UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

CLAUDIO LUIZ SILVA DE CARVALHO

A PERCEPÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE O MOMENTO DA
APROXIMAÇÃO DE SUA APOSENTADORIA: O CASO DO PRODERJ

Rio de Janeiro
2012

CLAUDIO LUIZ SILVA DE CARVALHO

A PERCEPÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE O MOMENTO DA
APROXIMAÇÃO DE SUA APOSENTADORIA: O CASO DO PRODERJ

Dissertação apresentada ao curso de
Mestrado
em
Administração
e
Desenvolvimento
Empresarial
da
Universidade Estácio de Sá, como parte
dos requisitos para a obtenção do título
de Mestre em Administração.

Orientadora: Prof.ª Drª. Isabel de Sá Affonso da Costa

Rio de Janeiro
2012

C331 Carvalho, Claudio Luiz Silva de
Percepção de servidores públicos sobre o momento da
aproximação de sua aposentadoria: caso do PRODERJ / Claudio
Luiz Silva de Carvalho. – Rio de Janeiro, 2011.
178f. ; 30cm.

Dissertação (Mestrado em Administração e Desenvolvimento
Empresarial)– Universidade Estácio de Sá, 2011.
1. Serviço público – Aposentadoria. 2. Velhice. 3. Identidade
(Psicologia). 4. Percepção (Filosofia). I. Título.
CDD 306.38

Dedicatória

Dedico este trabalho a todos que puderam
participar direta ou indiretamente de minha vida e
também a todos de cuja vida também participei.
Dedico este trabalho especialmente, também, a
minha avó Élia (in memoriam), por seu exemplo
de luta feminina para conciliar seu tempo e sua
vida

como

mulher,

trabalhadora

industrial,

esposa,
mãe,

ex-esposa,

avó,

torcedora

fervorosa pelo Flamengo e que, ainda, me
ensinou a gostar da arte de Wilson Simonal.
Dedico aos meus pais, aos quais devo a minha
existência e minha educação.
Dedico aos meus filhos, a minha neta Bárbara,
aos outros futuros netos ou netas, se vierem, à
minha nora e genro, caso venha a existir.
Dedico a todos estes pelos momentos de alegrias,
de tristezas e de muito orgulho que também me
proporcionaram, ou não. Dedico-lhes por ter
acompanhado as suas conquistas pessoais e
profissionais e, também, por tudo que ainda
acontecerá,

em

seu

tempo,

ou

não,

para

continuarmos a escrever e a compor o livro de
nossas vidas.
Dedico

também

todas

essas

palavras

que

compõem o conhecimento, aqui humildemente
delineado, ao tempo, o grande responsável por
nos permitir fazer o que desejamos, sempre
lembrando a todos de que “Tudo vai passar,
inclusive nós”.

Agradecimentos

Agradeço a Deus, primeiro.
Agradeço a minha orientadora Prof.ª Dr.ª Isabel de Sá Affonso da Costa, pelo
incentivo; por sua sensibilidade e boa vontade para compreender angústias,
tristezas e até lágrimas do outro; pela empatia demonstrada nesses momentos
difíceis. Enfim, pela paciência e pelo bom humor, apesar de todo o trabalho que
devo lhe ter dado. Muito obrigado mesmo!
Agradeço também ao Prof. Dr. Jorge Augusto de Sá Brito e Freitas, pela indicação
de minha Orientadora; por sua paciência; pelos seus ensinamentos transmitidos em
aulas e por seus aconselhamentos valiosos.
Agradeço aos demais professores por todo o conhecimento transmitido.
Agradeço ao pessoal da Secretaria: as “Anas” e a Margarida. Sempre atenciosas!
Agradeço aos meus pais, aos meus filhos e à minha única e atual neta: Bárbara.
Agradeço a quem cuida lá de casa, incluindo a “bagunça” do meu quarto: a Sandra.
Agradeço aos seguranças do PRODERJ, que me fizeram companhia por diversas
vezes, proporcionando a tranquilidade necessária para a pesquisa, leitura e escrita
deste trabalho.
Agradeço, e muito, aos colegas que participaram das entrevistas. Sem eles nada
disso seria possível; aos colegas que “emprestaram” seus ouvidos e “ouviram” muito
eu falar desse assunto. Quase que obrigados, é claro! Mas ouviram. Valeu gente!
Agradeço aos meus Ex-diretores no PRODERJ: Marcos Aurélio Medeiros Xavier de
Souza e Luis Tosta de Sá, pelo total incentivo e compreensão para que eu pudesse
realizar essa pesquisa.
Agradeço ao Presidente do PRODERJ, Dr. Paulo Cesar Coelho Ferreira, por permitir
a realização da pesquisa na Autarquia e à GRH, por disponibilizar as informações
necessárias para a realização desta pesquisa. Sônia e Vânia, obrigado!
Agradeço muito, a três amigas que foram responsáveis pelo incentivo para que eu
participasse deste curso: Rosemary Santos (PRODERJ), Fátima Mendes (INCA) e
Luciene Almeida (SENAI/CETIQT).
Enfim, agradeço a todos que direta ou indiretamente participaram deste trabalho.
Obrigado!

RESUMO
A aposentadoria não é um processo que ocorre da mesma maneira para os
trabalhadores. Cada um a enfrenta de acordo com as suas percepções e
perspectivas de vida para o futuro. Porém, o que pode dificultar esse processo é a
falta de preparação para a chegada deste momento. O objetivo deste trabalho foi o
de realizar uma pesquisa para identificar as principais percepções de 16 funcionários
do PRODERJ – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do
Rio de Janeiro, em situação de pré-aposentadoria até os próximos cinco anos. A
metodologia utilizada foi através de uma abordagem qualitativa, associada a um tipo
de pesquisa considerada como descritiva, cujas informações foram tratadas por
análise de conteúdo. A estratégia metodológica utilizada foi a de estudo de caso
como seu meio de investigação. Como resultado da pesquisa, observou-se que de
modo geral, os servidores entrevistados estão conscientes das mudanças que
ocorrerão em suas vidas, possuem esboços de projetos já delineados para esta fase
e não associam o momento de aposentadoria à velhice. Todos se consideram aptos
a continuarem ativos e pretendem desfrutar seu período de aposentaria de uma
maneira produtiva, seja através de outro trabalho; de práticas esportivas e cuidados
com a mente; seja através de estudos de temas que lhes agradem e tenham
interesse ou desenvolverem atividades que realmente lhes dêem prazer e
satisfação. Tal resultado, como sugestão, poderá ser utilizado como temas a serem
abordados na implementação de um PPA – Programa de Preparação para a
Aposentadoria, exclusivo aos funcionários da Autarquia, caso seja de interesse de
sua administração.
Palavras-chave: Aposentadoria. Percepções. Identidade. Envelhecimento.

ABSTRACT
Retirement is not a process that occurs in the same way for every worker. Each one
faces it according to their perceptions and life prospects for the future. But what can
hinder this process is the lack of preparation for the arrival of this moment.
The objective of this study was to conduct a survey to identify the perceptions of 16
key officials of PRODERJ - Center for Information Technology and Communication of
the State of Rio de Janeiro, which have been in a pre-retirement period within the
next five years. The methodology used has a qualitative approach, associated with a
type of research considered to be descriptive, which were treated with the content
analysis. The strategy used was a case study research. As a result of research, it
was observed that in general, the respondents are aware of the changes that occur
in their lives, have sketches of projects already outlined for this phase and do not
associate the time of retirement with old age. All of them feel able to remain active
and want to enjoy their retirement period in a productive way, either through other
work, sports practices and care of the mind, either through study of subjects they like
and have interest in or activities already performed that give them pleasure and
satisfaction. This result, as suggested, could be used as themes to be addressed in
implementing a PPR - Program of Preparation for Retirement, exclusive to
employees of the Municipality, if it is of interest to his administration.
Key words: Retirement. Perceptions. Identity. Ageing.
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1 INTRODUÇÃO

1.1

CONTEXTUALIZAÇÃO
O trabalho é um dos principais fatores organizadores e, para muitos, o

principal referencial de vida. No momento da aposentadoria, seus significados são
retirados ou perdidos, podendo ocasionar mudanças que poderão ser boas ou não;
difíceis ou até fáceis de serem enfrentadas, porém são transições que, se não forem
tratadas de maneira adequada, podem se transformar em crises ou doenças
psicossomáticas para alguns indivíduos.
Como reconhecem diversos autores (ZANELLI e SILVA, 1996; FONTES
FILHO, 2006) a palavra aposentadoria produz uma imagem negativa, podendo ser
entendida como “pôr à parte, de lado”, criando uma ideia de inutilidade. Não ter mais
que executar uma atividade relacionada a determinado trabalho em alguma
organização pode ter um significado que represente a perda de um local para
contato, para participação em causas coletivas, que propicie a sensação de
engajamento e desenvolvimento intelectual; local de prestígio e de poder, de
resistência para combater a angústia da sensação de vazio, da morte e da velhice,
conforme explica Santos (1990).
Os últimos censos demográficos disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) apontam um crescimento demográfico que indica a
redução da mortalidade e dos nascimentos (IBGE, 2008), o que projeta um
predomínio da população adulta e idosa para a metade do século XXI.
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O aumento da expectativa de vida da população tem produzido, como
consequência, a ampliação do contingente de pessoas prestes a se aposentar ou já
aposentadas. Este fato tem requerido estudos e decorrentes aplicações por meio de
espaços organizacionais, que procuram privilegiar o pensar e o desencadear de
ações endereçadas ao momento da aposentadoria e à nova condição do trabalhador
de “estar aposentado”.
A condição de aposentado ou de estar vivenciando o momento da
aposentadoria possibilita ao indivíduo refletir sobre as relações até então por ele
estabelecidas, entre aspectos de vida no trabalho e as demais instâncias da sua
vida pessoal. Conforme esclarecem Zanelli, Silva e Soares (2010), o que não foi
possível reconfigurar até esse momento, principalmente em razão da exacerbação
das atividades laborativas no cotidiano das pessoas, parece, nesta etapa da vida,
pelo menos em potencial, angariar viabilidade. Como exemplo, esses autores citam
a revisão da qualidade das relações com a família e amigos, os hobbies e interesses
além do trabalho, o voluntariado na comunidade e o cultivo da espiritualidade, entre
outras possibilidades.
Contudo, quando se continua a adiar indefinidamente tais possibilidades,
mesmo que isso traga como consequência a ampliação do tempo cronológico,
provoca-se o adiamento de muitas necessidades vitais e sacrificam-se relações
relevantes e a própria felicidade. Uma maneira de romper com essa situação é
refletir a respeito do que de fato é importante para si e dedicar tempo e disposição
para aquilo que se considera essencial.
Numa perspectiva positiva, Veras, Ramos e Kalache (1987) declaram que,
para muitos indivíduos a aposentadoria é a sonhada oportunidade para o
18

