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1.RESUMO 

Essa pesquisa tem por objetivo verificar e analisar a qualidade de vida após a 

aposentadoria. Participaram 25 aposentados, acima de 60 anos, de ambos os 

sexos, residentes na cidade de São Paulo, sendo que, 13 deles trabalham e 12 

deles, não. Após aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa, foi aplicado um 

questionário de caracterização do Participante e um instrumento padronizado: 

WHOQOL-OLD. Quanto ao tratamento dos dados coletados, optamos por realizar 

uma pesquisa quantitativa com análise estatística, descritiva (média, desvio padrão 

e percentagem), com adoção do nível de significância para os testes estatísticos de 

5%, somado ao uma análise qualitativa. De acordo com os resultados, 82,60% dos 

idosos em atividade possuem um bom funcionamento sensório; 82,20% bom grau 

de intimidade. A faceta autonomia corresponde à 80% dos idosos que estão 

trabalhando; 77,60% possuem uma boa participação social; 76% lidam de forma 

positiva com a questão das atividades passadas, presente e futuras, e por último, 

74,20% dos idosos lidam bem com as questões de morte e morrer.Em contrapartida, 

o grupo que não trabalha atingiu 79,80% em relação ás questões de autonomia, 

79,60 referentes ao funcionamento sensório; 79,20 tem intimidades com as demais 

pessoas de seu grupo; estão empatados com 75,60% as pessoas que conseguem 

lidar com a participação social e com as atividades passadas, presente e futuras. 

Por último, 72,60% dos idosos que não trabalham tem facilidade em lidar com 

questões voltadas para morte e o morrer. Não havendo diferença estatisticamente 

significativa ao aplicar o teste do Qui-quadrado com Xo² = 0,47(Xc² = 3,84; n.sig. = 

0,05; n.g,l = 1 .Concluímos que a variável trabalho não é um determinante para a 

qualidade de vida em idosos, pois ao comparar estudos da literatura, verificamos 

que não há diferença estatisticamente significativa entre idosos que trabalham e os 

que não trabalham, sendo necessário explorar melhor quais variáveis podem estar 

relacionadas à qualidade de vida do idoso. É fundamental a realização de trabalhos 

sobre essa temática, tendo em vista a limitação de nossa pesquisa com apenas 25 

idosos, devendo a população amostral ser maior e mais significante. 

 

2.INTRODUÇÃO 

O envelhecimento é um processo que ocorre ao longo da vida, sendo um 

fenômeno natural pelo qual inevitavelmente todos passam desde o nascimento. 

Embora tal palavra possa nos remeter a velhice, é importante destacar que esta é 



apenas mais uma das fases do processo de envelhecimento (Souza, Matias e 

Brêtas, 2010). Este fenômeno atinge o homem em todas suas dimensões: biológica, 

psicológica e social. Tem-se atualmente um campo de estudos vasto na área de 

envelhecimento devido, entre outras coisas, à dimensão biopsicossocial existente 

nesse contexto (Cheik, Reis, Heredia, Ventura, Tufik, Antunes e Mello, 2003). 

Alguns autores como Oliveira, Lopes, Evangelista, Oliveira, Gouvéia, & Duarte 

(2012) entendem o processo de envelhecimento como um fenômeno 

multidimensional, que só pode ser compreendido ao considerarmos os aspectos 

biológicos, psíquicos e socioculturais. Eles ainda ressaltam a influência do discurso 

médico, na supervalorização das análises biológicas do ser humano, reduzindo o 

envelhecimento apenas como declínio físico, ou seja, há uma tendência em 

naturalizar o momento da velhice como degeneração da vida humana. Para refutar 

tal teoria reducionista, os autores apresentam a teoria da representação social, 

como uma das alternativas para um novo paradigma do envelhecimento, uma vez 

que esta visa apreender ao mesmo tempo, a dimensão cognitiva e a social desse 

fenômeno. 

O conceito Life Span, utilizado primeiramente por Baltes (1979) e depois Neri 

(2001), indica que não existe uma meta comum a todos. Sendo assim, todas as 

fases da vida podem ter ganhos e perdas, avanços e declínios. O desenvolvimento 

ocorrerá por toda a vida, e a relação do indivíduo com o meio é fundamental. Nessas 

condições, a idade pode ser entendida como um indicador/ organizador, mas não 

um determinante. Deve-se destacar também a plasticidade individual, pois enquanto 

alguns indivíduos podem desorientar-se diante de perdas e declínios, outros 

possuem a capacidade de buscar o equilíbrio. E é justamente essa capacidade de 

ser resiliente, que permite ao individuo superar, ultrapassar e reinventar sua forma 

de vida.  

