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Resumo 

 

 

O objetivo deste estudo é investigar entre profissionais de enfermagem de nível médio, 

servidores públicos federais, quais as motivações da permanência no trabalho, quando já 

cumpriram todos os pré-requisitos para aposentadoria com proventos integrais. A análise das 

histórias compartilhadas, do sentimento de pertença, dos vínculos construídos, dos papéis 

desempenhados no interior da instituição e fora dela, do sentido do trabalho e da aposentaria, 

foram categorias norteadoras, fundamentadas pela teoria da subjetividade de González Rey e 

pela perspectiva da psicologia histórico-cultural. Foram entrevistadas três profissionais de 

enfermagem de nível médio. Utilizou-se a metodologia qualitativa do tipo exploratória, através 

de entrevista semiestruturada, analisadas por intermédio de Núcleos de Significação. 

Visualizou-se como principal motivação para a permanência no trabalho o sentido de 

pertencimento, de confiança mútua estabelecidos nos trabalho, aliados a falta destes vínculos 

sólidos na família e na sociedade. A significação do cuidado, construída na subjetividade de 

uma entrevistada, também pode ser apontada como motivação da sua permanência no trabalho.  

A aposentadoria, neste contexto, é geradora de ansiedade, uma vez que significa a ruptura com 

o mundo do trabalho, e é este que dá sentido às suas vidas.  Tais achados indicam a importância 

de pensar em Programas de Preparação para a Aposentadoria capazes de levar os sujeitos a 

produzirem novos sentidos para suas vidas, refletindo acerca do sentido do trabalho e da 

aposentadoria junto aos profissionais, gerando novas zonas de interesses e novos sentidos ao 

longo da vida laboral.   Sugere-se novas investigações na área da saúde e da psicologia, quanto 

ao sentido do trabalho, quanto às jornadas de trabalho em finais de semana e suas implicações 

na subjetividade na construção de formas de sociabilidade dos profissionais. 

 

Palavras chave: Enfermagem. Aposentadoria. Trabalho e subjetividade. 

 

 

 

 

 

  



Abstract 

 

 

 

The aim of this study is to investigate between mid-level nursing professionals and federal 

civil servants. In specific, what the motivations of staying at work are when they met all the 

prerequisites for retirement with full pay. The analysis of the stories shared, the feeling of 

belonging, the built ties, the roles played within the institution and outside it, and the meaning 

of work and retirement were guiding categories founded by González Rey and by the 

perspective of historical-cultural psychology. Three mid-level nursing professionals were 

interviewed. They used the qualitative methodology of exploration through semi-structured 

interviews that were analyzed through Meaning Centers. It is viewed that the the main 

motivation for staying at work is the sense of belonging and mutual trust established in the work 

combined with the absence of such strong links in the family and in society. The significance 

of care, built on the subjectivity of one interviewee, can also be cited as motivation for his stay 

at work. Retirement in this context is generating anxiety, since it means a break with the world 

of work, and it is this that gives meaning to their lives. These findings indicate the importance 

of thinking about preparation programs for Retirement that are able to bring the subject to 

produce new meanings to their lives, reflect on the meaning of work and retirement with 

professionals, generating new areas of interest and new meanings over working life. It is 

suggested to further research in the area of health and psychology, the meaning of work, the 

working hours on weekends and its implications in subjectivity in the construction of forms of 

sociability of professionals. 

 

Keywords: Nursing. Retirement. Work. Subjectivity. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo investiga os motivos que levam os profissionais de Enfermagem de nível 

médio, de um hospital público do sul do país a permanecer trabalhando, mesmo tendo todos os 

pré-requisitos para estarem aposentados. São servidores públicos federais, e quando 

aposentados, mantém seus proventos integrais, exceto alguns benefícios como adicional de 

insalubridade e auxílio alimentação. Porém existem profissionais que continuam trabalhando 

ainda muitos anos após a conquista do direito à aposentadoria com proventos integrais, mesmo 

apresentando condições de saúde desfavoráveis.  A aposentadoria é um tema desafiante e que 

significa uma importante transição na vida dos trabalhadores, portanto considera-se pertinente 

investigar se existem conflitos neste momento de transição entre a vida do trabalho e a 

aposentadoria, especialmente entre estes profissionais que muitas vezes exercem uma dupla 

jornada de trabalho, inclusive trabalhando finais de semana e feriados.  

A aposentadoria dos trabalhadores regidos por CLT – Consolidação das Leis 

Trabalhistas, segue regras do Regime Geral da Previdência Social, já a dos Servidores Públicos 

segue regras de Regime Próprio da Previdência Social, o qual tem passado por várias mudanças 

nos últimos anos, existindo várias Emendas Constitucionais às quais os servidores se 

enquadram dependendo, entre outros fatores, do período de ingresso no serviço público. De 

forma bem sintetizada, a maioria dos servidores em fase de aposentadoria atual precisa ter 

cumprido, para ter direito à aposentadoria integral, com direito aos reajustes de quem está na 

ativa, respectivamente homem/mulher, 35/30 anos de contribuição, 25/20 anos de serviço 

público, 10 anos no cargo e 60/55 anos de idade. No caso de haver cumprido os requisitos de 

tempo de contribuição, tempo no cargo e completar 25 anos de serviço público, a idade pode 

ser reduzida, dependendo de cada caso específico.  
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O recorte feito neste trabalho, servidores públicos federais, deve-se ao fato de que, ao 

aposentar, estes trabalhadores podem manter seus proventos integrais, desde que cumpram 

todas as exigências acima descritas. Os sujeitos desta pesquisa todos já cumpriram tais 

exigências para aposentadoria com salário integral. Entre a equipe de enfermagem foram 

entrevistados apenas profissionais de Enfermagem de nível médio por ser esta a constituição da 

maioria dos profissionais que atuam nos hospitais, sendo também estes profissionais que 

exercerem maior número de plantões em finais de semana e estão mais ligados diretamente à 

assistência ao paciente. Entrevistou-se três profissionais do sexo feminino, pois nos contatos 

realizados para a identificação de sujeitos para as entrevistas, não localizou-se nenhum 

profissional do sexo masculino com os requisitos para a pesquisa. Cabe ressaltar que a opção 

por três entrevistas se deu em razão da metodologia utilizada, porém o universo de pessoas com 

pré-requisitos para aposentar, no hospital estudado, é bem maior.  

Os processos de cuidado em saúde hospitalar exigem uma equipe multiprofissional, 

entre as quais encontra-se a equipe de enfermagem que é regulamentada pelo COFEN - 

Conselho Federal de Enfermagem. Existem atualmente três categorias: o Enfermeiro, que é o 

titular do diploma de graduação de Enfermagem, conferido por instituição de ensino superior, 

nos termos da Lei, carga horária total de 4020 horas para Bacharelado em Enfermagem, com 

acréscimo de mais 755 horas, para Licenciatura em Enfermagem. O Enfermeiro é o profissional 

responsável pela direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição 

de saúde, pública ou privada, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem, além de ser o 

responsável pela execução de procedimentos mais complexos de assistência, planejamento, 

organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de Enfermagem. O 

profissional Técnico de Enfermagem é o titular do diploma ou do certificado expedido por 

órgão competente, com um mínimo de 1660 horas, das quais 600 horas, no mínimo, destinadas 

ao estágio profissional supervisionado. O Auxiliar de Enfermagem é o titular de certificado, 
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conferido por instituição de ensino, com carga horária mínima de um total de 1.100 horas, das 

quais 400 horas, de estágio profissionalizante. É obrigatório a todos os profissionais o registro 

no Conselho Regional de Enfermagem do seu estado para que possam exercer suas atividades 

(COFEN, sd).   

O Conselho da categoria diferencia algumas funções do Técnico e do Auxiliar de 

Enfermagem, porém na instituição pesquisada, em geral ambos exercem as atividades 

auxiliares, de nível médio atribuídas à equipe de Enfermagem, como cuidados gerais na 

assistência a pacientes internados e em acompanhamentos ambulatoriais. Como ambos exercem 

as mesmas atividades, carga horária e escala de trabalho, generalizou-se neste caso como 

profissionais de nível médio.  

Na história de trabalho e convívio da pesquisadora com estes profissionais, tornou-se 

comum ouvir comentários como: “se eu parar de trabalhar vou fazer o quê?”  Ou, “imagina 

parar de trabalhar, eu ainda tenho saúde”. Tais comentários tornaram-se inquietantes, 

despertando o interesse em investigar as motivações desta continuidade do trabalho após a 

possibilidade da aposentadoria. Observa-se muitos profissionais já com todas as possibilidades 

para estarem aposentados com proventos integrais, que verbalizam ter uma situação financeira 

que lhes possibilita parar de trabalhar, e que nem sempre demonstram prazer pelo trabalho, mas 

evidenciam a necessidade de permanecer no ambiente de trabalho pela falta de perspectivas 

fora dele.  

A convivência de mais de 30 anos no contexto hospitalar motivou a investigar, junto à 

equipe de enfermagem de nível médio com possibilidades de aposentar, quais os motivos 

apresentados em favor da permanência no trabalho. Para atingir o objetivo da pesquisa analisou-

se a história contada pelos profissionais, dando especial atenção às relações sociais construídas 

dentro e fora do trabalho, e investigando nas suas falas se estas relações tem alguma influência 

na decisão de permanecer trabalhando. Deu-se especial atenção também aos significados do 
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trabalho e da transição para a aposentadoria. Tais significados são construídos na relação 

dialética subjetividade-histórico-cultural dos sujeitos em questão. Considera-se a Psicologia 

Social Comunitária adequada para estudar o tema, por ser uma ramo da psicologia que, segundo 

Montero (2004) agrega características específicas como a inclusão ativa da comunidade, a 

participação de sujeitos da comunidade não como convidados, ou espectadores, mas como 

agentes ativos com voz e voto. A Psicologia Comunitária visa a transformação social e pessoal, 

tem um caráter dinâmico, participativo, que busca gerar uma práxis com resultados concretos e 

reflexão teórica, atenta à diversidade, ao caráter histórico e espacial, sendo assim apropriado, 

não só para investigar os desafios frente a aposentadoria, mas investigar no sentido de contribuir 

para o enfrentamento desses desafios.  

Tendo como princípio está ótica reflexiva e crítica, a presente pesquisa orienta-se pela 

perspectiva histórico-cultural,1 que visa o conhecimento do ser humano em suas contradições, 

no seu desenvolvimento histórico e social, visando não só a leitura, mas a transformação da 

realidade. A Psicologia Social Comunitária busca compreender e interagir com a complexidade 

da teia social (Molon, 2008) por isso a perspectiva histórico-cultural é considerada adequada 

para essa pesquisa, pois concebe o humano como agente de transformações, inserido num 

contexto, que o modifica e no qual ele age com sua subjetividade. A metodologia utilizada para 

análise dos dados se deu por intermédio de “Núcleos de Significação do Discurso”, proposta 

por Aguiar e Ozella (2013). Tal análise busca ler o subtexto, o pensamento oculto por trás da 

fala, ou seja, a fala compreendida dentro do seu contexto psicológico. Busca-se apreender o 

sentido e o significado das falas dos sujeitos. 

Diante da história dos profissionais de enfermagem e do mundo do trabalho, cabe pensar 

sobre quais escolhas são possíveis diante da trajetória de vida e das circunstâncias do presente. 

                                                             
1 Encontra-se na literatura os termos abordagem sócio-histórica e histórico-cultural, optou-se neste trabalho 
pelo termo histórico-cultural, exceto quando em citação o autor utilizou-se do primeiro termo. 
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Pensar como conseguem interagir na complexa trama histórico/cultural/subjetiva no momento 

de pensar em aposentar. Para Oliveira e Dantas (2014), a compreensão acerca da realização de 

projetos de preparação para aposentadoria, e de que maneira tal iniciativa pode contribuir nessa 

transição, suscita novos conhecimentos, pois a temática é considerada original e de relevância 

acadêmica e social. 

Porém, pensar em desafios diante da aposentadoria nos remete a uma análise do mundo 

do trabalho. E o trabalho, segundo Dias (2011) significa uma experiência humana complexa, 

com significados diferentes dependendo da cultura, da história, da subjetividade de cada um. A 

autora sugere uma análise do trabalho a partir da vivência dos sujeitos, de percepção de cada 

um, permeada por sua historicidade e por suas experiências, que geram diferentes sentidos. Os 

processos de trabalho passam por mudanças históricas, de referenciais simbólicos e de sentido, 

sendo o trabalho uma unidade de análise importante para compreender o ser humano.  

A busca pela compreensão da complexa transição do mundo do trabalho para a 

aposentadoria, suscita a análise de algumas categorias envolvidas neste processo, que se 

apresentam no primeiro capítulo desta dissertação.  No capítulo 2 discute-se os pressupostos do 

método que acompanha todo o estudo. No capítulo 3 apresenta-se a análise das motivações da 

permanência no trabalho entre os entrevistados e uma discussão dos núcleos de significação. O 

capítulo 4 traz algumas considerações finais.  
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1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1 Trabalho, Aposentadoria e a Profissão de Enfermagem 

 

O presente capítulo aborda uma discussão teórica das categorias consideradas 

importantes para a compreensão do tema desta dissertação, como; o trabalho e seu sentido, suas 

mudanças históricas e a importância que ocupa na sociedade atual; o sentido da aposentadoria 

e os conflitos já discutido em algumas literaturas; um breve histórico do surgimento da 

enfermagem e algumas particularidades da profissão. Traz ainda a discussão do sentido de 

comunidade, temática esta, presente no referencial teórico e metodológico da Psicologia Social 

Comunitária e nos fundamentos do método e da visão de sujeito que serviram de base para esta 

pesquisa. 

  

1.1.1 O Sentido do Trabalho 

 

A linha condutora que embasa o processo de pesquisa, como já citado, é a teoria 

histórico-cultural, cuja origem epistemológica está no materialismo dialético, fundamentado 

nas obras de Marx, o que significa compreender os processos no movimento histórico da 

humanidade. Um dos pressupostos fundamentais da teoria histórico-cultural, é o papel central 

atribuído ao trabalho como atividade fundamental, no desenvolvimento humano e criação da 

cultura (Moretti, Asbahr, & Rigon, 2011) O sujeito aqui compreendido é um sujeito de ação, e 

o trabalho é uma ação humana. Os sentidos subjetivos surgem na “configuração subjetiva da 

ação” (González Rey, 2013, p. 35). 

É essencialmente através do trabalho que a personalidade e a singularidade do sujeito 

se estreitam com a comunidade e com o meio a sua volta. O trabalho transcende o próprio 
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sujeito e atinge outras pessoas ou um bem maior e, a perda do sentido do trabalho gera apatia e 

frustrações. Porém é fundamental o equilíbrio entre o trabalho e outras áreas do sentido, pois 

quando o trabalho torna-se o único sentido da vida, pode anular a criatividade e a capacidade 

de produção, gerando estresse e até a dificuldade de manter-se nesta ação de forma construtiva, 

e se tiver como objetivo exclusivo interesses pessoais, e não o bem comum, acaba frustrando o 

ser humano. “O sentido do trabalho é uma percepção afetiva-cognitiva de valores no contexto 

da vida laboral que dão a pessoa identidade e coerência pessoal” (Martínez Ortiz, Jaimes-Osma, 

2012). Tal ação é para o homem um meio de realização, é algo que dá sentido à existência, 

desde que a atividade seja prazerosa e que venha ao encontro de seus valores sendo o prazer 

associado a uma melhor capacidade para o trabalho e condição de saúde mental (Martinez, 

2002). O trabalho é ainda um aspecto central para a análise do homem, sendo percebido como 

algo com duplo caráter, ou seja, dispêndio de força motriz, desgaste, consumo de energia e 

também como algo intencional, com produção de conteúdo significativo para quem o exerce, 

podendo assim ter um sentido, no qual o ser humano consegue se reconhecer (Araújo, 

Busnardo, Marchiori, Lima & Endlich, 2002). 

O sentido atribuído ao trabalho não foi sempre o mesmo, ele acompanha os processos 

de mudanças históricas. O labor é considerado unidade fundamental de análise para a 

compreensão do ser humano e também como processo de identificação da pessoa. A história 

do trabalho está imbricada com a história da humanidade.  “Permite situar o lugar de quem fala, 

e descrever-se por meio de sua ação, ao falar daquilo que se é como pessoa o referente do 

trabalho constitui-se como um dos principais processos de identificação” (Dias, 2011, p. 30). 

Ao analisar as configurações da relação sujeito-trabalho na história do ocidente, a partir 

do final do século XVII, Lopes (2009) discute as especificidades dos novos processos de 

trabalho e problematiza a dificuldade que os trabalhadores enfrentam de perceberem-se como 

sujeitos, pertencentes a algum grupo, em meio à avalanche de competitividade, consumismo e 
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insegurança que marcam as relações de trabalho hoje. Tais relações são parte da construção 

subjetiva da nossa cultura e compõem um eixo importante na dinâmica da sociedade capitalista. 

O papel do trabalho nem sempre teve a importância que assumiu no capitalismo. Na Grécia 

Antiga, as referências para os contornos subjetivos da sociedade eram a vida política e os 

homens não tinham a intenção de transformar a natureza, mas adequar-se a ela. Também não 

tinham o sentimento de criar para seu ofício um valor social, os laços sociais não eram 

estabelecidos pelo ofício. 

A dualidade originada na Grécia que opunha tempo ocupado/tempo livre, trabalho/ócio 

foi modificando seu sentido. O ócio era considerado positivo e o trabalho negativo. Esta 

percepção inverteu-se na modernidade e com a ética protestante passou-se a glorificar o tempo 

ocupado em atividades produtivas em oposição ao tempo livre, que foi considerado importante 

apenas para recuperar as energias da força de trabalho. Ao final da Idade Média, com o 

desenvolvimento do comércio e das corporações de artesãos, inicia-se a valorização do trabalho, 

principalmente através da aprendizagem da arte de ofícios, e paralelamente a Reforma 

Protestante na Alemanha, França e Inglaterra, o trabalho ocupa um novo lugar psico-sócio-

simbólico. O tempo, o espaço, a identidade individual e coletiva passam a ser orientados pelo 

trabalho (Weisz, 2014).  

É no ocidente, no século XVIII, que se inicia o entrelaçamento do trabalho e da 

subjetividade tal como se dá hoje. No final do século XVIII, na Europa ocidental, surge uma 

nova sociabilidade e um novo sujeito, onde o trabalho torna-se uma categoria central para 

pensar a vida social. A sociedade fabril, marcada pelo legado técnico e cultural dos artesãos, 

inicia o desenho da nova ordem social, porém não sem muita resistência desses trabalhadores. 

A Revolução Industrial só pode consolidar-se com a interiorização de uma “ética” do novo 

trabalho produzindo uma nova moral e uma concepção de mundo, ancorada não mais na 

coerção dos trabalhadores, mas baseada em formas disciplinares mais sutis e eficientes. 
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Materializa-se a constituição do binômio trabalho-subjetividade, promovendo o nascimento do 

trabalhador moderno. O trabalho vai tornando-se referência na relação e na ação do sujeito 

sobre o mundo e as relações com o trabalho tornam-se ponto de partida para a produção de 

cultura pelos grupos sociais (Lopes, 2009). 

Os homens não se relacionam com o trabalho da mesma maneira, atribuem significados 

diferentes que vão sustentar as diferenças na convivência com seu meio social, com sua cultura 

e época histórica. Pode significar prazer, sofrimento, busca por reconhecimento, sendo também 

um processo que regula a relação entre o homem e seu meio (Dias, 2011). O trabalho conserva 

um lugar importante na sociedade, e existem outras razões além do dinheiro para as pessoas 

continuarem trabalhando, como: a manutenção do relacionamento com outras pessoas, 

sentimento de vinculação, para ter algo que fazer e evitar o tédio, para ter um objetivo na vida 

(Morin 2001). 

O trabalho também permite ao homem expressar-se e identificar-se em relação ao que é 

e ao que deseja ser. A atividade profissional possibilita concretização de projetos e sonhos. 

Através do trabalho o homem se produz e, ao mesmo tempo, modifica o outro, ou seja, é uma 

relação dinâmica. Portanto, o mundo atual, tal qual o concebemos hoje, é o resultado da ação 

do homem (Bruns & Abreu, 1997). O sentido do trabalho é diverso para cada indivíduo, 

manifestando-se de formas diferentes, dependendo da organização na qual a pessoa está 

inserida, dos colegas, das relações construídas, da família, da etapa da vida em que a pessoa se 

encontra, da situação financeira entre outros aspectos. (Bitencourt, Gallon, Batista e Piccinini, 

2011).  

Além de constituir-se uma necessidade, o ser humano cresce preparando-se para o 

trabalho, ele é fundamental para o sustento e para o crescimento pessoal. Na sociedade 

capitalista o trabalho representa a própria vida, e o homem sem oficio é considerado 

improdutivo, sendo excluído socialmente. O status ocupado pelo labor pode gerar a dificuldade 



10 
 

de ruptura para o gozo da aposentadoria. “O esclarecimento e o debate sobre as questões ligadas 

ao trabalho e à aposentadoria podem contribuir para se viver melhor o processo de 

envelhecimento e de aposentadoria, pois a longevidade é possível para um número cada vez 

maior de pessoas” (Bulla & Kaefer, 2003, p5). 

Os processos de trabalho dos profissionais de enfermagem tem algumas 

particularidades, pois não estão fundamentados na produção, na fabricação de produtos, porém, 

aos poucos foram inseridas novas tecnologias nos processos do cuidar. Além disso, é necessário 

considerar que os profissionais estão inseridos em um mundo capitalista, que gera necessidades 

de consumo, criando assim a necessidade de trabalhar mais para ter acesso a uma vida melhor. 

Um número significativo de profissionais de enfermagem trabalha em dois locais, exercendo 

uma jornada de 12 horas diárias de trabalho. Cabe investigar os complexos vínculos construídos 

no trabalho e fora dele, bem como o sentido do trabalho e a sua relação com o processo de 

transição para a aposentadoria. 

 

1.1.2 O Sentido da Aposentadoria 

 

A reflexão sobre o tema aposentadoria e as relações construídas pelos trabalhadores de 

enfermagem, imbricadas com as suas subjetividades, é fundamental para a compreensão dos 

significados e sentidos de permanecer trabalhando após a aposentadoria. Tal reflexão visa 

contribuir para a elaboração de intervenções voltadas à preparação das pessoas para esta nova 

fase da vida.  

O tema aposentadoria é uma preocupação para países como o Brasil, onde a população 

de idosos aumenta significativamente, e existe a necessidade de manter trabalhadores mais 

velhos no mercado de trabalho (França & Vaughan 2008). Nossa sociedade ainda tem 

dificuldades em lidar com as diferenças e é excludente, cabe desvelar essas diversas formas de 
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preconceito, estigma e exclusão e buscar socializar os conhecimentos sobre envelhecimento e 

trabalho, apontando para estratégias de intervenção mais inclusivas dirigidas aos diversos 

segmentos da sociedade envolvidos com essa questão (Bulla & Kaefer, 2003). 

 Em 2050 a expectativa de vida alcançará 81 anos e o Brasil terá 47 milhões de pessoas 

com mais de 60 anos, havendo apenas três trabalhadores ativos para sustentar um aposentado 

(França & Soares 2009). Tal preocupação também é observada em outros países, como 

demonstram Sarabia Cobo, Delgado Uria e Castanedo Pfeiffer (2011), na Espanha, onde a idade 

mínima para aposentadoria, até 1986 era 70 anos, foi reduzida para 65, e nos últimos anos está 

sendo rediscutida, acompanhando as mudanças políticas e sociais e os projetos políticos 

internacionais. 

Avanços tecnológicos e melhores condições de saúde proporcionam o aumento da 

expectativa de vida e, portanto, de uma expansão da população idosa. O Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE (2008) ressaltou que, em 2050, o contingente de pessoas entre 

70 e 80 anos será aproximadamente 40% maior do que a população entre 0 e 24 anos. Já a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) demonstrou que, dos 195,2 milhões de 

brasileiros em 2011, 12,1% tinham 60 anos ou mais de idade, somando 23,5 milhões de idosos, 

ou seja, mais que o dobro do registrado em 1991, que era de 10,7 milhões de idosos (IBGE, 

2012). Em termos demográficos, o envelhecimento pode ser compreendido como um evento 

sofisticado, que reflete as mudanças na estrutura etária da população, em consequência da 

diminuição relativa da natalidade e do aumento dos idosos (França, Menezes, Bendassolli & 

Macedo, 2013).  

Sahagún Padilla, Hermosillo de la Torre, e Selva Olid, (2014) observam em análise de 

estudos recentes sobre aposentadoria que há um interesse em promover, tanto a permanência 

no trabalho, quanto o seu retorno. Em suas investigações teóricas destacam algumas variáveis 

que influenciam na qualidade da aposentadoria como: características individuais e dinâmica 
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familiar, tipo de trabalho desempenhado, característica da organização, questões sociais, tanto 

objetivas quanto subjetivas. Citam também como um tema importante os efeitos de viver em 

comunidades/retiro especiais para pessoas aposentadas. 