desenvolvimento de atividades que por muito tempo estiveram adormecidas ou,
simplesmente, a liberdade há muito desejada. Para os defensores dessa teoria,
como Streib (1983), a aposentadoria não conduz a um substancial declínio nas
condições físicas e mentais dos indivíduos.
Já para outros, conforme esclarece Miller (1965), a interrupção do trabalho
traz nefastas consequências, pois retira o indivíduo da participação social e isto o
leva ao isolamento, declínio de felicidade e de satisfação pela vida. Essa teoria
identifica o trabalho como sendo o papel de legitimação do indivíduo na sociedade.
Assim, a perda do trabalho está associada ao declínio na vida e ao surgimento de
doenças e incapacidades físicas.
Contudo, em ambas as postulações, a consequência para o indivíduo é uma
mudança no modo de utilizar seu tempo e na quantidade de recursos disponíveis
(PALMORE; GEORGE; FILLENBAUM, 1982).
Sendo assim, é necessário que os indivíduos sejam capazes de se tornarem
presentes, isto é, de estarem plenamente conscientes e atentos às circunstâncias do
momento que vivem, sem atribuir sentidos distorcidos à realidade, que é socialmente
construída. É preciso que saibam fazer escolhas que verdadeiramente sirvam para
fomentar a evolução de suas vidas, conforme alertam Zanelli, Silva e Soares (2010).
Para os indivíduos que se encontram num momento único das suas vidas – o
da aposentadoria – e para a sociedade, é que o desafio de criação de Programas de
Preparação para a Aposentadoria (PPAs) torna-se genuíno nas relações de ajuda,
sob uma orientação de base reflexiva, com o objetivo de proporcionar a seus
participantes um auxílio para que possam fazer escolhas de acordo com o que, de
19

fato, lhes interessam e os motiva. Tais programas podem, em muito, contribuir para
a ampliação da consciência social dos aposentados e, segundo Schein (1996), a
aposentadoria pode deixar de ser compreendida como a perda da identidade
ocupacional, podendo significar a redefinição cognitiva e afetiva do conceito do que
é estar aposentado, remetendo o indivíduo ao preenchimento de seu tempo livre,
através de convívios que promovam o bem-estar com a família e demais instâncias
da vida social.
Conforme alerta Vitola (2004), um aspecto fundamental é que, em todo o
processo de redefinição e reinserção do aposentado em seus contextos
significativos de vida, os hábitos e os costumes até então estabelecidos e
concebidos como saudáveis para a sua qualidade de vida, não sofram mudanças ou
rupturas drásticas. Concluindo, Zanelli, Silva e Soares (2010) consideram que
A organização tradicional molda os conhecimentos, as habilidades, as
atitudes, as necessidades e até os desejos. De igual modo, ignora as
necessidades, as expectativas, os projetos, os anseios e os temores.
Acreditamos, contudo, em uma nova forma de conceber a organização, as
pessoas que a compõem, os objetivos e a estrutura adotada. Incentivar a
discussão de suposições tácitas, como os deveres da organização frente ao
empregado que se aposenta, provoca uma transformação de valores ao
nível gerencial e ramifica-se até atingir uma mudança maior do bem-estar
daqueles que enfrentam a transição para aposentadoria (ZANELLI, SILVA e
SOARES, 2010, p. 43).

Segundo Andujar (2006, p. 67), os primeiros PPAs têm seus registros na
década de 1950, nos Estados Unidos, cujo foco principal estava na prestação de
informações sobre as aposentadorias e pensões.
A

Associação

Brasileira

das

Entidades

Fechadas

de

Previdência

Complementar (ABRAPP) registra que
A perda da identidade, que advinha da empresa, e a falta do convívio social,
passando pela sensação de inutilidade e pela falta de perspectivas de vida
são fatores determinantes do elevado nível de óbitos no inicio da
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aposentadoria. Tão importante quanto esquecida, a preparação dos
funcionários para a aposentadoria ainda restringe-se a um universo
reduzido de empresas no Brasil. Os efeitos desta realidade traduzem-se em
brusca redução da qualidade de vida do trabalhador que ingressa na
inatividade, o que em muitos casos, pode culminar em doenças e até
mesmo em morte. O alerta é feito por especialistas em Recursos Humanos,
empenhados em reverter esse quadro. O tema é tão relevante que figura no
Estatuto do Idoso, no artigo 31 que prevê que o Poder Público crie e
estimule programas de preparação dos trabalhadores para a aposentadoria
com antecedência mínima de um ano, com o objetivo de estimular novos
projetos sociais, de seu interesse, e de informar sobre os direitos sociais e
de cidadania... (ABRAPP, 2003, p. 37).

No âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro, esta preocupação já
existe com a promulgação da Lei nº 2647/96, na qual é incentivada a criação de
PPAs:
[...] autoriza o poder executivo a instituir, promover e estimular a realização
de Programas de Preparação para Aposentadoria - P.P.A. - de Servidores
de Órgãos e Entidades públicas e particulares, com antecedência mínima
de dois anos antes do afastamento do Servidor, Estatutário e Celetista de
suas atividades (BRASIL, 1996, p. 1).

O Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de
Janeiro (PRODERJ) possui atualmente diversos servidores que estão em fase de se
aposentar, num período de até cinco anos. Embora tal fato possa provocar impactos
devido à necessidade de substituição desses servidores, esta pesquisa sugere um
alerta para a administração da Autarquia, pois essa fase é considerada muito
delicada para o ser humano, provocando, inclusive, grandes mudanças na vida das
pessoas.
A literatura apresenta também, através de diversos autores como Schein
(1985; 2008), Santos (1990), Senge (1990), Senge et al. (2007), Aranha (2004),
Zanelli, Silva e Soares (2010) e outros, informes sobre os inúmeros benefícios que
um PPA pode oferecer para os trabalhadores que estão em fase de se aposentar,
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recomendando a sua implantação nas organizações que desejarem propiciar este
benefício aos seus funcionários.
França (2002) e Zanelli, Silva e Soares (2010) recomendam que um PPA se
baseie numa ampla discussão e avaliação dos fatos, riscos e expectativas que os
funcionários prestes a se aposentarem estejam expostos ou queiram alcançar no
futuro, o que produz um caráter educativo continuado e interligado a um
planejamento de vida.
Conforme recomendam Zanelli, Silva e Soares (2010), é necessário que seja
feita uma pesquisa preliminar com participantes da organização que têm a intenção
de se aposentar dentro de um período de tempo estabelecido. Assim, o intuito desta
dissertação foi o de realizar essa pesquisa preliminar recomendada, para que
possam ser encontradas as respostas para a questão-problema apresentada a
seguir.

1.2 QUESTÃO-PROBLEMA
Quais as percepções de ganhos e perdas dos funcionários do PRODERJ
relacionadas ao momento da sua aposentadoria?

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo Final
Identificar junto aos servidores do PRODERJ quais são suas percepções
relacionadas ao momento de sua aposentadoria.
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1.3.2 Objetivos Intermediários
a) identificar quais são as demandas dos servidores do PRODERJ que
podem colaborar no processo de pré-aposentadoria;
b) identificar se os servidores acham necessário um planejamento para se
adaptarem a essa nova etapa em suas vidas.

1.4 SUPOSIÇÃO
Supõe-se que as principais percepções de ganhos dos servidores do
PRODERJ com a aposentadoria estejam ligadas a maior disponibilidade de tempo
para relacionamentos com amigos e familiares, enquanto as percepções de perdas
estejam vinculadas ao afastamento dos colegas de trabalho. De modo geral,
acredita-se, também, que os servidores do PRODERJ estejam conscientes das
mudanças decorrentes da aposentadoria e que possuam projetos para esta fase.

1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA
A pesquisa delimita-se à esfera da administração pública estadual indireta,
em que a unidade de análise foi o PRODERJ, onde se buscou identificar as
percepções de um grupo de funcionários quanto à chegada do momento de suas
aposentadorias.
O estudo restringiu-se a 16 funcionários, lotados em diferentes gerências do
PRODERJ, os quais se encontram em fase de se aposentarem no prazo máximo de
cinco anos, isto é, até 2015.
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Sob o aspecto temporal, a pesquisa foi realizada no período compreendido
entre meados de junho até o final de novembro de 2011.
Quanto ao aspecto geográfico, foram entrevistados os servidores lotados no
prédio onde funciona a Autarquia, situado no Centro do Rio de Janeiro.
Do

ponto

de

vista

teórico, foram

abordados os

seguintes

temas:

aposentadoria, trabalho, identidade e envelhecimento.

