à medida que vai envelhecendo começa a surgir um ou outro 
problema de saúde e tudo. Então o pessoal comenta assim, poxa fulano lá 
está com problema nisso, naquilo, então isso a gente escuta essas estórias 
de doenças e diz poxa, o cara tá doente, ele devia aproveitar e cuidar de si, 
aproveitar o resto da vida, né. Nós tínhamos um colega do departamento que 
assim que era pra aposentar, ele aposentou. Ele falava a vida inteira que 
queria aposentar e seis meses depois ele morreu do coração (R4).

(3) Estórias de ascensão. As estórias simbolizam valores e orientações, 

unificando os participantes da organização à medida que reproduzem a aprendizagem 

por meio da experiência do outro, permitindo melhor associação e lembranças de 

como agir em determinadas situações (FREITAS, 2007). Nesse caso, o participante 

R4 comenta sobre um colega e o modelo que este professor oferece para que os 

docentes no processo de envelhecimento continuem ativos na profissão.

Tinha um professor que dava aula aqui e ficou mais tempo aqui, como sênior. 
Aposentou porque teve outras oportunidades, está agora como professor 
visitante em outra instituição já faz algum tempo e está muito bem! Tem o 
salário daqui e o salário de lá. Ele foi meu colega de graduação e está ativo, 
produzindo, publicando e orientando (R4).
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A partir dos relatos dos docentes, é possível afirmar que as estórias, portanto, 

não transmitem meramente informações ou guiam o comportamento; elas são 

realidades simbólicas que estendem metáforas da vida real (MYRSIADES, 1987), 

fazendo com que os membros desenvolvam um senso de parentesco com o passado 

e compartilhem experiências comuns (TRICE; BEYER, 1993).

4.5.6 Crenças

As crenças, segundo Freitas (2007) expressam algo considerado naturalmente 

como verdade na organização, ou seja, são o que as pessoas acreditam ser verdade 

diante de um contexto (OTT, 1989). Nesse sentido, existem crenças negativas e 

positivas associadas ao processo de envelhecimento. Dentre as crenças negativas, 

existe na instituição de ensino superior pública Gama, conforme relata a entrevistada 

R12, a crença no distanciamento com a possibilidade de se aposentar, devido ao 

cenário político do país, no que diz respeito às reformas previdenciárias, conforme o 

relato:

O pessoal tem brincado muito que todo mundo daqui a pouco vai vir, né, daqui 
a uns anos, vai vir dar aula de bengala porque ninguém mais vai se aposentar, 
aí todo mundo está dizendo, ai, vamos escolher o modelo da bengala, e tal...é 
por causa da questão da aposentadoria, da reforma. Então é isso que a gente 
fala né, que daqui um tempo com certeza vai estar todo mundo vindo aqui dar
aula de andador, de bengala (risos). É o que eu escuto (R12).

Outra crença negativa é a de que a universidade, tanto pública quanto privada, 

não valoriza o docente no momento da aposentadoria ou o docente com mais de 65 

anos de idade, seja devido à implantação de políticas que impedem os docentes de 

trabalharem a partir de uma determinada idade, ou pela falta de reconhecimento de

suas contribuições para a instituição de ensino. As falas dos entrevistados R7 e R3

exemplificam essa situação:

A crença é que um dia vai se aposentar e que a universidade simplesmente, 
no dia seguinte, sabe, aquele, tipo: "ai, vai chegar o dia da aposentadoria e a 
universidade não vai dar a mínima para mim e eu vou ser descartável” . É isso, 
a crença é essa, que eu enxergo, é uma crença negativa, não é uma crença 
positiva (R7).

(...) tá todo mundo reclamando com a estória dessa faixa que eles fizeram, 
olha está todo mundo desmotivado, ninguém está aparecendo, então os 
professores acima de 65, ninguém vai produzir, nossa média de publicação 
vai cair porque eles não estão nem aí mais, sabem que vão sair e vão ter que
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sair mesmo, então por que vão publicar? Então vou ficando no programa, só 
que vai cair a nota do programa, entendeu? (R3).

Pelo fato da crença ser a compreensão que os indivíduos têm como certo, elas 

podem evoluir no sentido de confirmação ou contestação (ALVES, 1997). Com isso, 

a crença de que não há valorização dos docentes mais velhos pode se tornar um 

dogma de difícil superação, a partir do momento em que se tornam profundamente 

arraigadas e responsáveis pela consolidação de outros elementos da cultura 

organizacional (O'REILLY; CHATMAN; CALDWELL, 1991).

Além disso, na universidade Alfa, existe uma crença relacionada ao custo do 

professor de mais idade, devido à sua experiência e, consequentemente, pelos títulos 

que possui, conforme comenta o docente R1:

Hoje existe uma, um folclore quase, de que professores velhos custam muito 
caro pelo acúmulo dos anos, do quinquênios, pelos direitos adquiridos, pela 
progressão na carreira e que se você demitir um professor titular com esse 
salário você poderia contratar 4 ou 5 novos professores recém doutores por 
um preço muito mais baixo, porque houve também uma certa precarização 
da condição de trabalho. Mas olha, eu particularmente acho que é mais um 
mito, mas as pessoas pensam e falam sobre isto (R1).

Existe também a crença de que conforme a idade for avançando, os docentes 

perderão seus empregos, seja pela implantação da nova política de afastamento da 

IES privada Alfa, seja pela não atualização em utilizar novas tecnologias e 

metodologias. Os participantes R3, R6 e R13 comentam essa crença:

Veja, agora por causa desse programa, tem uma certa revolta, entendeu? 
Entre os professores mais velhos, de 65 e mais, entendeu? “É, veja, assim é 
que funciona na Alfa quando ficar velho”. Mas muitos deles já vieram 
aposentados de instituições públicas e lá aos 70 anos você tem que sair, 
sabe, então não muda tanto, só que a diferença é que lá você sai com salário 
e na Alfa você sai sem salário (R3).

Quando esse gatilho dos 65 anos foi colocado como uma política de recursos 
humanos aqui da Alfa, isso criou um gatilho. Então eu, o meu envelhecimento, 
está me levando, está fadado ao meu desligamento (R6).

A única coisa assim, há uma cobrança para que a pessoa sempre esteja 
inovando, né, sempre esteja por dentro das tecnologias. Porque se você for 
pensar uma pessoa de 70 anos de idade, ela se formou há pelo menos 40 e 
pouco, quase 50 anos. Então, o que ela teve na sua graduação, ou se ela fez 
uma pós, mestrado, doutorado já faz um tempo, então essa pessoa tem que 
fazer um esforço muito grande pra se atualizar (R13).
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O temor de ser desligado da instituição privada, especialmente dentre docentes 

no processo de envelhecimento, permite que surjam crenças relacionadas à 

demissão, fazendo com que as crenças sejam algo que as pessoas acreditam ser 

verdade diante de uma realidade (OTT, 1989).

Além disso, outra crença negativa é a de que, com a idade, os professores mais 

velhos sejam mais difíceis de lidar, com comportamentos irredutíveis, conforme relata 

o entrevistado R2:

Que as pessoas vão ficando cada vez mais ranzinza, mais irredutíveis, isso 
a gente vê assim (risos), ah, você que tem que falar com tal pessoa, porque 
ela já não aceita mais, então assim, a pessoa já, né fica com essa coisa aqui 
de que as pessoas mais velhas ou mais experientes talvez elas sejam mais 
irredutíveis, não queiram ver algumas coisas. Eu até acho que às vezes tem 
mesmo, né, ah foi sempre assim e vou fazer né, então eu acho que não tem 
só no envelhecimento, mas tem pessoas que já são, assim, desde o começo, 
mesmo sendo jovem já tem isso (R2).

De forma negativa, existe também a crença de que os docentes que estão no 

processo de envelhecimento diminuem sua produtividade, conforme relata o docente 

R4 da IES pública Gama:

(...) acreditam que vai envelhecendo, vai ficando doente, que diminui a 
produtividade. Tem muita gente que acha que o professor mais velho não é 
capaz de dar boas aulas, mas eu acho que eu ainda dou algumas boas aulas, 
ainda (R4).

Porém, conforme relato dos próprios entrevistados, a idade não interfere na 

produtividade intelectual. Além disso, a sensação de ser produtivo, aliado à aplicação 

do conhecimento adquirido, a autoestima e o gosto pelo trabalho são motivadores 

para o trabalhador mais velho continuar no ofício (TRIGUEIRO et al., 2016).

A única crença positiva foi comentada pelo entrevistado R5, da instituição 

pública Gama, de que existe uma crença que o envelhecimento do professor traz com 

ele a experiência e conhecimento dos processos e de “como-fazer” na instituição.