Mesmo no mundo de hoje, aposentadoria se apresenta como um momento de incertezas, 

que pode gerar perdas e ganhos dependendo do contexto socioeconômico, político e cultural do 

país onde os aposentados vivem e também das retrospectivas e perspectivas individuais e 

familiares no momento da aposentadoria (França & Vaughan 2009; França & Soares 2009). 

Cabe também à psicologia contribuir para entendimento e na predição do comportamento ou 

decisão no momento da transição para aposentadoria, por meio da investigação das atitudes dos 

trabalhadores frente a esse processo (Menezes & França, 2012). 

 Diante do exposto, existe a necessidade de pensar em programas de preparação para a 

aposentadoria, já que o modo de produção capitalista elege o trabalho como ponto central da 

identidade. Pesquisa realizada com professores aposentados e ainda na ativa, relata que todos 

os entrevistados sentem a velhice como perda, tendo um conceito negativo em relação à velhice. 

O trabalho é vinculado como o mais importante elemento definidor da identidade, e a 

aposentadoria, se entendida como não trabalho, é vista como expressão da incapacidade, 

evidenciando a importância de manter-se ativo, mesmo após a aposentadoria (Moreira, 2011). 

É fundamental que as organizações pensem em ações para os trabalhadores no período pré-

aposentadoria que visem impedir sentimentos de inutilidade. A falta de reflexão pode fazer com 

que a aposentadoria seja vivida sob o prisma do adoecimento, inutilidade e ociosidade 

(Rodrigues, Ayabe, Lunardelli & Canêo, 2005).  

Sarabia Cobo, Delgado Uria e Castanedo Pfeiffer (2011) realizam uma revisão dos 

principais estudos e teorias sobre o impactos psicológicos da aposentadoria e a sua influência 

na qualidade de vida. Observaram que a aposentadoria supõe um impacto na vida da pessoa, 

pois muda sua rotina, a forma de relacionamento com os outros e a condição econômica. 
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Concluem que o aumento da expectativa de vida e da qualidade de vida fazem necessário que 

se retarde o início da velhice, e consequentemente tenham implicações na idade da 

aposentadoria. Defendem a tese de que a aposentadoria não deve ser igual para todas as 

profissões, devendo ser consideradas as suas características. Sugerindo inclusive que se 

desvincule o início da velhice com a idade mínima para aposentadoria já que se observa 

independência entre ambas. Enfatizam o papel das equipes multidisciplinares no sentido de 

buscar estratégias visando uma transição mais equilibrada, diminuindo os efeitos negativos e 

potencializando os efeitos positivos da aposentadoria. 

Árraga, Sánchez e Pirela, (2014) observam a existência de causas multifatoriais que 

interferem na forma positiva ou negativa de perceber a aposentadoria, como: idade, gênero, tipo 

de aposentadoria – voluntária ou forçada, o estado de saúde e a situação econômica. Evidenciam 

a importância de identificar o significado da aposentadoria para o sujeito que se aposenta. Em 

pesquisa realizada na Venezuela com 177 pessoas, entre 43 e 92 anos, 116 de sexo femenino, 

60 de sexo masculino, com escolaridades diversas, concluiram que  57,6%  dos aposentados 

relatou sentir-se feliz,  e o significado positivo da aposentadoria é maior entre os que que se 

aposentaram voluntariamente. Não observaram diferenças de significado entre os sexos e nem 

entre as diferentes idades dos entrevistados. Porém quando a aposentadoria é forçada, muitas 

pessoas atribuem a ela sensação de perda por se sentirem identificados com seu trabalho. As 

autoras também salientam a importância de preparação para aposentadoria, para que esta seja 

percebida como uma nova oportunidade na vida para realização de mudanças e inclusão de 

novas atividades. Segue nesta mesma linha também a análise de Lizaso, Sanchez De Miguel e 

Reizabal (2008)  em pesquisas realizadas com aposentados pela Universidad del País Vasco, 

onde destacam a necessidade de avaliações mais precisas da realidade dos aposentados, por 

perceberem a conclusão do período de trabalho remunerado como o  início de uma nova fase, 
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associada a novas oportunidades, com significativa experiência e com possibilidades de 

permanecer socialmente ativos. 

Adams e Rau (2011), afirmam que nos próximos anos haverá, além do aumento do 

crescimento quantitativo de pessoas aposentadas, um aumento no tempo de aposentadoria 

vivida e que muitas pessoas não estão preparadas para esta fase. Em revisão de literatura sobre 

preparação para aposentadoria destacam algumas questões chaves que precisam ser abordadas 

durante o planejamento da aposentadoria, como: o que fazer, a situação financeira para manter-

se, o lugar que vive ou vai passar a viver, com quem vai partilhar a vida. Concluem que este é 

um campo fértil para a psicologia, tanto em pesquisas quanto em trabalhos aplicados, pois 

argumentam a necessidade de se iniciar mais cedo o planejamento para aposentadoria, e ser 

uma constante ao longo da vida do trabalho, principalmente porque um número cada vez maior 

de pessoas são responsáveis pelo financiamento de sua própria aposentadoria. 

 A transição para a aposentadoria é acompanhada de contradições e a falta de preparo 

nesse momento é o principal gerador de conflitos. É importante que seja uma livre escolha e o 

planejamento é fundamental para a adaptação nessa transição. Existe a necessidade de atenção 

especial por parte da gestão de pessoas com os trabalhadores obcecados pelo trabalho e com 

dificuldades de se imaginar com tempo livre, uma vez que este tempo é necessário para o lazer 

e para os relacionamentos familiares. É um desafio às empresas a identificação “daqueles que 

desejam, precisam e têm condições de continuar no mesmo tipo de trabalho, que desejam um 

trabalho diferente ou mesmo que queiram se aposentar definitivamente, e o apoio nesta fase” 

(França & Soares 2009, p5). Enfatizam ainda o saldo positivo dos Programas de Preparação 

para a Aposentadoria – PPA – para a economia com serviços de saúde, uma vez que aumentam 

o bem-estar dos aposentados e de toda a sociedade, afastando a possibilidade de doença. 

Concordam com este raciocínio Oliveira e Dantas (2014) salientando a minimização dos custos 

sociais ao propiciar melhoras na saúde física, psicológica e social do aposentado. 
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Com o aumento da expectativa de vida da população brasileira foram criadas leis 

prevendo a responsabilidade dos poderes públicos na preparação para essa nova etapa, porém, 

as organizações têm muito a ganhar se contribuírem nesse processo, elaborando programas de 

preparação para a aposentadoria. Não se pode, no entanto, simplesmente copiar modelos de 

outras empresas, mas é importante considerar o contexto das mesmas e de seus trabalhadores. 

Obtêm-se maior sucesso ao adaptar os programas para a realidade das organizações e dos 

indivíduos que as compõe, diminuído assim os possíveis problemas enfrentados pelos 

trabalhadores que se aposentam (Bitencourt, Gallon, Batista e Piccinini, 2011). São necessárias 

políticas públicas que percebam o aposentado como ator social e político e alguém que faz parte 

de uma categoria social que requer mais atenção. Para adequar os programas a realidade é 

fundamental compreender o cotidiano, as atitudes humanas e o processo histórico. (Bulla & 

Kaefer, 2003). 

  Em pesquisa que avalia a atitude dos executivos brasileiros e neozelandeses frente à 

aposentadoria, França e Vaughan (2009) observam entre esses executivos, cinco dimensões de 

ganhos em relação à aposentadoria: a primeira é liberdade do trabalho; a segunda é ter mais 

tempo para os relacionamentos; a terceira dimensão foi chamada de novo começo; a quarta foi 

ter mais tempo para as atividades culturais e de lazer; e a quinta dimensão foi ter mais tempo 

para realizar investimentos. Nas desvantagens ou perdas emergiram quatro dimensões: a 

primeira relacionada aos aspectos emocionais do trabalho; a segunda dimensão diz respeito aos 

aspectos tangíveis do trabalho (eventos, festas, secretária, sala individual, viagens); a terceira 

dimensão está relacionada à perda dos relacionamentos no trabalho; e a quarta dimensão é a 

perda de salários e benefícios.  

A aposentadoria é uma decisão que pode envolver três diferentes situações: a saída 

definitiva do mercado de trabalho; a opção por se aposentar e buscar outro emprego; ou adiar a 

aposentadoria e permanecer na mesma organização. Existem alguns atributos e aspectos do 
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trabalho que podem influenciar na decisão da aposentadoria; os atributos pessoais são: idade, 

saúde percebida e expectativa subjetiva de vida; e os aspectos do trabalho são: 

comprometimento com a carreira, percepção do trabalho, flexibilidade de horário e controle do 

trabalho. É indicado, portanto, que se implantem programas de preparação para aposentadoria 

para preparar os trabalhadores que queiram se aposentar, e capacitar, atualizar e oferecer novas 

opções àqueles que queiram continuar trabalhando (Menezes & França, 2012). 

Menezes e França (2012) percebem a aposentadoria como uma oportunidade para o 

trabalhador realizar o que não conseguiu enquanto trabalhava em horário integral, como um 

tempo para aproveitar mais a vida, estabelecer novas metas, novos ideais e rotinas. Podendo ser 

ainda uma chance para desenvolver um trabalho mais prazeroso para aqueles que estejam 

saudáveis e desejam continuar no mercado de trabalho e salientam a importância em preparar 

os trabalhadores mais velhos e as organizações para a sua continuidade no mercado ou 

aposentadoria. Sendo para isso importante incorporar a flexibilização dos horários de trabalho 

nas políticas de Recursos Humanos das organizações, medida já adotada por diversos países 

desenvolvidos.  

Em pesquisa americana sobre a complexa experiência da aposentadoria e seu significado 

para a identidade de mulheres que aposentaram recentemente, Borrero e Kruger (2015) 

destacam a importância da conexão social, da aprendizagem contínua, de algum tipo de 

envolvimento com papéis do trabalho realizado e a importância de ajudar os outros. Observam 

que há uma continuidade do envolvimento com as atividades significativas do trabalho, valores, 

interesses e relacionamentos, e que as mulheres que tinham uma carreira profissional vivenciam 

processos de aposentadoria diferenciado das que não tinham uma carreira profissional. Citam 

ainda que o significado desta experiência para as mulheres é diferente do significado vivenciado 

pelos homens, principalmente por terem uma carreira descontinua em função das 

responsabilidades domésticas e remuneração inferior à dos homens. Citam dados do US 
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Department of Labor de 2010, onde as mulheres representam 47% da força de trabalho dos 

EUA, porém ainda permanecem em desvantagem financeira, gerando menor preparo financeiro 

para a aposentadoria em comparação com os homens. As autoras sugerem que dadas as 

diferenças entre as trajetórias de carreira e experiências de aposentadoria entre homens e 

mulheres, que faz-se necessária uma compreensão mais profunda das perspectivas das mulheres 

quanto à aposentadoria, bem como a formulação de políticas e programas de preparação para 

aposentadoria que contemplem essas diferenças. 

A classe social a que o aposentado pertence também é outro fator com grande influência 

na do tratamento dado pela sociedade (Ayabe, Lunardelli & Canêo 2005). Enquanto os idosos 

com maior poder aquisitivo representam potencial consumidores, sendo alvo preferencial de 

propaganda, pela capacidade de injetarem na economia importâncias significativas, além de 

disporem de seu tempo com maior liberdade, por outro lado, há um grande número de pessoas 

em situação de aposentadoria, que precisam sobreviver com minguada remuneração e escassos 

benefícios sociais, e que, pela falta de poder aquisitivo, são desconsiderados pela lógica 

capitalista (Rodrigues et al. 2005). 

Porém, algumas questões são comuns e podem ser geradoras de ansiedades a todos 

aqueles que pensam em parar de trabalhar, como o vazio deixado pela falta do trabalho, o 

possível tédio pelo tempo desocupado, o afastamento ou perda dos relacionamentos no trabalho 

e a nova forma de convívio com a família, o que pode constituir um período de ameaça ao 

equilíbrio mental do indivíduo. Um bom planejamento de vida pós-aposentadoria é 

fundamental (Rodrigues, et al. 2005). A ausência de projetos para serem concretizados após a 

aposentadoria também é citada por Bruns e Abreu (1997) como gerador de angústia e solidão. 

Parar de trabalhar é um momento que obriga o humano a uma avaliação temporal.  O 

trabalhador que antes vivia de acordo com normas, regras rígidas, convenções, estatutos, 

passará a ter mais tempo livre e maior liberdade de ação. Porém, tal processo cobra também da 
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sociedade, dos setores educacional, empresarial e político, uma revisão do projeto de homem 

que há décadas se perpetua. É necessário um rompimento, o fim da apatia, desencanto e 

conformismo vivenciados no momento da aposentadoria. 

Oliveira e Dantas (2014) enfatizam a importância de uma preparação para a 

aposentadoria, sendo esta uma fase de ansiedade, já que pode ser idealizada como uma fase 

prazerosa, e que por outro lado pode ser frustrada pelas disparidades socioeconômicas e pela 

falta de preparação. Os autores observam ainda nas empresas um estímulo para que os 

trabalhadores em fase de aposentadoria por idade se afastem gradativamente de suas funções 

laborais, por considerar-se que há um declínio das capacidades físicas e mentais. Preparar esses 

trabalhadores para a saída do mercado é um compromisso das organizações de toda sociedade, 

já que o tempo dedicado ao trabalho é significativamente longo e são estabelecidas no trabalho 

muitas relações, que podem ser rompidas com a saída brusca do ambiente laboral. Aposentar-

se pode significar algo positivo, considerando-se o tempo livre para dedicar-se a sua própria 

vida, contanto que o trabalhador esteja preparado e com possibilidades de fazer um bom uso 

desse tempo, como a manutenção de alguma ocupação com atividades que ofereçam satisfação 

e significado à existência.  

Em estudo acerca dos aspectos históricos do fenômeno da aposentadoria, Antunes, 

Soares e Silva (2015), destacam o processo estigmatizador da palavra aposentadoria, 

significando retorno ao lar, a perda de sua função ativa na sociedade, passando a ser percebido 

como um ônus ou fardo social. Estigma que não condiz com a realidade atual, mas que torna 

pertinente o questionamento das dificuldades e desafios que acompanham a vivência da 

aposentadoria e a forma como ela é compreendida. Cabe pensar como os significados 

socialmente construídos com relação à saída do mundo laboral afetam a subjetividade, 

influenciam na autoimagem e dificultam as possibilidades de enfrentamento desse período da 

vida. 
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A orientação e o preparo para a aposentadoria são importantes para a análise desse 

processo e para construção de novos significados para esta nova etapa. Fomentam a reflexão de 

novas possibilidades, de desenvolvimento de novos projetos de vida.  Diante do envelhecimento 

populacional manifesto, é fundamental a construção e desenvolvimento de interação do mundo 

laboral e social, bem como a emergência do debate sobre envelhecimento e aposentadoria nos 

diversos cenários sociais. Cabe ainda apontar o papel fundamental da produção científica sobre 

essa questão (Antunes, Soares & Silva 2015). 

Não cabe falar de “aposentados” como uma categoria homogênea, são evidentes as 

diferenças entre países, entre classes sociais, culturas e diferentes profissões, porém o que se 

observa na literatura aqui discutida, é que o processo de transição para aposentadoria é gerador 

de crises, destacando-se diversos fatores que interferem nesse processo, e diante de diferentes 

posicionamentos, observa-se na literatura uma unanimidade quanto à importância de Programas 

de Preparação para Aposentadoria. Considerando-se todos estes fatores apontados que 

interferem no processo de aposentadoria, e, que a relação que o trabalhador constrói com sua 

atividade, o sentido do trabalho para cada ser humano é diferenciado, podendo ser influenciado 

pela profissão, considera-se pertinente pensar nas especificidades do trabalho da enfermagem 

nesta transição.  

 

1.1.3 A Profissão de Enfermagem  

 

A Enfermagem tem em Florence Nightingale (1820-1910), o marco de sua origem 

moderna. Foi ela quem deu à Enfermagem os fundamentos e princípios técnicos e educacionais 

de um trabalho até então realizado pelas mães, por sacerdotes, religiosas e feiticeiros. Porém, 

somente a partir de 1950 houve um consenso na enfermagem da busca por conhecimento 

científico (Oliveira, Paula & Freitas, 2007). 
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A história da Enfermagem nos remete ao período medieval, com o desenvolvimento de 

uma prática leiga exercida por religiosas e mulheres que se dedicavam à assistência aos pobres 

e aos enfermos. O cuidado era centrado no fazer manual, predominando as ações de saúde 

caseiras e populares com uma forte conotação mística, induzidas pelos sentimentos de caridade 

cristã como paradigma para se alcançar a busca da salvação da alma (Vaz & Diaz 2013). 

Do final do século XIII ao início do século XVII as práticas de saúde se desenvolveram 

juntamente com os movimentos Renascentistas e da Reforma Protestante. As práticas de saúde 

até então exercidas por religiosos, passaram para as mãos dos leigos com a fundação das 

primeiras universidades. Entretanto a Enfermagem não acompanhou a retomada da ciência, o 

progresso social e intelectual da Renascença e a evolução das universidades. Esta continuou 

como uma atividade empírica e desarticulada nos hospitais religiosos, ainda mais desagregada 

depois da Reforma Protestante, quando as religiosas foram expulsas dos hospitais por adeptos 

do movimento e a assistência aos doentes passou a ser feita por mulheres de baixo nível moral 

e social que prestavam cuidados aos doentes em troca de baixa remuneração. A Enfermagem 

passou, assim, a ser vista como um trabalho manual, desvalorizado e exercido por uma categoria 

tida como inferior (Vaz & Diaz 2013). 

O movimento da construção da Enfermagem moderna não pode ser atribuído 

exclusivamente às ideias de Florence Nightingale, porém sua grande influência na reforma da 

Enfermagem é admitida, segundo Padilha e Mancia (2005), por todos os autores da história da 

Enfermagem, já que foi ela quem: 

Proporcionou o significado aos silêncios que haviam na prática de enfermagem, através 

da Escola e de tudo que escreveu sobre a forma de cuidar do outro, que até então era 

envolto em regulamentos e correspondências internas, executadas apenas por aquelas 

que faziam parte das associações específicas, na maioria das vezes religiosas, com 
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espírito vocacional de servir o outro por amor a Deus e não com o espírito e o desejo de 

construir uma profissão (p. 726). 

O surgimento da profissão de Enfermagem na Inglaterra se dá paralelo às 

transformações no ambiente hospitalar, quando se estabelece um vínculo entre os saberes 

médico e de enfermagem, sendo a Enfermagem subordinada ao saber médico, onde as irmãs de 

caridade asseguram “o poder silencioso do cuidar e do domínio do ambiente e das chaves” 

(Padilha, & Mancia, 2005, p. 726). Tal configuração de espaços no ambiente hospitalar 

fundamentou as bases para a prática de Enfermagem, o que exige reflexões acerca da construção 

dos ideários da Enfermagem, que tem influenciado a formação de profissionais priorizando 

ideais como fraternidade e altruísmo. 

A Enfermagem como prática profissional, foi institucionalizada no Brasil na década de 

1920 a partir da inauguração da Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde 

Pública, em 1923, baseada na adaptação americana do modelo nightingaleano. Seu objetivo 

inicial era o de formar profissionais Enfermeiras para atuar na Saúde Pública como agentes de 

educação em saúde, quando o Estado instituiu as primeiras políticas de saúde direcionadas para 

o controle das endemias e epidemias que ameaçavam a sociedade. A Escola de Enfermagem 

Anna Nery foi uma escola exclusivamente feminina, o que contribuiu para que as escolas de 

Enfermagem criadas no Brasil seguindo o seu padrão, permanecessem voltadas para a 

profissionalização de mulheres. Assim, o desenvolvimento da Enfermagem no Brasil sempre 

esteve relacionado à condição da mulher em nossa sociedade (Vaz & Dias, 2013). A 

Enfermagem deixou de ser uma profissão exclusivamente feminina, porém ainda é 

predominantemente feminina. 

Como profissão exercida majoritariamente por mulheres, a Enfermagem carrega o 

estigma do trabalho feminino de cuidar (Araújo, 2002). O trabalho de Enfermagem tem sido 

objeto de investigação, principalmente nas últimas décadas, o que tem possibilitado um melhor 
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entendimento da problemática enfrentada na profissão. Entretanto, poucos estudos têm sido 

dirigidos à compreensão da interioridade ligada aos sentimentos e à subjetividade advinda do 

contato do trabalhador com o cuidar (Shimizu & Ciampione, 1999). A constituição histórica da 

profissão feminina faz com que as atividades realizadas no espaço público se confundam com 

as exercidas no mundo privado, tais como: alimentar, lavar, limpar. “Habita o imaginário 

erudito e popular da cultura patriarcal a ideia de que existe uma associação entre ocupação e 

gênero que liga a sexualidade biológica com algumas atividades humanas” (p 38). Tal 

associação interfere na imagem da profissão, o que lhe confere menor prestígio profissional, ou 

seja, é uma categoria da saúde que recebe menores salários, representações de uma atividade 

pouco qualificada, que apenas ajuda as atividades principais. O fundamento social desta 

desvalorização está na ideia de que se trata de uma atividade “naturalmente” fácil de realizar 

para as mulheres que as exercem (Araújo, Busnardo, Marchiori, Lima, & Endlich, 2002). 

Muitas transformações ocorreram nos processos de cuidado e no trabalho da Enfermagem, 

porém alguns estigmas permanecem mesmo depois de desaparecidas as condições históricas 

que o criaram. 

Com a Revolução Industrial e o desenvolvimento tecnológico da sociedade, a área de 

saúde também fez parte desse processo de inclusão de novas tecnologias. As ciências aplicadas 

também passam a fazer uso de máquinas e equipamentos que substituíram e/ou minimizaram a 

necessidade da força humana física. A valorização da ciência em detrimento do homem e de 

seus valores veio junto com o processo de industrialização. Foram introduzidos também na área 

de saúde, aparelhos modernos e sofisticados que trouxeram muitos benefícios e rapidez na luta 

contra as doenças. A tecnologia criada pelo homem e a seu serviço, em muito contribui para a 

solução de problemas, antes insolúveis. Pode também reverter em melhores condições de vida 

e saúde para o paciente, porém, alguns aspectos com relação ao emprego das tecnologias 

merecem atenção. A segurança, sua eficácia, a questão ética, o impacto social e a forma 
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humanizada como são utilizadas as tecnologias precisam ser consideradas (Barra, Nascimento, 

Martins, Albuquerque & Erdmann, 2006).  

Seguindo esse raciocínio, Silva e Figueiredo (2010), apontam como um dos principais 

desafios da profissão para o século XXI, a reconstrução de uma nova ética, a bioética do cuidar, 

que deve fazer parte de todo o processo de atuação, nas diversas áreas do cuidado no campo da 

saúde. Nessa nova postura muda o foco da essência do cuidado, que está centrado na alta 

tecnologia, para a natureza das relações humanas, sendo as tecnologias aliadas no cuidado, 

porém a atenção central precisa estar voltada para a pessoa humana, na sua totalidade, e não 

apenas focada na sua doença, superando assim o reducionismo cartesiano, que ignora o ser 

humano como uma totalidade emocional, social, histórica e espiritual. A construção do 

conhecimento na enfermagem está voltada para a construção do seu próprio saber científico, 

que seja reconhecido socialmente, convergindo para o bem-estar do paciente, e legitimada com 

epistemologia própria, metodologias e autonomia, visando superar a histórica relação 

subalterna. 

A Enfermagem vem sem dúvida aprimorando seu conhecimento e buscando o 

reconhecimento da profissão como ciência do cuidado, tendo o desafio de aprofundar a 

investigação científica, como condição para maior autonomia e melhoria da assistência 

prestada. A adoção do conhecimento sistematizado através de Teorias da Enfermagem 

possibilitam a reflexão e o domínio dos processos de trabalho, remetendo a novos modos de 

fazer a profissão, com maior visibilidade, valorização e fortalecimento do cuidado (Soares, 

Vieira, Souza, Silva & Rodrigues, 2014). Em estudo do perfil dos gerentes de Enfermagem dos 

hospitais acreditados no Brasil, Furukawa e Cunha (2011) alertam para a necessidade do 

desenvolvimento de competências gerenciais do Enfermeiro que sejam compatíveis com as 

exigências do mercado de trabalho, visando elevar a qualidade dos serviços.  Salientam a 

importância de integração com outros processos de gestão de pessoas. 
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Ao analisar as implicações da gestão do cuidado para o trabalho de Enfermagem em 

países latino-americanos Ceballos-Vásquez, Jara-Rojas, Stiepovich-Bertoni, Aguilera-Rojas e 

Vílchez-Barboza (2015), concluem que os esforços coletivos da Enfermagem na América 

Latina, tem conseguido alguns avanços na obtenção de marcos regulatórios mais claros e 

específicos, que conferem às Enfermeiras maior autonomia e melhor desempenho das 

atividades, havendo ainda muito para avançar. Salientam a importância da comunicação clara 

entre a equipe para uma melhor gestão do trabalho. 