1.6 RELEVÂNCIA DA PESQUISA
Aposentar-se não é uma decisão fácil de ser enfrentada. Aparentemente,
parece ser algo com que todos sonham: não ter compromissos e nem ter que
enfrentar momentos de estresse diários. É algo bem convidativo para ser analisado
quando uma pessoa resolve aceitar a aposentadoria, porém, não é para todas as
pessoas que o fato se apresenta desta maneira e, portanto, torna-se uma fase muito
difícil de ser enfrentada. Muitas pessoas, se não forem bem orientadas, podem
desenvolver sentimentos de sofrimento que podem até mesmo levá-las à depressão
e a outros problemas psicossociais.
A aposentadoria é um processo de transição importante na vida do indivíduo,
podendo acarretar ganhos e perdas. Para tais definições de perdas e ganhos é
importante a avaliação das perspectivas social e individual dos pré-aposentados,
concentrando-se nos seus desejos e interesses, assim como, também, em suas
oportunidades e necessidades. Normalmente, existe uma grande diferença entre as
expectativas quanto à distribuição de tempo com atividades no futuro e o que a
pessoa faz no presente, e isso pode tornar-se um desafio.
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Para a sociedade, a pesquisa oferece informações adicionais sobre como
pode ser preparada a estrutura para auxiliar o pré-aposentado na chegada do
momento de enfrentar a mudança.
A população brasileira, segundo o censo de 2010, já possui 11,2% de idosos
e, apesar de a aposentadoria não estar necessariamente ligada à idade, é bom que
trabalhos acadêmicos possam mostrar a necessidade de as pessoas se
preocuparem com este momento, independentemente da idade, concentrando-se,
enfim, no que a aposentadoria pode representar se vista como um tempo livre para
ser bem aproveitado e vivido ou um tempo livre para não se saber o que fazer com
ele, o que muitas vezes leva a doenças e problemas de difícil solução ou ajuda.
No caso do PRODERJ tal prática pode contribuir para influenciar
positivamente sua imagem no mundo corporativo governamental, criando um fator
diferencial, ao demonstrar a sua preocupação com ações efetivas e eficazes nestes
períodos de evasão de seus servidores, devido ao processo de chegada de suas
aposentadorias.
Aplicado ao PRODERJ, acredita-se que essa nova postura possa contribuir,
também, para o desenvolvimento da prática de transferência dos conhecimentos
tácitos de seus servidores, agregando valor para a cultura da organização, através
da implantação de um PPA, característico, também, de empresas que não estão
somente preocupadas com os seus ativos tecnológicos, mas também, com seus
recursos humanos, que atualmente constituem o grande diferencial competitivo no
mercado dos negócios e que são caracterizados como parte de seus ativos
intangíveis.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 TRABALHO E IDENTIDADE
A palavra “trabalho”, segundo Arendt (2004), tem sua origem no termo
encontrado no baixo-latim tripalium, uma espécie de tortura, o que se apresenta
como uma percepção de noção de dor e sofrimento, tendo como veículo o corpo.
Arendt (2004) também evidencia a indistinção do uso da palavra “trabalho”.
[...] todas as línguas europeias, antigas e modernas, apresentam duas
palavras de etimologia diferente para designar o que para nós, hoje, é a
mesma atividade, e conservam ambas a despeito do fato de serem
repetidamente usadas como sinônimas (ARENDT, 2004, p. 90).

Estas duas palavras são ‘labor’ e ‘trabalho’, estando a primeira relacionada
com a dor, sofrimento, adversidade; e a segunda, relacionada à atividade executada
com as mãos.
Na era moderna, não há a distinção entre o labor realizado pelo corpo e o
trabalho realizado pelas mãos. O labor é visto como trabalho e enaltecido como
fonte de todos os valores.
Afirma ainda Arendt (2004) que a valorização do trabalho intelectual como
conhecemos atualmente é caracterizado como um fenômeno moderno e decorrente
do advento da burocracia. A diferenciação entre o trabalho intelectual e o trabalho
manual, em grande evidência comparativa na atualidade, provém de diversas
variações que ocorreram durante períodos da História.
Numa visão psicanalítica, Jaques (1960) ressalta a importância do trabalho no
sentido de promover a integração e o desenvolvimento psíquico. Através de estudos
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sobre os distúrbios na capacidade de trabalhar, ele ressalta que o trabalho nunca é
um simples processo de esforço em direção a uma meta, pois, combinado a
qualquer ação de trabalhar, sempre existe uma relação com um objetivo percebido
como símbolo, com um significado. Ainda segundo Jaques (1960), existe também
uma alocação de tempo de dedicação ao objetivo: quanto maior a disponibilidade de
tempo, maior a área do aparato mental colocado em jogo.
De acordo com Mendes (2010), as expectativas dos funcionários em relação
à organização muitas vezes estão mais relacionadas a um contrato psicológico que
a um contrato formal. O contrato psicológico é uma relação implícita baseada na
percepção que o funcionário tem das obrigações recíprocas com a organização. É,
portanto, um conjunto de expectativas, com base em um acordo implícito de troca:
de um lado o empregado dá sua energia e seu talento; de outro lado, a empresa
paga e oferece resultados para satisfação das suas necessidades. Sendo assim,
para que haja um contrato psicológico saudável, é necessário o equilíbrio entre as
contribuições do funcionário (habilidades, esforço, tempo, criatividade, lealdade etc.),
e as recompensas e benefícios (pagamento, formação, oportunidades, progresso na
carreira). Geralmente, quando uma das partes percebe a quebra do contrato
psicológico ocorre um desgaste, que pode afetar tanto a percepção do funcionário
sobre o que acredita ser seu direito, como também aquilo a que se sente obrigado a
oferecer. Dessa forma, a violação por parte da organização pode fazer com que o
funcionário tenha menos motivos para ser leal ou empreender esforços extras no dia
a dia, ou ainda, incorrer em comportamentos de declínio de atitudes positivas em
relação à organização.
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Segundo Marx (1964), o trabalho é a relação entre o homem e a natureza,
que se faz em ato, conforme a seguinte descrição:
O trabalhador nada pode criar sem a natureza, sem o mundo externo
sensível. Este é o material onde se realiza o trabalho, onde ele é ativo, a
partir do qual e por meio do qual produz coisas (MARX, 1964, p. 160).

Nessa perspectiva marxista, o trabalho é compreendido, de forma genérica,
como uma capacidade de transformar a natureza para atender às necessidades
humanas.
Marx (1980, p. 202), esclarece ainda que “antes de tudo, o trabalho é um
processo no qual participam o homem e a natureza, processo em que o ser humano
com sua própria ação impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a
natureza”. Ele também caracteriza o trabalho como atividade vital, como vida
produtiva, que é nada mais que o meio para satisfazer a necessidade de
manutenção da existência física. Marx (1989, p. 156) destaca que “a atividade vital
consciente distingue o homem imediatamente da atividade animal. É precisamente,
só por isso, que ele é um ser genérico. Só por isso a sua atividade é uma atividade
livre”. É a atividade vital consciente que distingue o homem do animal, pois este não
se distingue da sua atividade vital, enquanto que o homem faz da atividade vital um
objeto da sua consciência, do seu bem-querer. Ao trabalhar o mundo objetivo, o
homem primeiro se prova como um ser genérico. A partir dessa perspectiva, Marx
(1989, p. 157), demarca sua discussão sobre o trabalho alienado como aquele que
tira do homem o objeto de sua produção, que “lhe arranca a sua vida genérica, a sua
objetividade genérica efetivamente e transforma a sua vantagem ante o animal, na
desvantagem de lhe ser tirado o seu corpo inorgânico, a natureza”.
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Ao estudar o modo de produção capitalista, Marx (1980) afirma que a riqueza
das sociedades capitalistas é materializada na acumulação de mercadoria,
composta pela relação entre valor de uso e valor de troca, cuja forma é expressa
pelo produto e pela força de trabalho. Ela é a mercadoria do operário assalariado,
vendida ao capital para garantir a sua sobrevivência. “Mas a manifestação da força
de trabalho, o trabalho mesmo é a atividade vital própria do operário, a sua maneira
específica de manifestar a vida” (MARX, 1987, p. 22).
Contudo, apesar da importância e centralidade do trabalho na vida das
pessoas, é preciso que sejam definidas estratégias fundamentais para que o
indivíduo possa enfrentar os sofrimentos, oriundos da atividade de trabalho, não se
constituindo, porém, em padrões de comportamento para todas as categorias ou
todas as organizações, podendo variar de acordo com o contexto e o tipo da
organização onde o trabalho é empreendido (MENDES, 1998).
Desde a origem da palavra trabalho, consta a sua relação com o sofrimento
que está dividido em dois tipos diferentes: o sofrimento patogênico e o sofrimento
criativo, conforme declara Dejours (1994). Este último, o sofrimento criativo, é o
agenciador da realização do verdadeiro trabalho, é a alavanca do processo criativo.
Já o sofrimento patogênico surge

[...] quando todas as margens de liberdade na transformação, gestão e
aperfeiçoamento da organização do trabalho já foram utilizadas. Isto é,
quando não há nada além de pressões fixas, rígidas incontornáveis,
inaugurando a repetição e a frustração, o aborrecimento, o medo, ou o
sentimento de impotência (DEJOURS, 1994, p. 137).

Ele é patogênico porque, tendo em vista o esgotamento de todos os recursos
defensivos, o sofrimento continua a provocar uma descompensação do corpo ou da
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mente, debilitando o aparelho mental e psíquico do sujeito. É sofrimento, porque o
sujeito se vê preso a uma monotonia que o empurra para um sentimento de
incapacidade, de imbecilidade.
A definição exposta acima tem o seu núcleo nas argumentações feitas por
Ricoeur (1991), que ressalta duas características do homem: a primeira, como ser
ativo; a segunda, como sofredor. Considera este autor que
[...] sofrimento não é unicamente definido pela dor física nem pela dor
mental, mas pela diminuição, até à destruição, da capacidade de agir, do
poder fazer, sentidos como um golpe à integridade de si (RICOEUR, 1991,
p. 223).

O trabalho perde significado em relação ao seu conteúdo quando o trabalho
realizado não tem um determinado sentido para o trabalhador. Isto faz com que este
passe a enxergar a sua tarefa como sem nenhuma utilidade ou propósito para si
próprio ou para a organização onde está incluído, muito menos para a sociedade e
para a sua própria família. Essa falta de sentido para o seu trabalho provoca um
sentimento de desafeto em relação à execução da tarefa e, de acordo com Oliveira
(2003), isso faz com que o trabalhador sinta-se inútil e desqualificado, provocando
um sentimento de depressão que é manifestado através do cansaço e desânimo.
Tal comportamento deixa o trabalhador numa situação de um ser
condicionado, fazendo com que este perca a sua capacidade de desenvolver-se
intelectualmente e em sua criatividade.
Para Dejours (1992) a relação da satisfação com o conteúdo significativo da
tarefa, frente ao perfil da organização vai determinar ou não o sofrimento no
trabalho, pois
[...] quanto mais a organização do trabalho é rígida, mais a divisão do
trabalho é acentuada, menor é o conteúdo significativo do trabalho e
menores são as possibilidades de mudá-lo. Correlativamente, o sofrimento
aumenta (DEJOURS, 1992, p. 52).
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O sofrimento surge em virtude da impossibilidade de desenvolvimento das
aspirações

em

relação

à

qualificação,

ou

seja,

a

impossibilidade

de

autodesenvolvimento e de criação frente à tarefa.
A valorização no trabalho e o reconhecimento pelo outro, referem-se ao fazer.
Esse fazer é julgado, a princípio, pelos pares que conhecem a arte do ofício, o
métier. Ambos, valorização e reconhecimento, estão diretamente relacionados com
a complexidade na execução da tarefa e a responsabilidade por ela imposta,
segundo Nancy (apud FRIEDMANN, 1972).
Na tentativa de melhor executar a tarefa, o trabalhador se engaja de maneira
a colocar toda a sua energia e investimento pessoal, mas quando tal esforço não é
reconhecido, nem por seus pares nem pela hierarquia, essa falta de reconhecimento
é geradora de sofrimento.
Oliveira (2003) esclarece que o sofrimento passa a ser criativo quando o
trabalho é reconhecido e todo o investimento pessoal que, de certa forma, está
carregado de sofrimento, adquire um sentido e contribui com algo novo para a
organização. É nesse momento que o trabalho faz a passagem do sofrimento para o
prazer.
Oliveira (2003, p. 9) salienta que embora as relações no trabalho sejam
geralmente relações de dominação, de sujeição, em um espaço específico de
trabalho, “o caráter de subversão, em relação ao prescrito, adquire, através do
reconhecimento pelo outro, um caráter de subversão a esta dominação”. Logo, o
trabalho é fator de mediação na construção da identidade dos sujeitos e possibilita a
transformação social. No entanto, não é comum haver o reconhecimento. Sendo
assim, “o sofrimento está sempre presente no trabalho, e para que não haja
31

descompensação mental, o sujeito se utiliza de defesas, na tentativa de minimizá-lo,
de suportá-lo” (OLIVEIRA, 2003, p. 9).
Quando essas defesas são construídas de forma coletiva, são denominadas
estratégias coletivas de defesa.
As estratégias coletivas de defesa contribuem de maneira decisiva para a
coesão do coletivo de trabalho, pois trabalhar é não apenas ter uma
atividade, mas também viver: viver a experiência da pressão, viver em
comum, enfrentar a resistência do real, construir o sentido do trabalho, da
situação e do sofrimento (DEJOURS, 1999, p. 103).