Eu acho que há uma crença (...), de que o envelhecimento está acompanhado 
da experiência. Então há sempre uma crença de que há um valor no 
envelhecimento porque ele está acompanhado da experiência e isso eu já vi 
pessoas falando: “ah, precisamos consultar fulano porque ele conhece muito 
isso aqui, ele sabe tudo de cabeça”. Então acho que isso representa um 
pouco essa crença, de que a velhice vem acompanhada dessa experiência, 
tem esse valor, vamos dizer assim, porque conhece a história da instituição 
e pode explicar algumas coisas. Mas não é exclusivo daqui, tem isso em 
outras universidades. Eu já vi também pessoas falando: “olha, consulta fulano 
porque ele vai poder te explicar um pouquinho melhor sobre isso”, acho que 
essa crença existe dentro da universidade, o valor da experiência, do 
conhecimento acumulado (R5).
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É importante ressaltar que essas são crenças não necessariamente dos 

entrevistados, e sim do que eles percebem que os outros, dentro da instituição, assim 

como a própria, acreditam. Entretanto, pelo fato de as crenças resultarem de pessoas 

que dão sentido a estímulos e são influenciadas pela interação social (TRICE; BEYER, 

1993), quando profundamente arraigadas, as crenças podem se tornar dogmas de 

difícil superação (ALVES, 1997). As instituições, portanto, devem estar atentas às 

crenças mencionadas pois as mesmas são responsáveis pela consolidação e 

surgimento de outros elementos da cultura organizacional (O'REILLY; CHATMAN; 

CALDWELL, 1991).

4.5.7 Tabus

Os tabus delimitam as "áreas proibidas”, ou seja, algo que se tenta evitar 

(MACHADO et al., 2013), sendo silenciados ao máximo e, muitas vezes, negados 

(FREITAS, 2007). Os participantes das IES públicas e privadas comentaram, algumas 

vezes com certa resistência, os principais tabus dos docentes no processo do 

envelhecimento, conforme demonstrado a seguir.

Tabus relacionados à idade e ao trabalho foram os mais presentes, 

confirmando a literatura, já que as expectativas de papéis organizacionais se tornam 

tabus quando especificam pensamentos, sentimentos e ações que são proibidos 

(MARTIN, 1995).

A falta de conhecimento em novos métodos de ensino e a dificuldade na 

utilização de novas tecnologias pelos professores foi considerado um tabu nas 

instituições ligado ao processo de envelhecimento, conforme o relato da entrevistada 

R2:

Eu acho que é a questão de, vamos dizer assim, de uso de novas técnicas 
pedagógicas, alguma coisa que às vezes surge como "ah, tal professor ainda 
está usando um método de dar aula”. Eu acho que isso é uma das coisas e 
muitos professores hoje, eu vejo aqui, que não usam nem um suporte, por 
exemplo, de visual, né, e que acha que só dar texto e ler e comentar já é, já 
está pronto, então, eu acho que nesse sentido existe isso, né, de alguns 
professores que continuam ainda usando métodos tradicionais que talvez às 
vezes acham que isso tá ultrapassado, eu vejo que talvez possa ser isso (R2).

O fato de alguns docentes com mais idade não utilizarem ferramentas 

modernas ou métodos de ensino diferenciados podem causar preconceitos, porém, 

de acordo com Brooke e Taylor (2005), a introdução de novas tecnologias é um
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aspecto que causa tensão no ambiente de trabalho entre trabalhadores de diferentes 

idades.

Além disso, outro tabu mencionado, na visão da entrevistada R3, foi a tentativa 

de docentes mais velhos agirem e produzirem como os mais novos.

Ah, não sei...talvez...não. não sei se tabu...é que é um assunto delicado, 
ninguém fala, é difícil, 70 anos...você vê...as pessoas evitam comentar, eles 
tentam agir como se eles estivessem produzindo a mesma coisa de uma 
pessoa de 40, 35, então...não é um assunto que as pessoas falam. Agora 
ficou, veio à tona por causa de todo essa política, senão não falariam (R3).

Esse tabu está ligado a estereótipos negativos relacionados à idade dos 

docentes e sua produtividade. Nos estudos de Kyvik e Olsen (2008) em universidades 

da Noruega, os pesquisadores concluíram que a idade não está relacionada à baixa 

produtividade, derrubando afirmações comuns de que o envelhecimento tem efeitos 

negativos no desempenho acadêmico.

O risco de perder a lucidez e a mobilidade física no trabalho docente também 

foi identificado como um tabu relacionado ao processo de envelhecimento, conforme 

as falas dos entrevistados R5 e R9:

(...) pode haver aquela coisa, porque o risco do envelhecimento é você 
começar a perder a lucidez, eu acho que pode, mas eu nunca vi, mas chega 
um momento da idade mais avançada, se bem que a medicina está ajudando 
a gente ficar cada vez mais velho, mas a pessoa pode começar a perder a 
lucidez e um professor não lúcido na sala de aula é um perigo (R5).

Eu vejo pessoas bem mais velhas, às vezes até caindo, e eu penso, meu 
Deus, como a família permite chegar nesse estado de degradação, porque é 
um estado de degradação, humilhante, né. Por isso que eu falo, quando 
perceberem alguma coisa me digam, eu não quero passar uma vergonha, eu 
não quero ser motivo de chacota, de risada, de nada! E eu vou ficar bravo 
quando acontecer isso? Não! Faz parte da vida, é inevitável né (R9).

A perda da mobilidade ou da lucidez durante o processo do envelhecimento 

são significativamente associadas à capacidade para o trabalho, ou seja, quanto 

melhor a capacidade funcional, melhor é o índice de capacidade para o trabalho 

(AMORIM; TRELHA, 2017).

Outro tabu mencionado foi a possível perda do emprego para docentes mais 

jovens. A forte presença de jovens no mercado de trabalho aliado ao preconceito 

existente em relação aos profissionais mais velhos é corroborado pela veneração da 

sociedade ocidental pela juventude, colocando a questão do envelhecimento como 

um fator de exclusão (GOLDANI, 2010).
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(...) Eu acho mais assim, que essa questão da idade, numa empresa privada, 
embora não seja de fins lucrativos por ser confessional, mas é uma empresa 
privada e em qualquer empresa privada, a idade é um problema pelo custo. 
E você não reconhecer isso é idiotice, então o embate vira mais sindical, 
ideológico, político do que real, porque eu espero a cada ano ser demitido, 
né, eu espero porque eu sei que sou caro...eu sou muito caro e a instituição, 
queira ou não ela, o ensino tá reduzindo (...). Então você tem que reconhecer 
que é um direito da instituição buscar um professor mais jovem, né. Primeiro 
pelo custo e segundo, queira ou não, eu acho que eu devo ser uma exceção 
e alguns outros professores também são, porque deve ter professores nessa 
idade que já estão fora do limite realmente, já não deveriam estar aqui. Mas 
temos que ter sangue frio pra analisar isso, não é um tabu não, mas na 
empresa privada, custo é custo, não é? E é uma coisa real, é uma coisa que 
pesa, é uma conta que tem que ser considerada e produtividade é 
produtividade (R9).

O envelhecimento no trabalho, é muitas vezes visto por suas consequências 

“negativas”, como os custos gerados por manter alguém mais experiente em um cargo 

(FRANÇA et al., 2013). Entretanto, salienta-se que trabalhadores mais velhos 

possuem as menores taxas de absenteísmo, contribuem para uma rotatividade menor 

e interagem melhor com os demais (ROGERS et al., 2011). Tais trabalhadores trazem 

consigo experiência, sabedoria e conhecimento aplicando-os ao trabalho, sendo 

também mentores de valor para trabalhadores mais novos e com menos experiência 

(MCCARTHY, 2005).

Os docentes entrevistados relataram o tabu que existe da pressa para que

professores com mais idade se aposentem logo. Segundo eles, devido à idade

avançada, alguns colegas de trabalho fazem uma pressão velada para que se 

aposentem o quanto antes. Os participantes R4 e R5 comentam essa questão a 

seguir.

Olha, comigo não comentaram, mas eu acho que depende da pessoa, porque 
tem pessoas que a gente escuta falar assim: “oh, por que não aposenta logo? 
Fica aí só enchendo o saco”, então (...) muita gente pensa, ah porque já
passou o tempo e tem que aposentar, é um tabu, não é? É um tabu. Eu acho
que aqui no meu departamento acontece pouco, se acontece é muito pouco, 
mas eu acho que em outras unidades a gente vê que tem gente que pensa 
assim. Normalmente é relativo a programas de pós-graduação, que querem 
as vagas dos antigos para novas vagas, porque tem outros departamentos 
que eu conheço que a gente ouve falar isso (R4).

Então talvez pode haver um pouco disso, assim, de achar: “ah, essa pessoa 
já deu o que tinha que dar, tem que sair”. Talvez. Se bem que ele resistiu 
bastante tempo pra se aposentar, então assim, não sei se ele não percebia a 
pressão, ou fingia que não percebia, mas como ele não tinha chegado no 
limite da idade, ele não tinha a obrigação, não era forçado a pedir a 
aposentadoria. Mas ele se aposentou recentemente, então eu via algumas 
vezes essa pressão velada, não explícita, mas não sei se é uma prática usual, 
de repente pode ser uma questão de relacionamento (R5).



214

A aposentadoria, conforme já discutido anteriormente, é um fenômeno 

multideterminado e possui diversas variáveis ou preditores que atuam na decisão de 

se aposentar ou não. A flexibilidade e a autonomia são dois preditores-chave do 

desejo de continuar no trabalho (FRANÇA et al., 2013). Além disso, muitas vezes os 

indivíduos não querem se aposentar por existir uma ideia negativa sobre a 

aposentadoria, a qual se conecta a ideias negativas de inutilidade, perda dos vínculos 

sociais, e até mesmo proximidade da morte (SILVA; HELAL, 2017).