Segundo dados (citados por Shacklock. & Brunetto, 2012) da Austrália - ABS 2005 -  

27% dos profissionais formados em enfermagem não trabalham como Enfermeiros, dados do 

Canadian Nurses Association de 2009 apontam para 2022 uma provável escassez de 60.000 

Enfermeiros no país e, dados da American Nurses Association de 2009 indicam que apenas 

80% das pessoas formadas em Enfermagem atuam como tal. Motivadas por estas informações, 

e outras que sugerem a atual escassez de Enfermagem nos países desenvolvidos, Shacklock e 

Brunetto (2012) realizaram um estudo na Austrália com 900 Enfermeiros que atuam na área, 

com o objetivo de examinar as intenções destes para continuar na profissão e investigar se há 

diferenças geracionais nessas intenções. Relatam a escassez crítica de Enfermeiros treinados 

para atuar na Austrália, e objetivam dar argumentos convincentes para a alteração das políticas 

de gestão de saúde com intervenções específicas visando prolongar a vida ativa dos Enfermeiros 

na profissão.  

Para Shacklock. & Brunetto (2012) os Enfermeiros percebem o significado e 

importância de seu trabalho, porém os gestores de políticas e de processos de cuidados e 

educadores em saúde precisam garantir o apoio suficiente para que permaneçam em sua 

atividade. Os governos precisam de seriedade na tentativa de aumentar a retenção de 

enfermeiros em hospitais reduzindo sua escassez em todo o mundo. As autoras indicam a 

necessidade de mais pesquisas nesta área, porém em seus achados emerge a forte ligação dos 
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Enfermeiros ao trabalho, sendo o significado do seu trabalho um fator chave na influência de 

suas intenções quanto a permanecer na área. Apontam seis variáveis encontradas que 

combinadas, influenciam na intenção da permanência na atividade: “conflito trabalho-família, 

percepções de autonomia, o apego ao trabalho, importância individual do trabalho, 

relacionamento supervisor-subordinado e relações interpessoais no trabalho” (p.36). O apego 

ao trabalho foi a única variável comum em todas as gerações. Sugerem aos gerentes basear-se 

nestes fundamentos para influenciar positivamente no significado do trabalho para Enfermeiros. 

Mesmo diante dos avanços científicos, a Enfermagem ainda convive com a pouca 

valorização social e a baixa remuneração e, muitos profissionais da Enfermagem mantem dois 

ou mais empregos. A rotina da vida e do trabalho se misturam e o trabalho mais do que fazer 

parte, ocupa lugar de destaque nas vidas desses trabalhadores. É por meio do trabalho que 

participam da sociedade e criam laços afetivos. Em contrapartida, existem também relatos de 

insatisfação, relacionados, principalmente, com a organização do trabalho. Em estudo sobre o 

impacto que os processos e a organização do trabalho têm na vida e no envelhecimento dos 

trabalhadores e trabalhadoras da área de Enfermagem, Rodrigues e Brêtas (2015) visam 

também compreender os significados que os profissionais de Enfermagem atribuem ao próprio 

processo de envelhecimento no mercado de trabalho e as implicações na saúde individual e 

familiar. Quanto às influências decorrentes da exposição às cargas de trabalho, identificam que: 

[...] as cargas de materialidade externa (cargas físicas, químicas, biológicas e mecânicas) 

geram impactos à saúde da equipe de enfermagem. Mas a exposição às cargas de 

materialidade interna (cargas fisiológicas e psíquicas) foram as mais referidas pelos 

trabalhadores. Quanto às cargas fisiológicas, as maiores queixas referiram-se aos 

esforços físicos e posições incômodas para a prestação do cuidado e sobrecarga de 

atividades (horas extraordinárias, dupla ou tripla jornada de trabalho). Quanto às cargas 
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psíquicas, foram relatadas a forma de organização e divisão do trabalho e as relações de 

poder estabelecidas como geradoras de estresse (p. 356). 

Quanto às condições de trabalho observadas nos sujeitos do estudo, as autoras observam 

que são as mesmas condições enfrentadas pelos profissionais de Enfermagem e que são 

amplamente discutidas na literatura, como “falta de pessoal, falta de material, ambientes e 

equipamentos insuficientes ou inadequados, chefia controladora, falta de autonomia na tomada 

de decisões, falta de valorização do trabalho e de reconhecimento social” (Rodrigues & Brêtas, 

2015, p. 356). Condições estas que afetam tanto o trabalhador quanto os usuários dos serviços. 

Os autores anteriormente citados observam ainda relações sociais/afetivas satisfatórias 

no ambiente de trabalho e relações hierárquicas/profissionais conflituosas, falta de participação 

nas decisões, administração vertical, ausência de valorização do trabalhador como sujeito de 

interação com o processo de trabalho. Com relação à hierarquia e à disciplina apontam a 

importância de reflexões quanto ao assédio moral nas instituições, onde pessoas 

hierarquicamente superiores utilizam seu poder para gerar medo e coagir as pessoas. À medida 

que os trabalhadores vão adoecendo ou envelhecendo, são transferidos para setores e/ou 

atividades com menor complexidade, porém, além de já terem a saúde comprometida por anos 

de trabalho desgastante e estressante, essa mudança pode gerar sensação de desvalorização do 

trabalho. Diante dos achados, as autoras chamam a atenção para pensar o modo como o trabalho 

de enfermagem vem contribuindo para o adoecimento dos profissionais, impedindo sua 

permanência em unidades de maior complexidade até o fim de sua carreira (Rodrigues & 

Brêtas, 2015).  

Nesse aspecto é fundamental uma grande sensibilidade com relação aos profissionais 

aposentados ou em fase de aposentadoria, pois se em geral sua saúde está  fragilizada, exigindo 

cargas de trabalho mais leves, por outro lado qualquer mudança precisa ser decidida com a 

participação desse profissional, respeitando suas habilidades, no sentido de evitar que se sinta 
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inútil ou improdutivo, gerando um maior peso a sentimentos já presentes na profissão como a 

falta de reconhecimento e visibilidade do trabalho. 

Em pesquisa com o objetivo de analisar a associação do estresse no trabalho com a auto 

avaliação da saúde em profissionais de Enfermagem de hospitais públicos, Theme Filha, Costa, 

e Guilam, (2013) concluem que a baixa demanda e o baixo controle sobre o trabalho, são fatores 

desestimulantes e aumentam a insatisfação profissional. Sugerem que as instituições adotem 

formas de gerenciamento e política de planejamento estimulando a participação dos 

profissionais nas decisões, visando assim reduzir o estresse no trabalho. Consideram os fatores 

relacionados ao ambiente de trabalho como potencialmente produtores de estresse.  Tal achado 

também se observa em pesquisa realizada em hospital no México para avaliar a conduta dos 

profissionais de Enfermagem frente à esposição a estressores laborais, por Viejo e Gonzalez 

(2013) onte apontam como principais estressores: a rotatividade de turnos, jornadas de trabalho 

longas, a quantidade e o tipo de assistência prestada, falta de motivação e de participão no 

planejamento do trabalho.  

Bustillo-Guzmán, Rojas-Meriño, Sánchez-Camacho, Sánchez-Puello, Montalvo-Prieto 

e Rojas-López (2015) em diagnóstico de risco psicossocial realizado em serviço de urgência de 

um Hospital Universitário de Cartagena, também encontraram como principal fator de risco 

apontado, questões associados a gestão de pessoal, considerada inadequada, seguida da 

organização do tempo de trabalho, considerado insuficiente para a realização das atividades 

diárias. Foram apontados ainda como fatores de risco psicossocial questões como falta de 

intervalo ou descanso regulamentado durante a jornada, falta de descanso em finais de semana, 

rotatividade de turnos, trabalho noturno e jornadas prolongadas.  

Beukes e Botha (2013) em pesquisa realizada na África do Sul, onde investigam a 

relação entre comprometimento organizacional, engajamento e significado do trabalho em 

equipes de enfermagem em vários hospitais, observam um impacto negativo na sustentabilidade 
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da profissão, exercido pela sobrecarga de trabalho, falta de recursos, limitação das 

oportunidades de desenvolvimento e promoção. Encontram níveis de engajamento e 

compromisso com a organização mais elevados entre os profissionais que atribuem ao trabalho 

o sentido de uma vocação ou um chamado. 

A falta de autonomia e de participação nos processos decisórios do cuidado, interferem 

negativamente no reconhecimento e visibilidade da categoria. Baggio e Erdmann (2010) 

também concluem que os profissionais da Enfermagem se sentem invisíveis como categoria 

profissional. Percebem-se, como ser humano e profissional, tanto na esfera pública quanto 

privada, porém sentem-se invisíveis e desvalorizados na percepção do outro como agentes de 

cuidado. Observam ainda que as categorias da Enfermagem não são diferenciadas e conhecidas 

pelos clientes, sendo todos os profissionais considerados como Enfermeiros. Observam um 

sentido de valorização, que vem do sentir-se útil no cuidado do outro, ficando latente um 

sentimento contraditório e ambíguo quanto à valorização da profissão.  

Baggio e Erddmann (2010) percebem o profissional como responsável pela formação 

da sua identidade, da imagem, da representação, da valorização e do 

conhecimento/reconhecimento, bem como da visibilidade da sua profissão. Reforçam a 

necessidade de a profissão ter maior visibilidade e representatividade perante a sociedade, 

cabendo aos profissionais o ato de educar e difundir o conhecimento de suas ações e sua 

importância para o outro. Enfatizam que a complexidade da profissão é ainda um desafio para 

a reflexão, gerando questionamentos e inquietação que devem ser enfrentados dialogicamente. 

O diálogo é fundamental no interior da profissão mas também com profissionais de outras áreas 

ligadas ao cuidado em saúde.  

Oliveira (2012) ao descrever a importância da interdisciplinaridade no processo de 

cuidar em saúde, enfatiza que a sua construção no trabalho em equipe, depende do grau de 

cooperação e comunicação entre as equipes. A interdisciplinaridade pressupõe a integração 
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entre disciplinas de diversas áreas de formação. Nos processos de cuidar em saúde, a 

multidisciplinaridade é inevitável, pois existe a necessidade de profissionais de diversas áreas 

do conhecimento, que atuam conjuntamente, porém, muitas vezes preservam a independência 

Na interdisciplinaridade cada disciplina aproxima-se da outra, havendo uma interação, onde 

ambas tem a ganhar.  A autora salienta a importância das disciplinas, das especialidades, porém 

enfatiza que cada profissional precisa reconhecer o caráter limitado da sua própria disciplina e 

estar aberto para conhecer e interagir com outras especialidades. Destaca ainda a necessidade 

de superação de obstáculos epistemológicos, institucionais, psicossociológicos e culturais que 

dificultam a abertura para novas formas de fazer ciência, para que a interdisciplinaridade possa 

acontecer. Cita exemplos de superação, como currículos de graduação que adotam a perspectiva 

interdisciplinar, ou currículos integrados e ações do próprio Ministério da Saúde como 

estratégias para induzir a formação interprofissional.   

Em estudo que investigou os papéis dos Enfermeiros e as suas perspectivas com relação 

aos fatores que influenciam o trabalho interdisciplinar e sua configuração no cuidado primário 

canadense, Al Sayah, Szafran, Robertson, Bell e Williams (2014) destacam que os Enfermeiros 

desempenham um papel chave no cuidado interdisciplinar, principalmente na atenção primária, 

e na gestão de doenças crônicas, onde seu trabalho é focado basicamente na gestão de casos. 

Concluem que há pouca orientação e despreparo dos Enfermeiros na sua atuação e falta de 

precisão dos papéis do Enfermeiro no interior da equipe interdisciplinar de atenção primária, 

além de falta de comunicação entre os membros. E enfatizam que para melhorar a gestão de 

doenças crônicas e o atendimento desses é necessário a incorporação de estratégias que 

assegurem uma preparação mais eficaz desses Enfermeiros para uma melhor atuação em equipe 

interdisciplinar. 

Cardoso e Hennington (2011) evidenciam a necessidade de construção de projetos 

intelectuais, que guiem as práticas de saúde, direcionados à integralidade e à humanização, com 
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“ações integradas e resolutivas e que deem conta das dimensões biológicas, subjetivas e 

socioculturais no processo saúde-doença-cuidado” (p.107). Chamam a atenção ainda quanto à 

importância de: 

Construir formas de trabalhar em equipe orientadas por uma racionalidade diversa da 

hegemônica na assistência e que caminhem na direção da humanização enseja ainda que 

o modelo de gestão seja repensado com o objetivo de fomentar espaços de gestão 

colegiada no dia a dia dos serviços, aumentando a comunicação e o grau de 

transversalização entre sujeitos, em que cada um possa ser e se sinta protagonista, 

respeitado e valorizado em relação ao seu saber e fazer e, ao mesmo tempo, se 

responsabilize pelos rumos da atenção prestada. Um modo de fazer gestão em que 

possam ser discutidos os problemas, construídos consensos e pactuadas decisões de 

forma coletiva e democrática, para que as relações interprofissionais sejam também 

mais democráticas e voltadas para o bem comum (p.107). 

Os sujeitos-trabalhadores são os próprios agentes de transformação e precisam avaliar 

suas escolhas quanto ao tipo de relações interprofissionais que desejam construir. O diálogo 

inclui necessariamente o outro, e esse outro pode ser da mesma profissão e também de outras 

profissões que atuam na saúde. A interdisciplinaridade precisa ser exercitada no cuidado para 

que o ser cuidado possa ser contemplado em sua totalidade, ser compreendido como um 

indivíduo que tem uma história, uma subjetividade e convive em uma comunidade, assim como 

todos os profissionais que atuam no serviço de saúde.  Esses profissionais obrigatoriamente 

convivem em um mesmo ambiente, porém nem sempre dialogam. Muitas vezes as relações se 

restringem a núcleos por profissão, ou até por categorias da mesma profissão, quando uma 

maior interação e relações dialógicas dentro do ambiente poderiam contribuir em muito para 

todas os profissionais e para melhorar o cuidado. Porém é preciso cautela ao responsabilizar 
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totalmente os profissionais de Enfermagem pela auto imagem da profissão, uma vez que sabe-

se que muitos trabalham em condições extremamente precárias, com cargas de trabalho 

intensas. Compreende-se a subjetividade do profissional, sua capacidade de tomar decisões e 

interferir no seu meio, porém precisam ser consideradas as condições sociais e históricas em 

que o sujeito está inserido.  Tendo como linha condutora a concepção do ser humano em suas 

relações, tanto no ambiente de trabalho, quanto na família e na sociedade, a próxima seção traz 

uma discussão de significado e sentido de comunidade.  
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1.2 Significado e Sentido de Comunidade 

 

1.2.1 Significado de Comunidade 

 

A discussão acerca do significado de comunidade tem enfoque no ser humano que se 

relaciona com outros e tem uma subjetividade que vai sendo tecida nas relações construídas no 

mundo vivido.   O conceito de comunidade na visão de Guareschi (2010), vai além da dimensão 

organizacional e burocrática, mas inclui a presença de sentimentos e afetos. Propõe à psicologia 

social comunitária uma percepção do ser humano, não como indivíduo, como único, singular, 

separado de tudo, suficiente em si mesmo, concepção assumida pela filosofia liberal e adotada 

na modernidade.  Ser humano este consagrado por Descartes em sua afirmação “penso, logo 

existo”. Propõe também uma visão diferente do ser como “peça de uma máquina” (p. 17), ou 

como “parte de um todo” (p.17) em que o ser humano é visto como parte secundária da 

instituição, do Estado, da organização burocrática, visão presente na concepção totalitária em 

regimes como Fascismo, Nazismo, e Stalinismo, onde o ser humano é sujeito à burocracia do 

sistema.  

A compreensão de ser humano proposta por Guareschi (2010) é como relação, em que 

a pessoa inclui em si o outro, sem perder sua singularidade, mas ela é feita pelos outros, pelas 

relações que ela estabelece. Ser humano como singular, como um, mas que não pode ser sem 

outros. Se, “por um lado ele é singular, por outro seu ser, sua subjetividade é constituída pelos 

outros, é resultado dos milhões de relações que estabelece na vida” (p 17). 

Esse enfoque proposto por Guareschi (2010) implica em pensar, não um social reificado, 

coisificado, mas: 

Nessa dimensão não existe nem o indivíduo isolado, nem o grupo máquina, fechado: há 

relações que compõem o grupo. Tanto as pessoas, numa comunidade assim entendida e 
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assumida, como a própria comunidade, são incompreensíveis umas sem as outras. O ser 

humano se realiza em comunidade e uma comunidade é sempre uma comunidade de 

seres humanos=relação (p. 20). 

Duarte (2011) nos mostra a importância de “compreender a complexa natureza do 

vínculo ou relação que os homens compartilham entre si e, sem o qual, nenhuma política 

poderia ser” (p27). Tal compreensão é fundamental para o pensamento de comunidade. Ao 

analisar o pensamento de comunidade em Arendt, Duarte chama a uma reflexão de comunidade 

política, atenta “aos laços, vínculos ou teias de relações que se formam entre agentes que se 

engajam politicamente em torno de alguma causa comum no interior das modernas 

democracias” (p 29). A construção dessas novas formas de vida, desses novos espaços se dá 

através de seus atos e palavras. Considera-se assim importante a construção, junto com os 

agentes, de espaços ou momentos que propiciem a troca de experiências, a comunicação, onde 

suas ansiedades possam ser verbalizadas e ressignificadas. 

Ao pensar em transformação social não se pode pensar em indivíduos isolados, sem 

mediação com a sociedade e suas contradições. É necessário analisar as crises não como 

dificuldades de adaptação individual, mas como crises sistêmicas (Lima, 2010).  E se as crises 

são sistêmicas e não meros desajustes individuais, é de forma sistêmica que elas precisam ser 

enfrentadas. Os sujeitos são participantes na construção da sociedade e da sua subjetividade. 

Participando de alguma comunidade sentem-se mais fortalecidos e com maior poder de 

articulação e enfrentamento das dificuldades. Nesta perspectiva, o ambiente de trabalho pode 

ser um local de interação, de construção de laços sólidos, onde se desenvolve o sentimento de 

pertencimento. 

Busca-se compreender a complexidade de permanecer trabalhando como uma decisão, 

mas também como inerente aos processos de trabalho e de valorização das pessoas. O trabalho 

permite ao homem expressar-se e identificar-se em relação ao que é e ao que deseja ser. A 
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atividade profissional possibilita concretização de projetos e sonhos. Através do trabalho o 

homem se produz e, ao mesmo tempo, modifica o outro, ou seja, é uma relação dinâmica, 

portanto, o mundo atual, tal qual o concebemos hoje, é o resultado da ação do homem (Bruns 

& Abreu, 1997). Porém não um homem isolado, mas que traz consigo uma história e milhares 

de outros homens, que através do trabalho se sente pertencendo a um grupo. 

A vida e a política democrática é um espaço onde está presente a pluralidade de sujeitos 

que agem e falam entre si, e o manter-se juntos significa tecer uma teia de relações simbólicas, 

afetivas, econômicas e políticas sempre em transformação (Bastos, 2011), destacando ainda 

que: 

A noção arendtiana de pluralidade é central, sobretudo, para pensarmos a vida política 

em sentido democrático-radical, isto é, entendendo-se a democracia não apenas como 

regime político dotado de certo aparato jurídico e institucional mínimo, mas a partir do 

efetivo exercício da cidadania em atos e palavras dos cidadãos (p 31). 

Ao analisar o pensamento de Arendt sobre a política democrática, Duarte (2011) nos 

sugere ir além do sistema representativo e partidário. Convida-nos a “voltar a atenção para 

novas formas políticas de associação, menos centralizadas e cristalizadas, mais autônomas e 

flexíveis, menos disciplinadas e, portanto, mais criativas e ousadas, capazes de fazer proliferar 

diferentes estratégias de atuação no confronto de novos e velhos dilemas políticos” (Duarte 

2011, p 34). 

A comunidade representa um ambiente destinado para a interação entre indivíduos e a 

formação de grupos. De acordo com Guareschi (2007), os grupos se constituem a partir de um 

sistema de relações, que podem ser modificadas diante das transformações sociais e da 

participação de novos integrantes. A Psicologia Comunitária integra estas concepções 

(Azevedo, 2009) e sustenta a necessidade de contextualizar a comunidade em sua história, 
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evolução e cultura, bem como entender a interdependência entre os diferentes sistemas, “as 

ideologia e políticas públicas, as organizações e assumir o compromisso profissional na 

intervenção comunitária para o fortalecimento e a construção de redes de apoio que possam 

produzir trocas sociais para a melhoria da qualidade de vida de todos” (Sarriera, 2011 p141). 

Além do conhecimento da estrutura e organização das comunidades, é fundamental 

compreender a significação elaborada pelos sujeitos acerca da convivência em comunidade. O 

sentido de comunidade diferencia-se de uma comunidade para outra e diferencia-se entre 

sujeitos de uma mesma comunidade. Considerando-se a importância de compreender o Sentido 

de Comunidade para os sujeitos em seu contexto histórico-cultural, a seção seguinte traz uma 

discussão sobre o tema.  

 

1.2.2 Sentido de Comunidade 

 

O tema comunidade e principalmente o sentido de Comunidade tem despertado o 

interesse de profissionais da Psicologia Comunitária, principalmente os que atuam na 

intervenção social. Embora enfatizando a ambiguidade do conceito de comunidade Mannarini 

& Fedi (2009), admitem que ela expressa o sentimento de estar juntos. Para Imaya Jariego  

(2007) e Marante (2010) se refere ao respeito, aos vínculos de confiança e de reciprocidade, 

que pode se dar em uma comunidade de vizinhos, ou em uma comunidade relacional, como 

associações, clube, sindicato. Uma definição mais aceita de sentido psicológico de comunidade 

é (Sarason, 1974, citado por Imaya Jariego 2007; Mannarini, e Fedi, 2009; Marante, 2010) 

considerada como uma experiência subjetiva de pertencimento a uma coletividade maior, 

fazendo parte de uma rede de relações de apoio mútuo, em quem se pode confiar.  A valorização 

pessoal fundamenta-se na identificação com outras pessoas, o sentimento de interdependência 

e a vontade de mantê-la, sentimento de ajuda mútua, e o sentimento de fazer parte de uma 
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estrutura mais ampla, estável e confiável.  “A ideia de sentimento psicológico de comunidade, 

pressupõe uma noção de comunidade propriamente dita” (Mannarini & Fedi 2009, p. 4).  

Segundo Mannarini e Fedi (2009) o SOC (Sense of community) - Sentido de 

Comunidade, foi definida por Sarason, em 1974, como um sentimento de fazer parte de uma 

rede de relacionamentos e de apoio mútuo. Para os autores o modelo de SOC oferecido por 

McMillan e Chavis (1986) é mais claro e mais teórico, sendo composto por quatro dimensões: 

adesão, influência, integração e satisfação das necessidades e conexão emocional partilhada. 

Sendo este modelo utilizado ainda como ancoragem para a maioria dos estudos sobre SOC, a 

sua importância é atribuída à sua aplicação no planejamento e intervenção social.  Segundo 

Imaya Jariego (2007), o conhecimento acerca do sentido de comunidade, assim como o 

fortalecimento comunitário fornecem orientação quanto às estratégias de intervenção.  

O modelo de Sentido de Comunidade (SOC - Sense of community) de McMillan e 

Chavis (1986), foi utilizado por vários autores (Marante, 2010; Imaya Jariego, 2007; Mannarini 

e Fedi, 2009; Sonn, 2002). SOC é uma construção teórica fundamental para a psicologia 

comunitária e outras disciplinas. Sentido de comunidade refere-se ao fenômeno humano 

fundamental da experiência coletiva (Peterson, Speer & McMillan, 2008). 

Segundo McMillan e Chavis (1986), foi Gusfield, em 1975 quem realizou a distinção 

entre os principais usos do termo que define a noção de comunidade territorial ou geográfica, e 

a noção de comunidade relacional. A proposta de definição elaborada por McMillan e Chavis 

foi pensada em ambas as distinções e, conforme citados anteriormente, tem quatro elementos 

que devem ser identificados no estudo de comunidades. O primeiro elemento é a adesão, 

definida como um sentimento de pertença pessoal, de compartilhar sentimento. O segundo 

elemento é a influência recíproca, traduzida por um sentimento de fazer a diferença para um 

grupo e ser influenciado por ele. O terceiro elemento é reforço: integração e realização das 

necessidades e o último elemento refere-se às emoções compartilhadas, conexão emocional e 
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a convicção de compartilhar histórias e experiências. Para os autores, a clara compreensão do 

sentido de comunidade pode fornecer base para o desenvolvimento de programas de 

fortalecimento e continuidade das comunidades. Destacam o sentido de comunidade como uma 

força poderosa, e que por si, não é nem bom e nem mau, dependendo dos objetivos que unem 

os membros. Consideram portanto essencial uma análise crítica da comunidade e manifestam 

o desejo de contribuir de alguma forma para o fortalecimento do tecido social e o 

desenvolvimento do sentido de comunidade. Mas que esse sentimento ou sentido de 

comunidade seja baseado na esperança e na tolerância, ao invés do medo ódio e rigidez, e que 

seja uma ferramenta usada para promover a compreensão e a cooperação, que sejam livres e 

abertas. 