O indivíduo está ligado à organização não apenas por laços materiais e
morais, por vantagens econômicas e satisfações ideológicas que ela lhe
proporciona, mas também por laços psicológicos. A estrutura inconsciente de seus
impulsos e de seus sistemas de defesa é ao mesmo tempo modelada pela
organização e se enxerta nela, de tal forma que o sujeito a reproduz, não apenas por
motivos racionais, mas por razões mais profundas, que escapam à sua consciência.
A organização tende, assim, a se tornar não apenas a fonte do prazer, mas também
fonte da angústia e sofrimento dos indivíduos que se ligam a ela.

2.2 SIGNIFICADOS DO TRABALHO
Foi necessário para este estudo, também realizar uma distinção entre os
conceitos de significado e sentido, embora, muitas vezes, os dois conceitos sejam
utilizados como sinônimos.
De acordo com Tolfo et al. (2005), o significado do trabalho remete a
construções elaboradas coletivamente, em um determinado contexto histórico,
econômico e social concreto.
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A construção individual ocorre através da socialização, por meio da qual o
indivíduo se apropria e recombina os elementos da realidade social e material, bem
como das concepções de trabalho que são originárias das diversas formas de
conhecimento do seu tempo histórico.
Assim, a construção de significados é um processo subjetivo que envolve
tanto a história do indivíduo quanto a sua inserção social (TOLFO et al., 2005).
O significado do trabalho consiste em um conjunto de categorias psicológicas
e sociológicas relacionadas com o sentido e o valor que o trabalho tem na vida das
pessoas (VILELA e RIGON, 2004).
Para muitos, o trabalho também tem o significado de um pesado fardo que
nos impede de viver. Já os sentidos são considerados uma produção pessoal,
decorrente da apreensão individual e dos significados coletivos, nas experiências
cotidianas.
Berger e Luckman (2004) afirmam que os sentidos do trabalho podem ser
compreendidos como componentes da realidade social construída e reproduzida,
que interagem com diferentes variáveis pessoais e sociais e influenciam as ações
das pessoas e a natureza da sociedade num dado momento histórico.
Para esses autores, o sentido atribuído às coisas é uma construção social,
um empreendimento coletivo, mais precisamente interativo, por meio do qual as
pessoas constroem os termos e, a partir deles, compreendem e lidam com situações
e fenômenos à sua volta, através da dinâmica das relações sociais historicamente
datadas e culturalmente localizadas.
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Verifica-se, através da abordagem acima, que o trabalho assume para cada
indivíduo um significado, uma função, relacionado aos seus desejos e necessidades,
o que o transforma num instrumento de realização para as pessoas. Segundo
pesquisa realizada por Coda e Fonseca (2004), cujo objetivo foi o de compreender o
significado atribuído ao trabalho, foi possível a identificação de dez categorias
relacionadas a significados que vão ao encontro dos resultados obtidos através do
MOW (Meaning of Working, 1987).
Sobre esse tema, os autores concluem que, à medida que o trabalho
consegue cumprir com a sua função, isto é, quando existe um significado para o
indivíduo, há também um sentimento de gratificação e prazer, promovendo o
interesse em estudos sobre os significados do trabalho. Tais resultados trazem
benefícios para os profissionais, os quais passam a se questionar sobre a busca de
maior conhecimento sobre os próprios desejos e necessidades, envolvendo-se com
as atividades mais significativas; e também para as empresas, porque podem
promover um ajuste maior entre os objetivos da organização e as expectativas dos
indivíduos, o que resulta em qualidade, sinergia e eficácia.
A seguir estão listadas as dez categorias de significados atribuídos ao
trabalho, conforme Coda e Fonseca (2004).

1) Meio de participar de algo, de fazer parte;
2) Independência, autonomia;
3) Instrumento de transformação da sociedade, da organização;
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4) Meio de construir algo, realizar uma obra;
5) Ampliação de conhecimentos, desenvolvimento;
6) Meio de ajudar. Contribuir com as pessoas e com a sociedade. Ser
útil;
7) Meio de testar as próprias habilidades. Superar os próprios limites;
8) Possibilidade de relacionar-se e estabelecer vínculos com as
pessoas;
9) Meio de expressão de conhecimentos e habilidades;
10) Segurança. Manutenção pessoal e da família.
De acordo com esses autores, em contextos empresariais é possível observar
tipos de comportamentos entre os executivos, dividindo-os em dois grupos: um
formado por aqueles que estão insatisfeitos com seu desempenho e com o próprio
trabalho que executam, demonstrando comportamentos que indicam desânimo e
apatia; e outro, formado por executivos que implementam ações com o objetivo de
enriquecerem suas atividades e carreira, além de buscarem constantemente algo,
demonstrando entusiasmo, iniciativa, criatividade e envolvimento.
Para o primeiro grupo, o trabalho é caracterizado como sendo um fardo,
reduzindo as atividades a serem executadas, de maneira oposta do segundo grupo,
que percebe o trabalho como algo motivador e enriquecedor, caracterizando o
trabalho como uma fonte de prazer. Tais comportamentos remetem ao conceito de
motivação intrínseca de Deci (1998, p. 31, apud CODA e FONSECA, 2004, p. 8),
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“estar intrinsecamente motivado tem a ver com estar inteiramente envolvido na
atividade em si e não em atingir um objetivo”.
Já de acordo com Coda (1996) existem dois conceitos relacionados ao
comportamento humano no trabalho: motivação e satisfação:
Motivação é uma energia direta ou intrínseca, ligada às próprias
necessidades humanas e ao significado e à natureza do próprio trabalho
realizado. A satisfação é uma energia indireta ou extrínseca, ligada a
aspectos como salário, benefícios, reconhecimento, chefia, colegas e várias
outras condições que precisam estar atendidas- fundamentalmente a partir
a partir da ótica do empregado- no ambiente de trabalho. (CODA, 1996, p. 6
apud CODA e FONSECA, 2004, p. 8).

A motivação e a forma de ver e atuar no trabalho estão relacionadas aos
significados que os indivíduos atribuem ao mesmo, confirmando a importância do
tema no mundo organizacional atual, onde diversas mudanças ocorrem, seja nas
estruturas, nos processos ou nas relações de trabalho, gerando drásticas
consequências. Assim, é relevante que as organizações estejam atentas a
percepção de seus trabalhadores no que se refere a um trabalho ser considerado
significativo ou não.
Borges (1999) definiu quatro categorias que compõem o significado do
trabalho:
a) centralidade do trabalho – supõe uma hierarquização das esferas da
vida (família, trabalho, religião, lazer e comunidade);
b) atributos descritivos – designa a percepção do trabalho, como ele é
concretamente;
c) atributos valorativos – características atribuídas ao trabalho que
definem como ele “deve ser”; e
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d) hierarquia de atributos – a organização hierárquica das características
atribuídas ao trabalho pelos indivíduos.
Hackman e Oldham (1980) argumentam que o indivíduo experimenta no
trabalho, seria decorrente de características específicas das tarefas que, ao serem
percebidas como algo enriquecedor, gerariam como resultados eficácia, satisfação e
motivação intrínseca. Assim, eles também atribuem à obtenção de resultados
pessoais e organizacionais, tais como alta motivação intrínseca, satisfação geral
com o trabalho e alta qualidade no desempenho e baixo absenteísmo, quando os
estados psicológicos abaixo estão presentes num determinado trabalho:
1) Percepção de significância do trabalho ou o conhecimento dos
resultados reais das tarefas - a pessoa obtém por meio do próprio
trabalho, informações que a habilitem a identificar se está tendo ou não
um bom desempenho. Trata-se do grau em que o indivíduo percebe o
trabalho como importante, valioso e significativo.
2) Percepção de responsabilidade pelos reais resultados do trabalho – o
indivíduo experimenta responsabilidade pelos resultados do trabalho,
acreditando que seja pessoalmente importante pelos mesmos. Trata-se
da percepção que o indivíduo tem sobre a responsabilidade pelos
resultados do trabalho que executa.
3) Conhecimentos dos reais resultados do trabalho – o trabalho é vivido
como algo importante e significativo dentro dos valores do próprio
indivíduo.