Outro tabu mencionado foi a não preocupação pela universidade com o docente 

no momento de se aposentar. Nesse caso, o desligamento do docente quando se 

aposenta não é acompanhado de uma transição para que esteja preparado para esse 

momento, conforme relata a entrevistada R7:

Olha, o que eu tenho visto, que eu presenciei algumas aposentadorias aqui, 
eu vi que as pessoas saíram meio insatisfeitas depois de aposentadas. Meio, 
tipo assim, com a universidade, sabe? Com a forma como a pessoa saiu 
assim, tipo, "ah, se aposentou, chegou a portaria, amanhã você já não está 
mais aqui”. E aí quando eu entrei na chefia do departamento eu tentei na 
medida do possível, tipo, fazer uma confraternização. Tem um professor 
inclusive que se aposentou na minha gestão e ele está se oferecendo para 
vir dar palestra, acho que a gente precisa ter esse tipo de ação com os 
professores. Então eu vejo que a gente precisa se preocupar um pouco mais 
com as pessoas que deram seu sangue aqui durante um bom tempo e acabou 
indo embora. Eu não gostaria de passar por essa situação, sabe, porque 
assim, o momento da aposentadoria é um momento já frágil né e eu percebi 
que muitos colegas saíram desanimados. Tipo, de um dia pro outro já. Não 
sei o que eles esperavam, talvez um pouco mais de consideração, não sei. 
Eu acho que precisa ter uma ação nesse momento, assim, sabe, e eu como 
chefe de departamento tentei fazer alguma coisa com um ou outro professor, 
né (R7).

Os programas de preparação para a aposentadoria são relevantes pois, de 

acordo com Zanelli e Silva (1996), o indivíduo é conhecido socialmente pela carreira 

profissional e uma mudança repentina desse status pode abalar sua identidade 

pessoal. Em complemento, o vínculo com a instituição pode ser enfraquecido caso 

esta não assegure a plena realização dos valores e expectativas do docente 

(BASTOS, 2007).

Além disso, a separação que a instituição de ensino superior privada Alfa faz 

entre professores de graduação e pós-graduação também foi mencionado como um 

tabu, já que existem diferenças de tratamento e falta de diálogo entre os docentes. 

Pelo fato da maioria dos professores da pós-graduação serem mais velhos, este é um 

tabu relacionado à idade. O entrevistado R11 comenta esse tabu:
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Então, não tem essa convivência diária para ter esse diálogo, é muito difícil, 
então cada um tem sua área né. E tem a separação. E tem uma separação 
muito forte de quem é do mestrado e doutorado e quem dá aula na 
graduação. Até as salas são separadas! Então tem uma cultura, tem um 
rompimento ali, então não tem diálogo. Os mais velhos estão no mestrado e 
doutorado então não tem diálogo com o pessoal da graduação (R11).

Tem a sala dos professores, né, e tem a sala do pessoal do mestrado e 
doutorado e eles não entram na sala da graduação! É sério, é muito difícil, 
sério, porque eles têm a sala deles, tem a sala de reunião deles, tem a sala 
do café deles, tem tudo deles separado, então tem essa cultura, acho que é 
uma cultura errada né, porque um tem uma sala e outro tem outra sala, o 
professor de mestrado e doutorado, cada um tem sua sala específica né, e 
tem a sala de reunião deles, tem tudo deles e a graduação é separada e essa 
é uma cultura ruim...desde que eu estou lá sempre foi assim (R11).

O pessoal que está na graduação não conversa com o pessoal do mestrado, 
não tem um relacionamento, que deveria ter né. Não devia ter essa 
separação, quem dá aula na graduação é de segunda linha e quem dá aula 
mestrado é primeira linha. Não tem isso! (...) Porque a instituição é uma só 
né, mas não. Aqui é diferente, bem diferente! (R11).

Já os tabus da idade relacionados com o lado pessoal também foram relatados. 

O relacionamento afetivo com pessoas mais jovens foi um tabu comentado, 

relacionando-o com preconceito de que indivíduos com idades distantes quando se 

relacionam, geram comentários na organização.

Não que eu tenha conhecimento. Talvez tenha pequenas fofocas quando um 
professor ou uma professora muito mais velho, ficou viúvo se casa com uma 
pessoa muito jovem. Talvez seja um caso, uma certa maledicência, mas é 
muito discreto, não é nada ostensivo (R1).

A fofoca consiste em conversas informais entre amigos e associados sobre 

outras pessoas que eles conhecem e sobre eventos recentes relacionados. Embora 

essa conversa muitas vezes provoque riso e humor, ela tem um lado sério, porque 

frequentemente se refere a supostas deficiências, comportamentos escandalosos e 

outros aspectos negativos dos comportamentos e da vida dos outros. Com isso, os 

julgamentos que ela incorpora reforçam os valores culturais (TRICE; BEYER, 1993).

Outro tabu que surgiu nas entrevistas foi a preocupação e o cuidado dos 

docentes com pais doentes. Pelo fato de os respondentes possuírem mais de 50 anos, 

alguns passam por essas dificuldades, sendo esse fato considerado um tabu por ser 

algo não mencionável (STEELE, 1975) e que impacta o lado pessoal e profissional 

dos docentes, segundo relato da entrevistada R8:
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O que eu percebo é que os professores estão muito ocupados e preocupados 
também com seus pais. Como te falei, esse fim de semana três professoras 
me alertaram, enquanto chefe: "olha, talvez segunda eu falte”, mas deu tudo 
certo, estão todos aqui. Mas uma professora talvez pegue um afastamento 
pois o pai está com um câncer bem grave (R8).

Agora o que eu vejo que a maioria dos professores, o problema dos 
professores hoje são os pais, sabe? A maioria está com pais em processos 
de envelhecimento assim, bem mais pra frente, né, então assim, três 
professores, por acaso, tiveram que socorrer os pais. Um mora em são Paulo, 
traz para cá, estão correndo com médico. É, então é nessa etapa que a gente 
tá, no envelhecimento dos pais. Essa é a conversa no WhatsaApp: “ah, meu 
pai foi nesse médico, nesse geriatra”, então tá mais ou menos nisso (R8).

Kanti e Falconier (2017) estudaram o cuidado com pais em idade avançada 

dentre asiáticos americanos e afirmaram que os participantes do estudo cumpriam 

suas responsabilidades de cuidado por amor e não por obrigação, além dos efeitos 

positivos e negativos do cuidado nas relações familiares, tais como a questão 

financeira, a diminuição da independência e a proximidade nos relacionamentos.

No Brasil, de acordo com Código do Trabalho, artigo 252°, a licença para cuidar 

de familiares doentes diz que o trabalhador pode faltar, anualmente, até 15 dias devido 

a questões relacionadas com doenças ou acidentes com o cônjuge, parentes na linha 

reta ou segundo grau da linha colateral. Já no serviço público, a Lei 8112/91, artigo 

83, diz que poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge 

ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou 

dependente que viva a suas expensas e conste do seu assentamento funcional, 

mediante comprovação por perícia médica oficial por até 1 ano, sendo que nos 

primeiros sessenta dias a remuneração é mantida.

Entretanto, não existe no Brasil uma licença específica para o cuidado de pais 

idosos, como existe na licença maternidade e paternidade. Com o cenário 

populacional se alterando, com pessoas vivendo mais e, trabalhando mais, esse tipo 

de licença é um ponto que deve ser discutido na elaboração de políticas públicas que 

dizem respeito ao envelhecimento populacional.

Por fim, existe o tabu de professores mais velhos esconderem suas fraquezas 

físicas e psicológicas para os colegas, não comentando as dificuldades para não se 

mostrarem frágeis. Assim, os docentes buscam não dialogar sobre tabus como as 

limitações que surgem com seu próprio envelhecimento, pois ao fazer o que a cultura 

prescreve e não fazer o que a cultura proíbe, as pessoas esperam evitar o que mais 

temem (TRICE; BEYER, 1993). O relato do participante R6 evidencia esse tabu:
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Há uma percepção assim, que a gente esconde um pouco nossas fraquezas. 
Ninguém quer mostrar que está envelhecendo, ou que está com certas 
coisas, as fraquezas não são muito transparentes. (...) As pessoas não se 
expõem, elas não se declaram, então às vezes quando um fica sabendo, por 
exemplo, vamos pensar num tabu do envelhecimento e incontinência urinária, 
isso é um tabu. Outra necessidade de tomar antidepressivo, é um tabu, 
pessoas com depressão, problemas auditivos, de visão. Então são tabus, não 
se comenta. E o estresse. Parecemos estressados, mas a gente não declara 
que está estressado, isso é uma coisa para poucos (R6).

A profissão docente está sujeita a inúmeras pressões, sendo que as avaliações 

de resultado de pesquisas, de impacto social e qualidade do ensino tornam-se 

normatizadas e naturalizadas (CLARKE; KNIGHTS, 2015). Dessa forma, segundo 

Bastos (2007), os docentes enfrentam problemas como competição, supervalorização 

da produtividade, excesso de trabalho e estresse profissional, ou seja, “ossos do 

ofício” (FREITAS, 2007a). Nesse cenário, conforme mencionado pelo participante R6, 

ocorre a utilização de antidepressivos e o diálogo sobre o assunto não é aberto.