Os achados de Mannarini e Fedi (2009) quanto ao discurso dos participantes de um 

estudo sobre o significado e sentido de comunidade, foi que a experiência de comunidade não 

apresentou diferenças importantes do significado acadêmico de comunidade e a percepção de 

comunidade dos indivíduos está relacionada tanto ao sentido de comunidade quanto à 

participação civil e política. A comunidade é conceituada como uma entidade física tangível, 

mas principalmente como um universo de relações afetivas. Emergiram ainda fortes ligações 

físicas e sociais, funções simbólicas, representações e valores e função pragmática, que atende 

suas necessidades práticas. Observam que diferentes representações de comunidade emergem, 

dependendo do tipo de participação dos indivíduos envolvidos e da intensidade do SOC - Sense 

of community (Sentido de Comunidade). Consideram como uma das principais implicações de 

seu estudo a observação de um padrão complexo de relações ligados a participação e ao sentido 

de comunidade e a percepção de comunidade. Destacam como principais achados a observação 

da relação entre três variáveis: a imagem percebida da Comunidade pelas pessoas, a percepção 

associada a essa imagem - Sentido de Comunidade e o comportamento de participação ou não. 

Sugerem ainda que nem todos os indivíduos que tem uma participação ativa na comunidade 
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tem altos níveis de sentido de comunidade, pois encontraram ativismo político associado a 

baixo sentido de comunidade,  enfatizando que a relação entre SOC e participação é mais 

complexa do que se tem considerado, e que a diferenciação entre cidadãos ativos e inativos (na 

comunidade) é mais que sua SOC, mas todo o quadro subjacente a sua representação de 

comunidade. Destacam assim o valor das investigações qualitativas da comunidade e SOC e a 

possibilidade de aproximação dessas construções com as narrativas culturalmente situadas. 

Para Imaya Jariego (2007, p. 17), “o sentido de comunidade e de responsabilidade cívica 

é o ponto de partida para que uma provocação externa inicie um processo de participação.” Para 

o autor algum evento crítico pode ser o detonador da participação, porém considera necessário 

que exista um certo sentido de envolvimento com o entorno. Considera que a participação é 

motivada e mantida pela presença de organizações comunitárias e também pela potenciação 

psicológica gerada neste processo e cita ainda o otimismo e o compromisso moral como 

reforços para manutenção da comunidade.  O autor percebe o sentido de comunidade como um 

catalizador da participação comunitária, e esta, por sua vez, pode promover a potenciação 

psicológica.  

A comunidade territorial ou por vizinhança pode acontecer, segundo Dunham (1986) 

pela facilidade da proximidade geográfica ou por ligações históricas a um local. Para o autor 

vários trabalhos tem focado em dois importantes problemas. O primeiro questiona quais as 

características para descrever o sentido de comunidade. O segundo problema diz respeito às 

condições que possibilitem emergir a comunidade e quais elementos a destruiriam. O autor 

destaca três fatores reconhecidos sobre comunidade.  Primeiro, a noção de comunidade 

relacionada a lugar. Em segundo lugar, cita três fatores que contribuíram para mudar a ideia de 

comunidade geograficamente limitada, como a revolução industrial, o desenvolvimento 

científico e melhoria e agilidade da comunicação por satélite. Em terceiro lugar, cita a 

urbanização mundial dos últimos dois séculos.  
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Um aspecto essencial a considerar na abordagem de comunidades é que as comunidades 

são diferentes e o sentido de comunidade é diferente para cada pessoa, as linguagens utilizadas 

são diferenciadas, desenvolvendo diferentes pertenças. Outro aspecto a considerar é que a 

humanidade não é estável e as pessoas ocupam diferentes papéis dependendo do contexto. Cada 

pessoa tem diferentes necessidades, diferentes graus de identificação e de envolvimento. Uma 

pessoa pode pertencer simultaneamente a uma comunidade geográfica e comunidade relacional, 

contanto que satisfaça suas necessidades ou seus objetivos. Existem diferentes formas de 

pertenças e diferentes experiências de viver em comunidades, e associados a elas diferentes 

sentidos psicológicos de comunidade (Marante, 2010). 

Sentido de comunidade refere-se ao sentimento pessoal que cada um tem de pertencer a 

uma coletividade. Há um eu e um você que diferencia-se da coletividade, porém há um 

sentimento de nós, de pertencer a uma mesma coletividade. Os autores chamam a atenção para 

a ênfase que se dá ao individualismo na sociedade americana, e argumentam que por trás deste 

individualismo não há um desejo de ser deixado sozinho, mas um desejo de liberdade pessoal 

e auto-expressão. Há uma força motriz que impulsiona as pessoas a buscarem outros 

semelhantes para compartilhar o sentido de individualismo (Newbrough &. Chavis, 1986). 

Marante, (2010) fundamenta sua pesquisa na Teoria de Sentido de Comunidade de 

McMillan e Chavis (1986) porém utiliza-se de uma primeira versão da Escala Breve de Sentido 

de Comunidade (EBSC) de Peterson, Speer e McMillan (2008), que segundo a autora foi 

adaptada para a população portuguesa, para dar suporte ao estudo de comunidades geográficas. 

A autora observa que a Importância da Comunidade pode ter um efeito renovador do Sentido 

de Comunidade influenciando no envolvimento e no grau de investimento na comunidade. Seus 

achados indicam que o significado que a comunidade tem para uma pessoa, representa maior 

importância do que a garantia da satisfação das necessidades no seu seio. Considerando os 

diferentes papéis que cada pessoa desempenha interferindo-se concomitantemente, integrar 
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uma comunidade é um desses possíveis papéis. Cada comunidade e cada pessoa irão referir-se 

ao significado de comunidade de maneiras diferentes, fazendo uso de diferentes linguagens. 

Assim como é mutável a condição humana e os diferentes papéis que as pessoas desempenham, 

também serão diferentes as exigências de investimento, de necessidades, identificação e 

envolvimento. 

Marante (2010) destaca a relação entre participação e sentido de comunidade, 

considerando a promoção do “engagement” como canal para o “empowerment” e maior 

coparticipação e comunhão do tecido social, e afirma ainda que: 

O que procurámos enfatizar atrás da reflexão sobre a relação entre a Importância da 

Comunidade e o Envolvimento, enquanto um sistema de propósitos que configuram a 

atractividade de um contexto e que potenciam a renovação do Sentido de Comunidade, 

é exactamente a capacidade que as pessoas conseguem ter para, definindo (com outros) 

e perseguindo os seus valores, propósitos e necessidades, modificar um clima menos 

favorável (p. 49). 

Ou seja, diante de circunstâncias desfavoráveis e de acordo com seus propósitos, as 

pessoas direcionam suas vidas e definem oportunidades de mudanças e reconstrução das 

circunstâncias, possibilitando a recriação do sentido de comunidade. 

Sonn, (2002) estudou uma comunidade relacional de sul africanos que vivem na 

Austrália, investigando a maneira como o Sentido de Comunidade é transferido de um contexto 

cultural para outro, através de sistemas sociais de apoio. Os achados da sua pesquisa indicam 

que locais de apoio, como igrejas, redes de família alargada, clubes esportivos, ou qualquer 

contexto em que as pessoas possam participar, e compartilhar suas histórias, ocupam um papel 

importante de interação social e de transferência bem sucedida do sentido de comunidade de 

um contexto para outro. 
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 Os participantes relataram uma sensação de familiaridade na convivência com outros 

sul-africanos onde podem relembrar e compartilhar suas histórias, sentir-se informados sobre a 

África do Sul. A influência e controle entre as pessoas dentro do grupo, integração e satisfação 

das necessidades também foram relatados. Sentiram-se confortáveis uns com os outros, e 

compartilharam valores sobre a união da família.  O autor sugere que as redes sociais étnico-

cultural pode desempenhar um papel positivo na experiência da comunidade. Observou que 

socializar com o grupo interno não dificulta a socialização com a comunidade em geral, mas 

valorizara as redes biculturais que haviam estabelecido. Conclui que a conexão com o contexto 

sociocultural mais amplo é importante para a segurança e como oportunidade para o 

desenvolvimento da identidade social. As histórias e experiências compartilhadas, bem como 

um sentimento comum de tradições sugerem ser centrais para o sentido de comunidade. As 

referências do cotidiano de comunidade construída e suas significações, internalizados na 

África do Sul forneceram as bases para a estruturação de ambientes e eventos no contexto 

australiano. As suas histórias, tradições e sentimentos têm um significado emocional importante 

para a identificação e pertença no novo contexto (Sonn, 2002). 

A concepção da importância das histórias compartilhadas e do sentimento de pertença 

guiam a reflexão junto aos sujeitos da pesquisa. Buscou-se conhecer como desempenham seus 

papéis no interior da instituição e fora dela e qual o sentido desses papéis em suas vidas, quais 

vínculos foram e são construídos, quais os significados desses vínculos para a permanência no 

trabalho, mesmo tendo os requisitos para aposentadoria com salário integral. Buscou-se saber 

quais sistemas de relações podem estar envolvidos nesta decisão. Optou-se então por um 

método de pesquisa que fosse coerente com a visão de mundo e de ser humano discutida neste 

trabalho. O capítulo seguinte discute os fundamentos do método utilizado, a visão de ser 

humano e o instrumento de pesquisa e análise dos dados adotados. 
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2 PRESSUPOSTOS DO MÉTODO 

  

Todo o trabalho de pesquisa e análise dos dados realizou-se fundamentado na 

perspectiva histórico-cultural, utilizando-se principalmente a teoria de Vygotsky e sua 

abordagem materialista histórico dialética, e na teoria da subjetividade de González Rey. Para 

uma investigação das complexas formações emocionais e simbólicas, consideradas a base das 

produções humanas, Gonzáles Rey (2013) sugere a partir da obra de Vygostky, uma 

reconstrução da teoria da subjetividade, fundamentada na teoria histórico cultural e “inspirada 

na plasticidade ilimitada dos signos, dos símbolos e suas relações com as emoções” (p. 32). 

 Para Molon (2008), ao pensar em fazer pesquisa em Psicologia, baseada na abordagem 

histórico-cultural, é importante ter presente que existem relações complexas e indissociáveis 

entre sujeito e realidade. Cabe também pensar como o pesquisador vai se constituindo na 

trajetória da investigação. A análise das entrevistas se deu por intermédio de Núcleos de 

Significação, que nos permite uma maior apreensão dos sentidos e significados das falas dos 

sujeitos. O conhecimento dos aspectos da organização, do funcionamento do espaço social a 

ser estudado é de fundamental importância. Quanto ao número de sujeitos necessários para a 

pesquisa, Gonzalez Rey (2010), que vê o sujeito como uma unidade essencial no processo de 

construção da pesquisa, escreve: 

Em relação ao número de sujeitos necessários para a pesquisa, é preciso enfrentar uma 

questão sempre presente entre os pesquisadores: como podem ser significativas as 

conclusões de uma pesquisa desenvolvida mediante um estudo de caso? Elas são 

significativas, porque a pesquisa nesta perspectiva defende, como sua unidade de 

trabalho, a qualidade dos trechos de informação produzidos. A significação dos trechos 

de informação não é um processo arbitrário do pesquisador, mas sim um processo 
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relacionado às suas possibilidades de articulação quanto ao modelo teórico em 

construção, o que inaugura uma maneira diferente de definir a legitimidade da 

informação (p. 112). 

González Rey (2010) associa a legitimidade do conhecimento “ao desenvolvimento 

progressivo das zonas de sentido em relação ao problema estudado e à forma com que as novas 

categorias se articulam para aumentar a capacidade heurística do modelo diante dos desafios 

que aparecem na pesquisa” (p. 112). É portanto o próprio processo de desenvolvimento da 

pesquisa, com a abertura de novas zonas de sentido, que vai conferindo sua legitimidade, 

ampliando a significação do modelo em construção. Modelo este considerado pelo autor como 

“inseparável de uma posição ativa e produtiva do pesquisador” (p.119), sendo este também 

sujeito da pesquisa devendo superar a imagem de coletor de dados, sendo reflexivo e 

articulando aspectos da informação em uma construção teórica, dinâmica entre o dado empírico 

e a produção intelectual, constituindo assim significações produzidas e não evidentes nos dados. 

 

2.1 A Visão de Sujeito na Perspectiva Histórico-cultural 

 

González Rey (2005) não vê possibilidade de mudança social sem a participação de 

sujeitos com consciência crítica e capacidade de reflexibilidade, que gerem novos sentidos, 

contribuindo assim para transformações nos espaços de subjetividade social onde atuam. Esta 

é a compreensão do sujeito da teoria histórico-cultural da subjetividade, inspirada em um 

pensamento dialético, “pelo desenvolvimento contraditório de sistemas complexos que podem 

ser qualificados como sistemas distantes do equilíbrio, e que se organizam no curso 

contraditório de sua própria processualidade, entre os quais se destacam a subjetividade e a 

sociedade” (pp. 234,235). Processos em permanente desenvolvimento, tanto na sociedade, 

quanto em todo o curso da vida do sujeito. 
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Estuda-se o singular, porém, conforme explicita Molon (2008) tendo em mente que o 

singular e o subjetivo não existem isolados, mas sempre na relação com o coletivo e com o 

objetivo. A abordagem histórico-cultural, tem como princípio a unidade entre singular e 

coletivo, sendo a historicidade e a singularidade mutuamente constitutivas do sujeito, percebido 

em sua dimensão simbólica e histórico-cultural. 

Para Molon (2008) “a contribuição epistemológica da perspectiva sócio-histórica para 

a ciência psicológica contemporânea reside na compreensão dos fenômenos psicológicos como 

processos mediados, na afirmação do sujeito enquanto um ser quase-social e da subjetividade 

enquanto fronteira do psicológico e do cultural” (p. 58). Para Vygotsky, segundo a mesma 

autora, teoria e método estão associados. No processo de elaboração teórica, também se vai 

evidenciando a construção do método, ou seja, teoria e método estão intrinsecamente 

relacionados. Portanto, “para compreender sua abordagem teórico-metodológica é necessário 

entender a sua base filosófica e epistemológica, a sua concepção de Homem e a sua busca 

científica no estudo da singularidade e da subjetividade” (Molon 2008, p. 59). 

A perspectiva histórico-cultural visa o conhecimento do ser humano em suas 

contradições, no seu desenvolvimento histórico-social portanto oferece à Psicologia 

Comunitária um arcabouço teórico metodológico, que objetiva não só a leitura, mas a 

transformação da realidade. A Psicologia Social Comunitária busca compreender e interagir 

com a complexidade da teia social (Molon, 2008) por isso a perspectiva histórico-cultural é 

considerada adequada para essa pesquisa, pois concebe o humano como agente de 

transformações, inserido num contexto, que o modifica e no qual ele age com sua subjetividade.  

Vygotsky (2000 pp. 85-86) diz que “[...] estudar alguma coisa historicamente significa 

estudá-la no processo de mudança; esse é o requisito básico do método dialético”. Em suas 

análises em psicologia, descritas no livro “A Formação Social da Mente”, preocupou-se 

principalmente com três aspectos fundamentais:  
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(1). Qual a relação entre os seres humanos e o seu ambiente físico e social? (2). Quais 

as formas novas de atividade que fizeram com que o trabalho fosse o meio fundamental 

de relacionamento entre o homem e a natureza e quais são as consequências psicológicas 

dessas formas de atividade? (3). Qual a natureza das relações entre o uso de instrumentos 

e o desenvolvimento da linguagem? ( p.25). 

O estudo histórico do comportamento é considerado por Vygotsky, a base do estudo 

teórico. E assim o autor deixa claro que, para compreender a fala de alguém não basta entender 

as suas palavras, é necessário compreender seus pensamentos, suas motivações (Vygotsky, 

1998). Partindo desta perspectiva, entendemos que para compreender as motivações 

verbalizadas pelos sujeitos para continuar trabalhando, precisamos analisá-las dentro de sua 

história, de seu contexto social e cultural. É preciso levar em conta o complexo tecido social 

onde o sujeito teceu sua subjetividade. 

Para González Rey (2013) “as configurações subjetivas são sempre produções de um 

sujeito em ação que está situado em múltiplas tramas sociais simultâneas que aparecem como 

objetividades recriadas por sua imaginação” (p. 37). A tensão presente entre o social e o 

individual, configura-se em importantes processos de criação e desenvolvimento humano, mas 

podem também gerar transtornos se o sujeito não conseguir criar novas alternativas diante das 

tensões.  

Tendo como linha condutora desta pesquisa as teorias de Vygotsky (1998, 2000), para 

quem o mundo não é visto apenas em forma e cor, mas com sentido e significado, e a concepção 

de subjetividade de González Rey (2005), a partir da qual existe uma complexa teia histórica e 

cultural, e como parte integrante desta teia um sujeito concreto, singular, considera-se 

pertinente uma apresentação destas categorias.  
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2.2 As categorias Significado, Sentido e Subjetividade 

 

O pensamento, até transformar-se em palavra, passa pelo significado e o sentido. Dessa 

forma, Aguiar e Ozella (2013) afirmam que “a compreensão da relação pensamento/linguagem 

passa pela necessária compreensão das categorias significado e sentido” (p.304) Os significados 

são definidos como produções históricas e sociais, permitem a comunicação, e assim a 

socialização das experiências. Ele é definido no dicionário, é mais estável, porém também sofre 

alterações no decorrer da história, modificando também a sua relação com o processo de 

pensamento. Os significados são conteúdos instituídos, compartilhados, e apropriados pelos 

sujeitos em suas subjetividades.  

Já o sentido, em vários autores aqui discutidos, (Vygotsky, 1998, Gonzáles Rey, 2005, 

Aguiar e Ozella, 2013) é muito mais amplo que o significado, pois refere-se à articulação dos 

eventos psicológicos produzidos pelo sujeito diante da realidade. Seria a subversão do 

significado, já que não está submetido à lógica racional externa. O sentido refere-se a 

necessidades que mobilizam o sujeito, ele transita entre o consciente e o inconsciente. O sentido 

é singular, historicamente construído e é a expressão do sujeito, seus processos cognitivos, 

afetivos e biológicos; expressa a subjetividade, a dialética afetivo/cognitivo.  

O conceito de sentido é desenvolvido por Vygotsky (1998) a partir de suas investigações 

sobre a fala interior, onde destaca “o predomínio do sentido de uma palavra sobre o seu 

significado” (p. 181).  O significado da palavra é apenas uma das zonas do sentido, é 

considerado pelo autor como apenas uma pedra no edifício do sentido. O sentido enriquece a 

palavra a partir do contexto, sendo esta a lei fundamental da dinâmica do significado das 

palavras. O sentido é complexo, móvel e modifica-se de acordo com a situação e a mente que 

o utiliza. 
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O significado de uma palavra está contido no dicionário, pode ser explicado dentro de 

cada cultura, já o sentido é subjetivo. O sentido é formulado pelo sujeito na trama entre sua 

subjetividade, suas emoções, e o contexto sócio/histórico que vivencia.  As crises sobre a fase 

de transição para aposentadoria podem ser explicadas na teoria, são significadas na literatura, 

mas a forma como cada sujeito sente essa crise é diferenciada, dependendo de sua história, de 

suas relações construídas. Nesse sentido a categoria subjetividade é fundamental em nosso 

estudo. Para González Rey (2013) existe uma relação inseparável entre a subjetividade e a 

cultura e tal compreensão gera uma nova concepção de mente e de mundo social, que é 

inseparável da ação humana.  A subjetividade é um processo que vai se construindo de forma 

inerente ao mundo social e a cultura, sendo a cultura compreendida como uma produção 

subjetiva criada em uma ordem social, e capaz de gerar mentes com capacidade criativa e 

reflexiva.  González Rey (2005; 2013) discute as categorias subjetividade social e subjetividade 

individual, como categorias inter-relacionadas, em que o indivíduo está localizado dentro de 

um sistema histórico-cultural complexo e em que se observa a participação do subjetivo na 

história e na sociedade. 

O conceito de subjetividade tem, segundo González Rey (2005), a especificidade de 

gerar visibilidade sobre as inter-relações das diferentes instituições e processos subjetivos da 

sociedade, geralmente complexos e ocultos. As condições objetivas de existência não são 

suficientes para explicar as sociedades. Tais condições são parte de fenômenos subjetivos 

produzidos pela sociedade. Para compreender a subjetividade social o autor aponta como 

condição essencial romper com a dicotomia entre o social e o individual, compreendendo os 

processos de singularização contraditórios, desenvolvendo-se permanentemente no espaço 

social.    

Quanto à importância do processo de relação entre subjetividade social e individual, 

González Rey (2005) escreve: 
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O sujeito individual está constituído pela subjetividade social e, por sua vez, é um dos 

momentos constituintes daquela, por meio das consequências de suas ações criativas 

dentro do tecido social em que atua. O sujeito representa a singularidade de uma história 

irrepetível, capaz de ‘captar’ elementos de subjetividade social que somente serão 

inteligíveis ao conhecimento por meio da construção de indicadores singulares presentes 

nas expressões individuais. Neste sentido, as entrevistas abertas, os sistemas 

conversacionais e dialógicos que caracterizam o momento de uma investigação, 

representarão a única fonte de acesso a esse material que aparece nos interstícios da 

produção do sujeito, os quais tem lugar na expressão de suas representações (p. 136). 

Aqui o autor deixa clara a importância da análise em uma entrevista, para captar também 

o não dito pelo sujeito, o sentido das representações sociais.  Precisamos levar em conta que os 

sujeitos podem considerar algumas motivações para permanecer trabalhando como sendo 

apenas decisões pessoais, quanto na realidade são inerentes a processos sociais e históricos nos 

quais está inserido.  Ao considerar a capacidade do sujeito em influenciar no processo decisório, 

não se pode deixar de considerar a trama da estrutura social em sua decisão. A reflexão sobre 

esses processos são importantes e articulam-se com o papel da Psicologia Social Comunitária. 

O sujeito de González Rey (2005) não está preso ao social e às formas de linguagem. O 

sujeito é capaz de produzir novos sentidos, de gerar novas opções no uso da linguagem e abrir 

novas alternativas de reconstrução da realidade em que vive. Partindo desta premissa considera-

se que, mesmo diante de condições sociais, familiares e profissionais adversas ao rompimento 

com o mundo do trabalho, pensar sobre estas condições e discutir com os sujeitos novas 

possibilidades, podem gerar inquietações capazes de produzir novos sentidos para suas vidas, 

para além do mundo do trabalho. 

Segundo Gonzalez Rey (2005) a experiência histórica dos indivíduos vai construindo 

sua subjetividade individual, senda esta constituída por elementos da subjetividade social, 
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articulada com sentidos subjetivos, desenvolvendo assim a história individual única de cada ser. 

E este sujeito único, produz emoções que são indissociáveis de suas relações. A atividade do 

sujeito é caracterizada pela produção permanente de emoções, denominada pelo autor de 

emocionalidade do sujeito, que é a condição emocional dominante que acompanha as suas ações 

cotidianas, sendo um aspecto essencial na produção de sentidos subjetivos, responsáveis pela 

capacidade generativa do sujeito.  A teoria da subjetividade atribui às emoções uma centralidade 

na constituição do sentido subjetivo da experiência humana. Através das emoções, de forma 

inconsciente, os sujeitos sintetizam e exprimem suas histórias pessoais que configuram sua 

subjetividade. 

Assim, tendo como base a visão dinâmica e da personalidade, González Rey (2005) nos 

indica como unidade essencial para o desenvolvimento teórico as configurações de núcleos de 

sentido como tendências orientadoras, das quais participam inúmeros conteúdos em diferentes 

momentos, sendo capazes de mostrar sentidos subjetivos altamente diferenciados, dependendo 

do contexto de expressão da pessoa. 

Visando a coerência com a linha teórica desta pesquisa, realizou-se a análise das 

entrevistas por meio de núcleos de significação (Aguiar e Ozella, 2013), seguindo alguns 

princípios apontados por González Rey para uma epistemologia qualitativa fundamentada na 

subjetividade, buscando o “conhecimento dos processos de produção de sentido e de suas 

diferentes maneiras de organização [...]” (p.274). 
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2.3 Método 

 

2.3.1 Participantes da Pesquisa 

  

Participaram desta pesquisa quatro profissionais de enfermagem, sendo selecionadas 

para análise as entrevistas de três profissionais de enfermagem de nível médio, escolhidas 

aleatoriamente, em um hospital público do sul do Brasil, com idades entre 58 e 64 anos, 

servidoras concursadas, com possibilidades de estarem aposentadas com proventos integrais e 

que permanecem exercendo suas atividades normalmente dentro do hospital. Uma das 

participantes poderia estar aposentada há doze anos, uma há dez anos e uma há 1 ano. Os nomes 

dos entrevistados foi mantido em sigilo, utilizando-se codinomes criados pela pesquisadora. 

 

2.3.2 Aspectos Éticos  

 

Após a assinatura da autorização pela Direção de Enfermagem do hospital onde a 

pesquisa foi realizada, o projeto foi submetido à Plataforma Brasil, 

CAAE:35997714.2.0000.0103 e após a aprovação do Comitê competente, foi submetido e 

aprovado pelo Comitê responsável pelo local da pesquisa, CAAE: 35997714.2.3001.0096. De 

posse das autorizações e do TCLE devidamente assinado pelo Comitê de Ética efetuou-se o 

contato com as chefias de enfermagem de algumas unidades a fim de identificar possíveis 

participantes para a pesquisa. Depois de selecionados alguns profissionais de enfermagem, com 

possibilidades para aposentar e que permaneciam na ativa, estes foram convidados a participar 

da pesquisa e receberam orientação sobre os procedimentos sendo em seguida agendadas as 

entrevistas. Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foi realizada a 

entrevista. As mesmas foram realizadas no local e horário de trabalho de cada profissional, em 
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sala privativa, em horário que fosse mais propício ao serviço e ao servidor, visando não 

atrapalhar o andamento do processo de cuidado. 