Se

as

atividades

realizadas

pelo

indivíduo

forem

consideradas como triviais, a sua motivação intrínseca pouco será
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desenvolvida, mesmo que o indivíduo se sinta responsável pelo
trabalho

ou

tenha

informações

sobre

os

resultados

de

seu

desempenho. Trata-se da percepção do indivíduo sobre o quanto ele
está, efetivamente, executando a tarefa.
Segundo Hackman e Oldham (1980), quanto maior for a intensidade da
presença desses estados nos indivíduos, maior será a motivação intrínseca para o
trabalho. Tal fato caracteriza uma motivação baseada no trabalho em si e não em
recompensas extrínsecas.
As sete dimensões do conteúdo do trabalho que contribuiriam para a
ocorrência desses estados psicológicos críticos são as seguintes:
1) Variedade de habilidades: nível em que uma tarefa envolve uma
variedade de atividades e requer dos executantes uma quantidade
de diferentes habilidades e talentos.
2) Identidade de tarefa: nível em que a tarefa requer que seja
concluída uma porção identificável do trabalho, ou seja, a execução
do trabalho do início ao fim, com vistas à obtenção de um resultado
considerável.
3) Significação da tarefa: nível em que a tarefa tem impacto
significativo na vida ou no trabalho de outras pessoas.
4) Autonomia: nível em que a tarefa proporciona ao indivíduo
independência e liberdade de planejamento e execução.
5) Feedback intrínseco: nível em que a própria execução do trabalho
fornece informações suficientes sobre a efetividade do desempenho.
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6) Feedback extrínseco: grau em que o indivíduo recebe informações
claras de supervisores e colegas sobre o seu desempenho.
7) Inter-relacionamento: grau em que o trabalho requer que o indivíduo
lide diretamente com outras pessoas, inclusive clientes.
Esses autores vinculam as dimensões Variedade de habilidades, Identidade
das tarefas, Significado das tarefas e Inter-relacionamento, à percepção de
significância do trabalho ou ao estado de significado experimentado; a dimensão
Autonomia, à Responsabilidade experimentada. Finalmente, a dimensão Feedback
extrínseco e intrínseco está vinculada ao conhecimento dos resultados do trabalho.
As consequências dizem respeito:
a) às expectativas sobre futuras situações de trabalho, que se relaciona à
importância do trabalho para o futuro e preferências do indivíduo, como
por exemplo, trabalhar menos horas, mesmo que isto implique receber
menor pagamento;
b) aos resultados objetivos do trabalho, incluindo as horas dedicadas a
este, o comportamento com os estudos em que o indivíduo estaria
engajado, visando a oportunidades atuais ou futuras.
Assim, o modelo delineado por Hackman e Oldham (1980) é ilustrado na
Figura 1.
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Figura 1: Modelo completo de características do trabalho
Fonte: Hackmam e Oldhan (1980, p. 90)

Verifica-se, então, que de acordo com o modelo de Hackman e Oldham
(1980), os resultados pessoais e de trabalho são obtidos se estiverem presentes os
estados psicológicos críticos, criados na presença das dimensões do conteúdo do
trabalho. Tal constatação fornece uma contribuição importante para os estudos do
significado do trabalho, pois permite delinear características que o distinguem como
uma atividade humana significativa.

2.3 SENTIDOS DO TRABALHO
Na análise de Santos (1990), as pessoas costumam atribuir importância a
dois aspectos principais em suas vidas: ao trabalho e à família. Quando chega o
momento da aposentadoria, ocorrerá uma ruptura com o mundo do trabalho e,
dependendo do valor que os indivíduos dão ao seu trabalho, isso poderá provocar
reações diferentes, podendo afetá-los de modo positivo ou negativo nas suas
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identidades. Se o indivíduo considera a sua identidade profissional como a que
define o seu lugar na sociedade, certamente, ao verificar e se defrontar com o tempo
livre que a aposentadoria irá lhe permitir usufruir, é possível que essas pessoas
sintam-se esvaziadas, pois sua prioridade na vida sempre foi a sua atividade
profissional, o que poderá ser visto como um aspecto negativo.
Por outro lado, caso já tenham procurado diversificar seus interesses
enquanto estavam na ativa, poderão sentir-se com liberdade para buscar novos
caminhos de interação social e de atividades a serem realizadas, o que será
positivamente adequado em sua nova maneira de utilizar-se do tempo disponível.
Como o trabalho representa prestígio, poder e reconhecimento, ao perder o seu
papel profissional o sujeito, inevitavelmente, experimenta uma mudança em sua vida
e esta pode repercutir na sua identidade.
A chegada da aposentadoria é o futuro, muitas vezes já imaginado, que
agora se torna o presente. (ZANELLI, SILVA e SOARES, 2010).
O papel profissional e o trabalho são fundamentais para o desenvolvimento,
como marco de referência para a organização da vida pessoal e social.
Proporcionam a forma e a qualidade das relações interpessoais, definem a
estruturação do tempo dedicado ao lazer e geram meios para que se possa cumprir
todos os demais papéis sociais decorrentes de uma sociedade movida pelo
consumo (FORTEZA, 1990; MARTIN-BARÓ, 1985; SANTOS, 1990; UVALDO,
1995).
Nesse sentido, Bridges (1995) diz que em uma sociedade onde a
produtividade das pessoas está associada ao emprego, mudanças que visem a
41

desvincular o emprego da própria vida são difíceis de serem aceitas pelos sujeitos.
O emprego possibilita à maioria dos indivíduos o estabelecimento de uma rede
central de relações, pois, através dele, orientam sua identidade, dizendo a si próprio
e ao outro o que são.
Na sociedade ocidental, o trabalho é associado ao conceito de atividades
remuneradas, denominadas geralmente como empregos e com incompatibilidades
com a vida familiar e social das pessoas. Assim, fica estabelecida a ideia do trabalho
produtivo por meio de relações orientadas pelo comprometimento do tipo
instrumental. Para Zanelli e Silva (2008), nesta perspectiva prevalece a percepção
do trabalhador sobre as perdas materiais que terá, caso faça a sua opção por
desligar-se da organização onde trabalha.
Encontramos também em Maslow (2000), uma explicação dos motivos que
mobilizam os seres humanos para o trabalho e estes se encontram vinculados à
função denominada expressiva – ter um trabalho interessante, fonte de autoestima e
autorrealizador – aliada à função econômica, onde através dessa contrapartida
econômica, este pode prover suas necessidades fisiológicas e de segurança. Por
outro lado, em qualquer parte do mundo, a possibilidade de se encontrar um
trabalho motivador e significativo parece tornar-se cada vez mais escasso, difícil ou
menos possível, conforme afirma Muchinsky (2004), acrescentando que, ao mesmo
tempo, as exigências são intensificadas em índices cada vez mais altos para os
trabalhadores, o que ajuda a explicar os altos índices de desemprego.
Para Zanelli e Silva (2008), em que pesem as mazelas e metamorfoses
processadas na atualidade, o trabalho ocupa um inegável e largo espaço na
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constituição da existência humana. Insere-se entre as atividades mais importantes,
constituindo-se como fonte relevante de significados na constituição da vida humana
associada. A ocupação de um ser humano, expressa por meio de suas atividades
diárias, ao satisfazer suas necessidades básicas e motivacionais, compõe elemento
central no seu autoconceito, que se torna vital para a construção de sua autoestima.
Conforme entende Senge (1990), numa perspectiva social, o trabalho é o
principal ordenador da vida humana associada. Regras, horários, atividades e
interações sociais são dispostas conforme as exigências que as tarefas impõem.
Tais características, se por um lado contemplam a peculiaridade humana de busca
por ordem, consistência e previsibilidade, por outro, ao criarem um ritmo frenético de
vida no trabalho, deixam para as pessoas um tempo físico e psíquico restrito para
que possam pensar e aprimorar suas vidas pessoais.
No entanto, para Hall (2004), em razão da importância da presença física e
psicossocial do trabalho na vida das pessoas, estas, ao perderem o emprego,
muitas vezes ficam desorientadas, deprimidas, desestruturam-se emocionalmente,
sentem-se inúteis e com sentimentos de que não têm contribuições úteis que
possam dar ou oferecer. Como consequência, buscam em outras situações formas
compensatórias ou refúgios, como é o caso do uso abusivo do álcool e de outras
drogas, percebidas como modos de atenuar os efeitos das “dores existenciais”, às
quais se encontram submetidas. Portanto, nascemos, crescemos e morremos dentro
das organizações de trabalho, sendo difícil imaginar algum tipo de vácuo social
existente entre elas.
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Segundo Schein (1985, 2008), o trabalho, numa perspectiva psicológica, é
visto como uma categoria central no desenvolvimento do autoconceito e como uma
fonte

importante

de

autoestima,

além

de

atividade

fundamental

para

o

desenvolvimento do ser humano. O trabalho estabelece as aspirações e estilo de
vida das pessoas, tornando-se um forte componente na construção da pessoa que
convive bem consigo mesma, acredita e orgulha-se de si.
Em relação a valores, Ros (2006) cita que, no processo produtivo em que o
ser humano transforma e é transformado, o trabalho, como ação humanizada, impõe
assimilações em aspectos fisiológicos, morais, sociais e econômicos. É o elementochave na formação das coletividades e, portanto, dos valores que tais coletividades
difundem. Os valores são crenças hierarquizadas sobre estilos de vida e formas de
existência que caracterizam e orientam as nossas atitudes e comportamentos,
sendo difundidos à nossa volta e a todo instante.
Para Vechio (2008), todo trabalho envolve, em alguns casos mais e em outros
menos, esforços físico e intelectual. Privilegiar o trabalho que demanda maior
esforço intelectual é, sem dúvida, um modo de favorecer interesses, desprezando a
evidente indissolubilidade do pensar e do fazer em qualquer atividade laborativa e
suas consequências para a saúde mental do trabalhador. A dicotomia entre o pensar
e o fazer, entre outras consequências, produz no trabalhador sentimentos de
alienação.
Segundo a afirmação de Zanelli, Silva e Soares (2010), o ambiente de
trabalho constitui um subsistema social específico, com seus interesses grupais,
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seus valores e seus princípios, suas normas e seu estilo particular. Tais
características são influenciadoras do fenômeno psicossocial da aposentadoria.
Como o trabalho ocupa um lugar proeminente na sociedade, torna-se um
motivo de dificuldades a serem enfrentadas pelo trabalhador, no momento de seu
rompimento, pois quanto mais estreitas as relações e quanto maior for a satisfação
com o grupo onde está inserido, somados os laços com o trabalho em si, o qual
desempenha ou exerce e aos projetos que este tenha ou esteja alocado, a
interrupção do trabalho e a consequente perda dos vínculos sociais estabelecidos
neste contexto podem resultar em prejuízos para a qualidade de vida do trabalhador,
causando sentimentos de inutilidade, de solidão e de baixa autoestima
(MAGALHÃES et al., 2004).