Assim, nas instituições de ensino superior Alfa e Gama, os principais tabus 

relacionados ao envelhecimento no trabalho docente foram: não saber lidar com 

novas tecnologias; docentes mais velhos que não produzem como os mais novos e 

tentam agir como se fossem jovens; a pressa para que professores com mais idade 

se aposentem logo; o risco de perder a lucidez; a não preocupação da universidade; 

o receio de perder o emprego para professores mais jovens e segregação entre 

docentes da graduação e da pós-graduação.

Já os tabus da idade relacionados ao lado pessoal dos docentes envolvem 

questões como: o relacionamento afetivo com pessoas mais jovens; a preocupação 

com os pais que adoecem e o silenciar das fraquezas físicas e psicológicas.

4.5.8 Políticas e suporte organizacional ao processo de envelhecimento docente

Com o intuito de atender ao último objetivo específico dessa pesquisa, ou seja, 

analisar os aspectos do suporte organizacional das IES públicas e privadas referente 

ao processo de envelhecimento no trabalho docente na visão dos professores e na 

perspectiva das IES, serão apresentadas a existência ou não de tais políticas de 

suporte; as ações das universidades em relação ao envelhecimento; assim como a 

opinião dos docentes referentes a essas políticas de suporte.

De acordo com a literatura, a percepção do suporte organizacional diz respeito 

às “crenças globais desenvolvidas pelo empregado sobre a extensão em que a
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organização valoriza as suas contribuições e cuida do seu bem-estar” 

(EISENBERGER et al., 1986, p.501).

Assim, de acordo com a teoria do suporte organizacional (EISENBERGER et 

al., 1986), o apoio organizacional percebido pode ajudar os trabalhadores idosos a se 

adaptarem ao local de trabalho. Portanto, o apoio organizacional percebido é 

essencial para que os trabalhadores idosos possam envelhecer com sucesso no local 

de trabalho (CHEUNG; WU, 2014).

A partir dos relatos dos docentes, o suporte organizacional ligado ao processo 

de envelhecimento foi observado nas seguintes categorias: (1) relacionamento e 

participação; (2) benefícios, adaptabilidade e saúde e (3) incentivos, remuneração 

(OLIVEIRA-CASTRO; PILATI; BORGES-ANDRADE, 1999; CHEUNG; WU, 2014).

Houve também a incidência de relatos sobre a inexistência ou o não-suporte 

da instituição em relação ao processo de envelhecimento, inclusive com a possível 

implantação de uma política de aposentadoria compulsória dos docentes na IES 

privada, conforme relato dos entrevistados R6 e R3:

Ainda não há um suporte relacionado a essa política de aposentadoria. Eles 
estão pensando nisso, isso não está claro ainda, não está transparente 
porque vai ter que ter uma área de convivência, você não pode tirar, dizer: 
“professor, agora você não entra mais aqui” , tirar teu crachá. Então agora não 
tem ainda um suporte. Há um pensamento, há um desafio aí, eles querem 
fazer isso, mas tem que ser pensado. Porque tem uma questão legal, por que 
você vai me demitir, compulsoriamente me desligar da universidade se eu 
sou apto a continuar dando aula? Porque eu fiquei 20 anos aqui, ah, deu 65 
anos tchau? Não, tem que saber preparar, tem que ser uma coisa com 
dignidade. Enquanto isso não tiver claro...por exemplo, eu acho que um 
professor pode ter acesso ao crachá, para colocar seu carro aqui dentro, 
entrar, ir para biblioteca, circular e subir no prédio para falar com alguém. 
Então tem que criar uma possibilidade. Trazê-los uma vez por ano para um 
evento, para que possam falar sobre suas experiências, falar sobre suas 
histórias, temos boas histórias, é só uma questão de organizar (R6).

Ah, foi divulgado, foi discutido, mas é doloroso, concorda? Principalmente 
para aqueles professores que estão com 65, 70, entendeu? Então não tem o 
que fazer. É claro, se fosse perguntar para o professor de 65 anos ele ia falar 
assim, “deveriam ter divulgado melhor, deveriam não sei o que”. Foi 
divulgado, só que é difícil de assimilar (R3).

Mesmo com essa política sendo debatida, existem suportes organizacionais da 

instituição Alfa que dizem respeito ao envelhecimento dos docentes, como por 

exemplo, o relacionamento e a participação - suportes que priorizam a qualidade do 

relacionamento interpessoal na organização (OLIVEIRA-CASTRO; PILATI; BORGES

ANDRADE, 1999), conforme os respondentes da IES privada R9 e R10 comentam:
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Sim, ela tem o serviço de acompanhamento, a Alfa se preocupa muito com 
isso, ela vive te chamando pra entrevistas, pra ver como você está, ela 
acompanha os professores de mais idade. Ela faz questão de manter o 
acompanhamento mais de perto, não só aquele anual, né, mas ela busca te 
perceber. Então tem o serviço de acompanhamento e ele fica mais perto de 
você. Então estão toda hora te consultando, precisando ver se você tem 
algum problema, tem programas internos de ginástica, de tratamentos, para 
as pessoas aderirem de forma voluntária. Mas ela tem uma preocupação em 
acompanhar o professor de mais idade (R9).

É pra todos, mas tem o programa especial de professores com mais idade e 
de professores de duplo emprego, que é meu caso. Os professores de dupla 
jornada eles ainda acompanham mais de perto ainda pra analisar essa 
questão, como é que você tá. Eu acredito que não ficam só com a 
preocupação da idade em si, mas com a qualidade do ensino também, porque 
se você começar a decair, você vai comprometer a qualidade do ensino. Mas 
ao mesmo tempo beneficia né? Porque você tem um acompanhamento e 
precisando tem todo um tratamento especializado (R9).

Tem, eles têm um trabalho com a terceira idade. É para a comunidade, quem 
quiser participa. Eu não tenho participado porque como eu dou aula aqui 
então eu não tenho muito tempo né, porque isso é muito bom para depois 
que você sair de todos os compromissos, aí você começa a participar. Tem 
oficinas, de informática, de bioética (...) (R10).

Quando os indivíduos no processo de envelhecimento percebem que a 

organização oferece apoio a eles, os cuidados percebidos e a aprovação da 

organização ajudam a promover a sensação de envelhecimento bem-sucedido no 

local de trabalho, atendendo às necessidades socioemocionais e satisfazendo as 

necessidades interpessoais (CHEUNG; WU, 2014).

Já na instituição pública Gama, os docentes comentaram sobre palestras e 

cursos oferecidos pela área de Gestão de Pessoas, voltados ao processo de 

envelhecimento, mas os docentes não possuem conhecimento pleno desse tipo de 

suporte, seja pela falta de divulgação, seja pela não identificação com o tema, por não 

se sentirem no processo de envelhecimento. Os docentes R4, R5 e R8 comentam 

essa situação:

Não. Acho que não tem. Não tem, mas eu acho que a universidade está tendo 
restrições em tudo, então, ter ainda que investir na parte de envelhecimento, 
digamos, que eu tenha ciência, não tem, tá. Eu sei que tem uma série de 
programas, mas é mais pra pessoas que se envolvem com vício de bebida, 
que tem problemas psiquiátricos, isso aí eu sei que tem alguma coisa, mas 
especificamente para o idoso, eu acho que não. Que eu tenha ciência não 
tem (R4).

Eu já vi algumas iniciativas, mas assim, não cheguei a procurar, mas eu sei 
que não é a universidade, mas a associação dos professores da universidade 
tem um grupo que trabalha com os professores aposentados. Como eu sou 
associado da associação sei que tem isso. Eu já vi assim iniciativas isoladas 
da universidade, mas não tenho conhecimento de que existe ou não. Não fui
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atrás, já ouvi notícias, mas não fui talvez porque eu não me sinta velho ainda 
(R5).

Não tenho conhecimento, mas acho que sim, não sei. Nosso grupo é um 
grupo jovem então a gente não tem muito, não busca né, mas eu acho que 
tem (R8).

O suporte organizacional ligado às questões de saúde, benefícios e 

adaptabilidade dos professores referem-se às ações organizacionais que propiciam 

vantagens indiretas e possibilitam acesso a serviços de assistência médica 

(OLIVEIRA-CASTRO; PILATI; BORGES-ANDRADE, 1999), conforme afirmam os 

participantes R2 da IES pública Gama e R13, da IES privada Alfa:

Eu acho que tem, mas eu não participo, mas eu tenho uma colega minha que 
participa agora. São vários cursos que podem ser feitos, tem palestras. (...) 
eu acho que tem também essa parte da questão da saúde que a gente tem 
que fazer exames todos os anos, então são coisas que existe uma 
preocupação Então eu acho que tem uma preocupação tanto antes quanto 
depois de aposentar, eu até preciso procurar melhor isso, porque hoje eu não 
busco isso, né (R2).

Então, aqui você pode fazer aquelas ginásticas, tem aulas de alongamento, 
tem aula de hidroginástica, tem aulas de inglês pros professores, sem o 
professor precisar pagar. Então eu acho que tem muita coisa, muito benefício 
(R13).

Existem políticas de suporte relacionadas ao envelhecimento como exames 

médicos periódicos, que também envolvem questões legais, já que a partir dos 45 

anos, o trabalhador é obrigado a fazer exames periódicos anuais (BRASIL, 1996a). 

Nesse sentido, os docentes acreditam que existe o suporte da organização, mas 

muitas vezes, esse suporte não é para valorizar o docente, sendo ações legais que 

devem, obrigatoriamente, serem cumpridas pela instituição.