 

2.3.3 Instrumento da Pesquisa 

 

O instrumento utilizado foi a entrevista individual semiestruturada, por ser a entrevista 

considerada por Aguiar e Ozella (2013) um instrumento que permite acesso aos processos 

psíquicos, como sentido e significado (APÊNDICE G). As entrevistas foram gravadas e 

posteriormente transcritas e tiveram duração de aproximadamente uma hora cada. Optou-se por 

uma abordagem qualitativa visando uma análise em profundidade das motivações da 

permanência no trabalho. Na pesquisa qualitativa, privilegiada nas ciências antropossociais, é 

fundamental o espaço de comunicação para evidenciar os processos de produção de sentido dos 

sujeitos pesquisados. Seguindo sua reflexão teórica, o pesquisador vai construindo os elementos 

relevantes que se configurarão no modelo do problema estudado. Esse processo foi nomeado 

por González Rey, (1999, 2002, citado por González Rey 2010) de lógica configuracional. 

A cientificidade de uma construção está definida por sua capacidade para inaugurar 

zonas de sentido que crescem e se desenvolvem diante dos desafios do avanço do modelo 

teórico em questão em suas diferentes confrontações com o momento empírico, no curso de 

uma linha de pesquisa (González Rey, 2010). 

González Rey (2010) coloca o cientista /pesquisador, considerado pelo autor o centro 

do processo produtivo, diante do desafio de desenvolver os seus próprios pensamento em 

relação ao modelo teórico em construção, o qual permite significar diferentes aspectos do 

problema estudado, desafiando continuamente a criatividade do pesquisador. Diante de 

tamanho desafio, buscou-se na entrevista semiestruturada lançar um olhar mais atento à 

compreensão das relações sociais construídas dentro e fora do trabalho e sua influência na 
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decisão de permanecer trabalhando, e aos sentidos e significados do trabalho e da 

aposentadoria.   

 

2.3.4 Análise dos dados  

 

A análise dos dados se deu por intermédio de “Núcleos de Significação do Discurso”, 

método proposto por Aguiar e Ozella (2013), fundamentado na perspectiva histórico-cultural. 

Aguiar, Soares e Machado (2015, p 59 em nota) definem a significação como a “dialética que 

configura a relação entre sentidos e significados constituídos pelo sujeito frente à realidade na 

qual atua”. Para a apreensão dos sentidos faz-se necessário “dar um tratamento teórico-

metodológico às mediações desveladas, apreendidas pelo trabalho de análise” (p.65). O 

processo de análise inclui a organização das entrevistas em pré-indicadores, indicadores a 

núcleos de significação. 

 Aguiar e Ozella (2013) apontam como caminho a seguir, “apreender as mediações 

sociais constitutivas do sujeito, saindo assim da aparência, do imediato, indo em busca do 

processo, do não dito, do sentido” (p.303). Por meio de núcleos de significação, busca-se ler o 

subtexto, o pensamento oculto por trás da fala, ou seja, a fala compreendida dentro do seu 

contexto psicológico. Nesta linha de raciocínio (Aguiar, Soares e Machado 2015), para a 

compreensão dos núcleos é necessário refletir sobre as categorias da teoria e do método, visando 

revelar não o sujeito, “mas a síntese de múltiplas mediações” (p.65), que através da reflexão e 

da análise seja capaz de expandir o conhecimento da realidade concreta, superando a ideia de 

sujeito individualizado, mas percebendo-o como uma unidade integrada.  

Seguindo esse caminho, buscou-se ler na fala de nossos sujeitos de pesquisa as 

entrelinhas e as implicações históricas e sociais em suas decisões. É preciso estar atento à 

complexidade do processo emocional, gerador de desejos, de tensão, que mobiliza o sujeito e 
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cria experiências afetivas. Para compreender os sentidos, cabe antes entender o estado 

emocional que o mobiliza (Aguiar e Ozella, 2013). Compreender quais necessidades o sujeito 

busca satisfazer ao permanecer trabalhando, leva a uma maior compreensão sobre como os 

motivos se configuram, podendo-se caminhar na apropriação do processo de constituição dos 

sentidos, que seriam a síntese do racional e do emocional, mesmo como expressões 

contraditórias e inacabadas. 

Os autores alertam para a dificuldade de apreensão do sentido, pois este não se revela 

facilmente, não é aparente, muitas vezes não é conhecido nem do próprio sujeito. E nos 

lembram ainda que “o pensamento, sempre emocionado, não pode ser entendido como algo  

linear, fácil de ser captado, não é algo pronto, acabado” (Aguiar e Ozella, 2013, p. 307).  

Realizou-se as entrevistas e a análise das mesmas buscando entender a história dos sujeitos, 

suas emoções relacionadas ao trabalho, seus sentidos e significados diante do trabalho e da 

aposentadoria, e suas relações construídas dentro e fora do trabalho, para assim tentar 

compreender quais motivações os entrevistados evidenciaram para permanecer no trabalho 

tendo possibilidades de estarem aposentados. 

 

2.3.4.1 A construção dos pré-indicadores, indicadores e núcleos de significação 

 

Na análise das entrevistas destacaram-se alguns conteúdos recorrentes, temas centrais 

que demonstram carga emocional, “trechos de fala compostos por palavras articuladas que 

compõem um significado, carregam e expressam a totalidade do sujeito e, portanto, constituem 

uma unidade de pensamento e linguagem” (Aguiar & Ozella 2013, p. 310), chamados de pré-

indicadores (APÊNDICEs A, C e E).  O levantamento e organização das palavras ou frases que 

fazem parte de um contexto que lhe atribui significado, constituiu-se na primeira fase da 

sistematização dos núcleos de significação, chamado de levantamento de pré-indicadores. Esse 
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processo de análise e síntese das significações tem como foco um sujeito histórico (Aguiar, 

Soares e Machado 2015). 

Após a identificação dos pré-indicadores, realizou-se a aglutinação destes por meio da 

similaridade, da complementaridade ou da contraposição, compondo assim os indicadores. 

Nessa etapa, os pré-indicadores são dialeticamente articulados, possibilitando assim um 

aprofundamento do conhecimento das formas de significação do sujeito. “O necessário 

movimento de constituição dos indicadores se dá pela busca de articulação parte/todo, sendo 

essencialmente sintético” (Aguiar, Soares e Machado 2015, p. 68).  

Na sequência foram articulados e nomeados os indicadores, formando-se então os 

núcleos de significação (APÊNDICEs B, D e F). Os indicadores, por sua dimensão contraditória 

da realidade, permitem avançar em direção ao processo de síntese, aos sentidos construídos 

pelo sujeito. Realizou-se a análise intra e inter núcleos. Por intermédio da articulação das falas, 

conteúdos e expressões emocionais foram identificados os sentidos produzidos pelos 

participantes sobre o processo de trabalho e aposentadoria. Segundo Aguiar, Soares e Machado 

(2015), a apreensão e a reflexão acerca dos sentidos, significados e da realidade concreta, 

permite a construção dos núcleos de significação, tendo sempre como linha condutora os 

pressupostos teórico-metodológicos, o que gerou a última fase desta análise, constituindo-se no 

processo dialético entre achados da pesquisa, teoria e realidade concreta. 
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3 ANÁLISE DAS MOTIVAÇÕES DA PERMANÊNCIA NO TRABALHO ENTRE AS 

ENTREVISTADAS 

 

3.1. Entrevista Ana  

 

Ana tem 57 anos, 2º grau completo, é Técnica de enfermagem, casada, mãe de quatro 

filhos, sendo uma filha e um filho casados há 3 e 2 anos respectivamente, e dois filhos de 20 e 

22 anos que vivem em casa e realizam trabalhos eventuais, porém não contribuem na 

manutenção da casa, sendo Ana a principal provedora. A única atividade profissional exercida 

foi a enfermagem, com 36 anos de trabalho, sendo 30 anos no atual hospital, e tendo já garantido 

o direito a aposentadoria com proventos integrais há 9 anos. Em sua entrevista Ana diz que se 

aposentaria com um salário razoavelmente bom, e que sua permanência no trabalho não se dá 

por motivações financeiras, mas pelo prazer de estar no ambiente de trabalho. Conta que sua 

vida sempre foi trabalhar e cuidar da casa e dos filhos e descreve sua permanência em casa 

como uma rotina desprovida de prazer, onde as relações estão desgastadas, são distantes e sem 

interação. As relações de amizade fora do ambiente de trabalho restringem-se ao grupo de igreja 

e ao espaço da mesma. 

Ana relata que sua mãe, com 79 anos, vive no mesmo quintal, mas elas pouco interagem. 

Descreve a família de seu marido como mais unida, porém fala que ele também não gosta mais 

de sair para encontros com a família.  Ana prefere estar no trabalho que em casa, pois é ali que 

se sente pertencendo a um grupo, dialogando, interagindo com outras pessoas. 

Relata uma história muito marcada pela dominação masculina, evidenciando emoções 

como raiva, mágoa, indignação ao relatar alguns fatos do passado, que a levaram a tentar 

separar-se do marido, porém informa que seu pai não permitiu a separação, e como Ana vivia 
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no terreno dos pais, sujeitou-se a decisão do pai, pois ele não aceitaria morando ali uma filha 

separada. 

Informa que trabalhava nos finais de semana enquanto alguém cuidava dos filho, e que 

sentia-se bem trabalhando, porem observa-se em sua fala a presença de emoções negativas 

relacionadas a sua dedicação integral ao trabalho e à família, relatando adoecimento como 

consequência desta rotina, que a impedia de cuidar de si mesma.  Hoje verbaliza estar cuidando 

de si, porém o relato de cuidados está focado em cuidados médicos. 

Perguntou-se a Ana se conhecia ou tinha interesse em participar de Programas de 

Preparação para Aposentadoria e, relatou não conhecer, porém demonstrou interesse em 

participar.  

 

3.1.2 Núcleos de Significação Ana 

  

A) Fragilidade dos vínculos familiares e sociais: o lar como local de sofrimento. 

 

A fala de Ana evidencia emoções negativas relacionadas ao lar, marcadas pela falta de 

convivência familiar e de vínculos de amizade. O significado do “permanecer em casa” é 

impregnado de uma complexa trama da subjetividade social, ligada ao papel da mulher e suas 

obrigações com o lar e da subjetividade individual de Ana, das significações negativas do seu 

casamento. A cultura do poder masculino e das obrigações femininas, típicas de sua geração, 

fazem parte da trama da subjetividade e da construção de suas emoções ligadas ao lar.  

Lá em casa, se você vê, lá em casa eu não tenho família, que eu possa sentar, conversar, 

minha mãe, minha família, meu pessoal, não é de estar em casa, vamos lá tomar um 

café, vamos ali, não, a gente foi criado assim, sabe, ... não tem aquele achego de mãe, 
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filho sempre tá ali junto, a minha mãe fica no canto dela e eu no meu canto... me sinto 

só, né, eu fico no meu canto, marido vai pro outro...  

Ao falar da relação com a mãe Ana demonstra tristeza pela falta de convivência e de 

afeto. Tais aspectos também se repetem na fala de Ana quando comenta sua relação com os 

filhos e o marido. Em contrapartida, o ambiente do trabalho é descrito como um ambiente 

familiar e afetivo, onde sente-se acolhida e identifica vínculos de pertencimento e de vida 

compartilhada. 

Observa-se pelas falas e pela história da entrevistada a falta de construção de vínculos 

afetivos sólidos, tanto com a família quanto nas relações de amizade. Ana fala que sua vida 

resumiu-se a trabalhar e criar os filhos, trabalhava muitos finais de semana. A casa é para Ana 

sinônimo de loucura e martírio. Tal sentimento deve ser analisado considerando-se o contexto 

vivido e sua contribuição na construção da subjetividade de Ana, que assim como a maioria das 

mulheres trabalhadoras, assume, além da jornada de trabalho remunerado, toda a 

responsabilidade do trabalho doméstico.  

Eu fico LOCA em casa, fico doida, porque não tenho assim, nada em mim, o que fazer? 

Sê quer ver Clotilde, quando eu tiro atestado médico que eu tenho que ficar em casa, 

pra mim é um martírio... passar aqueles dias, porque você vê, as férias, mesma coisa, 

porque você tem aquele período, eu não vejo a hora de voltar para o meu trabalho... 

ficar em casa é sempre a mesma coisa, só tem aquilo, é limpar a casa, cuidar da família, 

não tenho esse negócio da ficar saindo..., nunca, sempre dentro de casa, trabalhando, 

então quando tenho que ficar em casa pra mim é um martírio, parece que vou 

enlouquecer, sabe? ...Não, não é, não me vejo nada dentro de casa..., dentro de casa, 

sem outras atividades, entende, não, vai ser um horror. 
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Esta percepção negativa do ambiente no lar opõe-se na fala de Ana ao local de trabalho, 

que representa a saída de um ambiente agradável, onde se sente bem e interage com outras 

pessoas. Esta articulação parece constituir um motivo para sua permanência no trabalho. 

 

B) Centralidade do trabalho como vínculo afetivo e de pertencimento. 

 

Mesmo evidenciando a importância das relações no trabalho, estas permanecem restritas 

ao ambiente de trabalho. Limitação que pode estar associada a configuração de sua 

subjetividade de mãe e mulher trabalhadora, onde as obrigações dominam a cena de sua vida. 

Tal configuração justifica a presença de emoções positivas relacionadas apenas ao ambiente de 

trabalho. “O trabalho pra mim é tudo né, é uma profissão que eu assumi... isso pra mim é tudo. 

Eu não me vejo fazendo outra coisa, a não ser trabalhar dentro de hospital, ajudando 

paciente...”. 

Com relação ao trabalho em finais de semana, Ana comenta: “eu gostava de tá dentro 

do hospital, gostava de trabalhar, muito prazer, a maior alegria eu tá lá, os filhos alguém 

cuidava enquanto eu tava trabalhando” (risos). Durante a semana os filhos permaneciam na 

creche, e nos finais de semana eram cuidados por outros familiares. Tal prática é comum na 

profissão, devido à necessidade de plantões de finais de semana. O tempo vivido dentro do 

ambiente hospitalar tem uma importância significativa na vida Ana, evidenciada na fala a 

seguir:  

Pois é, vem cá, trabalhei a minha vida toda, né, casei, trabalhando dentro do hospital, 

né, e daí criei minha família dentro do hospital, tive filhos aqui tudo e continuei 

trabalhando, e criando eles, trazendo eles pra creche, a minha vida foi assim, trabalho, 

correndo com eles pra lá, cresceram, hoje tão jovens e tudo, e eu já to com 36 anos 
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trabalhados, 30 só dentro do (atual hospital) e... sei lá nunca me preparei pra sair daqui, 

nunca fiz  mais nada né, fazia os cursos  aqui só, dentro do hospital.  

A significação do hospital no imaginário de Ana vai muito além de um “local de 

trabalho”. Construiu-se uma complexa trama de acontecimentos e ideias que ligam sua vida e 

sua história ao hospital e à profissão de enfermagem. 

Aqui ficou a minha vida. Então acabô, lá fora eu não tive mais nada né... então eu gosto 

de estar aqui, aqui eu to conversando, eu to conversando com paciente, eu to com a 

equipe, a gente tá tudo junto, é diferente... é a minha família... não é nem pelo salário, 

porque eu me vejo com um salário até bom, é o estar aqui, ficar aqui...o importante é 

estar aqui, com o pessoal, passando essas horas, Nossa, é uma delícia, essas seis horas 

que eu passo é muito bom, me sinto bem. 

 

C) Trabalho x cuidado ao lar: a ausência de perspectivas. 

 

Ana verbaliza a ausência de perspectivas, de planos para aposentadoria. Sua fala 

evidencia o trabalho como núcleo central de significação em sua vida. As emoções relacionadas 

à aposentadoria são extremamente negativas, pois representam a transição de um mundo onde 

sente-se acolhida, onde construiu laços de pertencimento para o mundo doméstico, dominado 

por emoções negativas e de isolamento. A falta de projetos ou de qualquer perspectiva positiva 

frente à aposentadoria faz com que Ana sequer queira pensar sobre essa possibilidade. Pensar 

em aposentadoria leva Ana a pensar em sua vida em casa, em sua permanência em um ambiente 

sem convivência afetiva, sem prazer. O sentido da casa é negativo, relaciona-se à loucura, 

trabalho solitário, sem interação.  
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Se aposentou, e agora? Vai fazer o quê?...não tenho nada programado pra sair daqui, 

eu não tenho nada programado, e eu nunca me programei pra nada. Nunca passou 

(expressa com ênfase) pela minha cabeça que um dia iria chegar o dia da minha 

aposentadoria. ...Eu fico louca em casa... quando chega sábado ou domingo, aí é ruim, 

daí você fica praticamente só”. 

Ana menciona uma vida de cuidado aos outros, e mesmo quando diz que hoje cuida de 

si, relata apenas o cuidado com a sua saúde, permanecendo o trabalho e o cuidado da casa ainda 

muito significativos em sua vida. O trabalho e o cuidado dedicado aos outros parecem ter 

sentidos predominantes nas suas emoções. Relata um casamento sem diálogo e interação, em 

que permaneceu porque o pai não permitiu a separação.  

Quando indaga-se sobre os cuidados dedicados a si, Ana responde: 

Cuidadora da Ana... (risos), será que eu consigo? (risos). Que até hoje eu não me cuidei 

de mim sabe”. Minha vida é do trabalho para casa né, tenho meus afazeres em casa, 

cuidar de família, cuidar de mãe né... depois de casada minha vida foi só ficar em casa, 

trabalhando, cuidando de filhos né...Entendeu como é que é a vida, é assim, e eu já me 

acostumei. 

As energias investidas no trabalho, no cuidado aos outros e à casa, podem ocultar 

informações não percebidas por Ana, como a fuga em olhar para si mesma. O olhar para dentro 

de si poderia trazes à tona ou agudizar sentimentos e emoções com os quais talvez não se 

sentisse preparada para enfrentar, causando assim maior sofrimento. A aposentadoria pode 

significar a obrigação do enfrentamento, de ver a sua história e suas escolhas refletidas no 

espelho. A última frase da citação anterior onde Ana afirma que a vida é assim e que ela já se 

acostumou, traz uma significação complexa, podendo representar um sentimento de 
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acomodação/frustração diante de circunstâncias que a desagradaram e com os quais não 

conseguiu romper.  

  



62 
 

3.1 Entrevista Rejane  

 

Rejane tem 64 anos de idade, é solteira, sem filhos, profissional de enfermagem de nível 

médio, sua formação é segundo grau, mora sozinha em imóvel próprio e sua renda é apenas 

para sua sobrevivência. Quanto a percepção de si, descreve-se como uma pessoa muito 

independente, livre e dona de sua vida.  Ao perder o pai, com oito anos de idade começou a 

trabalhar como babá. A princípio cuidava dos irmãos, depois passou a cuidar do filho da 

professora, do filho da diretora e seguiu cuidando de crianças até completar 21 anos de idade. 

Devido a essa atividade os amigos e parentes a incentivaram a trabalhar em hospital. Aprendeu 

a profissão em três meses dentro do hospital, quando passou a trabalhar a noite e fazer o curso 

de Auxiliar de Enfermagem, posteriormente cursou Técnico de Enfermagem. Rejane acredita 

que a escolha do trabalho na enfermagem foi sua, mas que essa decisão teve influência das 

pessoas com quem convivia. 

Além do hospital público onde atua desde 1989, trabalhou 22 anos em um hospital 

privado, administrado por irmãs católicas, somando portanto 43 anos de trabalho na 

enfermagem, sendo 5 anos com dois trabalhos paralelos. Rejane relata que quando era mais 

nova e gozava de melhor saúde sempre fazia hora extra, realizando muitos plantões de doze 

horas, principalmente em finais de semana e que só parou quando começou a ter problemas de 

saúde. 

A maioria da sua família vive longe, moram na mesma cidade a cunhada e sobrinhos. 

Sua comunicação com a família é mais por telefone ou encontros em períodos de férias. Relata 

que tem boas relações com seus familiares, que tem amigos, porém os vínculos mais fortes são 

do ambiente de trabalho. Acredita que as pessoas não nascem para ser sozinhas e chegou a ter 

algum relacionamento amoroso, porém considera que não deu certo pela sua dificuldade de dar 

satisfações a alguém sobre seus atos.  Menciona gostar de sair, de visitar as pessoas e de viajar, 
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porém geralmente só consegue fazer isto nas férias. Fala da sua relação com a casa, percebendo-

a essencialmente como um local de descanso. Quando questionado sobre o significado do 

trabalho, responde: “Pra mim? Há tudo...tudo”. Relata muito amor pelo seu trabalho, por gostar 

de ver os outros bem. Se pudesse voltar atrás escolheria a mesma profissão, porém estudaria 

mais, o que não fez por considerar que “a cabeça não ajudou”. 

 Rejane manifesta a vontade de permanecer trabalhando até os 70 anos, quando a 

aposentadoria é compulsória, ou enquanto a saúde permitir. Ao mesmo tempo em que manifesta 

a intenção de trabalhar enquanto tiver saúde, relata uma série de doenças como hipertensão, 

problemas renais, crises de depressão e artrose na coluna, sendo esta sua maior limitação 

percebida no momento. Faz tratamento com medicamentos e hidroginástica duas vezes por 

semana para conseguir manter-se ativa. O sentimento presente ao pensar em parar de trabalhar 

é o de tristeza. Quando perguntado se considerava importante a existência de Programa de 

Preparação para Aposentadoria, disse não precisar, pois acredita que quando chegar o momento 

estará preparada. Rejane considera sua situação financeiras boa, e esta não é percebida como 

condição para manter-se no trabalho, pois considera que a aposentadoria não causaria impacto 

nesta área.  

 

3.1.2 Núcleos de Significação Rejane 

 

 A) Centralidade do trabalho e do cuidado 

 

A complexa trama da história de Rejane evidencia o sentido atribuído ao cuidado, 

dedicado aos outros desde sua infância. O cuidado influenciou a escolha da sua profissão e esta, 

por sua vez, os rumos de sua vida, a necessidade de sentir-se útil servindo aos outros. Tal sentido 

representa uma configuração significativa da sua subjetividade, imbricada com a subjetividade 
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social do trabalho na modernidade, onde o sentido de utilidade é valorizado e o tempo livre é 

para reposição das energias da força de trabalho. O primeiro hospital onde Rejane trabalhou por 

22 anos, administrado por irmãs católicas, teve uma grande influência na sua formação, através 

da moral cristã que integra a trama de sua subjetividade, percebida no valor atribuído a ética do 

trabalho, do cuidado, do servir ao próximo. O trabalho da enfermagem também tem suas bases 

na moral cristã. Algumas falas da entrevistada nos permitem a visualização desta ética 

integrando sua subjetividade:  

Eu queria ver o paciente bem limpinho, bem confortável, aquilo parece que deixa você 

feliz né, realizada, de tá ajudando alguém que tá precisando de você, se vê que aquela 

pessoa tá bem né...Você sai com vontade de casa, sabendo que tem gente precisando de 

você. Às vezes eu penso, meu Deus, vou ficar aqui deitada, olhando pro teto, enquanto 

tem tanta gente precisando da gente né. 

Na última frase da citação acima denota-se uma limitação de suas atividades, ao pensar 

que o não trabalho signifique ficar “deitada, olhando para o teto”. As relações afetivas também 

são mais fortes no ambiente de trabalho, é ali que observa-se o sentido de pertencimento, 

evidenciado na frase: “Do meu trabalho, Nooossa Senhora, como tem aqui gente que você é 

bem apegada, é aqui que faz parte da minha vida, eu faço parte da vida das pessoas.” 

Coerente com a significação atribuída ao trabalho, o cuidado de Rejane consigo 

fundamenta-se na manutenção do seu organismo, a casa serve para repor as energias, o cuidado 

a si limita-se ao cuidado com a saúde para poder permanecer trabalhando. Uma reflexão acerca 

da dedicação e da importância atribuída por Rejane ao ambiente de trabalho nos permite 

visualizar informações ocultas a ela ou não verbalizadas. A sua entrevista evidencia que o 

trabalho “apropriou-se de sua vida”. A casa é citada como o local para descansar e repor as 

energias para o trabalho, as férias são um descanso para depois sentir vontade de retornar ao 
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trabalho. Ou seja, o sentido do trabalho está presente nas configurações subjetivas de sua vida, 

é o que atribui sentido à sua existência. 

 

B) A valorização do sentido de liberdade e sua contradição com a dependência do 

trabalho. 

 

Rejane atribui grande importância à liberdade, à autonomia. Num primeiro olhar tal 

significação induz a concluir que a aposentadoria seria algo desejável por permitir maior 

liberdade e autonomia, e também mais tempo para dedicar-se às relações sociais, também 

citadas como importantes (“a gente não nasceu pra ser sozinho...”). Porém o desejo de 

aposentadoria não está presente na fala de Rejane, o que exige uma reflexão sobre o complexo 

tecido da subjetividade social e individual para encontrar algum fio que possa conduzir a 

possíveis motivações para sua permanência no trabalho.  

