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INTRODUÇÃO 

 O mercado de trabalho brasileiro é caracterizado por significativas e persistentes 

desigualdades. Além de gênero e raça, a questão da idade, experiência e qualificação são 

aspectos que devem ser levados em conta nos processos de pesquisa sobre a atuação de cada 

segmento do mercado e de cada elemento organizador da pirâmide etária e de situação 

economicamente ativa. 

 Os indicadores sociais e econômicos têm demonstrado, principalmente ao longo dos 

últimos vinte anos, uma crescente procura dos aposentados pelo retorno ao trabalho. A 

proporção de aposentados brasileiros economicamente ativos/ocupados ultrapassa 30% 

(IBGE/PNAD). A literatura costuma atribuir o fenômeno à busca por aumento da renda. A 

psicologia do trabalho argumenta que há outras razões, quiçá mais importantes que o dinheiro. 

E ainda há o aspecto relevante do esteio de família, diante da maioridade ampliada e do 

auxílio cada vez mais frequente no auxílio ou na criação completa dos netos.   Em nosso 

município tal realidade não se afasta das estatísticas oficiais. 

  Desta forma, buscando mensurar esta presença e os impactos resultantes deste 

processo, pretendemos destacar a necessidade políticas públicas e discussões acadêmicas 

sobre o assunto de forma responsável, contextualizada e significativa, acima de tudo 

científica. 

 

 

OBJETIVO GERAL 

Identificar a presença de aposentados no mercado de trabalho de Volta Redonda, suas ações e 

características gerais, realizando um mapeamento que possibilite a criação de um perfil 

categórico.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar na PEA local, o percentual ocupado por aposentados, por gênero e tipo de 

aposentadoria. 

Analisar os motivos dos aposentados que retornam e das empresas contratantes. 



Analisar as diferentes desigualdades na ocupação do mercado de trabalho, como remuneração, 

jornada de trabalho, acesso ao emprego e assédio moral. 

Identificar a opinião da população sobre a presença desta categorias da PEA. 

Identificar situações de risco e de estresse no ambiente de trabalho decorrente das limitações 

etárias. 

  

JUSTIFICATIVA E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 O processo de envelhecimento da população é motivado pela queda de fecundidade e 

elevação da esperança de vida, sendo um fenômeno mundial (FURTADO, 2005). O 

envelhecimento é entendido por Souza, Matias e Brêtas (2010) como um “fenômeno natural e 

processual, que vai do útero ao túmulo” (2010, p. 2836). Este processo transcorre ao longo da 

vida, não se esgota na fase da velhice. A menos que a fecundidade volte a aumentar, as 

próximas décadas serão marcadas pelo declínio da população jovem e o segmento idoso 

deverá crescer significativamente nos próximos 30 anos (CAMARANO; MELLO; KANSO, 

2009). O Brasil que era considerado um país jovem também está sofrendo o processo 

acelerado do envelhecimento, além do aumento da expectativa de vida e da redução da taxa 

de natalidade, sendo que o avanço tecnológico e da medicina também contribuíram para a 

mudança do perfil da população (ALTMAN, 2011). O processo de aposentadoria e 

envelhecimento apresentam múltiplas interfaces, e ocorre de maneiras diversas, de acordo 

com a história de vida de cada um e, também, com a influência das mudanças na vida social 

da sociedade contemporânea (BULLA; KAEFER, 2003), sendo singular a cada indivíduo 

(GOULART JUNIOR et al., 2009). 

  Esse contexto nos leva à reflexão do objeto de estudo como uma necessidade 

de aprofundar o debate, considerando que  “a relação de igualdade substancial no espaço 

reprodutivo e produtivo (grifo meu) não é do interesse nem faz parte da logica do capital, que 

no máximo permite uma relação de igualdade apenas formal”.
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  A Previdência Social do Brasil (BRASIL, MPS, 2013) considera quatro tipos de 

aposentadoria: aposentadoria especial (tempo de contribuição e exposição a agentes 

químicos nocivos), por idade (urbano: masculino - 65 anos e feminino - 60 anos; rurais: 

masculino- 60 anos e feminino- 55 anos), por invalidez (em decorrência de doença ou 
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acidente estão impossibilitados de trabalhar) e por tempo de contribuição (30 anos de 

contribuição para a previdência social). É importante destacar que o Brasil é um país 

que ainda mantém um sistema de aposentadoria formal, com cobertura quase universal. A 

pretensão de se investigar o assunto e aumentar os recursos para uma discussão ampliada, a 

priori nos Curso de Serviço Social e de Gestão de Recursos Humanos, mas jamais 

descartando uma multidisciplinaridade, baseia-se no comportamento social da aceitação e 

muitas vezes da não admiração do cotidiano, mormente no caso das relações trabalho e das 

implicações, legais, sociais e humanas que estas possam apresentar. 