Além disso, de acordo com a home page da instituição Alfa, existem programas 

de saúde, idiomas, artes, além de programa de inclusão social e digital para idosos 

por meio do Núcleo de Aprendizagem da Pessoa Idosa. Alguns são gratuitos e para 

outros é cobrado um valor simbólico e atendem tanto a comunidade interna quanto 

externa.

Na instituição pública Gama, o sítio eletrônico informa notícias sobre palestras 

sobre qualidade de vida na aposentadoria e programas sobre a preparação para 

aposentadoria, chamado “Vida Sim”, com oito encontros quinzenais para servidores a 

partir dos 50 anos de idade.
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Já o suporte de incentivos e remuneração dizem respeito às estratégias 

empregadas pela organização para manter e melhorar os níveis de desempenho dos 

seus funcionários e à qualidade das políticas e práticas organizacionais relativas à 

administração de salários (OLIVEIRA-CASTRO; PILATI; BORGES-ANDRADE, 1999).

Na instituição Gama, por ser uma IES pública, esse tipo de suporte ocorre pelo 

plano de carreira da instituição. Conforme documento do website da instituição, o 

plano de carreira é composto por classes e níveis, que evoluem conforme o tempo de 

serviço e especializações. O mesmo ocorre na instituição Alfa, na qual o professor 

pode avançar na carreira docente dentro de uma mesma classe, mudando apenas de 

nível -  avanço chamado progressão - ,  ou ascender para a classe subsequente, 

mediante promoção. Além disso, existe uma parceria da metade da contribuição da 

previdência privada dos docentes, a qual se encerra aos 65 anos.

Penso que de alguma forma um cuidado é com o outro quando um professor 
está doente ou está passando por uma crise, há uma política interna de ajudar 
a pessoa da maneira como é possível. No passado eram empréstimos 
econômicos até, mas agora tem um plano de previdência privada que eu acho 
que também é uma coisa bem interessante, eu acho que tem algumas 
iniciativas (R1).

Com 65 anos nós já perdemos alguns benefícios, por exemplo, a nossa
previdência privada. Então, por exemplo, eu, eu tenho minha previdência
privada, eu fiz quando eu entrei, e até os 65 anos de idade, eu contribuo com 
um tanto e a Alfa com o mesmo valor. A partir de 65 anos de idade, eu perco 
esse valor da Alfa. Eu posso continuar com a minha previdência, com o valor 
que eu estou contribuindo mensalmente, mas...esse é uma das perdas que 
nós temos né. Essa é uma perda bem considerável (R13).

Além das políticas de suporte identificadas, as organizações devem fornecer 

programas de treinamento suficientes para trabalhadores mais velhos possam

melhorar suas habilidades e conhecimentos relacionados ao trabalho. Com

oportunidades de obter treinamento, os trabalhadores que passam pelo processo de 

envelhecimento podem otimizar seus esforços e continuar com um bom desempenho 

no local de trabalho para seu constante crescimento ocupacional (CHEUNG; WU, 

2014).

Os entrevistados também observaram sobre possíveis suportes que as 

instituições poderiam oferecer relacionadas ao processo de envelhecimento dos 

docentes. Os respondentes R1, R4 e R7 sugerem ações como: reuniões para 

professores que estão próximos da aposentadoria; cursos de como planejar a vida
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depois de se aposentar; realizar encontros dos aposentados e convidar os professores 

aposentados para dar palestras como forma de valorização desse profissional.

Pelo fato do envelhecimento ser um desafio para o governo e universidades, é 

fundamental que os trabalhadores mantenham-se atualizados, criando novas 

oportunidades para os mais velhos, por meio da criação de equipes intergeracionais 

e com a disseminação de informações aos mais jovens sobre preconceitos relativos à 

idade (FRANÇA, 2011).

O Quadro 14 apresenta uma síntese dos principais resultados sobre os 

elementos da cultura organizacional das IES Alfa e Gama, assim como das políticas 

e suporte organizacional referente ao processo de envelhecer no trabalho docente.

QUADRO 14 -  SÍNTESE DA CULTURA ORGANIZACIONAL NO PROCESSO DE
ENVELHECER

Valores

• Alfa (+): respeito, solidariedade, 
humildade e bondade;

• Alfa (-): priorização dos mais jovens e 
lucro;

• Gama (+): docentes não têm 
conhecimento dos valores e citam o 
respeito aos mais velhos (normas 
legais e cultura brasileira);

• Gama (-): não valorização do docente 
da pós-graduação.

Normas e regras

• Alfa: regras financeiras -  possível 
aposentadoria compulsória aos 65 
anos e contribuição partilhada no 
pagamento da previdência privada;

• Gama: não são conhecidas; normas 
legais do servidor público; regras 
sobre aposentadoria e professor 
sênior.

Comunicação

Alfa:
• Frágil e incipiente;
• Palestras, reuniões e assembleias 

para votar sobre novas políticas de 
aposentadoria;

• Não divulga políticas voltadas para o 
processo de envelhecimento para 
não estigmar negativamente os 
docentes;

• Divulgação sobre suporte psicológico 
e preparação para aposentadoria é 
tímida;

• São divulgados oficinas e cursos;
• Meios eletrônicos são recorrentes.
Gama:
• Frágil e incipiente;
• Divulgação sobre suporte psicológico 

e preparação para aposentadoria é 
tímida;

• São divulgados oficinas e cursos;
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• Meios eletrônicos são recorrentes.

Ritos, rituais e cerimônias

• Alfa: ritos de homenagem de tempo 
de serviço e vídeos com relatos de 
docentes mais velhos;

• Gama: ritos, rituais e cerimônias 
realizadas pelo departamento e não 
como ação geral da universidade

• Homenagens são irrelevantes na 
Gama por ser instituição pública.

Estórias, sagas; heróis e mitos

Alfa e Gama
• Heróis:

o profissionais que
continuaram na ativa mesmo 
com idade avançada e 
dificuldades físicas; 

o docentes que contribuíram 
academicamente com o 
setor;

o pelo conhecimento 
intelectual; 

o por serem um modelo de 
pessoa.

• Estórias:
o desligamento do docente; 
o relacionadas à morte; 
o de ascensão

Crenças

Alfa:
• Custo alto do professor de mais 

idade;
• Conforme idade avançar perderão 

emprego;
• Não valorização do docente no 

momento da aposentadoria;
Gama:
• Distanciamento com a possibilidade 

de se aposentar;
• Professores mais velhos são mais 

difíceis de lidar -  comportamentos 
irredutíveis;

• Professor mais velho diminui 
produtividade;

• Traz experiência e conhecimento dos 
processos e de “como-fazer”.

• Não valorização do docente no 
momento da aposentadoria;

Tabus

Alfa e Gama:
• Falta de conhecimento em novos 

métodos de ensino e dificuldade em 
utilizar novas tecnologias;

• Tentativa de docentes mais velhos 
agirem como mais novos;

• Risco de perda de lucidez e 
mobilidade no trabalho;

• Perda de emprego para mais jovens;
• Pressão velada para docentes mais 

velhos se aposentarem;
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• Não preocupação da universidade 
com o docente no momento de se 
aposentar;

• Diferenciação no tratamento de 
docentes da pós-graduação com 
docentes da graduação na Alfa;

• Relacionamento afetivo com pessoas 
mais jovens.

• Preocupação e cuidado com os pais 
doentes;

• Esconderem fraquezas físicas e 
psicológicas para os colegas.

Políticas e suporte organizacional ao 

processo de envelhecimento docente

Alfa:
• Possível implantação de 

aposentadoria compulsória;
• Relacionamento e participação;
• Benefícios, adaptabilidade e saúde;
• Incentivos e remuneração.
Gama:
• Docentes não têm conhecimento das 

políticas e suporte;
• Palestras e cursos;
• Benefícios, adaptabilidade e saúde;
• Políticas governamentais;
• Incentivos e remuneração.

FONTE: A autora (2019).

A partir da discussão e análise dos resultados, o próximo tópico aborda, com 

base nos elementos apresentados as semelhanças e diferenças nos casos 

analisados.

4.6 ANÁLISE COMPARATIVA DOS CASOS

Os casos analisados da IES pública e privada possuem singularidades e 

semelhanças relacionadas ao fenômeno do envelhecimento. É importante salientar 

que a análise comparativa não busca classificar as instituições como sendo “melhor” 

ou “pior” que a outra, pois cada uma apresenta características que abrangem o 

envelhecimento dos docentes de acordo com a interação dos sujeitos e a cultura 

organizacional de cada IES.

Por ser um fenômeno coletivo, o significado de envelhecer no trabalho docente, 

assim como os aspectos positivos e negativos do envelhecimento não foram 

analisados de forma comparativa, pois envolve aspectos subjetivos e internos de cada 

docente diante desse fenômeno.
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Nesse sentido, o envelhecimento é percebido diante das perspectivas 

biológicas, sociais e psicológicas e, muitas vezes, não é percebida pelo fato do ofício 

acadêmico exigir mais esforços intelectuais do que físicos. Além disso, a idade para 

os docentes está relacionada ao ganho de experiência e sabedoria. Entretanto, existe 

também estereótipos negativos e preconceitos comumente aceitos e disseminados 

sobre os profissionais mais velho, como a baixa produtividade e a dificuldade na 

utilização de recursos tecnológicos.