Mesmo verbalizando que tem muito contato com sua família biológica, e que tem muitos 

amigos, o que se observa na entrevista é que a sua afetividade, seu sentido de família tem uma 

relação importante com o ambiente de trabalho. Quando menciona a saída do seu primeiro 

emprego, mesmo já estando no atual há cinco anos, Rejane fala: “Foi aonde eu entrei em baque 

de novo. Porque quando você entra num lugar e aprende tudo naquele local, é tua casa mãe 

né, ali você aprende, você trabalha, você... até hoje, eu fico emocionada de lembrar”. E 

comenta haver ficado em depressão por uns quatro anos após esta saída. Tal emoção ainda tão 

presente pode ser geradora de insegurança quanto a atual saída do trabalho. Diz não concordar 

com a visão de que:  

Local de trabalho é local de trabalho, não é local de família, eu já acho o contrário, 

pode ser os dois. E é um meio de você trabalhar com prazer também, você acaba se 

aproximando da pessoa, confiando na pessoa, e vice versa, né, de uma pra outra. 
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Sua fala relacionada ao trabalho é impregnada de conteúdo emocional e simbólico 

(Gonzáles Rey, 2010). É a “casa mãe”, é lá que estão os laços familiares e de sentido de 

comunidade, como; pertencimento, confiança mútua, e satisfação de necessidades (Mannarini 

& Fedi, 2009). O ambiente de trabalho é o local por excelência do exercício do cuidado, que 

integra sua subjetividade, imbricada com a subjetividade social do papel da mulher e do papel 

da enfermagem, de cuidar, de servir. A importância atribuída ao trabalho é verbalizada com 

emoção quando questionada acerca do significado do trabalho em sua vida: “O trabalho! Pra 

mim? Há tudo...tudo... Logo, se o trabalho significa “tudo”, a saída significa romper com “tudo” 

que atualmente tem importância em sua vida.  

A análise das falas e das emoções atribuídas a elas evidenciam a contradição da 

importância relatada acerca da liberdade e da autonomia em contraponto com o sentido 

atribuído ao trabalho como um núcleo central de suas significações. Rejane diz: “Eu sempre, 

sempre fui muito independente, muito livre, muito dona de, de mim, no geral assim, sabe?” 

Porém o que parece estar oculto à sua percepção é a dominação exercida pelo mundo do 

trabalho sobre seus interesses, sua vida, seus sentidos, evidenciados na sua percepção negativa 

da aposentadoria, situação que realmente poderia lhe permitir esta liberdade e autonomia.  
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3.3 Entrevista Sandra 

 

Sandra tem 64 anos de idade, é solteira, tem um filho com 26 anos de idade, solteiro que 

ainda vive em casa, é Técnica de Enfermagem, com graduação em Gestão Pública e pós 

graduação em Gestão de Pessoas. É a principal provedora da casa, porém o filho trabalha e 

também contribui. Trabalhou em um hospital privado por 9 anos, e na década de 70 trabalhou 

numa loja do tio por aproximadamente quatro anos, como balconista. Começou no atual 

hospital como contratada e posteriormente passou no concurso público para Auxiliar de 

enfermagem e alguns anos mais tarde para Técnica de Enfermagem.  

Cursou paralelamente o Técnico de enfermagem e o Técnico de Escritório para ter mais 

uma opção de trabalho, porém relata que encontrou-se na enfermagem. Sandra nasceu no 

interior, mas vive na cidade atual há 37 anos, trabalhou na roça até os 24 anos, mas sempre 

alimentou a vontade de estudar, porém o pai só permitia que os filhos homens estudassem. Aos 

24 anos só havia estudado até o 4º ano do ensino fundamental.  

Sandra demonstra muito orgulho de sua história, e descreve-se como uma pessoa de 

destaque na sua “cidadezinha”. Sendo a pessoa chamada para organizar ou falar em todas as 

atividades civis e culturais de sua cidade. Porém relata que chegou um momento que cansou 

daquela vida e saiu de casa, mesmo contrariando a vontade dos pais. Ficou na casa de uma tia 

por quatro anos, trabalhava na loja com eles, quando decidiu recomeçar os estudos. Ao concluir 

o Auxiliar de Enfermagem saiu da loja dos tios e começou a trabalhar em um hospital 

administrado por irmãs católicas. Depois cursou o Técnico de Enfermagem e trabalhou em dois 

empregos para comprar seu apartamento.  

Sandra relata que queria ser mãe, então conheceu uma pessoa com quem fez planos para 

o futuro e aos 37 anos teve seu filho, porém sozinha, pois o relacionamento não deu certo. Então 

saiu do hospital em que trabalhava e iniciou no atual porque ali havia uma creche para deixar o 
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filho enquanto trabalhava. “Vinha de ônibus no inverno, de manhã, com ele pendurado no 

canguru, todo dia.”  Depois que o filho nasceu Sandra parou de realizar plantões em finais de 

semana, já que a creche não abria e não tinha quem cuidasse dele.  O fato de ter um filho não 

estando casada gerou o rompimento da relação com seus pais, que não aceitavam uma filha 

“mãe solteira”. Sandra fala que “foi um drama terrível” e que sempre vai lembrar o dia em que 

saiu da maternidade, depois de uma cesariana de emergência por pré-eclâmpsia, sozinha com 

seu filho no colo e foi para casa de taxi. Porém contou com o apoio fundamental de uma amiga 

que ia a sua casa para ajudá-la.  

Cita inúmeras dificuldades para criar seu filho e dar estudo, sempre em escolas 

particulares, porém geralmente conseguia bolsas de estudo parciais por destacar-se como atleta. 

Fala do filho com muito orgulho, hoje formado em Ciências da Computação em uma 

universidade pública, onde ingressou aos 17 anos e atualmente trabalha em uma multinacional 

de petróleo, mas tem planos de mudar-se para o Canadá.  

Sandra só retomou os estudos depois do filho formado, citando como principal 

motivação para os estudos a garantia de uma aposentadoria melhor. Conquistou o direito a 

proventos integrais a menos de um ano, e tem muitos sonhos para aposentadoria, que são 

frustrados pela necessidade percebida de ir para o interior cuidar de seus pais, idosos e doentes.  

Tem a intenção de trabalhar por mais algum tempo enquanto aguarda a decisão do filho 

de sair do país. Depois do filho crescido retornou a realizar algumas horas extras e plantões de 

finais de semana, porém não mais que dois finais de semana no mês, com o objetivo de juntar 

um pouco mais de dinheiro para trocar de apartamento e colocar no nome do seu filho e depois 

vai para o interior ajudar a irmã a cuidar dos pais. Sandra relata que não gosta do interior e 

considera que a vida não está sendo justa com ela por sentir-se obrigada a voltar à cidade onde 

nasceu para cuidar de seus pais, hoje dependentes. 
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Espontaneamente Sandra mencionou a falta de cursos de preparação para a 

aposentadoria, considerando que seria bom para ela e para várias pessoas que conhece e 

considera que necessitam. 

 

3.3.1 Núcleos de Significação Sandra 

 

A) As conquistas: A família, os afetos e o lar. 

 

  A relação atual com os pais parece situar-se no campo da obrigação e do cuidado, ou 

seja da continuidade do trabalho. O pai representa a figura da dominação, do rigor, associada 

hoje à dependência de cuidados. “Meu pai é lúcido até demais, ele quer mandar na gente até 

hoje... A figura da mãe simboliza a depressão e a acomodação: “Teve quatro suicídios na 

família, por parte da minha mãe, já é uma coisa genética sabe, entendeu?” Sandra verbaliza 

que sempre lutou muito contra a depressão, que considera uma herança familiar, e contra a 

acomodação, que critica em sua mãe: “Ela anda, mas ela se acomodou também diante da 

situação, por ser depressiva também, né, então ela fica esperando que a gente faça tudo.”  

O sentido de vínculo de família é muito presente no imaginário de Sandra, evidenciado 

quando fala do filho, referindo-se a ele como “menino de ouro” e fala da convivência positiva 

entre ambos: 

Agora vai tirar férias...mãe, você vai comigo em algum hotel fazenda, que eu quero 

pescar e andar a cavalo, ai meu Deus do céu, isso é programa pra velho não pra jovem. 

Eu vou, eu acompanho ele em tudo, até em voo de asa delta, eu fui.... A gente é muito 

grudado, e aí tenho até medo né, de atrapalhar o futuro dele, porque a gente sempre foi 

só nós dois, né, a gente nunca teve avós, tios, por perto. 
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Comenta que já viajou com o filho para os Estados Unidos e que adorou, e que seu filho 

organizou e coordenou toda a viagem. O carinho, o afeto, o prazer são emoções muito presentes 

também quando fala da irmã e de alguns primos: 

Tem uma irmã que eu amo de coração, ela tem quatro filhos, todos a gente tem um 

relacionamento muito bom. A gente se ama de paixão, eu só tenho uma irmã, e os outros 

são irmãos, e a gente ama de paixão uma a outra. A gente se fala toda semana, tudo, a 

respeito dos pais, e eu ajudo na medida que eu posso... Só que a gente quer fazer as 

coisas juntas, entende, viagem, essas coisas...Tenho um relacionamento bom com uma 

prima, que é quase uma irmã.   

 Sandra demonstra sentimentos muito positivos e carinhosos também em seus 

comentários acerca da relação com a casa, seu gato, suas plantas. Define-se um pouco 

antissocial por gostar muito de ficar em casa, de curtir sua casa, porém as suas relações afetivas 

construídas e a relação com a casa apontam mais para um sentido do prazer ligado ao 

permanecer em casa do que falta de sociabilidade.  

Tem um animalzinho, um gato de estimação que eu amo. E eu amo aquele bichinho, 

chego em casa cheia de saudades dele, gosto de animais, gosto muito de plantas. Eu 

moro em um apartamento...eu tenho meu vaso de cheiro verde na janela, cebolinha, 

planto minha salsinha, aí na janela assim, vai lá e colhe, e cheira e lava e já pica na 

panela. 

Diz que tem poucos amigos, porém amizades sólidas, e fala da madrinha de seu filho 

como uma pessoa muito presente em sua vida. Gosta muito de alguns primos também com 

quem faz planos para viagens após a aposentadoria, e relata sempre passar uns 15 dias de suas 
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férias na casa de praia da prima. As relações afetivas sólidas e os sentidos construídos fora do 

trabalho representam forte motivação para aposentadoria. 

 

B) O trabalho: Uma missão cumprida 

 

Sandra fala do trabalho com muito carinho, dedicação. “Há eu acho que o trabalho 

significa muito, o trabalho é que me arranca da cama, me obriga a sair da cama de manhã 

cedo, no inverno, no verão, com chuva e tudo, e isso dá vida, entendeu?” Seu relato sobre a 

vida do trabalho é muito positivo, algo que lhe deu força, crescimento pessoal. “Eu adquiri 

cultura com o trabalho, eu aprendi a conviver com as pessoas, com cultura diferente...então 

isso valoriza bastante a gente como pessoa.”  

A percepção da profissão de enfermagem articula sua experiência subjetiva com a 

subjetividade social da profissão, percebida como uma missão, um sacerdócio: Me encontrei 

na enfermagem... A enfermagem pra mim é.... gente cuidando de gente, eu sempre fui voltada 

pro paciente, eu já briguei muito, até com chefia, com médico, pelo paciente, que eu defendo 

os pacientes com unha e dente.” Demonstra muita responsabilidade e comprometimento com 

a profissão. “Sou muito comprometida e eu acho que a enfermagem, não é uma profissão, é 

um sacerdócio, sempre foi.” Observa-se também nas falas de Sandra acerca da profissão a 

influência de sua história, de sua formação e do início da profissão embasado na ética cristã, 

quando trabalhou em hospital administrado por irmãs católicas. E é neste aspecto que evidencia 

uma decepção com as novas gerações por não perceber neles a mesma dedicação e 

comprometimento: 

Esse é o trabalho que eu digo que é um sacerdócio, e você não vê isso nos profissionais 

jovens. E aí eu sinto uma diferença bastante grande nos profissionais de saúde jovens, 



72 
 

de agora, entendeu, não é mais aquela missão, aquele sacerdócio, que a enfermagem 

sempre foi pra mim. 

A visão da profissão como uma missão, vem acompanhada de um sentimento de 

“missão cumprida”. O amor e a dedicação pelo trabalho não a impediram de construir vínculos 

sólidos fora deste ambiente. O fato de não trabalhar aos finais de semana enquanto o filho era 

dependente, pode ter contribuído para a construção de vínculos familiares. Demonstra muita 

vontade de parar de trabalhar para cuidar de si, para viajar, para realizar as coisas que o trabalho 

não lhe permitiu. O sentimento de dever cumprido é expresso na frase: “Por isso que eu falo, 

que cuidar dos meus pais agora já é pesado, acho que eu já cuidei demais.” A história de 

Sandra evidencia a construção de outros sentidos para sua vida além do trabalho, como a 

convivência familiar e de amizade, o gosto por viagens e o prazer de curtir a casa.  

 

C) A aposentadoria: O conflito interno 

 

A significação acerca da aposentadoria remete a emoções conflitivas desse momento de 

sua vida, situados entre os projetos de aposentadoria e a obrigação de cuidar dos pais. O conflito 

não se situa no campo da decisão, pois já decidiu que irá cuidar dos pais, mas no campo da 

aceitação. Na complexa construção da configuração subjetiva da aposentadoria de Sandra, 

opõe-se a vontade de finalmente cuidar de si e aproveitar a vida à necessidade de cuidar dos 

pais. Tal necessidade está impregnada pelo simbolismo da opressão sofrida em casa, da falta de 

apoio dos pais nos momentos mais difíceis e mais significativos de sua vida, como a saída da 

casa dos pais e o nascimento de seu filho.  
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Eu saí de casa sem estudo, sem dinheiro, sem ajuda de ninguém, sem apoio, porque eu 

saí de casa contrariada do meu pai e da minha mãe... Fui rejeitada pelo meu pai, pela 

minha mãe, porque eu não casei pra ter um filho, foi um drama terrível. 

Estão presentes ainda nesta trama simbólica a obrigação de fazer tudo certo, de cumprir 

suas responsabilidades, da questão moral de cuidar dos pais. Na decisão de abrir mão de seus 

sonhos para cuidar dos pais também pode estar envolvida a sua decepção com os profissionais 

atuais, o que a faz acreditar que apenas ela e a irmã poderão realizar tal cuidado a contento. 

 Isso tudo opõe-se à possibilidade de sair do país e viver próxima ao filho, de quem é 

muito ligada, da possibilidade de viajar, de “respirar seu ar”. A responsabilidade com os pais a 

impede de realizar seus sonhos e representa o retorno à sujeição ao comando do pai, que 

conseguiu romper na juventude, além do retorno à “cidadezinha” de onde saiu para reconstruir 

sua história. Sandra expressa um sentimento de injustiça em relação a esse momento da vida: 

Eu até falo...que a vida é injusta também...Criei o meu filho sozinha, a gora que tá criado e 

tudo, e agora que eu vou aposentar, puxa vida, vou ter que continuar cuidando! 

Seus relatos permitem observar que algumas vezes reivindicou sua posição de sujeito 

de sua história, como ao decidir sair de casa: “cansei daquela vida, porque eu queria estudar, 

aí um dia eu resolvi, saí de casa. Falei pro meu pai, não, vou embora, vou viver outra vida, 

não quero mais fica aqui, e vim embora.” E neste momento tão significativo para realização de 

seus sonhos, não visualiza a possibilidade deste direito. “E agora eu tô sentindo falta de cuidar 

de mim.” As suas palavras expressam um sentimento de quem sempre cuidou dos outros, e no 

momento de cuidar de si, terá de adiar os seus planos. 

Cuidar dos meus pais, pra mim, é uma obrigação, não é um prazer. Não sei se é porque 

eu me desliguei a muito tempo, tive uma educação muito rígida, apanhei muito (dito 
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com ênfase), então, é uma obrigação! Não é prazeroso não! E aí, se não fossem eles, aí 

a aposentadoria seria bem prazerosa. Com certeza! 

Mesmo mencionando que tem um pouco de medo em relação à aposentadoria e que até 

pensa em fazer terapia, os seus projetos e sua vontade de realizar sonhos não deixam dúvidas 

quanto a sua vontade de aposentar. E também não tem dúvidas quanto a decisão de adiar seus 

projetos e ir cuidar dos pais. Tal contrassenso configura-se em um grande conflito que integra 

sua subjetividade 

 

3.3.2 Discussão  

 

A reflexão acerca das motivações para a permanência no trabalho entre as entrevistadas 

possibilitou a visualização de algumas semelhanças e a percepção da relação de suas 

subjetividades com aspectos de sua história e da sociedade onde interagiram, porém também 

evidenciou aspectos subjetivos únicos a cada uma das três profissionais, reforçando a ideia da 

capacidade dos sujeitos de produzirem diferentes significações diante de suas histórias. Nesta 

complexa trama foi possível observar algumas questões comuns como a importância atribuída 

ao cuidado e o forte vínculo relatado com a profissão de enfermagem, já que as três afirmam 

que não escolheriam outra profissão.  

Observou-se ainda em comum em duas entrevistadas (Ana e Rejane) a falta de vínculos 

afetivos significativos na família e na comunidade externa ao hospital, e a centralidade do 

trabalho como vínculo afetivo e de pertencimento, corroborando com sugestão de França e 

Soares (2009), quanto a necessidade de reflexão sobre a centralidade do trabalho na vida das 

pessoas e a dificuldade de ruptura. Martínez Ortiz e Jaimes-Osma (2012) também apontam para 

a necessidade de equilíbrio entre o trabalho e outras áreas do sentido, pois quando o sujeito tem 
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no trabalho o único sentido da vida, sua criatividade e a capacidade de produção podem ser 

anuladas, sendo um fator gerador de estresse.  

Ana verbaliza a importância do ambiente de trabalho como vínculo afetivo, e de 

pertencimento, sendo estes vínculos restritos ao local de trabalho. Rejane relata ter vínculos 

afetivos do trabalho com convivência fora deste ambiente, mas a sua representação de família 

e de pertencimento está ligada ao ambiente de trabalho. Observa-se então que, para ambas, 

parar de trabalhar significaria um rompimento desses vínculos, validando as discussões de 

Rodrigues e Brêtas (2015), ao observar que a rotina da vida e do trabalho se misturam e que o 

trabalho mais do que fazer parte, ocupa lugar de destaque na vida dos trabalhadores. É por meio 

do trabalho que participam da sociedade e criam laços afetivos. Neste sentido, Morin (2001) 

também enfatiza que o trabalho conserva um lugar importante na sociedade, e alerta para a 

existência de outras razões além do dinheiro para as pessoas continuarem trabalhando, como a 

manutenção do relacionamento com outras pessoas, sentimento de vinculação, para ter algo que 

fazer e evitar o tédio, para ter um objetivo na vida. Nesta perspectiva também Lopes (2009) 

aponta o mundo do trabalho como parte da construção subjetiva da nossa cultura, onde as 

relações de trabalho compõem um eixo importante na dinâmica da sociedade capitalista. No 

caso de Rejane e Ana, o trabalho tornou-se referência de relações. Atualmente trabalham de 

segunda a sexta, porém afirmam haver trabalhado a maioria dos finais de semana, durante a 

maior parte de sua trajetória profissional. 

Por razões diferentes, porém as três relataram o trabalho em finais de semana como 

importante para complementar a renda. No caso de Ana para manter a casa e os filhos e de 

Sandra e Rejane para a compra de apartamento. Tal necessidade justifica-se pela baixa 

remuneração da profissão, conforme apontado também por Rodrigues e Brêtas (2015), onde 

destacam que mesmo diante de avanços científicos, a enfermagem ainda é uma profissão 

carente de valorização social e, a baixa remuneração leva muitos profissionais a manter dois 
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empregos, ou um grande número de horas extras, com o trabalho ocupando lugar de destaque 

e, neste caso,  configurando-se como principal meio de participação da sociedade e de 

construção de laços afetivos. 

Tanto Ana quanto Rejane evidenciam a ausência de perspectivas, de planos para 

aposentadoria. Ana Fala da aposentadoria como algo que fará com que fique só em casa, e a 

casa representa loucura, tédio. Os processos simbólicos ligados ao lar remetem suas emoções à 

sujeição ao pai, ao isolamento da mãe, à falta de afeto do marido e dos filhos.  Suas relações de 

amizade fora do ambiente de trabalho, também restringem-se a contatos rápidos. É bastante 

evidente a falta de ligações emocionais, de coparticipação, de “familiaridade” no sentido de 

convivência afetiva, questões apontadas como importantes para o sujeito sentir-se confortável 

no ambiente. Para Rejane, ao verbalizar que o trabalho significa “tudo”, a saída representa a 

ruptura com tudo o que tem significado. E ficar em casa significa deixar de prestar seus 

cuidados, identificado como núcleo central de significação de sua subjetividade. 

Diante das histórias de Ana e de Rejane, é compreensível que ambas queiram manter-

se no ambiente de trabalho, mesmo que por razões diferentes. Enquanto Ana verbaliza a sua 

negatividade relacionada à casa, percebendo-a como um local de sofrimento e Rejane verbaliza 

uma relação mais positiva com a casa, seu local de descanso, para ambas o trabalho é o local 

de acolhimento, onde interagem com outras pessoas e sentem-se pertencendo a um grupo, é 

onde suas necessidades afetivas se realizam. São pertinentes para essa compreensão as análises 

sobre comunidade e pertencimento, que inclui a presença de sentimentos e afetos e o ser 

humano pode ser compreendido também pelas relações que estabelece (Guareschi,2010). 

Algumas discussões que demonstraram a importância de pertencer a uma comunidade, podem 

ajudar a compreender o desejo de permanecer no trabalho ou o medo de sair dele. A definição 

de comunidade (Sarason, 1974, citado por Imaya Jariego 2007; Mannarini, e Fedi, 2009; 

Marante, 2010) percebida como uma experiência subjetiva de pertencimento a uma coletividade 
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maior, inserido em uma rede de relações de apoio mútuo, em quem se pode confiar, coincidem 

com o relato de Ana e Rejane sobre o hospital.  Algumas dimensões e sentimentos, como 

envolvimento, sentir-se fazendo parte de um universo de relações afetivas, adesão, influência, 

integração e satisfação das necessidades, conexão emocional, pertencimento, familiaridade, o 

compartilhar histórias, valores (Marante, 2010; Mannarini & Fedi, 2009; McMillan & Chavis; 

1986; Newbrough &. Chavis, 1986; Sonn, 2002) são emoções relacionadas essencialmente ao 

ambiente de trabalho. A comunidade a que ambas sentem-se pertencendo é a coletividade do 

trabalho, onde estão suas relações afetivas, de interação e troca. Na falta destas relações afetivas 

fora do trabalho, parar de trabalhar significa retirar-se da comunidade a que pertencem, onde 

construíram sua identidade social, representando a ruptura com o principal vínculo de 

afetividade, a ruptura da sua identidade de profissional de enfermagem, sendo um processo 

gerador de conflitos. 

“A saúde física e mental, está muito relacionada à capacidade do sujeito de produzir 

sentidos ante seus conflitos” (González Rey (2005, p. 239). Se, diante do processo de ruptura 

com o mundo do trabalho, o sujeito não visualiza a possibilidade de produzir novos sentidos 

que levem a uma reorganização de sua vida, entra em um processo progressivo de 

desorganização, podendo gerar alguma patologia. A história de Ana com a casa é marcada por 

sofrimentos, assim suas emoções e sentidos sobre a casa são negativos. Ana não vislumbra 

outras possibilidades para a aposentadoria a não ser ficar em casa.   Mesmo relatando uma 

emocionalidade positiva relacionada ao trabalho Ana sabe que em algum momento precisará 

romper este vínculo, sua negação até em pensar sobre o processo demonstra a dificuldade de 

ruptura, o que pode gerar grandes conflitos e até o adoecimento.  

A falta de perspectivas para aposentadoria evidenciadas nas análises, confirmam a 

necessidade apontada por Adams e Rau (2011), quanto a se iniciar mais cedo o planejamento 

para aposentadoria, devendo ser uma constante ao longo da vida do trabalho, pensando 
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principalmente com quem vai partilhar a vida, indicando ser este um campo fértil para a 

psicologia, tanto em pesquisas quanto em trabalhos aplicados. Borrero e Kruger (2015) 

destacam ainda a importância da conexão social, e estas conexões devem ser construídas ao 

longo da vida. A aprendizagem contínua, citada como importante pelos autores é percebida 

como algo que mobilizou Sandra e verbalizada por Rejane como algo que lhe fez falta.   

Principalmente nos sentidos presentes na vida de Rejane, visualiza-se algo em comum 

com a ética protestante, apontada por Weisz (2014), que teve grande influência nas sociedades 

capitalistas, quando passou-se a glorificar o tempo ocupado em atividades produtivas em 

oposição ao tempo livre. Sendo este último valorizado apenas para recuperar as energias da 

força de trabalho. O trabalho ocupa na vida de Rejane um lugar psico-sócio-simbólico 

fundamental. O seu tempo e sua identidade são orientados pelo trabalho e o seu tempo livre é 

importante essencialmente para descansar e recompor as energias para voltar ao trabalho. O 

sentido de obrigações de Ana relacionados ao cuidado da casa e da família também traz uma 

carga social da sujeição do papel da mulher a cumprir com suas “obrigações femininas no lar”. 