 Helena Hirata discute o conceito de globalização e seus limites, mostrando suas 

relações com as transformações do trabalho na década de 90, enfatizando as consequências 

destes processos de mudanças sobre a divisão do trabalho, as novas características do trabalho 

assalariado e as alternativas propostas por movimentos sociais ao desemprego e à 

precarização das condições de trabalho.
2
 

 Cavalcanti (1995: 151) afirmou que o trabalho muitas vezes representa “realização 

pessoal, elevando a autoestima do sujeito devido ao reconhecimento social e à autoimagem 

positiva originada a partir de um bom desempenho profissional”. A autora afiançou, ainda, 

que o trabalho pode representar também uma “forma de ocupar o tempo e estabelecer contato 

com outras pessoas (...) manter-se atualizado, exercitando as capacidades cognitivas”. Pereira 

(2002) argumentou que a necessidade que o indivíduo possui de se sentir útil, produtivo, 

capaz de interagir com o meio e levar conhecimento de sua experiência de vida para o seu 

trabalho, se sobrepõe à necessidade financeira. França (1999) asseverou que, apesar de nem 

todos os trabalhadores terem planejado ou escolhido suas profissões, e a despeito do trabalho 

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

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

financeira razoável como é o caso dos executivos. “Em algumas situações, o que parece 

apaixonar mais as pessoas não é o dinheiro obtido pelo trabalho, mas o status e o poder que 

ele representa” (França, 1999: 10). 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

  A presente proposta visa um processo de investigação, mapeamento e identificação da 

presença, proporção,  situações de riscos, stress no ambiente de trabalho e adequação de 

tarefas à classificação dos aposentados, neste caso, a comparação do trabalho da PEA de 

Volta Redonda, a partir dos dados oficiais e de pesquisa de campo. 

 O desenvolvimento metodológico se dará com uma ampla discussão teórica sobre o 

papel do aposentado na sociedade moderna e no mundo do trabalho, sua participação e 

relevância, sua evolução e as sujeições ao sistema empregador capitalista, de maneira a 

entender o processo de empregabilidade para baixa renda e a necessidade de sustentar a 

família, permeando a discussão com o dilema social no Brasil, visto sob o ângulo da 

empregabilidade. 

 Para tal, autores como Michel Foucault, Cláudia Mazzei Nogueira, Guacira Louro, 

Alda Betsaida Martins, Elizabeth de Souza-Lobo,  Camarano, Neuza Maria Guareshi, entre 

outros,  serão utilizados e será traçado um plano para se entender esse papel e traçar um plano 

de trabalho onde as discussões idade, inatividade e dignidade estejam presentes e 

predominantes. 

 Após a consolidação do embasamento teórico-metodológico, a pesquisa se dará em 

três frentes simultâneas e progressivas, a saber: os dados oficiais da PEA local e sua análise, 

entrevista semiestruturada com sociólogos e com a PEA (por amostragem), entrevista 

estruturada com a população em geral. 

 Tal pesquisa se estruturará em forma de coletas de dados com formulário padrão e 

com entrevistas dirigidas, a fim de cumprir os objetivos do projeto. A escolha do público alvo 

da comunidade será aleatória, respeitados os indicadores gerais de diversidade, a saber, sexo, 

faixa etária, escolaridade e renda, além de diversidade de moradia. 

 Serão utilizados como recurso câmeras fotográficas, gravadores, filmadoras, 

formulários e um processo de observação cuidadoso, meticuloso e orientado, de maneira a 

conservar um “diário” dos resultados deste olhar sistematizado. 

  Pretende-se ainda organizar e sistematizar os todos os dados obtidos, em seu 

viés quantitativo e qualitativo, a fim de apresentar os resultados parciais ou finais do projeto 

em Jornadas, Congressos e similares, dentro e fora da Instituição e reunir dados para a 

publicação de artigo científico em revista especializada. 



RESULTADOS PARCIAIS 

  Até o presente momento, cuidamos das etapas de discussão teórica, 

preenchimento de formulários de pesquisa, construção de gráficos que direcionem para uma 

análise da pesquisa. Realizamos a pesquisa com 150 aposentados. 

Gráfico 1: Sexo 

 

Gráfico 2: Cor/Raça 

 

 

 

 



Gráfico 3: Tempo de aposentadoria 

 

 

Gráfico 4: Renda da Aposentadoria 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 5: Principal motivo do retorno 
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