Zimerman (2000) explica que 

“Envelhecer pressupõe alterações físicas, psicológicas e sociais no 

indivíduo.Tais alterações são naturais e gradativas. É importante salientar que 

essas transformações são gerais, podendo se verificar em idade mais 

precoce ou mais avançada e em maior ou menor grau, de acordo com as 

características genéticas de cada indivíduo e, principalmente, com o modo de 

vida de cada um” (p.21). 

Alvarenga, Kiyan, Bitencourt e Wanderley (2008) afirmam que 



“Ainda que na velhice o domínio físico apresente maior influência na 

qualidade de vida global destas pessoas, não podem ser ignoradas as 

alterações psicológicas e de inserção social características desta etapa da 

vida. A aposentadoria se constitui como um dos principais desencadeadores 

de tais alterações, uma vez que traz consigo a desvalorização social e pode 

representar, do ponto de vista emocional, a perda da identidade profissional” 

(p.797). 

Nossa sociedade, que é fortemente embasada na lógica capitalista, faz com o 

ofício de um indivíduo não seja apenas fonte de renda, mas sim uma atividade 

primordialmente humana, por onde ele compõe suas metas e sua rotina, estabelece 

vínculos afetivos, mostra sua utilidade e garante sua autonomia. A maneira como o 

indivíduo se vê e é visto pelos outros está diretamente ligada à identidade 

profissional, ou seja, o social auxilia na criação do indivíduo profissional bem como o 

trabalho ajuda na composição do ser social. Dessa forma, ao aposentar-se, o sujeito 

se depara com a chegada inevitável da velhice bem como de ser considerado inútil 

(Alvarenga et al., 2008). 

O mundo do trabalho mostra-se cada vez mais exigente, e em decorrência 

disso os idosos estão sendo afetados. Muitas vezes a seleção é embasada em 

preconceitos, vulgarizando os que passam por essa etapa como incapazes, não 

levando em conta a individualidade de cada idoso, que não necessariamente pode 

apresentar um declínio de suas habilidades. 

No trabalho de Souza, Matias e Brêtas (2010), que teve como tema 

“Envelhecimento, saúde e trabalho”, foram realizadas entrevistas com seis idosos. A 

partir de alguns relatos, podemos observar que o fato de vivermos em uma 

sociedade capitalista, faz com que os indivíduos idosos sejam vistos como velhos, 

fracos, mental e fisicamente, pois de nada mais adianta o conhecimento acumulado 

ao longo dos anos. Portanto, aqueles que trabalham, sentem-se úteis e completos, 

pois ao longo dos anos, aprenderam que devem trabalhar, pois isso foi 

supervalorizado. 

No cenário econômico, encontramos uma valorização da mão de obra forte e 

jovem, capaz de produzir mais rapidamente, portadora de um conhecimento 

técnico/acadêmico mais atualizado, enquanto o idoso é tido como o fraco obsoleto 

que deve ser substituído e consequentemente acaba excluído do mercado de 

trabalho. O trabalho é apontado como peça fundamental na qualidade de vida do 



idoso, no entanto torna-se um malefício quando apresentado em situações 

degradantes (Guimarães, Figueiredo e Beleza, 2013).  

Neste sentido, Khoury, Ferreira, Souza, Matos, &Barbagelata-Góes (2010) 

trazem a importância da relação psicológica, social e econômica desenvolvida entre 

o sujeito e o ato de trabalhar, afirmando que mesmo após a aposentadoria essa 

relação exerce grande relevância, pois é através do trabalho que o sujeito encontra 

seu reconhecimento em continuar sentindo-se útil em uma sociedade capitalista 

pautada principalmente pelo valor produtivo de seus integrantes.  

Quando relaciona-se trabalho e saúde, estudos apontam que o simples fato 

de ainda estar no mercado de trabalho pode indicar uma boa saúde. Não apenas 

pelo status que ocupa, mas também por talvez ter maior acessos aos serviços de 

saúde. Muitos outros aspectos ainda podem ser investigados, como a diferença 

entre gêneros, estado civil, a maneira que deu-se o processo de envelhecimento de 

cada indivíduo, arranjos familiares, nível de escolaridade, dentre outros (Pérez, 

Wajnman e Oliveira, 2006). 