Mesmo tendo um emprego, realizando horas extras em finais de semana, acumulou a 

responsabilidade pelo cuidado da casa, dos filhos e do marido. Culturalmente consideradas 

como suas obrigações.  

Sandra tem alguns aspectos em comum com as outras profissionais, pois também atribui 

um grande significado ao trabalho, percebendo como algo que lhe fez crescer, que a mobilizou. 

Tem em comum com Rejane o início de sua profissão em hospital administrado por irmãs 

católicas, percebendo o trabalho como um sacerdócio. Comunga com Ana as dificuldades de 

relacionamento com o pai, que no caso de Ana não permitiu a separação conjugal por não aceitar 

uma filha separada, e seu casamento foi mantido, enquanto Sandra, mesmo contrariando a 

vontade do pai, saiu de casa para estudar, e teve seu filho sozinha, mesmo significando a ruptura 

do relacionamento com os pais por alguns anos. Quanto ao sentido do trabalho, este é para 
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Sandra crescimento e hoje uma missão cumprida.  Enquanto que para Ana significa a 

continuidade de uma vida com a qual “acostumou-se”. 

O principal núcleo de significação que diferencia Sandra das outras duas entrevistadas 

é quanto ao sentido atribuído à aposentadoria. Esta é esperada, existem projetos, planos, 

vontades, que são adiados pela necessidade de cuidar dos pais. Porém a vontade de criar novos 

sentidos é muito presente em suas emoções. Sandra é a única que relata vínculos afetivos sólidos 

fora do ambiente de trabalho. Tem um sentido de pertencimento em sua família, vive com ela 

emoções prazerosas, seu vínculo afetivo central não se situa no trabalho. O que não significa 

que suas relações afetivas no trabalho não sejam sólidas e importantes, porém sua vida afetiva 

não permaneceu restrita ao trabalho. Sandra não realizou plantões aos finais de semana 

enquanto o seu filho era dependente, tal questão suscita novas investigações, mas pode ser um 

dos fatores importantes na construção de vínculos familiares. O relato da convivência com o 

filho, com a irmã e com uma prima, destacam-se claramente como os vínculos capazes de 

produzir suas principais significações simbólicas. Portanto, a aposentadoria, mesmo que 

represente a perda de alguns vínculos no trabalho, permite sua aproximação das pessoas com 

que tem maiores afinidades, sendo assim algo desejável. Seu conflito diante da aposentadoria 

situa-se em outro espaço. O de abrir mão dos seus projetos para cuidar dos pais. Talvez a sua 

falta de confiança nos profissionais jovens, e o sentido de obrigação, não a deixe vislumbrar 

outras possibilidades.  

A reflexão em relação aos conflitos são importantes e articulam-se com o papel da 

Psicologia Social Comunitária. O conhecimento acerca do sentido de comunidade, assim como 

o fortalecimento comunitário fornecem orientação quanto às estratégias de intervenção (Imaya 

Jariego, 2007). Algumas questões percebidas pelo sujeito como resultado de decisão pessoal, 

podem ter um peso, não percebido pelo sujeito, do processo histórico-cultural onde está 

inserido. Ao considerar a capacidade do sujeito em influenciar no processo decisório, não se 
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pode deixar de considerar a trama da estrutura social em sua decisão. Assim, entendemos que 

para compreender as motivações verbalizadas pelos sujeitos para continuar trabalhando, 

precisamos analisá-las dentro de sua história, de seu contexto social e cultural. É preciso levar 

em conta o complexo tecido social onde o sujeito teceu sua subjetividade (Vygotsky, 1998). A 

busca pela transformação social não passa pela ótica de indivíduos isolados, sem mediação com 

a sociedade e suas contradições. Cabe analisar as crises não como dificuldades de adaptação 

individual, mas como crises sistêmicas (Lima, 2010). Na análise das histórias cabe pensar sobre 

o papel histórico de sujeição da mulher, no estigma do trabalho da enfermagem, na ética cristã, 

questões culturais que certamente tiveram um grande peso nas decisões. 

 Quando Marante (2010) destaca a relação entre participação e sentido de comunidade, 

sugerindo o “engagement” como canal para o “empowerment”, compreende-se que não basta 

apenas produzir conhecimento sobre uma questão, esta produção precisa ser socializada, 

refletida junto com os sujeitos envolvidos, pois acredita-se que a reflexão pode gerar a 

apropriação do saber e o fortalecimento dos sujeitos no propósito de modificar algo que não 

seja positivo. Diante de circunstâncias em que as pessoas sentem-se fragilizadas, a organização 

de grupos onde seus conflitos e suas histórias possam ser compartilhadas, pode redirecionar 

suas vidas e definir oportunidades de mudanças e reconstrução das circunstâncias, 

possibilitando a recriação de sentidos. 
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4. Considerações Finais 

 

A reflexão acerca das motivações da permanência no trabalho junto aos sujeitos 

pesquisados, mesmo tendo os requisitos para aposentadoria com salário integral, foi a 

problemática que norteou esta pesquisa. A análise das histórias compartilhadas, do sentimento 

de pertença, dos vínculos construídos, dos papéis desempenhados no interior da instituição e 

fora dela, do sentido do trabalho e da aposentaria, foram questões que integraram esta complexa 

trama reflexiva, fundamentada na discussão teórica, e principalmente na teoria da subjetividade 

de González Rey. Tal análise se deu por intermédio de núcleos de significação, um método de 

pesquisa subjetiva, coerente com a visão de mundo e de ser humano presentes na perspectiva 

histórico-cultural, por permitir a apropriação das significações construídas pelos sujeitos na sua 

relação dialética com a realidade (Aguiar, Soares & Machado,2015). 

O processo reflexivo, articulando fatos, ideias e teorias indicou como principal 

motivação para a permanência no trabalho entre duas entrevistadas, o sentido de pertencimento, 

de confiança mútua estabelecidos nos trabalho, aliados a falta destes vínculos sólidos na família 

e na sociedade. A significação do cuidado, construída na subjetividade de uma entrevistada, 

também pode ser apontada como motivação da sua permanência no trabalho.  A aposentadoria, 

neste contexto, é geradora de ansiedade, uma vez que significa a ruptura com o mundo do 

trabalho, e é este que dá sentido às suas vidas. A terceira entrevistada demonstrou ter vínculos 

afetivos sólidos fora do ambiente de trabalho, evidenciou um sentido de pertencimento em sua 

família, e compartilha com ela emoções prazerosas, capazes de produzir novos significados 

para sua vida. Esta tem projetos para aposentadoria, evidencia o desejo de aposentar e viver 

novas experiências. O trabalho ocupou um papel importante em sua vida, porém é percebido 

hoje como uma missão cumprida. 
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Tais achados indicam a importância de pensar em Programas de Preparação para a 

Aposentadoria capazes de levar os sujeitos a produzirem novos sentidos para suas vidas. O 

trabalho ocupa parte importante de suas significações, porém o interesse não pode estar focado 

exclusivamente no trabalho. Considera-se pertinente a discussão do sentido do trabalho e da 

aposentadoria junto aos profissionais, gerando a reflexão de novas possibilidades, novas zonas 

de interesses, que possam despertar emoções significativas fora do ambiente de trabalho. São 

de fundamental importância programas voltados para profissionais em final de carreira, para o 

enfrentamento dos conflitos presentes nesta fase da vida, porém, a compreensão de que a 

subjetividade vai sendo tecida no processo da história do sujeito, acredita-se que propostas de 

preparação continuada, ao longo da vida de trabalho, possam ser mais eficazes. Sugere-se a 

organização de grupos ou rodas de conversas no ambiente de trabalho, onde os sujeitos possam 

verbalizar os conflitos, trocar história e experiências, possibilitando o fortalecimento do ser 

social e gerando maior capacidade de reivindicar-se como ator de sua história. Visualiza-se 

nesta ação inclusive a possibilidade de ganhos importantes no processo de cuidado, podendo 

inclusive fortalecer os vínculos construídos no ambiente do trabalho, fazendo com que eles 

ultrapassem esta fronteira. Este é sem dúvida um desafio que precisa envolver a 

interdisciplinaridade, sendo importante sem dúvida, a participação da psicologia social 

comunitária. Na reflexão acerca dos processos de saúde, o cuidador também precisa perceber-

se como merecedor de cuidados, portador de uma individualidade, como um sujeito capaz de 

gerar novas alternativas de reconstrução da realidade em que vive.  

Sugere-se que novas investigações sejam empreendidas, principalmente na área da 

saúde e da psicologia, quanto ao sentido atribuído ao trabalho e à limitação dos vínculos afetivos 

ao ambiente de trabalho. Algumas questões parecem tonar-se tão comuns em algumas 

profissões que acabam por ser naturalizadas. É fato que o processo de cuidado em hospitais não 

pode parar em finais de semana, mas a forma como este cuidado é realizado e o número de 
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plantões de finais de semana que alguns profissionais exercem, e as implicações destes na 

complexidade de sua constituição emocional e na construção de suas formas de sociabilidade 

suscita investigações e reflexões com maior profundidade.  
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APÊNDICE A - Pré-Indicadores e Indicadores - Ana. 

Pré-indicadores Indicadores  

1) “Minha vida é do trabalho para casa.” 

2) “Meu grupo de amigos é grupo de igreja.” 

3) “Só na igreja, não tem esse negócio de ficar 

saindo, se encontrando não.”  

4) “Então.. acabô, lá fora eu não tive mais 

nada né.” 

5) “Meu marido também não gosta de ficar 

saindo.” 

 

1) Relações sociais – Este 

indicador refere-se à fragilidade 

das relações sociais fora do 

trabalho. Além do trabalho só sai 

pra ir à igreja, onde as relações se 

limitam a conversas na igreja. Lá 

fora não tem mais nada. 

6) “Bater papo com um, bater papo com 

outro, bater papo com paciente, é a minha 

família.” 

7) “Então eu gosto de estar aqui (no HC), aqui 

eu to conversando, eu to conversando com 

paciente, eu to com a equipe, a gente tá tudo junto, 

é diferente.” 

8) “O importante é estar aqui, com o pessoal 

é uma delícia, essas seis horas que eu passo é muito 

bom, me sinto bem.” 

2) Relações no trabalho – 

Este indicador refere-se a 

construção de vínculos mais 

sólidos e sentimento de 

pertencimento no ambiente de 

trabalho. É único local relatado 

com sentimentos positivos. 

9) “Depois de casada minha vida foi só fica 

em casa, trabalhando.”  

10)  “Eu fico LOUCA em casa, fico doida, 

porque não tenho assim, nada em mim, o que 

fazer?” 

11) “Ficar em casa pra mim é um martírio, 

parece que vou enlouquecer ... é sempre a mesma 

coisa, só tem aquilo, é limpar a casa, cuidar da 

família.” 

12) “Dentro de casa, sem outras atividades, 

entende, não vai ser um horror.” 

3) Sua percepção da casa – 

Este indicador relata toda a 

insatisfação com a casa. 

Percepção do lar como local de 

sofrimento, trabalho, martírio, 

sentimento de loucura. 

13) “Cuidar de família, cuidar de mãe, 

cuidando de filhos.” 

14) “Porque lá em casa, ... eu não tenho 

família, que eu possa sentar, conversar, minha 

mãe, minha família, meu pessoal, não é de estar em 

casa.” 

15) “A gente foi criado assim,... não tem aquele 

achego de mãe, filho sempre tá ali junto.” 

16) “A minha mãe fica no canto dela e eu no 

meu canto.” 

17) “Me sinto só, né, eu fico no meu canto, 

marido vai pro outro.” 

4) Relação com família – 

este indicador mostra o 

isolamento familiar, e a 

reprodução do isolamento que 

tem com a mãe, na relação com 

seus filhos e esposo.  

18) “Aqui (hospital) ficou a minha vida...aí a 

gente continua trabalhando naquele envolvimento 

tal né.” 

19) “Quando chega sábado ou domingo, aí é 

ruim, daí você fica praticamente só... as férias,... eu 

não vejo a hora de voltar para o meu trabalho.” 

5) Sentido do Trabalho – 

Este indicador aponta o trabalho 

e suas relações como o único 

vínculo que dá sentido à vida. 
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20)  “Nunca me preparei pra sair daqui, nunca 

fiz  mais nada né, fazia os cursos aqui só, dentro do 

HC, mas...” 

21) “Não tenho esse negócio da ficar saindo.” 

6) Limitações- Este 

indicador aponta para as 

limitações de preparo para 

qualquer coisa fora do hospital e 

da casa.  

22) “E a vida vai passando... quando você vê, 

chegou teu tempo, os filhos tão todos jovens, 

casados alguns, e você tá aí.” 

23) “Você continua por aqui né. (trabalho) 

Como eu posso ficar aqui trabalhando até 70 anos 

eu tô por aqui.” 

24) Vou levando até onde der né. 

25) “Se eu falar pra você, hó, to me desligando 

hoje,  eu vou ficar em casa, e fazer o quê?” 

26) “Entendeu como é que é a vida, é assim, e 

eu já me acostumei.” 

 

7) Perspectivas de vida – 

Neste indicador observa-se a 

falta de qualquer perspectiva que 

não seja continuar trabalhando. A 

intensão de trabalhar até onde 

der. 

27) “Se aposentou, e agora? Vai fazer o quê?” 

28) “Não tenho nada programado pra sair 

daqui... eu nunca me programei pra nada.” 

29) “Nunca passou (com ênfase) pela minha 

cabeça que um dia iria chegar o dia da minha 

aposentadoria.” 

30) “Não é nem pelo salário, porque eu me vejo 

com um salário até bom, é o estar aqui, ficar aqui.” 

31) “Você pode ser um cuidador, de algum 

paciente e tal, mas eu não me preparei pra isso.” 

 

8) Sentido da aposentadoria 

– Este indicador demonstra-se a 

falta de qualquer preparo para a 

aposentadoria. A negação até em 

pensar nesta possibilidade. 

32) “Gosto do que faço né, porque enfermagem 

né, é muito gostoso, é uma coisa que eu sempre fiz, 

eu nunca fiz outra coisa né. Sempre trabalhei na 

enfermagem, muito bom né.” 

33) “Eu sempre gostei de trabalhar no hospital, 

sempre gostei de trabalhar com pacientes.” 

9) Sua percepção da 

profissão de enfermagem – Este 

indicador demonstra satisfação 

com a profissão, mas também 

uma acomodação.  

34) “O salário é bom não é ruim, cairia 

algumas vantagens que a gente tem, mas daria pra 

sobreviver.” 

35) “Não é nem pelo salário, porque eu me vejo 

com um salário até bom, é o estar aqui, ficar aqui.” 

10) Situação financeira com 

aposentadoria – Neste indicador 

a entrevistada demonstra que a 

situação financeira não é 

motivação para permanecer 

trabalhando.  

36) “Trabalhei a minha vida toda, né, casei, 

trabalhando dentro do HC, né, e daí criei minha 

família dentro do HC, tive filhos aqui tudo e 

continuei trabalhando, e criando eles, ... a minha 

vida foi assim, trabalho, correndo com eles.” 

37) “Marido também hoje fica num canto, vai 

beber vai pra lá e eu fico no meu” 

11) História de vida – Neste 

indicador observa-se o relato de 

uma vida de trabalho, cuidados 

aos outros e adoecimento. 

Sujeição a vontade do pai e do 

marido. 
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38) “A gente já foi, há muitos anos, sim a gente 

ia sempre final de semana, a gente se reunia, mas 

de uns anos pra cá mudou tudo né.” 

39) “Quando os filhos eram pequenos a gente 

nunca saia, ele trabalhava né, a vida dele era 

sempre trabalhar, final de semana na firma.” 

40) “Eu sempre ficava em casa com meus 

filhos, então minha vida foi assim.” 

41) “Contrai diabetes, hipertensão, fui uma 

pessoa obesa, porque só trabalhando, aquela 

pessoa agitada, né, e foi indo, foi indo, fui ficando 

doente.” 

(Obs.:em conversa depois do término da gravação, 

Ana comenta que teve sérios problemas com o 

marido quando os filhos eram pequenos, que quis 

mandar o marido embora de casa mas o pai não 

permitiu, alegando que não aceitaria alí uma filha 

separada. Ela mora no mesmo terreno dos pais). 

42) “Cuidadora da Ana... (risos), será que eu 

consigo? ( risos) Que até hoje eu não me cuidei de 

mim sabe.”  

43) “Há eu merece hoje claro.” 

44) “Todo esse tempo eu cuidei de família, 

cuidei de filhos e cuidei das pessoas, hooooje eu 

estou me cuidando melhor.” 

45) “Hoje eu estou cuidando de mim, porque 

até então eu nunca cuidei de mim, né eu nunca 

pensei em mim.” 

46) “Às vezes não dormia, era ansiosa.” 

47) “Tenho médicos que cuidam de mim e da 

minha saúde.” 

48) “Tem que cuidar de mim, não tenho 

ninguém pra cuidar de mim, né, então eu tenho que 

ver alguém pra cuidar de mim, é assim.” 

 

12) Percepção de si – Este 

indicador refere-se a priorização 

do trabalho, casa e filhos. O 

cuidado de si, hoje considerado 

merecido, porém limitando-se a 

cuidados com a saúde.  
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APÊNDICE B - Indicadores e Núcleos de Significação -  Ana 

Indicadores  Núcleos de Significação 

 Relações sociais – Este indicador refere-se 

à fragilidade das relações sociais fora do trabalho. 

Além do trabalho só sai pra ir à igreja, onde as 

relações se limitam a conversas na igreja. Lá fora 

não tem mais nada. 

 Relação com família – Este indicador 

mostra o isolamento familiar, e a reprodução do 

isolamento que tem com a mãe, na relação com 

seus filhos e esposo. Sem “achego”. Cada um no 

seu canto. 

 Sua percepção da casa – Este indicador 

relata toda a insatisfação com a casa. Percepção da 

casa como local de sofrimento, trabalho, martírio, 

sentimento de loucura. 

A) Fragilidade dos vínculos 

sociais e familiares. Lar como 

local de sofrimento, loucura. 

 Sentido do Trabalho – Este indicador 

aponta o trabalho e suas relações como o único 

vínculo que dá sentido à vida. 

 Sua percepção da profissão de 

enfermagem – Este indicador demonstra 

satisfação com a profissão, mas também uma 

acomodação. 

 Relações no trabalho – Este indicador 

refere-se a construção de vínculos mais sólidos e 

sentimento de pertencimento no ambiente de 

trabalho. É o único local relatado com sentimentos 

positivos. 

B) Centralidade do trabalho 

como vínculo afetivo e de 

pertencimento. 

 

 

 

 

 Limitações - Este indicador aponta para as 

limitações de preparo para qualquer coisa fora do 

hospital e da casa 

 Perspectivas de vida – Neste indicador 

observa-se a falta de qualquer perspectiva que não 

seja continuar trabalhando. A intensão de trabalhar 

até onde der. 

 Situação financeira com aposentadoria – 

Neste indicador percebe-se que a situação 

financeira não é apontada como motivação para 

permanecer trabalhando. 

 Sentido da aposentadoria – Este indicador 

demonstra-se a falta de qualquer preparo para a 

aposentadoria. A negação até em pensar nesta 

possibilidade. 

 História de vida – Neste indicador 

observa-se o relato de uma vida de trabalho, 

cuidados aos outros e adoecimento. Sujeição a 

vontade do pai. Ausência de relatos de atividades 

prazerosas. 

C) Trabalho x cuidado ao 

lar: a ausência de perspectivas 
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 Percepção de si – Este indicador refere-se 

a priorização do trabalho, casa e filhos. O cuidado 

de si, hoje considerado merecido, porém limitando-

se a cuidados com a saúde 
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APÊNDICE C – Pré-Indicadores e Indicadores - Rejane 

Pré-indicadores   Indicadores  

 

1) Com relação a saída do primeiro hospital: “Foi 

aonde eu entrei em baque de novo. Porque quando 

você entra num lugar e aprende tudo naquele local, é 

tua casa mãe né, ali você aprende, você trabalha, 

você... até hoje, eu fico emocionada de lembrar” 

2) Mas eu fiquei acho que uns quatro anos em 

depressão quando eu deixei lá, porque era minha casa 

mãe né, apesar que aqui não deixa de ser a casa mãe, 

mais... 

3) “Do meu trabalho, Nooossa Senhora, como 

tem aqui gente que você é bem apegada né, é aqui que 

faz parte da minha vida, eu faço parte da vida das 

pessoas.” 

4) “Quando dizem assim, que local de trabalho é 

local de trabalho, não é local de família, eu já acho o 

contrário, pode ser os dois. E é um meio de você 

trabalhar com prazer também, você acaba se 

aproximando da pessoa, confiando na pessoa, e vice 

versa, né, de uma pra outra.” 

5) O trabalho: “Pra mim? Há tudo...tudo, 

primeiro porque eu gosto, senão não taria aqui tantos 

anos né, segundo, porque é eu que me mantenho, a 

mim e a minha casa né.” 

6) “Então existe também a parte financeira né. Se 

eu não trabalhasse, eu teria que tá com alguém da 

minha família (risos), porque daí como que a gente vai 

pagar as contas, né.” 

7) “E eu sempre, sempre fui muito independente, 

muito livre, muito dona de, de mim, no geral assim, 

sabe?” 

8) “Ha, eu sempre gostei de ver as pessoas se 

sentindo bem, assim como eu gosto de me sentir bem, 

eu tinha o maior prazer quando eu trabalhava com 

paciente de enfermaria.”  

9) Acho que eu faria tudo de novo, só que eu 

estudaria mais (risos) é eu estudaria mais.” 

1- O sentido do trabalho: 

Neste indicador observa-se 

uma ligação muito forte com o 

trabalho. Sentimento de 

pertença, confiança. 

10) “Eu queria ver o paciente bem limpinho, bem 

confortável, aquilo parece que deixa você feliz né, 

realizada, de tá ajudando alguém que tá precisando 

de você, se vê que aquela pessoa tá bem né.” 

11) “Eu me sinto realizada, eu não me arrependo! 

Não me arrependo!”Você levanta e toma teu banho, 

você pensa assim, pronto, agora, eu vou cuidar de 

mim e do próximo né.” 

12) “Você sai com vontade de casa, sabendo que 

tem gente precisando de você.” 

2- Sentir-se útil: Este 

indicador aponta para a 

necessidade do sentimento de 

servir aos outros. 
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13) “Às vezes eu penso, meu Deus, vou ficar aqui 

deitada, olhando pro teto, enquanto tem tanta gente 

precisando da gente né.” 

14) “Eu sinto que a minha casa é o lugar que está 

me esperando pra eu descansar, né, ver uma televisão, 

se alimentar, fazer tua higiene, dormir né.” 

15) “Você tem mais tempo até de lembrar das 

pessoas né, ligar pras pessoas né.” 

16) “Então, eu gosto da minha casa sim, é o meu 

cantinho.” 

 

3- A percepção da casa: 

neste indicador observa-se um 

sentimento positivo da casa, 

essencialmente como um local 

onde as energias serão 

repostas. 

17) “É o que eu mais tenho, é o que eu mais tenho 

(risos) é amigo.” 

18) “Meus Deus do céu, no trabalho, fora, 

encontrar com amigos, é o que eu mais gosto de 

fazer.” 

19) “É engraçado né... trabalhar tanto e ainda 

ter...não é tempo... disposição.” 

20) “E a gente não é só amigo dentro do trabalho, 

a gente é fora também, a gente quer ajudar, a gente 

quer participar.” 

21) “Cinema eu gosto também, sair, viajar, 

passear, também gosto, desde que você se sinta à 

vontade onde você tá indo né.” 

22) “A gente não nasceu pra ser sozinho...” 

23) Com relação às férias: “No começo eu tô feliz 

da vida, eu quero descansar, eu quero dormir, eu 

quero repor, né, as energias.”  

24) “Depois que eu saio, que eu faço o que eu 

tenho que fazer, daí eu começo a sentir falta, começo 

a sentir saudades, e daí já tá quase na hora de voltar 

mesmo.” 

25)  “Aí volta numa boa né, mais descansada, com 

mais vontade, prazer né, enfim né.” 

26) “A maioria das pessoas que eu conheço, é 

amigo do trabalho, mais do trabalho, lá fora, é mais 

os parentes, os vizinhos, que a gente convive, tem mais 

uma aproximação, né. 

27) Quando perguntado a Rejane de onde são os 

vínculos mais fortes, responde com ênfase: “Do meu 

trabalho, Nooossa Senhora, como tem aqui gente que 

você é bem apegada né.” 

28) “É aqui que faz parte da minha vida, eu faço 

parte da vida das pessoas.” 

29) “Até quando dizem assim, que local de 

trabalho é local de trabalho, não é local de família, eu 

já acho o contrário, pode ser os dois.” 

30) “O trabalho nunca foi um motivo pra eu deixar 

de ter amizades, de lembrar da família. Só o dia que a 

gente tá muito cansada né.” 