2.4 APOSENTADORIA E IDENTIDADE
A aposentadoria deveria ser a coroação de uma vida dedicada ao trabalho; o
tempo a ser dedicado ao merecido repouso daqueles que batalharam durante toda
uma existência; a realização de um momento tão sonhado e esperado por um
grande número de indivíduos. Porém, na realidade o que ocorre é o oposto. É o lado
do avesso que agora passa a ficar exposto. Um lado que nem sempre condiz com
aquilo que era o esperado ou planejado. Conforme esclarece Bueno (2009), o que
normalmente acontece é que, de um momento para outro, a estrutura psíquica do
indivíduo é abalada quando este se percebe sem o rótulo do adulto produtivo, isto é,
aquele que trabalha, produz e consome. Isto não é mais a sua realidade; o que
ocorre é que o indivíduo passa a ser membro de outro tipo de população: a inativa.
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Normas legais definem e limitam esse sonho convencionado a chamar-se de
aposentadoria e, conforme explica Pereira Netto (2009, p. 59) apesar de ainda se
admitir a centralidade do trabalho no mundo atual e viver-se na era da comunicação,
não é suficiente o exercício do trabalho para que se alcance a aposentadoria como
muitos indivíduos ainda pensam, o que faz concluir que a comunicação/informação,
ainda não é tão difundida como deveria ocorrer.
Conforme também encontrado na literatura em relação ao momento da
aposentadoria, descreve Bueno (2009) que
[...] de fato o que vemos é o oposto; abalando a estrutura psíquica do sujeito, pois
de um momento a outro, este se percebe sem o rótulo do adulto produtivo: aquele
que trabalha, produz e consome - aquele que faz parte da população
economicamente ativa (BUENO, 2009, p. 98).

Quanto à maneira que o trabalhador “sonha” “deseja” ou “percebe” a
aposentadoria e de que forma gostaria que esse momento ocorresse, é possível
afirmar que nem sempre ocorre de maneira agradável e merecida ou até mesmo
podendo nem chegar a acontecer, se for o caso do trabalhador vir a falecer antes do
tempo de aposentar-se. Conforme cita Bueno (2009) pode-se afirmar que o tempo
da aposentadoria é um momento estressante, de mudança de identidade, de
paradigmas, normalmente acompanhado por uma mudança de percepção de si
mesmo, traduzidos pela autoimagem e autoestima o que nem sempre ocorre de
maneira satisfatória para todos. Para esse autor, o trabalhador sonha em ter boa
saúde, um bom salário de aposentado, participar de atividades com as quais se
identifique, ser útil à família e à sua comunidade, passear bastante, comer bem,
desfrutar da melhor maneira o seu tempo, por assim dizer. Basicamente são estes
os seus desejos e metas.
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Porém, conforme alerta Bueno (2009), o lado do avesso está no fato de o
indivíduo não ser mais um sujeito produtivo: ele está diante de um momento
delicado em relação aos aspectos físico e emocional: faz uso mais constante de
atendimentos na área da saúde e medicamentos; ocorre um acentuado declínio das
potencialidades físicas e, em muitos casos, a família passa por mudanças
estruturais, com filhos saindo de casa, casando-se ou, por vezes, o próprio casal se
separando, vivendo outro relacionamento ou enviuvando.
É uma fase de novos desafios, que se inicia como todas as demais que se
enfrenta nas fases da existência. Erickson (1972) corrobora essa afirmação quando
cita que “vivemos crises típicas em distintas fases da vida, que nos impõem
diferentes desafios. Vencê-los resulta em uma virtude”.
A aposentadoria pode representar um momento de mudança forçada ou
coagida, o que poderá gerar crises e perdas. Tais perdas podem ocorrer nos níveis
emocional, psicológico, social e financeiro (SLUZKI, 1996).
De acordo com Bueno (2009) a autoestima refere-se à opinião que o indivíduo
tem a respeito de si mesmo, e que em muito se relaciona com a maneira pela qual
somos vistos, somos olhados e compreendidos em nossas necessidades e
idiossincrasias. Através da autoestima é que se revela a forma pela qual o indivíduo
se apropria de sentimentos pelos quais aprende a se reconhecer e a valorizar e
estimar suas características mais pessoais. Quanto mais o indivíduo é ajudado e
incentivado, maiores serão suas chances de êxito de autoestimar-se, declara Bueno
(2009).
Assim, o ideal é que a autoimagem do indivíduo, na ocasião da
aposentadoria, seja capaz de permitir que este demonstre um sentimento de missão
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cumprida, de dever realizado, de orgulho por ter contribuído para o bem de alguém,
da família, da empresa, da coletividade, do país e principalmente, de si mesmo.
Segundo Bueno (p. 101), se o aposentado for visto desta maneira, ele conseguirá
manter a sua autoestima em um nível que lhe permitirá preservar-se da ação do
tempo, percebendo e avaliando que tudo o que realizou, construiu e vivenciou, pois
tanto as alegrias como as tristezas integram os polos da natureza humana.
Evidências de pesquisa sobre saúde e aposentadoria, encontradas em Wilson
e Palha (2007) consideram que o estilo de vida nos anos que antecedem esse
evento é um determinante na saúde e na qualidade de vida do aposentado; se o
indivíduo participou de programas de promoção da saúde ou tem hábitos de vida
saudáveis, ele terá melhores condições de adaptação à nova condição social, em
detrimento daqueles que têm estilos de vida inadequados na pré-aposentadoria.
Esses estudos também confirmam a necessidade de identificar mecanismos de
intervenção para a melhor adaptação a essa fase da vida (WILSON e PALHA, 2007;
FORMAN-HOFMAN et al., 2008).
De acordo com Wilson e Palha (2007) e Forman-Hofman et al. (2008), a
aposentadoria é um momento de mudanças na vida das pessoas, sujeito a ganhos e
a perdas pelo afastamento do trabalho. Os autores Rodrigues et al. (2005) e
Romani, Xavier e Kovaleski (2005) corroboram a declaração acima, pressupondo
que tais mudanças, somadas aos hábitos de vida inadequados, podem manifestarse através de doenças físicas e emocionais após a aposentadoria, tornando-se
fatores de risco à senilidade ou envelhecimento patológico, definido como o conjunto
de alterações decorrentes de doenças e hábitos de vida que acompanham o
indivíduo durante o seu processo de envelhecimento. (JACOB et al., 2006).
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Carvalho e Serafim (1995) identificam três aspectos importantes que auxiliam
a entender o porquê de os indivíduos possuírem dificuldades em separar a razão de
viver e a razão de trabalhar: a perda do vínculo com a organização; a dúvida do que
fazer com o tempo livre e a questão do status que algumas funções dão ao
indivíduo.
Para Bossé et al. (1995, apud NERI, YASSUDA e CACHIONI, 2004), a visão
dominante de aposentadoria como um evento estressante – que contribui para o
declínio na saúde física e mental – deve-se a pelo menos a três premissas:
a) premissa dedutiva – refere-se à concepção de que os indivíduos
constroem suas identidades tendo como referência a ocupação ou o
papel profissional;
b) premissa observacional – está centrada no fato de realmente alguns
aposentados tornarem-se doentes ou mesmo morrerem, e assim, a
causalidade destes eventos é atribuída à aposentadoria;
c) premissa histórica – centra-se na visão do capitalismo e da
ética protestante, que vê o trabalho como norma salutar e,
consequentemente, o “não-trabalho” como exceção a essa norma.
Após o período de produção, exigido na sociedade capitalista, na qual esta
produção é mais valiosa que o próprio homem e onde o trabalho é sempre algo
referenciado como dignificante e enobrecedor, na ocasião da aposentadoria, a
desvalorização dos que deixam de exercer suas atividades profissionais é percebida
e, por isso, a aposentadoria é associada à morte, ao declínio, à decrepitude e à
inutilidade. Assim, no âmbito social, existe a possibilidade de associação da
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aposentadoria ao fim da fase produtiva e, no âmbito individual, a associação é feita
com a velhice e com a morte (SANTOS, 1990).
Esse autor identifica duas posições relacionadas à aposentadoria: uma de
caráter e de visão positiva, considerada como de caráter de liberdade, subdividindose nas dimensões de assistência, prazer, expansão e repouso. Porém, na visão
negativa, a aposentadoria divide-se nos aspectos de recusa e sobrevivência.
Na dimensão de liberdade, o indivíduo encara o tempo como algo produtivo,
pois lhe será permitida a realização de atividades até então impossíveis de serem
feitas devido às inúmeras atribuições profissionais. Se o sujeito desejar utilizar o seu
tempo livre para cuidar de outras pessoas, este terá uma atividade destinada à
assistência. Se a opção for por atividades como viajar, divertir-se com o lazer,
então o sujeito estará na dimensão de caráter de lazer. No caso de o sujeito buscar
incrementar uma rede de interações sociais, estará incluído na categoria de
aposentadoria da dimensão expansão.
Ainda há a possibilidade de o indivíduo optar pela aposentadoria denominada
como de repouso, onde ele não tem ambição ou projeto de vida, além do seu desejo
de descansar.
Em relação à aposentadoria na dimensão “recusa”, o indivíduo procura negar
a sua condição de aposentado e procura sua reinserção no mercado de trabalho,
mesmo que suas condições financeiras não lhe façam tal exigência. Na
aposentadoria “sobrevivência” ocorre o oposto, pois o sujeito retorna ao mercado de
trabalho com a finalidade de sobrevivência de modo digno, pois devido à sua
situação precarizada na aposentadoria ele se vê diante de duas escolhas: ou volta
ao mercado para complementar sua renda ou se resigna com seus poucos ganhos.
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De acordo com França (2002), a adaptação para a aposentadoria dependerá
do envolvimento dos sujeitos com o trabalho, da sua história de vida e dos projetos
futuros, no que diz respeito às suas expectativas e limitações.
De acordo com Néri et al. (2004, p. 101), no âmbito da psicologia, diversos
autores procuraram teorizar a respeito da adaptação dos indivíduos ao evento da
aposentadoria. Partes desses estudos investigaram a aposentadoria como uma
etapa distinta na qual a adaptação poderá ocorrer através de um processo dividido
em fases diferenciadas. Segundo Bueno (2009) o pior fica para aquele indivíduo que
construiu toda a sua existência em função de seu trabalho, chegando a representálo como um ser que existe. Caso esse indivíduo não tenha conseguido estabelecer
outras prioridades em sua ordem de valores, existindo somente em função do que
faz profissionalmente, este enfrentará problemas emocionais, podendo, inclusive, vir
a dividir-se entre o indivíduo que de fato existe e aquele que pensa somente existir
em função de algo que o represente, o trabalho.