Se antes o trabalho era fonte de sobrevivência, com o passar dos anos, passa 

a ser fonte de prazer e realização. O trabalho docente, portanto, é considerado vida, 

sendo uma contínua forma de aprendizagem. Envelhecer no trabalho docente, então, 

exige uma constante atualização, sendo uma vantagem por ser um trabalho 

intelectual. Tal envelhecimento facilita também a administração do estresse da 

profissão docente e permite o ganho de experiência e maturidade.

Dentre os aspectos negativos e dificuldades desse processo no ambiente 

acadêmico, destacam-se a perda de memória, as dificuldades físicas e o surgimento 

de doenças, o cansaço, a falta de cuidado com a saúde e a dificuldade em aceitar as 

alterações na aparência. Já como aspectos positivos e facilidades, há uma melhora 

nos relacionamentos interpessoais, o ganho de sabedoria e respeito, a constante 

renovação do conhecimento e a sensação dos docentes em estarem vivos.

Com isso, a saída do mundo do trabalho, muitas vezes, acaba sendo uma 

opção ignorada e não aceita já que representa a inércia, ou seja, a morte. Porém, a 

aposentadoria também é vista como um momento para o lazer e a família, sendo as 

principais motivações para continuar no trabalho a sensação de produtividade, de ter 

muito a ensinar, o contato com os alunos e a questão salarial.

Ambas instituições passaram por critérios de escolha que as assemelhavam, 

tais como o porte de tamanho, a quantidade de docentes, o tempo de funcionamento 

e a localização Entretanto, por uma IES ser uma universidade pública e a outra uma 

universidade privada, foi possível perceber que existem diferenças e semelhanças na 

cultura organizacional dessas instituições no que diz respeito ao envelhecimento dos 

docentes.

Por meio dos elementos da cultura organizacional foi possível compreender as 

particularidades sobre o envelhecimento no trabalho docente nas IES pesquisadas, já 

que tais elementos exprimem as especificidades da cultura das organizações 

(AKTOUF, 2012).
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Assim, os valores preconizados pelas instituições são distintos pois, enquanto 

a IES privada Alfa comunica em seus documentos internos abertos ao público externo 

valores como amor ao trabalho, espiritualidade, solidariedade e simplicidade, a IES 

pública Gama enfatiza aspectos sociais voltados às políticas públicas. Além disso, 

valores como solidariedade e respeito são difundidos na instituição Alfa e 

reconhecidos pelos docentes entrevistados no que diz respeito ao envelhecimento. 

Porém, mesmo caracterizando-se como uma universidade privada sem fins lucrativos, 

a instituição Alfa entra em contradição com seus valores, quando planeja a 

implantação de políticas de aposentadoria compulsória dos professores aos 65 anos 

de idade ou quando realiza demissões devido ao alto salário do docente mais velho.

Já na IES Gama, os valores da universidade não são claros para os docentes 

e não existe um valor específico sobre o envelhecimento, mas o respeito aos mais 

velhos, por ser algo intrínseco às leis brasileiras, acaba também sendo um valor 

identificado na universidade pública pesquisada.

No que diz respeito às normas e regras das instituições, na IES Alfa, as normas 

financeiras são destacadas assim como novas regras de aposentadoria compulsória 

estão sendo debatidas dentre o corpo docente e a direção da universidade. Para a 

IES Gama, as normas ligadas ao envelhecimento estão relacionadas às leis federais, 

sendo citadas as regras da aposentadoria voluntária e compulsória, a realização de 

exames periódicos e sobre o professor sênior.

A comunicação a respeito do envelhecimento no trabalho docente tanto da 

universidade Alfa quanto Gama é incipiente e frágil, o que prejudica a relação docente- 

instituição. Ambas utilizam os meios eletrônicos para divulgar ações voltadas ao 

público idoso, porém, tais ações não são suficientes ou específicas aos docentes que 

estão no processo de envelhecer. A instituição Alfa optou por palestras, reuniões e 

assembleias para discutir e votar as novas políticas de aposentadoria que poderão 

ser executadas e a instituição Gama comunica timidamente ações voltadas à 

preparação para aposentadoria.

Os ritos, rituais e cerimônias ligados ao envelhecer no trabalho são recorrentes 

na IES Alfa, com homenagens em vídeos ou entrega de placas por tempo de serviço. 

Em contrapartida, na IES Gama não existem ritos, rituais ou cerimônias voltadas aos 

docentes mais velhos, a não ser aqueles realizados pelo departamento, o que 

demonstra a não valorização da universidade e falta de reconhecimento desses 

docentes.
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As crenças também divergem nas instituições. Na universidade Alfa os 

docentes enfatizam crenças relacionadas ao custo do professor de mais idade e da 

consequente perda do emprego com a implantação da nova política de afastamento 

ou pela falta de atualização. Já na universidade Gama, existe a crença de que a 

universidade não valoriza o docente no momento da aposentadoria, assim como a 

crença no distanciamento da possibilidade de se aposentar, devido às possíveis 

reformas previdenciárias que estão sendo debatidas no cenário político brasileiro.

No que diz respeito aos heróis, os docentes das instituições Alfa e Gama 

citaram como heróis os profissionais que continuam na ativa mesmo em idade 

avançada, docentes que contribuíram academicamente com o setor, heróis pelo 

conhecimento intelectual e heróis por serem um modelo de pessoa. As estórias 

envolvendo o processo de envelhecimento na IES Alfa estão relacionadas ao 

desligamento de docentes. Já as estórias relacionadas à morte estão presentes em 

ambas instituições, assim como estórias de ascensão dos professores.

Os tabus relacionados ao envelhecimento no trabalho docente não se 

diferenciaram nas IES Alfa e Gama, pois diziam respeito ao fenômeno em sentido 

amplo. Assim, existem tabus profissionais e pessoais acerca do envelhecimento. 

Dentre os tabus ligados ao trabalho docente, destacam-se a falta de conhecimento 

em novos métodos de ensino e dificuldade em utilizar novas tecnologias, a pressão 

velada para docentes mais velhos se aposentarem, a tentativa de docentes mais 

velhos agirem como docentes mais jovens, o risco da perda de lucidez e mobilidade 

e a não preocupação da universidade com o docente no momento da aposentadoria. 

Já os tabus pessoais abrangem assuntos como o relacionamento afetivo com 

parceiros (as) mais novos, o cuidado com os pais dos docentes e a não demonstração 

de fraquezas psicológicas e físicas aos colegas.

Finalmente, na instituição Alfa, as políticas e suporte organizacional voltadas 

ao processo de envelhecimento são presentes, como o relacionamento interpessoal 

e participação dos docentes mais velhos; suportes ligados às questões de saúde e 

benefícios para idosos -  não necessariamente voltados especificamente aos 

professores, mas sim à comunidade -; e suportes de incentivo e remuneração, como 

plano de carreira e participação no pagamento da previdência privada. Alguns 

docentes relatam que não há um suporte nesse processo de envelhecimento, já que 

a universidade planeja a implantação de uma política de aposentadoria compulsória 

dos docentes.
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Já na instituição Gama, as políticas e suporte são relacionados a palestras e 

cursos oferecidos e às políticas governamentais que não buscam valorizar o docente, 

mas sim cumprir as obrigações legais. Além disso, benefícios como programas para 

preparação para aposentadoria aos servidores e incentivos e remuneração na 

progressão de carreira são citados como formas de suporte ligados ao 

envelhecimento, não existindo um planejamento concreto voltado os docentes que 

estão nesse processo.

Portanto, é possível afirmar que os aspectos do envelhecimento são subjetivos 

e permeiam múltiplos olhares e percepções por ser um fenômeno que atinge a todos 

os docentes entrevistados de maneira individual.

Já numa perspectiva organizacional, o envelhecimento no trabalho docente 

diferencia-se nas instituições investigadas pois cada uma possui especificidades que 

são reveladas pelos elementos da cultura organizacional. A maioria desses elementos 

apresentam características que divergem de uma instituição para outra e evidenciam, 

de uma maneira geral, a indiferença que as instituições têm com os professores que 

vivenciam o envelhecimento. Entretanto, existem também elementos da C.O. que se 

assemelham e indicam, juntamente com a análise das políticas e suporte 

organizacional uma despreparação das IES para lidarem com essa nova realidade da 

força de trabalho.

Encerradas as análises dos dados obtidos nessa pesquisa, no próximo capítulo 

são abordadas as considerações finais do trabalho, com o resgate dos principais 

resultados obtidos para cada objetivo específico. Em seguida, são apresentadas 

algumas contribuições teóricas e práticas do estudo, finalizando com as sugestões 

para novas pesquisas sobre os temas aqui pesquisados.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O último capítulo dessa dissertação apresenta os objetivos e resultados 

alcançados com essa pesquisa, as contribuições teóricas e práticas e, por fim, são 

recomendadas sugestões para pesquisas futuras.

O objetivo geral deste trabalho foi compreender como se estabelece na visão 

dos professores o processo de envelhecer no trabalho docente diante da cultura 

organizacional de instituições de ensino superior públicas e privadas. Para isso, foram 

estabelecidos quatro objetivos específicos que puderam ser alcançados por meio de 

13 entrevistas com docentes de duas instituições de ensino superior, sendo uma 

pública e outra privada, além da análise de documentos públicos referentes a cada 

uma dessas instituições.