Guimarães, Figueiredo e Beleza (2013) ao realizar um levantamento de dados 

na biblioteca virtual da saúde no período de 1999 a 2009, utilizando as palavras-

chave “idoso” e “mercado de trabalho”, puderam constatar que idosos que voltam ao 

trabalho, além dos aspectos econômicos envolvidos, se destaca a percepção de 

saúde apresentada quando ele se mantinha no trabalho, pois segundo a pesquisa, 

esses sujeitos ativos apresentavam menor índice de doenças crônicas. 

Um levantamento sobre o conceito de qualidade de vida, realizado por 

Kluthcovsky e Takayanagui (2007), as autoras encontraram 727 referências que 

diziam respeito à qualidade de vida na base de dados LILACS, de 1982 até janeiro 

de 2000. É difícil colocar onde e quando exatamente surgiu o conceito de qualidade 

de vida, durante as últimas décadas, apesar dos debates, não foi possível chegar a 

um consenso. Segundo os mesmo autores citados, o conceito de qualidade de vida 

teve interesse inicialmente por cientistas sociais, filósofos e políticos. 

Almeida, Gutierrez e Marques (2012), afirmam que 

“A compreensão sobre qualidade de vida lida com inúmeros campos do 

conhecimento humano, biológico, social, político, econômico, médico, entre 

outros, numa constante inter-relação. Por ser uma área de pesquisa recente, 

encontra-se em processo de afirmação de fronteiras e conceitos; por isso, 

definições sobre o termo são comuns, mas nem sempre concordantes. Outro 



problema de ordem semântica em relação à qualidade de vida é que suas 

definições podem tanto ser amplas, tentando abarcar os inúmeros fatores que 

exercem influência, como restritas, delimitando alguma área específica” 

(p.15). 

Para a Organização Mundial de Saúde (1995) citado por Almeida et al.(2012), 

qualidade de vida é “a percepção do indivíduo de sua inserção na vida no contexto 

da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações”(p.20).  

 Embora possamos encontrar na literatura diversos autores que conceituem 

qualidade de vida, optamos pela definição da Organização Mundial da Saúde trazida 

pelas autoras Kluthcovsky e Takayanagui (2007) que postula “três aspectos 

fundamentais referentes ao construto qualidade de vida: a subjetividade, a 

multidimensionalidade (inclui, pelo menos, as dimensões física, psicológica e social) 

e a bipolaridade (presença de dimensões positivas e negativas)” (p.14). 

Considerando tais informações, podemos entender a importância de estudos 

concentrados na população idosa. Embora possamos encontrar uma boa literatura e 

pesquisas na área; sabemos que o fato do ser humano ser considerado 

biopsicossocial, abre espaço para pesquisas cada vez mais multidisciplinares. 

Muitos são os temas explorados; e com isso, surgiu-nos o interesse de realizar um 

trabalho focado na qualidade de vida com relação a aposentadoria em indivíduos 

aposentados.  

 

3.OBJETIVOS 

Objetivo Geral: Verificar e analisar a qualidade de vida após a aposentadoria. 

Objetivos específicos: Verificar se há mudança da qualidade de vida entre os 

idosos que trabalham e não trabalham; verificar se o trabalho é uma variável que 

interfere na qualidade de vida. 

 

4.METODOLOGIA 

Participantes: Escolhidos por conveniência, participaram da pesquisa 25 

aposentados de ambos os gêneros, residentes da cidade de São Paulo. Os 

participantes foram divididos em Grupo A (13 idosos aposentados fora do mercado 

de trabalho), e Grupo B (12 idosos aposentados no mercado de trabalho), para que 

fosse possível comparar a qualidade de vida e demais aspectos entre os grupos.  



Material/Instrumentos: Foi utilizado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

um Questionário de Caracterização do Participante e um instrumento padronizado: 

WHOQOL-OLD (Worls Health Organization Quality of Life Group - Old- Qualidade de 

Vida da Organização Mundial) – Questionário de qualidade de vida desenvolvido 

para a população adulta idosa. Contém 24 questões, divididas em seis domínios: 

Habilidades sensoriais, Autonomia, Atividades passadas, presentes e futuras, 

Participação social, Morte e morrer e Intimidade (Fleck, Chachamovich e Trentini, 

2003). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Após aprovação do projeto de pesquisa (nº 656.069) pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP), foi realizado contato telefônico com 25 aposentados interessados, 

para que fosse agendada data, horário e local de preferência para coleta dos dados. 

A cada coleta de dados, foi apresentado aos participantes o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Depois de lido e assinado, foi aplicado o 

questionário de caracterização do sujeito, seguido doWHOQOL-OLD. 