2.4.1 Adaptação à Aposentadoria
Apesar dos fatos mencionados, poucos são aqueles que se preparam para
este momento, e menos ainda são as organizações e empresas que preparam seus
funcionários ou colaboradores para o momento de desligamento de função.
Outra perspectiva encontra-se em estudos que relatam a adaptação à
aposentadoria em termos de padrões ou estilos universais de adaptação, onde,
através de cada estilo adotado pelo indivíduo, uma diferente concepção de
aposentadoria é vivenciada, diferenciando as consequências trazidas a cada um dos
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indivíduos. Existem também abordagens que descrevem implicações menos
universais, nas quais a adaptação à aposentadoria ocorreria de acordo com a
influência de fatores psicológicos, sociais, biológicos ou por meio da inter-relação de
múltiplas variáveis pessoais e/ou contextuais. Finalmente, outra perspectiva referese a “life span”, cuja abordagem considera a aposentadoria como um evento
normativo para os indivíduos de uma determinada sociedade, ou um evento não
normativo quando ocorre de forma não esperada pelo próprio indivíduo ou pela
sociedade.
Dentre as teorias sobre as fases de adaptação à aposentadoria, encontramse as de alguns teóricos tais como a de Atchley (1983) que preconizam que as
pessoas passam por uma série de fases antes e depois da aposentadoria.
Principalmente Atchley (1983), acredita que os indivíduos enfrentam sete fases
distintas:
1) a fase remota;
2) a fase da proximidade;
3) a fase da “lua de mel”;
4) a fase do desencanto;
5) a fase da reorientação;
6) a fase da estabilidade; e
7) a fase terminal.
As fases remota e de proximidade constituem a chamada pré-aposentadoria,
segundo Atchley (1999). Na fase remota o indivíduo tem apenas uma vaga ideia
52

sobre a sua vida de aposentado e não se preocupa com a chegada desse momento
por considerar que este ainda está bem distante para acontecer. É vista pelo
indivíduo como um fenômeno positivo que ocorrerá “algum dia”.
Já na fase da proximidade, os indivíduos procuram informações sobre os
benefícios e pensões que passarão a receber em breve. Orientam-se em relação a
uma data específica para sua aposentadoria. Os indivíduos atentam para a
iminência do desligamento do emprego e das situações sociais, onde o papel
profissional é exercido. Muitos indivíduos relatam perceber mudanças na maneira
pela qual são vistos pelos outros. Nesse período é comum detalharem fantasias
sobre como acham que será a aposentadoria. Tais fantasias podem ser
antecipações realistas do futuro, quanto totalmente irreais, ajudando ou prejudicando
respectivamente a adaptação à aposentadoria (ATCHLEY, 1999).
Ainda de acordo com informações de Atchley (1983), alguns indivíduos
procuram participar de Programas de Preparação para a Aposentadoria; passam a
organizar melhor as suas finanças; se engajam em um maior número de atividades
após a aposentadoria e se enquadram menos nos estereótipos a respeito da vida de
aposentado do que aqueles que não se preparam.
Na fase “lua de mel”, o indivíduo demonstra um sentimento de euforia ao
vivenciar o evento da aposentadoria em seu início. Demonstram mais disposição
para poderem fazer o que desejavam e que não puderam realizar enquanto
trabalhavam, além de sentirem mais prazer ao participarem de atividades ligadas ao
lazer. Contudo, segundo Atchley (1983), aqueles que foram forçados a se aposentar;
os que já se encontravam insatisfeitos no trabalho; os que não possuem os recursos
financeiros necessários para realizarem as fantasias ou atividades construídas na
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fase anterior, não experimentam essa fase com sentimentos de aspectos positivos.
Esse período apresenta uma duração variável, podendo ser muito curto ou
consideravelmente longo. De qualquer maneira, as pessoas não conseguem manter
a excitação gerada nessa fase indefinidamente e buscam estabelecer uma rotina em
suas vidas de aposentados.
Na fase do desencanto, aqueles indivíduos que sentiram a euforia da fase de
“lua de mel”, frequentemente diminuem o estado de ânimo inicial e caem na rotina
da vida de aposentado, podendo, em alguns casos, chegar até a depressão. Isto se
deve, principalmente, ao fato dos que quando eufóricos, fizeram planos e fantasias
irreais quanto à vida de aposentado. Quanto mais irreais tiverem sido suas fantasias,
mais intensamente o indivíduo sentirá o vazio do desencanto. A falência das
fantasias representa o colapso de uma estrutura de escolhas, o que pode acarretar
sentimentos depressivos na medida em que o indivíduo deve recomeçar a estruturar
sua vida com base na realidade da aposentadoria. Essa fase está centrada na
experiência de perdas (de poder, prestígio, status, salário ou propósito).
Na fase de reorientação o indivíduo, ainda, em algum ponto na fase anterior,
consegue começar a buscar formas e razões mais reais para enfrentar suas
desilusões. A experiência prévia da fase anterior como aposentado, possibilita o
indivíduo a desenvolver uma visão mais realista a partir dos recursos disponíveis.
Essa fase permite a exploração de novas possibilidades de envolvimento com o
mundo em novos projetos de vida e tem como objetivo o de encontrar opções
realistas que estabeleçam uma rotina para a vida na aposentadoria, proporcionando
aos indivíduos um mínimo de satisfação.
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Na fase da estabilidade, é necessário que sejam definidos e alcançados um
conjunto de critérios mais adequados, com o objetivo de avaliar as escolhas e os
desempenhos do indivíduo. Esse estabelecimento de critérios para lidar de maneira
rotineira com as mudanças e escolhas associadas à aposentadoria, permite que os
indivíduos possam desfrutar de uma rotina confortável e satisfatória.
Algumas pessoas vivem essa fase imediatamente após o término da “lua de
mel”. Outros ainda só a alcançam depois de uma dolorosa reavaliação de seus
objetivos pessoais. Outros nunca chegam a essa fase. É nesse período de
estabilidade que as pessoas assumem o papel de pessoa aposentada,
reconhecendo o que é esperado de um indivíduo que ocupa esta posição na
sociedade e sabendo quais são as suas capacidades e limitações. Com o passar
dos anos, as perdas de papéis passam a ganhar maior relevância e significado para
o indivíduo idoso.
Enfim, na fase terminal, o papel de aposentado perde sua relevância dentro
da realidade interna do indivíduo. Alguns retomam o trabalho, mas para a maioria, o
papel de aposentado é abandonado devido a doenças incapacitantes. Quando o
indivíduo não é mais capaz de exercer atividades como serviços domésticos,
autocuidado e afins, a posição de aposentado é substituída pela posição de doente
e inválido, sendo que esta última, a partir desse momento, torna-se o fator
organizador primário da vida do indivíduo, já com maior dependência dos outros e
com diminuição da autonomia, tanto física quanto econômica, possibilita uma
mudança gradual do papel de aposentado para o papel de incapacitado, fazendo,
inclusive, prevalecer o sentimento de chegada da morte.
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Contudo, alerta Atchley (1999) que essa ordem das fases pode ser flexível
por diversos motivos, tais como a idade, e não obedeceria à mesma ordem, nem
necessariamente os indivíduos passariam por todas elas. Tais fases dependem do
progresso dos processos envolvidos na aproximação, no exercício e no abandono
do papel de aposentado. Assim, sob essa perspectiva, Elder Jr. (2000) corrobora a
observação acima, quando declara que os contextos sociais, econômicos e culturais
nos quais estão inseridos os indivíduos influenciam a maneira como estes percebem
e vivem o evento da aposentadoria.
O tema da identidade será abordado sob o aspecto de suas implicações para
o ser humano, apesar de as corporações também influenciarem em sua construção,
isto é, sua definição, sua criação e os tipos de identidades; suas dimensões e as
consequências que podem trazer aos sujeitos, quando é necessário desconstruí-las
ou alterá-las no momento da aposentadoria. São dois os tipos das identidades que
serão abordadas: a identidade pessoal, que remete a um sentimento de diferença
em relação aos outros; e a identidade social, que remete a um sentimento de
semelhança entre as pessoas.
Na breve explanação ao abordar o assunto aposentadoria, dois aspectos
importantes e relacionados à identidade já foram mencionados, a autoestima e
autoimagem, pois estes, quando são afetados no momento da mudança de vida do
trabalhador para o status de inativo ou aposentado, irão também provocar reflexos
diretos no processo de mudança de identidade dos indivíduos ao se aposentarem.
Uma informação sobre o postulado que trata da identidade, é que este a
caracteriza

como

sendo

uma

dicotomia

e

também

a

trata

como

uma
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complementaridade, entre identidade social e identidade pessoal. Assim, torna-se
importante abordar o assunto para melhor entender-se a importância dos processos
identitários para o ser humano e suas influências quando estes estão em fase de se
aposentarem.
Uma reflexão sobre a identidade levanta o problema da integração das
pessoas

num

espaço

coletivo

(o

reconhecimento

de

uma

pertença)

e

simultaneamente, o problema ligado ao fato de que essas pessoas buscam um lugar
específico neste mesmo espaço coletivo; buscam diferenciar-se, singularizar-se.
Essa disjunção entre elementos sociais e individuais não fará mais do que
parafrasear a oposição entre semelhança e diferença, conforme cita Codol (1979).
...esta preocupação importante é simplesmente o conflito entre a afirmação
e a necessidade individual e a afirmação e a necessidade coletiva; entre a
pesquisa de uma identidade pessoal e a pesquisa de uma identidade
coletiva; entre o que constitui ao mesmo tempo a diferença individual e a
semelhança com os outros; entre a visibilidade social e a conformidade;
numa palavra, entre o indivíduo e o grupo (CODOL, 1979, p. 424, apud
DESCHAMPS e MOLINER, 2009, p. 17).

Deschamps e Moliner (2009) conceituam a articulação, a organização e a
síntese dos aspectos pessoais e sociais da identidade baseando-se na ideia de que
todo o indivíduo seria caracterizado, de um lado, por traços de ordem social que
assinalam sua pertença a grupos ou categorias; e do outro, por traços de ordem
pessoal que se referem aos atributos mais específicos do indivíduo.
Esses autores acrescentam também que
Os primeiros traços que definem a identidade social de uma pessoa e suas
referências privilegiadas são a pertença a um grupo ou a uma categoria
social; as posições que um indivíduo ocupa numa estrutura social. Como
essas identidades são partilhadas por aqueles que ocupam posições
semelhantes, que têm pertenças comuns, é exatamente ao polo
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semelhança que é remetida a ideia de identidade social (DESCHAMPS e
MOLINER, 2009, p. 23).