A motivação por esse tema se deu devido ao aumento da expectativa de vida 

da população brasileira e, consequentemente da existência cada vez maior de 

profissionais mais velhos atuando no mercado de trabalho ou saindo dele, mesmo 

com condições de exercer alguma atividade. Outra questão foi o intenso debate que 

vem sendo discutido sobre sistemas reformas previdenciárias no país. Para tanto, era 

de interesse saber como profissionais que estão no processo de envelhecimento 

pensam e sentem sobre esse fenômeno, além de compreender, por meio da cultura 

organizacional, se as instituições de ensino superior estavam preparadas para lidar 

com uma força de trabalho que envelhece.

O campo de estudo, então, foram as instituições de ensino superior -  uma 

pública (Gama) e outra privada (Alfa), sendo os docentes dessas universidades o foco 

das entrevistas semiestruturadas. Pelo fato dos docentes terem idade igual ou 

superior a 50 anos de idade, foi possível compreender a longa trajetória de cada um, 

seus sentimentos, visões e opiniões sobre o envelhecimento, o trabalho e a cultura 

organizacional do local onde trabalham. As falas de cada um foram histórias 

inspiradoras e que mudaram meu olhar sobre a relevância da vida, do trabalho, dos 

relacionamentos com o próximo e, sobretudo, de admiração pela profissão docente.

O primeiro objetivo específico propôs analisar qual o significado do envelhecer 

no trabalho docente para o professor em Instituições de Ensino Superior públicas e 

privadas. Para tanto, por meio da análise e discussão dos dados obtidos, evidenciou- 

se que o envelhecimento abrange múltiplas compreensões e percepções, que
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envolvem os aspectos da idade cronológica, biológica, psicológica e social. Além 

disso, a percepção do envelhecimento, muitas vezes, é falha ou negada pelo fato de 

estar associada ao envelhecer físico. Pelo fato de a docência ser uma profissão que 

exige capacidade intelectual, o envelhecimento, com isso, muitas vezes não é 

percebido.

O envelhecer no trabalho, dessa forma, implica em alterações do significado do 

trabalho. Se antes o trabalho era visto como uma forma de sobreviver, hoje, o trabalho 

docente simboliza satisfação e uma forma de se sentirem vivos. Apesar dos desafios 

decorrentes das mudanças na profissão docente, assim como os aspectos negativos 

e dificuldades enfrentadas pelos docentes que estão no processo de envelhecimento, 

o envelhecer na profissão docente também trouxe aspectos positivos e facilidades que 

repercutem na vida pessoal e profissional dos professores.

Devido à idade avançada, a questão da saída do mundo do trabalho também 

foi abordada, demonstrando visões diferentes sobre este momento delicado e que 

simboliza aspectos negativos, como doenças e incapacidades e positivos, como a 

possibilidade de desfrutar de momentos de lazer. Em complemento, por estarem no 

processo de envelhecimento, existem para os docentes, motivações para continuarem 

no trabalho e que permitem manterem-se ativos no trabalho, seja remunerado ou não.

O segundo objetivo específico foi identificar quais são os aspectos positivos e 

negativos do envelhecer no trabalho em Instituições de Ensino Superior públicas e 

privadas. De acordo com os docentes entrevistados, existem estereótipos positivos e 

facilidades do envelhecimento no trabalho docente, como ganho de experiência e 

respeito. Entretanto, os estereótipos negativos, preconceitos e dificuldades foram os 

que mais se destacaram, já que o trabalhador que envelhece é visto como menos 

produtivo e sofre discriminações devido aos estereótipos preconizados pela 

sociedade. Ademais, destaca-se que as dificuldades do trabalho docente se 

acumulam ao longo dos anos, trazendo doenças físicas e mentais que devem ser 

observadas pelas instituições de ensino superior.

Além disso, o envelhecimento no trabalho docente traz consigo os aspectos da 

cultura organizacional das instituições investigadas, que foram analisadas por meio 

dos seguintes elementos da cultura organizacional: valores, normas e regras, 

comunicação, ritos, rituais e cerimônias, estórias e sagas, heróis e mitos, crenças e 

tabus. Assim, o terceiro objetivo específico buscou identificar e analisar os 

significados que os elementos da cultura organizacional têm para os docentes do
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ensino superior no processo de envelhecer enquanto professores de IES públicas e 

privadas.

Ressalta-se que existiram diferenças e similaridades nos elementos da C.O. na 

instituição pública da privada. Assim, dentre os elementos da cultura organizacional 

que se diferenciaram, destacam-se os valores, as normas e regras, a comunicação, 

os ritos, rituais e cerimônias e as crenças. Mas os elementos heróis e mitos; estórias 

e sagas e tabus foram elementos que diziam respeito ao envelhecimento em sentido 

amplo, sem distinção por instituição. Nota-se com isso que a cultura organizacional 

pode demonstrar a valorização ou a indiferença com os docentes no processo de 

envelhecimento e reflete, nesta pesquisa, uma despreparação das duas IES em 

proporcionar aos docentes um processo que seja planejado e desenvolvido para esta 

fase da vida.

Após a compreensão dos elementos da cultura organizacional nas IES 

investigadas, foi possível atender ao quarto objetivo específico, ou seja, analisar os 

aspectos do suporte organizacional das IES públicas e privadas referente ao processo 

de envelhecimento no trabalho docente na visão dos professores e na perspectiva das 

IES.

As políticas governamentais em relação ao envelhecimento se destacam nas 

IES, especialmente em relação à aposentadoria. Além disso, existem nas instituições 

pesquisadas ações que dão suporte ao processo de envelhecimento, porém são 

frágeis e deveriam atender de forma ampla as reais necessidades dos professores 

neste processo -  muitas delas abordadas nesta dissertação. Ressalta-se que os 

docentes da IES privada também enfocaram na possibilidade de implantação de uma 

política para aposentar compulsoriamente os professores a partir dos 65 anos de 

idade, trazendo controvérsias entre o que a instituição repassa como valores e o seu 

agir. Já na IES pública, as políticas estão relacionadas ao dever-fazer preconizado 

nas leis federais.

Diante das recentes discussões acerca das reformas previdenciárias pelas 

quais o Brasil enfrenta, o tema do envelhecimento no trabalho ganha ainda mais 

relevância tanto no cotidiano das organizações quanto nas pesquisas acadêmicas. 

Porém, infelizmente, o fenômeno do envelhecimento ainda não possui o destaque 

merecido em ambas áreas, sendo essencial debates e ações planejadas voltadas aos 

trabalhadores em idade avançada, assim como aos jovens que enfrentarão mais anos 

de trabalho na profissão.
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Especialmente no meio acadêmico o envelhecimento no trabalho docente 

repercute em facilidades e dificuldades que são amenizadas ou agravadas diante da 

cultura organizacional das instituições de ensino superior.

Sendo assim, para os docentes das IES públicas e privadas pesquisadas, o 

envelhecimento no trabalho docente se relaciona com a cultura organizacional por 

meio dos seus elementos e por meio das políticas governamentais e das instituições, 

sendo este um fenômeno que não deve ser silenciado.

5.1 CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS

Como contribuição teórica, destaca-se que, diante dos resultados obtidos nesta 

dissertação, pode-se afirmar que no âmbito do envelhecimento no trabalho, essa 

pesquisa contribuiu para a literatura especialmente na área da Administração, ao 

relacionar esse fenômeno com a cultura organizacional das Instituições de Ensino 

Superior pública e privada.

A pesquisa forneceu ainda a ampliação do conhecimento sobre os elementos 

da cultura organizacional nas IES que dizem respeito ao processo de envelhecimento, 

evidenciando os valores, normas e regras, comunicação, ritos, rituais e cerimônias, 

estórias, sagas, heróis e mitos, crenças, tabus, assim como as políticas e suporte das 

instituições diante do processo de envelhecimento no trabalho docente.

A pesquisa também contribuiu teoricamente ao relacionar esses dois temas- 

envelhecimento e cultura organizacional-, já que a literatura não apresenta estudos 

que analisem essa união, especialmente em IES.

Como contribuição prática, espera-se que esta pesquisa chame a atenção do 

governo, com o intuito de desenvolver ou repensar sobre políticas públicas voltadas à 

população que está no processo de envelhecimento, especialmente no que diz 

respeito ao tempo de trabalho, de cuidados com a saúde, assim como a criação de 

uma licença específica para o cuidado de pais idosos.

Além disso, destaca-se como contribuição a utilização dos dados aqui 

apresentados como subsídio para o desenvolvimento de ações para preparação da 

saída dos trabalhadores mais velhos do mundo do trabalho. Em complemento, 

espera-se que as organizações elaborem um planejamento eficaz que valorize o 

profissional nessa fase da vida, para que tenham um envelhecimento saudável e 

produtivo.
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Ressalta-se também a importância deste estudo para chamar atenção dos 

gestores de pessoas, especialmente em Instituições de Ensino Superior, para esta 

nova realidade da força de trabalho. Diante das falas dos docentes entrevistados, 

surgiram sugestões a respeito do envelhecimento no trabalho docente, tais como: (1) 

seria interessante que fosse elaborado um planejamento para todos os professores 

que vão se aposentar e sair da instituição; (2) é importante que a instituição valorize 

os docentes nessa etapa para evitar doenças como a depressão; (3) o docente que já 

saiu da instituição poderia ser convidado como palestrante, mantendo algum tipo de 

contato com a instituição, mesmo estando aposentado; (4) além das políticas formais, 

as instituições poderiam estender as licenças para o cuidado com pais adoecidos, (5) 

as instituições deveriam estimular melhores relacionamentos entre professores mais 

jovens e de mais idade, diminuindo os estereótipos negativos acerca do 

envelhecimento no trabalho e, (6) é necessária maior divulgação das ações voltadas 

a esse público, com melhor direcionamento das informações.