Foi realizada uma pesquisa quantitativa com análise estatística, descritiva 

(média, desvio padrão e percentagem), Foi utilizado o teste de Qui-quadrado com o 

nível de significância de 5%. Também foi realizada uma análise qualitativa dos 

dados com objetivo de buscar entender o fenômeno em si, ou seja, entender seu 

significado individual ou coletivo para a vida do sujeito, valendo-se da observação 

sem o controle de variáveis, sendo o pesquisador próprio instrumento de pesquisa, 

usando diretamente sua percepção em relação ao objeto em estudo. 

 

6.RESULTADOS 

Na Tabela 1, descrevemos o resultado das facetas do WHOQOL-OLD, os 

resultados obtidos, apresentam bom nível, considerando que a pontuação desse 

instrumento, em seus diferentes domínios, oscila de ruim ou muito ruim à boa ou 

muito boa. Quanto maior a média obtida, melhor é a qualidade de vida da população 

estudada.  

 

 

 

 



Tabela 1 - Qualidade de vida   oss         

Facetas WHOQOL-OLD Trabalham 

 

Sim   Não 

 

Média % 
 

Média % 

Funcionamento Sensório 4,13 82,60% 
 

3,98 79,60% 

Autonomia 4 80% 
 

3,99 79,80% 

Atividades passadas, presente e 
futuras 

3,84 76% 
 

3,78 75,60% 

Participação Social 3,88 77,60% 
 

3,78 75,60% 

Morte e Morrer 3,71 74,20% 
 

2,63 72,60% 

Intimidade 4,11 82,20% 
 

3,96 79,20% 

    
 

      

 

Comparando os grupos que trabalham e os que não trabalham, obtivemos 

82,60% dos idosos em atividade possuem um bom funcionamento sensório, seguido 

de 82,20% com um bom grau de intimidade. Na sequência, autonomia corresponde 

à 80% dos idosos que estão trabalhando; 77,60% possuem uma boa participação 

social; 76% lidam de forma positiva com a questão das atividades passadas, 

presente e futuras, e por último, 74,20% dos idosos lidam bem com as questões de 

morte e morrer. 

Em contrapartida, o grupo que não trabalha atingiu 79,80% em relação às 

questões de autonomia, 79,60 referentes ao funcionamento sensório; 79,20 têm 

intimidades com as demais pessoas de seu grupo. Estão empatados com 75,60% as 

pessoas que conseguem lidar com a participação social e com as atividades 

passadas, presente e futuras. Por últimos, temos 72,60% dos idosos que não 

trabalham que possuem facilidade em lidar com questões voltadas para morte e o 

morrer. Não havendo diferença estatisticamente significativa ao aplicar o teste do 

Qui-quadrado com Xo² = 0,47(Xc² = 3,84; n.sig. = 0,05; n.g,l = 1). 

Buscando na literatura outros estudos que possam trazer luz a essa 

questão, encontramos a pesquisa de Melo, Eulálio, Gouveia e Silva (2013) que 

objetivaram, conhecer se o sentido de vida pode moderar a relação entre o estresse 

e a qualidade de vida em idosos. Para isto usaram 210 idosos, sendo que apenas 

20% dessa população trabalhavam e ao aplicar o WHOQOL-OLD, chegaram ao 

resultado de que 59,9% dos idosos possuem boa qualidade de vida. Esses dados 

parecem corroborara com os dados da pesquisa uma vez que os idoso quetrabalha 

como aqueles que não trabalham,  consideram ter uma boa qualidade de vida  



Outros autores como Gonçalves et al. (2013) ao pesquisar o convívio e 

cuidado familiar na quarta idade: qualidade de vida de idosos e seus cuidadores, 

eles realizaram um estudo descritivo do qual participaram 100 idosos que não 

trabalhavam e seus respectivos cuidadores. Os dados foram coletados por meio de 

diversos questionários entre eles o WHOQOL-OLD que teve como resultado 58,82% 

dos idosos possuem uma boa qualidade de vida. Esses resultados também vão ao 

encontro dos resultados encontrados na pesquisa.  

 

7.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse estudo teve como objetivo avaliar o impacto do trabalho na qualidade de 

vida dos idosos aposentados da região de São Paulo. Podemos concluir que a 

variável trabalho não é um determinante para a qualidade de vida em idosos, pois ao 

comparar estudos da literatura, verificamos que não há diferença estatisticamente 

significativa entre idosos que trabalham e os que não trabalham, sendo necessário 

explorar melhor quais variáveis podem estar relacionadas à qualidade de vida do 

idoso. É fundamental a realização de trabalhos sobre essa temática, tendo em vista 

a limitação de nossa pesquisa com apenas 25 idosos, devendo a população 

amostral ser maior e mais significante. 
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