4- Relações Afetivas: 

Neste indicador denota-se um 

forte sentido atribuído às 

relações afetivas, e sua relação 

com o ambiente de trabalho. 
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31) “E eu sempre pus na cabeça, que enquanto eu 

tivesse saúde eu não ia sair mesmo, enquanto pudesse 

ficar, né eu até digo, que se eu tivesse saúde eu ia até 

os setenta, mas a saúde, dos cinquenta pra cá, 

começou a dar um baque, então, eu continuo 

trabalhando, mas eu não faço a mesma coisa que eu 

fazia antes.” 

32) “Tenho problema de pressão...o que entristece 

a gente é que vai aparecendo também, que nem agora 

eu tô com problema renal.” 

33) “Então são essas coisa que entristece né, é 

você... começar a aparecer diagnóstico, que vai 

mexendo com o teu organismo, mexe com o 

emocional.” 

34) “O que mais mexe comigo ultimamente é a 

artrose, por causa da coluna, e agora o rim.” 

 

5- Percepção de saúde: 

este indicador aponta para 

uma série de doença e o 

sentimento de tristeza 

relacionada a elas.  

35) “Se eu não me cuidasse eu não ia nem ao 

médico.” 

36) “Até o plano de saúde a gente faz, se sujeita a 

pagar né um plano de saúde melhor, né pra ter mais 

conforto pra gente né.” 

6- Autocuidado: neste 

indicador observa-se o sentido 

de cuidado consigo limitado a 

tratar as doenças. 

37) “Aí as pessoas, que me conheciam ao redor, 

amigos, parentes, tudo, é que acharam que eu devia 

fazer alguma coisa que tinha a ver com hospital.” 

38) “Que eu tinha que ser enfermeira, eles falam 

enfermeira, porque, trabalhou em hospital é 

enfermeira.” 

39) “Foi aí que eu decidi, que quando eu entrei no 

hospital, eu não sabia de nada... aí eu fui aprendendo 

tudo, em três meses eu aprendi o básico, daí já passei 

pra noite.” 

40) “Foi aí que eu fiz o auxiliar, depois fiz o 

técnico. Daí foi andando...” 

41) “Eu acho que ali teve influência... foi uma 

decisão minha, mas teve influência de pessoas que me 

conheciam.” 

42) “Era o que elas achavam, o que elas viam, 

sentiam, pessoas que acompanhavam minha vida, meu 

trabalho né.” 

7- A escolha da 

profissão: Este indicador 

aponta para uma escolha 

imbricada com sua história e 

com forte influência das 

pessoas a sua volta. 

43) “E eu sempre, sempre fui muito independente, 

muito livre, muito dona de, de mim, no geral assim, 

sabe?” 

44) “Então a gente sempre foi muito livre.” 

 

8- Importância da 

liberdade: Este indicador 

aponta para um forte sentido 

atribuído a liberdade e a 

independência. 

 

45) “Pra futuramente?  Haa eu já parei pra 

pensar, bastante, que a partir do momento que eu 

9- Percepção da 

aposentadoria: Este indicador 

evidencia um sentimento 
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pedir aposentadoria, eu quero me organizar, assim 

pra nãao... que eu não vô fica em casa!” 

46) “Eu vou dar um jeito de cobrir a semana 

inteira, pra eu não...não sentir falta do trabalho. 

47) Sentimento ao pensar em aposentar: “Haaaaa 

dá tristeza!” 

48) “Eu não sei, o carinho que você tem com as 

pessoas e as pessoas tem com você, é muito 

importante, é nota dez né. Então isso vai fazer falta no 

dia dia.” 

49)  “Você não vai vê a pessoa todo dia que nem 

você tá vendo agora né, então você vai sentir falta, a 

gente sente, ii vai demora um pouco pra acostumar 

né.” 

50) “Mas chega uma hora que você tem que para 

mesmo. Não porque a gente queira, é porque a saúde 

da gente tá exigindo né.”  

51) Quando questionada quanto a parar de 

trabalhar para poder viajar, fazer suas coisas, ou ter 

mais tempo para si, a resposta é: “Nãão, não, não, 

não. A saúde, só pela saúde.” 

52) Se você tivesse condições de trabalhar até cem 

anos... “ Nooooossa mãããe, eu ia embooora, a eu ia 

embora, eu acho que trabalhar faz bem, no geral, né, 

no geral.” 

53) “Tem muita gente em todas as profissões, que 

não nasceu pra aquilo, insiste em ficar naquilo porque 

precisa, mas não gosta, entende.” 

54)  Então esse pessoal, quando vai chegando a 

hora de se aposentar, há não vê a hora de sair e sai 

mesmo, né, conheci muita gente assim.” 

 

negativo, de tristeza frente a 

aposentadoria. 
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55) Quando questionada se considera a 

necessidade de Preparação para Aposentadoria: “Não, 

nunca, nunca mas eu acho que a eu...quando chega 

esse momento eu vou tá preparada, por mim mesmo.” 

56) “Tanto que quando eu entrei em depressão 

duas vezes, que eu fiquei... a primeira vez quando eu 

saí do Nossa Senhora das Graças, e a segunda vez 

quando meu irmão faleceu, eu fui pra mão de 

psicóloga, tomei medicamento, tudo, chegou uma 

hora lá que eu falei; Rejane, o que que tá 

acontecendo? Você sempre foi valente! Né! Aí eu 

mesmo parei, não, não quero mais sabe de psicólogo, 

nem de remédio, a partir de segunda feira eu vou é 

agiii! E é assim que eu falava. (risos)” 

57) “Eu pus na cabeça, que eu não era uma pessoa 

doente, nem inválida, que eu tinha que entrar em 

ação.” 

58) “Outra coisa que eu pus na minha cabeça, 

quando você... é... não tem marido, não tem filho, você 

tem que por na tua cabeça que você é dona da tua 

vida, do teu nariz, né. Você não pode deixar se cai né. 

Você tem que enfrentar, senão é pior né.” 

59) No meu caso acho que não. Acho que não, mas 

tem gente que eu percebo no dia-dia que, realmente 

precisa, de algo pra ajudar. A gente parece que já veio 

preparada desde criança, pra passa tudo aquilo né. 

60) Até o plano funeral já tenho, você sabe que se 

você morre já sabem pra onde vão te leva.” 

61) Eu sei de gente, que já pode se aposenta, que 

tá doente, não é o meu caso, que podia se aposentar e 

não se aposenta, por causa do dinheiro.  

10- Autossuficiência – 

Observa-se neste indicador a 

dificuldade de aceitar ajuda.  

Reconhece este necessidade 

em outras pessoas que vivem 

a sua condição. A necessidade 

de ajuda é sempre do outro 
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APÊNDICE D – Indicadores e Núcleos de Significação - Rejane 

Indicadores  Núcleos de significação  

 A escolha da profissão: Este 

indicador aponta para uma escolha 

imbricada com sua história e com forte 

influência das pessoas a sua volta. 

 O sentido do trabalho: neste 

indicador observa-se uma ligação muito 

forte com o trabalho. Sentimento de 

pertença, confiança 

 Sentir-se útil: este indicador 

aponta para a necessidade do sentimento 

de servir aos outros. 

 A percepção da casa: neste 

indicador observa-se um sentimento 

positivo da casa, essencialmente como um 

local onde as energias serão repostas. 

 Autocuidado: neste indicador 

observa-se o sentido de cuidado consigo 

limitado a tratar as doenças. 

 Percepção de saúde: este 

indicador aponta para uma série de doença 

e tristeza relacionadas a elas. 

 Autossuficiência: Observa-se 

neste indicador a dificuldade de aceitar 

ajuda.  Reconhece este necessidade em 

outras pessoas que vivem a sua condição. 

A necessidade de ajuda é sempre do outro 

 

A) A centralidade do trabalho e do 

cuidado. 

 

 Relações Afetivas: neste 

indicador denota-se um forte sentido 

atribuído às relações afetivas, e sua 

relação com o ambiente de trabalho. 

 Importância da liberdade: Este 

indicador aponta para um forte sentido 

atribuído a liberdade e a independência. 

 Percepção da aposentadoria: 
Este indicador evidencia um sentimento 

negativo, de tristeza frente a 

aposentadoria. 

B) O significado positivo atribuído à 

liberdade e à autonomia x o medo da 

aposentadoria. 
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APÊNDICE E – Pré-Indicadores e Indicadores - Sandra 

Pré-indicadores  Indicadores 

1) “Menino de ouro, sabe, só que nasceu velho” 

(Referência ao filho). 

2) “Agora vai tirar férias...mãe, você vai comigo em 

algum hotel fazenda, que eu quero pescar e andar a cavalo, 

ai meu Deus do céu, isso é programa pra velho não pra 

jovem.” 

3) “Eu vou, eu acompanho ele em tudo, até em voo de 

asa delta, eu fui....” 

4) “A gente é muito grudado, e aí tenho até medo né, 

de atrapalhar o futuro dele, porque a gente sempre foi só 

nós dois, né, a gente nunca teve avós, tios, por perto.” 

5) “Não queria morrer sem ter um filho.” 

6) “Criar um filho sozinha, é.... um alicerce.” 

7) “Sempre que eu posso eu visito meu pai.” 

8) “Tem uma irmã que eu amo de coração, ela tem 

quatro filhos, todos a gente tem um relacionamento muito 

bom.” 

9) “A gente se ama de paixão, eu só tenho uma irmã, e 

os outros são irmãos, e a gente ama de paixão uma a outra.” 

10) “A gente se fala toda semana, tudo, a respeito dos 

pais, e eu ajudo na medida que eu posso.” 

11) “Só que a gente quer fazer as coisas juntas, entende, 

viagem, essas coisas...” 

12) “Tenho um relacionamento bom com uma prima, 

que é quase uma irmã.”   

 

1- O Sentido de 

família: Neste indicador 

denota-se um vínculo 

familiar significativo. 

13) “Não tenho muitos amigos, entendeu?” 

14) “Eu sou meia antissocial também”. 

15) Tenho amizades assim com a família, primos e filhos 

de primos.” 

16) Quando o filho nasceu: “A madrinha dele, que saía 

do trabalho todo dia... ela passava na minha casa pra ver 

se eu tava precisando de alguma coisa.” 

2- Relações de 

amizade: Neste 

indicador observa-se a 

existência de poucas 

amizades, porém 

sólidas. 

17) “Eu tenho uma vontade muito grande de ficar em 

casa quando eu tenho folga, então o fato de eu ter que sair 

me incomoda.” 

18) “Tem um animalzinho, um gato de estimação que eu 

amo. E eu amo aquele bichinho, chego em casa cheia de 

saudades dele, gosto de animais, gosto muito de plantas.” 

19) “Eu moro em um apartamento...eu tenho meu vaso 

de cheiro verde na janela, cebolinha, planto minha salsinha, 

aí na janela assim, vai lá e colhe, e cheira e lava e já pica 

na panela.” 

20) Nas férias: “pelo menos dez, quinze dias na praia, 

gosto muito da praia de Pontal que é bem tranquila e tinha 

uma casa à minha disposição, que é de uma dessas primas 

com quem eu me relaciono bastante, e ela me dava a chave, 

3- Sentido de lar: 

Este indicador aponta 

para uma relação muito 

afetuosa com a casa.  
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quando você quiser vai lá, e já limpa a casa, já abre, já 

ventila e sempre passei férias lá.” 

21) “Há eu acho que o trabalho significa muito, o 

trabalho é que me arranca da cama, me obriga a sair da 

cama de manhã cedo, no inverno, no verão, com chuva e 

tudo, e isso dá vida, entendeu?” 

22) “Eu adquiri cultura com o trabalho, eu aprendi a 

conviver com as pessoas, com cultura diferente...então isso 

valoriza bastante a gente como pessoa.” 

4- O sentido do 

trabalho: Este indicador 

evidencia os sentidos de 

crescimento e de força 

motriz atribuídos ao 

trabalho. 

23) “Me encontrei na enfermagem.” 

24) “A enfermagem pra mim é... gente cuidando de 

gente, eu sempre fui voltada pro paciente, eu já briguei 

muito, até com chefia, com médico, pelo paciente, que eu 

defendo os pacientes com unha e dente.” 

25) “Eu sempre acho que o paciente poderia ser um 

familiar meu.” 

26) “Sou muito comprometida e eu acho que a 

enfermagem, não é uma profissão, é um sacerdócio, 

sempre foi.” 

27) “Você sente que ele precisa que segure na mão um 

pouquinho.” 

28) “Engraçado que, que com a experiência, de 

trabalhar sempre com gente né,  e assim... ver a situação, a 

gente já sabe de cara como tratar cada um.” 

5- O sentido da 

profissão de 

Enfermagem: Neste 

indicador denota-se o 

sentido de amor e 

comprometimento com 

seu trabalho. Um 

“sacerdócio”. 

29) “Esse é o trabalho que eu digo que é um sacerdócio, 

e você não vê isso nos profissionais jovens.” 

30) “Porque a juventude tá sofrendo uma revolução.” 

31) “A revolução da humanidade que está acontecendo 

é cada um olhar pro seu próprio umbigo e o outro não 

interessa, só quando é por oportunismo mesmo né.” 

32) “Mas é muito difícil, porque você percebe no jovem, 

que o sentimento dele, eu não sei explicar profundamente, 

os psicólogos é que sabem, mas, é diferente, é diferente.” 

33) “O sentido família tá perdendo o sentido, é um tal de 

casa descasa, casa descasa, casa descasa, né.” 

34) “Na nossa época, a gente respeitava professores, 

pessoas mais velhas, autoridade, hoje, se o cara fala que é 

policial, ele morre por ser policial, né, então é uma 

revolução que a gente sente assim, né.” 

35) “E aí eu sinto uma diferença bastante grande nos 

profissionais de saúde jovem, de agora, entendeu, não é 

mais aquela missão, aquele sacerdócio, que a enfermagem 

sempre foi pra mim.” 

36) “A gente sofre porque os profissionais de hoje mais 

jovens, não tem o mesmo sentimento, a mesma mentalidade, 

é, o objetivo de cuidar que a gente tem...” 

37) “E são eles que vão cuidar de mim amanhã, e eu 

tenho uma insegurança muito grande com relação a isso 

também.” 

 

6- Sentimento de 

decepção com as novas 

gerações: Este indicador 

evidencia e existência 

de preocupação com as 

novas gerações, 

principalmente 

relacionadas ao cuidado 

do outro. 
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38) “Eu sempre tive vontade de estudar, e o meu pai 

achava que só podiam estudar os filhos homens, as mulheres 

não precisavam.” 

39) Aí um dia eu resolvi, saí de casa. Falei pro meu pai, 

não, vou embora, vou viver outra vida, não quero mais fica 

aqui, e vim embora.” 

40) “Porque eu saí de casa sem estudo, sem dinheiro, 

sem ajuda de ninguém, sem apoio, porque eu saí de casa 

contrariada do meu pai e da minha mãe.” 

41) “Cansei daquela vida, porque eu queria estudar”. 

42) “Eu acho que se fosse pra ficar em casa esse tempo 

todo aí viu, teria afundado, com certeza, eu tenho uma 

tendência grande a depressão, faço tratamento e tudo, tem 

muitas pessoas da família também com depressão.” 

43) “Teve quatro suicídios na família. Por parte da 

minha mãe já é uma coisa genética sabe, entendeu?” 

44) “O relacionamento não deu certo como eu tinha 

imaginado.” 

45) “Fui rejeitada pelo meu pai, pela minha mãe, 

porque eu não casei pra ter um filho, foi um drama terrível.” 

46) “Então, o meu trabalho, e o meu filho, foi o que me 

fez andar, me sentir bem, me sentir útil, feliz.” 

47) “Quando meu filho nasceu, que eu tinha 37 anos, eu 

fiz uma cezária de emergência por pré-eclâmpsia, e eu 

fiquei quatro dias no hospital, por causa da pressão muito 

alta né, e eu saí do hospital de taxi, com o bebê no colo, 

sozinha.” 

48) “Eu não tive mãe, pra fazer um chá, fui pro 

apartamento sozinha, e cuidar do bebê e tudo.” (Contou 

apenas com a ajuda da madrinha do filho) 

49) “Tive que enfrentar tudo sozinha, a saúde do bebê, 

tudo. E eu não sou muito de ficar pedindo favor, nem 

reclamando, eu gosto de resolver sozinha.” 

50) “Eu sou muito eu, eu não gosto........ me incomoda 

se tiver alguém me determinando, sabe, eu sou muito dona 

do meu nariz. Mas a Sandra ficou sempre esquecida nisso 

tudo.” 

51) “Porque eu não tive ajuda financeira de ninguém, 

também sempre sobrevivi com..... nunca me faltou dinheiro, 

nunca fiquei devendo, nunca, sabe.” 

52) “Depois que o meu filho já tava formado daí eu 

voltei a estudar.” 

53) O voo de asa delta: “Maravilhoso, eu quero de 

novo... se joga e vai, é maravilhoso.” 

 

7- As rupturas e o 

enfrentamento diário: 

Este indicador aponta 

para uma contínua 

busca pelo seu papel de 

sujeito de sua história. 

 

54) “Mas a Sandra ficou sempre esquecida nisso tudo.” 

55) “Eu morava num pensionato de freira, e trabalhava 

no hospital de freira, você é submissa a horários.” 

56) “Com o nascimento do meu filho, não fazia nem dois 

anos que eu tinha mudado (comprado o apartamento) eu 

8- A necessidade 

de “respirar o seu ar”: 

Neste indicador, 

observa-se a vontade de 

reivindica-se como 
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fiquei grávida, tinha saído do pensionato, com o nascimento 

do meu filho, aí era sempre ele né.” 

57) “Cuida dele, cuida dele, cuida dele, cuida dele.” 

58) “Convivi com úlceras, durante muito tempo...uns 

doze a quatorze anos, porque eu não podia respirar o meu 

ar, era sempre, cuidar, cuidar, cuidar.” 

59) “Por isso que eu falo, que cuidar dos meus pais 

agora já é pesado, acho que eu já cuidei demais.” 

60) “Eu queria cuidar de mim e não vou ter essa 

oportunidade.” 

61) “Eu até falo...que a vida é injusta também. Porque 

eu saí de casa sem estudo, sem dinheiro, sem ajuda de 

ninguém, sem apoio, porque eu saí de casa contrariada do 

meu pai e da minha mãe.” 

62) “Criei o meu filho sozinha, a gora que tá criado e 

tudo, e agora que eu vou aposentar, puxa vida, vou ter que 

continuar cuidando!”  

63) “E agora eu tô sentindo falta de cuidar de mim. A 

Sandra teve que se virar muito sozinha.” 

pessoa, a busca do seu 

tempo de auto-cuidado. 

64) “Se tirar eles de lá eles morrem, meu pai tá com 

noventa anos, minha mãe em outubro agora faz oitenta e 

seis.” 

65) “A gente já tentou, já tentou, já conseguimos várias 

pessoas, não dá certo, tem que ser uma pessoa que tenha um 

bom conhecimento pra cuidar da medicação, dietas.” 

66) “Minha mãe tem uma pré diabetes, tem colesterol 

altíssimo, tem uma pressão altíssima.” 

67) “Meu pai tem doença celíaca, então é outra 

alimentação diferente, entendeu?” 

68) “É medicação nos horários, tudo, a minha mãe teve 

um AVC e ela ficou assim dependente.” 

69)  “A minha mãe depois do AVC ela ficou muito 

esquecida, mas existe a lucidez, de tudo o que ela viveu, 

mais assim as coisas ela esquece, do momento em volta 

dela.” 

70) “A gente construiu uma casa planejadinha, pra 

cadeira de rodas tudo, aí quando ela saiu da casinha dela e 

passou pra nova ela se perdia dentro de casa.” 

 

9- O significado da 

dependência dos pais: 

Este indicador evidencia 

o sentimento de 

obrigação. 

71) “Como, o meu filho tem um projeto, então pro ano 

que vem, de ir embora do país, e eu tenho o meu projeto de 

cuidar dos meus pais, mas a minha irmã ainda está lá.” 

72) “O fato de você tá convivendo com pessoas é... e aí 

dá um certo medo de parar de trabalhar, sabe, dá uma 

insegurança.” 

73) “Eu até tenho pensado em fazer umas terapias, eu 

vejo uns amigos, que ficam tudo depressivos depois da 

aposentadoria.” 

74) “Eu gosto de artesanato, então é uma terapia.” 

10- Sentido da 

Aposentadoria: Este 

indicador evidencia um 

conflito entre os 

projetos de 

aposentadoria e a 

obrigação de cuidar dos 

pais.  
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75) “Sinto falta, pode ser até que tenha na universidade, 

mas aqui a gente nunca tem tempo de nada... de um curso 

preparativo, assim, de aposentadoria.” 

76)  “A hora que eu não tiver os meus pais, eu quero 

pegar a minha irmã e viajar, porque ela também é sozinha, 

já criou os filhos dela, os netos e tudo né.” 

77) “Ter a minha liberdade de ir e vir a hora que eu 

quiser, não ter compromisso de trabalho, nem de família, 

entendeu?” 

78) “Se o meu filho for embora, e a hora que faltar os 

meus pais eu vou embora do pais também.” 

79) “Não quero ficar do lado meu filho, mas talvez numa 

cidade próxima, entendeu, e ter a minha independência. 

80) “Hoje, se eu fosse parar hoje... vou te abrir bem meu 

coração, seria um sacrifício, porque eu sei que tenho que 

cuidar dos meus pais.” 

81) “Se não fossem os meus pais, hoje, parar de 

trabalhar seria um benefício muito grande.”  

82) “Eu tenho projetos, eu pretendo viajar, eu, o meu 

filho é fluente em inglês, e a gente teria a oportunidade de 

viajar, a minha irmã ficou sete anos nos Estados Unidos, e 

ela também está sozinha gora.” 

83) “O que tá segurando também são os nossos pais, 

senão...” 

84) “Agora, cuidar dos meus pais, pra mim, é uma 

obrigação, não é um prazer.” 

85)  “E aí, se não fossem eles, aí a aposentadoria seria 

bem prazerosa. Com certeza!” 

86) “Eu tenho primos, que viajam bastante, ‘há poxa, 

aposenta, nós vamos viajar’, e dividir a cabine de um navio, 

e aquela coisa toda né, então...” 

87) “A expectativa de sair daqui é pra cuidar deles. É 

uma das coisas que eu tou até meia que protelando, porque 

eu tenho a minha irmã lá né.” 

88) “E aí eu penso, aí meu Deus, como é que eu vou ficar 

lá no mato?” 
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APÊNDICE F – Indicadores e Núcleos de Significação - Sandra 

Indicadores Núcleos de Significação 

 O Sentido de família: Neste 

indicador denota-se um vínculo familiar 

significativo.  

 Relações de amizade: Neste 

indicador observa-se a existência de 

poucas amizades, porém sólidas. 

 Sentido de lar: Este indicador 

aponta para uma relação muito afetuosa 

com a casa. 

A) As conquistas: A família, os afetos 

e o lar. 

 

 O sentido do trabalho: Este 

indicador evidencia os sentidos de 

crescimento e de força motriz atribuídos 

ao trabalho. 

 O sentido da profissão de 

Enfermagem: Neste indicador denota-se 

o sentido de amor e comprometimento 

com seu trabalho. Um “sacerdócio”. 

 Sentimento de decepção com as 

novas gerações: Este indicador evidencia 

e existência de preocupação com as novas 

gerações, principalmente relacionadas ao 

cuidado mútuo. 

B) O trabalho: Uma missão cumprida 

 As rupturas e o enfrentamento 

diário: Este indicador aponta para uma 

contínua busca pelo seu papel de sujeito 

de sua história. 

 A necessidade de “respirar o seu 

ar”: Neste indicador, observa-se a 

vontade de reivindica-se como pessoa, a 

busca do seu tempo de autocuidado. 

 O significado da dependência 

dos pais: Este indicador evidencia o 

sentimento de obrigação. 

 Sentido da Aposentadoria: Este 

indicador evidencia um conflito entre os 

projetos de aposentadoria e a obrigação de 

cuidar dos pais. 

C) Aposentadoria: O conflito 

 

 

 

 

 

  



107 
 

APÊNDICE G - Roteiro da entrevista 

 

1. Nome:                                                                                                           

2. Telefone: 

3. Setor de trabalho:         

4. Sexo:   Masculino (    )   Feminino (     ) 

5. Idade:  

6. Estado Civil:  1)Solteiro   2) Casado   3) Separado     4)Viúvo  

7. Grau de Escolaridade: 1) até 2º grau    2)superior incompleto 3)superior completo   4)pós 

graduação. 

8. Ocupação (  )Auxiliar de Enfermagem  (    ) Técnico de Enfermagem  (    )Enfermeiro  

9. Número de filhos: 

10. Idade dos filhos: 

11. Quem é o principal provedor do lar? 

12. Número de pessoas dependentes da sua renda: 

13. Você trabalhou ou trabalha em outro local? 

14. Fale um pouco da sua história; 

15. Fale sobre sua vida fora do trabalho, amigos família. 

16. O que o trabalho significa para você? 

17. O que a enfermagem significa par você? 

18. Quais os motivos para você continuar trabalhando podendo estar aposentado? 

19. O que significa para você parar de trabalhar? 

20. Fale sobre seus projetos após aposentadoria. 

21. Você conhece, já ouviu falar ou participou de algum PPA? 

22. Você teria interesse em participar de Programas de Preparação para Aposentadoria? 

23. Hoje, você escolheria a mesma profissão? Porquê? 
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