Por fim, os resultados deste estudo também colaboram para que os docentes 

mais jovens se prepararem para este fenômeno e compreendam as dificuldades e 

facilidades que podem vivenciar quando estiverem nesse processo.

Portanto, perceber e discutir as mudanças socioculturais diante de uma 

população que envelhece, faz com que a sociedade esteja mais preparada para lidar 

com este fenômeno, fazendo com que as preocupações sobre o avanço do 

envelhecimento seja uma responsabilidade social e não apenas individual.

Após indicar as contribuições teóricas e práticas desta dissertação, serão 

abordadas no próximo tópico as sugestões para pesquisas futuras.

5.2 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS

Com o intuito de ampliar os estudos que envolvem a temática da cultura 

organizacional e envelhecimento no trabalho, novas pesquisas podem ser feitas com 

o objetivo de corroborar ou não esta relação, investigando de forma aprofundada 

alguns achados desta dissertação e também aprimorando os resultados encontrados.

A partir dos dados obtidos nesse trabalho, sugere-se desenvolver este estudo 

com outros sujeitos de IES, como técnicos administrativos no processo de
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envelhecimento e verificar se os elementos da cultura organizacional para este público 

indicam os mesmos achados desta pesquisa.

Outra sugestão seria aprofundar temática da cultura organizacional em 

instituições de ensino brasileiras, visto que outros aspectos além do envelhecimento 

poderiam ser analisados juntamente com a C.O. Além disso, a cultura organizacional 

dessas instituições poderia ser investigada de acordo com os traços característicos 

da cultura brasileira.

Em complemento, pesquisas quantitativas, por abrangerem uma amostra maior 

de participantes, poderiam ser desenvolvidas para generalizar os resultados de várias 

IES sobre os temas.

Também seria interessante a investigação somente com mulheres, já que a 

população mundial passa pela feminização do envelhecimento, fazendo com que as 

emoções dessas mulheres que passam por este processo sejam observadas.

Por fim, acredita-se que esses estudos possam auxiliar na disseminação das 

temáticas cultura organizacional e envelhecimento no campo de estudos brasileiros, 

gerando avanços nas pesquisas e estimulando novos debates na comunidade 

científica. Conclui-se, com isso, as considerações inerentes a esta dissertação.
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APÊNDICE 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Prezado (a) participante,

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), de uma 
pesquisa conduzida pela estudante de mestrado em Administração (UFPR) Flavia 
Obara Kai. Esta pesquisa tem como objetivo compreender como se constitui na visão 
dos professores o processo de envelhecer no trabalho docente diante da cultura 
organizacional de Instituições de Ensino Superior públicas e privadas.

Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você poderá desistir 
de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa, desistência ou retirada de 
consentimento não acarretará prejuízo. Além disso, a entrevista poderá ser 
interrompida a qualquer momento, caso seja de sua vontade.

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder às perguntas feitas 
pela pesquisadora (Flávia) e adicionar informações que não lhe foram perguntadas, 
se considerar pertinente. A expectativa de duração da entrevista é de 40 a 60 minutos 
e será gravada em áudio, sendo que as gravações ficarão arquivadas com a 
pesquisadora com acesso restrito, e livre de identificação.

Os dados obtidos por meio desta entrevista serão confidenciais e não serão 
divulgados em nível individual, visando assegurar o sigilo de sua participação. A 
pesquisadora responsável se compromete a tornar públicos nos meios acadêmicos e 
científicos os resultados obtidos sem qualquer identificação de indivíduos e 
instituições participantes.

Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste 
documento, que possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, da pesquisadora 
responsável. Seguem os telefones e endereço institucional da pesquisadora.

Flavia Obara Kai
Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Departamento de Administração Geral e 
Aplicada, Programa de Pós-Graduação em Administração.
Av. Prefeito Lothário Meissner, 632, 2° andar, Jardim Botânico. Curitiba-PR.
Telefone institucional: (41) 3360- 4365

Declaro que entendi os objetivos e benefícios de minha participação na 
pesquisa, e que concordo em participar.

, de de 2018

Assinatura do (a) participante:

Assinatura da pesquisadora:
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APÊNDICE 2 - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

CONTROLE DA ENTREVISTADORA
Data da entrevista:__________
Duração da entrevista:_______

DADOS DE CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DO RESPONDENTE:
Nome da Instituição:______________________________________________
Nome do respondente:____________________________________________
Sexo: Masculino ( ) Feminino ( )
Idade:______
Formação:_______________________________________________________
Área em que atua:_________________________________________________
Data de ingresso na instituição:_____________________________________
Regime de trabalho ou período de dedicação à instituição:_______________
Formação acadêmica:
( ) 2° grau completo;
( ) Superior incompleto;
( )Superior completo;
( ) Especialização incompleta;
( ) Especialização completa;
( ) Mestrado;
( ) Doutorado;
( ) Outra (especifique)_______________

DADOS SOBRE O PROCESSO DE ENVELHECER NO TRABALHO 

Trajetória pessoal
1. Conte-me um pouco sobre você (sua trajetória profissional até você ter chegado 
nesta organização e nesta posição).
2. Como é a sua rotina de trabalho?
Significado do trabalho
3. O que significa trabalhar como docente para você?
Envelhecer no trabalho
4. O que significa envelhecer no trabalho?
5. Em sua opinião, o fato de você ser mais maduro, muda a forma como percebe o 
trabalho?
6. Você já teve algum problema de saúde ou afastamento durante esses anos de 
profissão? Se sim, fale sobre isso.
7. Qual o papel do trabalho no processo de envelhecimento?
8. O significado do trabalho mudou ao longo dos anos?
Envelhecer no trabalho docente
09. Em sua opinião a idade influencia positivamente ou negativamente no seu 
trabalho? Por quê?
09 a. E a idade influencia positivamente ou negativamente em sua relação com seus 
colegas de trabalho? Por quê?
10. Como os alunos tratam os professores mais velhos?
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11. Em sua opinião, quais são as dificuldades da profissão de docente em sua idade? 
E com o passar do tempo? Por exemplo daqui a 10 anos, 15 anos?
12. E quais são as facilidades na sua profissão relacionadas à idade? E com o passar 
do tempo? Por exemplo daqui a 10 anos, 15 anos?
13. De que forma a instituição trata os professores mais velhos?
14. Na sua opinião, ser mais velho é algo valorizado ou não na organização?
15. Para você existe algum tipo de preconceito devido a sua idade?
16. Atualmente, quais são suas motivações para continuar trabalhando?
17. O que significaria parar de trabalhar para você?

DADOS SOBRE A CULTURA ORGANIZACIONAL

Cultura organizacional e suporte em relação ao envelhecimento docente
18. Em sua opinião, a organização disponibiliza algum tipo de suporte relacionado ao 
processo de envelhecimento?
18 a. Se sim, quais são?
18b. Se não, como isso poderia ser feito?
19.Caso existam, as políticas organizacionais para dar suporte ao processo de 
envelhecimento estão disponíveis para todos os funcionários?
20. Como os gestores lidam com a utilização de políticas organizacionais referentes 
ao envelhecimento dos docentes?
21. Como os colegas de trabalho lidam com o processo de envelhecimento dos pares?

Elementos da cultura organizacional relacionados ao envelhecimento docente 
Valores
22. Quais são os valores dessa instituição relacionados ao processo de 
envelhecimento?
22 a. Você se identifica com esses valores?
22b. Em sua opinião, estes valores interferem no envelhecimento dos docentes? De 
que forma?
Regras e normas
23. Quais são as regras e normas da instituição que dizem respeito ao envelhecimento 
no trabalho?
23a.Você considera que essas regras e normas interferem no processo de 
envelhecimento? De que forma?
Comunicação
24.A instituição divulga as políticas que dizem respeito ao envelhecimento dos 
docentes?
24a.Em caso afirmativo, como é feita essa divulgação?
24b.A divulgação é suficiente e eficaz para que esses programas sejam utilizados 
pelos funcionários?
Ritos, rituais e cerimônia
25. Existe algum tipo de rito, ritual ou cerimônia com o intuito de dar suporte ao 
processo de envelhecimento?
Tabus
26. Existe algum tipo de tabu (assunto não mencionado) relacionado ao 
envelhecimento dos docentes?
Sagas e heróis
27. Comente sobre a existência de pessoas que são consideradas heróis ou mitos 
devido à questão da idade, fornecendo um modelo de comportamento ou
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simbolizando a organização para o mundo exterior e influenciando os trabalhadores 
da instituição.
Estórias
28. Existem estórias relacionadas ao envelhecimento dos docentes na instituição? 
Crenças
29. Existe alguma crença (aquilo que as pessoas acreditam) na organização que diz 
respeito ao envelhecimento?
Sobre o envelhecimento
30. Você já se percebeu envelhecendo?
31. Você se identifica com o processo de envelhecimento?
31 a. Por quê?
31 b. Quando iniciou?
31 c. O que aconteceu naquele momento?
32. O que a sua idade significa para você?