Em relação aos traços mais pessoais, aos atributos específicos de cada
indivíduo, Deschamps e Moliner (2009) esclarecem que é à identidade pessoal que
eles remetem e à ideia segundo a qual se vai ter uma combinação singular de traços
que fazem com que cada indivíduo seja diferente dos outros, portanto único.
Complementam que a identidade pessoal indica o reconhecimento que um indivíduo
tem de sua diferença em relação aos outros. Ela diz respeito também ao fato do
indivíduo se perceber como idêntico a si mesmo, isto é, ele percebe que será o
mesmo no tempo e no espaço, além de torná-lo semelhante a si mesmo e diferente
dos outros. Sá (apud DESCHAMPS e MOLINER, 2009, p. 9) esclarece que “a
identidade não é aquilo que se é, mas sim um conjunto de características que se
sente ter, que se pensa ter, seja em comum com os membros de um grupo ou de
forma individualmente diferenciada”.
De acordo com Tap (1996, p. 82) “a pessoa não é uma estrutura
condicionada, submissa, passiva e imóvel. Ela é ação, realização e testa-se ao
longo do tempo gerando um horizonte temporal”, o que vem a corroborar os autores
acima citados, quando afirmam que o indivíduo se percebe como o mesmo no tempo
e no espaço, delimitando o que Tap (1996, p. 81) chama de horizonte temporal,
onde a pessoa é, em primeiro lugar, inseparável de um presente. É um sujeito-ator
que tem iniciativas, que faz escolhas, que se firma, que se envolve e produz, através
de operações e produções, ou seja, de trabalhos constituídos por sistemas
orientados pelas necessidades de ação. A pessoa também é um passado, uma
história, estratégias de enraizamento e de continuidade identitária, possessões e
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pertenças, a partir das quais se desenvolve a conscientização, através do
reconhecimento das semelhanças e das diferenças e o seu questionamento crítico.
Corroborando Deschamps e Moliner (2009), encontra-se em Tap (1996) uma
definição de identidade pessoal, onde o autor a apresenta como sendo um sistema
de representações e de sentimentos a partir dos quais o indivíduo constrói e testa-se
utilizando um horizonte temporal.
Tap (1996) identificou sete dimensões da identidade pessoal. A seguir é
apresentado um breve resumo de cada uma dessas dimensões.
1) O sentimento de identidade: temporalidade do sentimento de
identidade (continuidade) – “ser alguém é construir um passado,
valorizar o tempo presente e organizar seus projetos” (TAP, 1996, p.
108). É a dimensão temporal da consciência e do conhecimento de si
mesmo. O sentimento de continuidade assume sua importância para o
indivíduo através de seu horizonte temporal, onde “ser alguém”
significa ter um passado e graças a essa rememoração da sua
experiência pessoal é que a identidade se torna capaz de instaurar-se
e de se manter. Tap (1996, p. 108) alerta também que “toda a
incapacidade do indivíduo de dominar o passado, o presente e o futuro
coloca em perigo ou dilui o sentimento de identidade”.
2) A identidade pessoal implica o sentimento de unidade ou de coerência:
implica

integração

(coordenação

das

condutas)

e

integridade

(sentimento de completude). Segundo Fraisse (1967, apud TAP, 1996,
p. 108), “o homem cria a unidade da sua personalidade ao dar a si
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mesmo uma história”. Contudo, o sentimento de unidade reforça a
identidade temporal de si mesmo ao permitir-lhe desenvolver-se
através de um duplo registro, o da integração e o da integridade. O da
integração trata-se de um processo necessário para a realização da
adaptação às exigências do meio físico e dos grupos sociais. Isso
significa que a integração, que corresponde à adaptação às exigências
externas e à integração pessoal que representa a articulação entre as
condutas e as representações, estão em interação. Já o registro da
integridade está relacionado ao sentimento de completude por
oposição ao sentimento de falta ou mutilação. Está também
diretamente ligada à definição jurídica dos atributos da pessoa: direito
à integridade física e moral. Por exemplo, a integridade moral está
ligada ao direito à imagem própria e à sua proteção, direito ao segredo
e à proteção da vida privada, direito à honra e repressão da difamação,
direito ao nome, finalmente. Admitir a existência de sentimentos de
identidade e de unidade significa admitir, também, os sentimentos
contrários: o sentimento de mudança e o sentimento de diversidade.
3) A identidade pessoal é um sistema de identidades múltiplas que retira a
sua riqueza da organização dinâmica desta diversidade: as identidades
se organizam num sistema dinâmico: esta diversidade de identidades –
física, étnica, cultural e outras – deve ser unificada no que se chama de
identidade pessoal. O indivíduo constitui-se por diversos tipos de
identidades e cada uma delas encontra-se relacionada a um
determinado aspecto, a um território ou a uma possessão da pessoa.
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As identidades, segundo Tap (1996, p. 109) são definidas como
“meus”, quando se trata do corpo e dos papéis desempenhados, pelo
ter e pelo fazer, por oposição e complementariedade com a identidade
constituída na extensão temporal. Assim, há a identidade física, que
está relacionada à consciência do corpo; a identidade gramatical e
jurídica, relacionada a quem tem um nome, que assina, que tem
direitos e deveres; identidade étnica, nacional, regional, que está
relacionada a quem assegura e reforça as suas raízes; identidade
social, relacionada a quem assume certas posições, interpreta papéis,
estabelece relações, se situa numa rede de comunicações; identidade
cultural, referindo-se a que aceita normas e regras, constrói sentido,
um sistema de valores,que se situa relativamente a sistemas
ideológicos. Cabe a observação que essa diversidade e os sentimentos
que a acompanham, tendem a provocar uma exacerbação no
sentimento de unidade necessária, tornando-a mais ou menos ilusória.
4) A identidade pessoal supõe a separação, a autonomia e a afirmação:
isto significa a distinção entre o “eu” e o “não-eu”, o “mim” e o “outro”.
Ser autônomo é ter o sentimento de dispor de si mesmo. A identidade
constitui-se na medida em que o indivíduo se opõe ao mundo exterior
ou ao outro. A identidade pessoal constitui-se na afirmação, mas pode,
inversamente, dissolver-se na dependência ou exasperar-se na
contradependência. Ela institui-se na passagem de passividade para
atividade, mas também na passagem de uma situação sem significado
a uma situação possuidora de sentido e valor para o indivíduo.
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5) A identidade pessoal reforça-se no sentimento de originalidade: é ser
único, não se parecer com ninguém. A identidade como unidade e
continuidade (a percepção de parecer-se consigo mesmo) se junta à
identidade como unicidade incomparável (a percepção de não se
parecer com ninguém), o que pode levar o indivíduo à recusa da
imitação de um modelo ou à negação de qualquer semelhança.
6) A identidade pessoal enraíza-se na ação e na produção de obras: a
identidade é formada quando o sujeito se percebe como ator, “lugar e
fonte das ações e de obras”. Na medida em que a pessoa se torna
responsável e criadora é que a identidade se afirma e se consolida. O
sujeito passa a ter de “experimentar poder sobre as coisas, sobre o
outro e sobre si mesmo, desenvolvendo, assim, um sentimento
fundamental de ser causa”.
7) A identidade pessoal institui-se como valor: a pessoa tem necessidade
de ser amada e aceita. Todo indivíduo tem a necessidade de uma
autoestima construída na ação, no posicionamento e no jogo de um
determinado papel. Através da ação e da obra, o indivíduo valoriza-se
aos olhos do outro e, consequentemente, aos seus próprios olhos. A
identidade pessoal reflete, necessariamente, este reconhecimento de
valor e alimenta-se dos valores do indivíduo e não pode ser
adequadamente estudada fora do sistema de valores e de ideais
associados à ação, à afirmação e à consciência de si mesmo. Enfim, a
identidade pessoal também pode ser definida como um sistema de
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identidades setoriais com relação ao indivíduo e com os seus valores
de autonomia, de liberdade, de unicidade, e superação, e com
personalidade.
Depois de identificadas as sete dimensões acima, encontra-se em Santos
(1990, p. 16), um breve resumo, o qual esclarece que a identidade pessoal implica
um sentimento de unidade pessoal, de permanência e de reconhecimento pelo
grupo social, além de que o indivíduo deve valorizar-se a si mesmo. Observa, ainda,
que, ao usarmos a palavra “identidade”, evocamos à mente uma noção de
singularidade, de especificidade, daquilo que caracteriza alguém ou alguma coisa,
porém, é possível encontrar diversas definições sobre esse conceito, as quais nem
sempre enfatizam os mesmos pontos. A identidade se consolida na percepção que o
indivíduo tem de seu poder sobre si mesmo, sobre os outros e sobre os
acontecimentos.
Segundo Mead (1934, apud SANTOS, 1990), a identidade se estabelece no
processo de comunicação, por meio de símbolos com significados, já encontrados
na sociedade, sendo esta anterior ao surgimento do indivíduo e também possuidora
de uma estrutura já organizada com um conjunto de símbolos e de significados,
além de modelos de interação preestabelecidos. O indivíduo se constrói através das
experiências sociais e desde o início de sua constituição, o outro está presente.
Pode-se dizer que o sujeito se forma no jogo das relações sociais.
Deschamps e Moliner (2009, p. 9) sobre a definição de identidade,
esclarecem que para eles “a identidade é um fenômeno subjetivo e dinâmico que
resulta de uma dupla constatação, tanto de semelhanças quanto de diferenças entre
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o si próprio, os outros e certos grupos”. Corroborando os autores citados, Sá (apud
DESCHAMPS e MOLINER, 2009, p. 9), afirma que “a identidade não é aquilo que se
é, mas sim um conjunto de características que se sente ter, que se pensa ter, seja
em comum com os membros de um grupo – e não de outro – seja de forma
individualmente diferenciada”.
Numa outra abordagem, Zanelli, Silva e Soares (2010, p. 58) esclarecem
também que “a construção da identidade ocorre por meio de um processo em que
se apreende o mundo a partir daqueles que estão à volta e são significativos”.
De acordo com Dubar (1996, apud ZANELLI, SILVA e SOARES, 2010, p. 27),
“a identidade caracteriza-se como um processo permanente, em construção,
definido pela intermediação constante das identidades assumidas e das identidades
desejadas”.
Corroborando a caracterização acima, Machado (2003, p. 53) declara que “a
distância existente entre esses dois tipos de identidades, assumidas e desejadas, é
exatamente o espaço de conformação do eu, ou seja, da construção da identidade”.
Esclarece ainda que “é nesse espaço que irão se processar as interações sociais e
onde ocorrerá a participação dos outros processos considerados significativos na
construção da própria identidade”.
No aspecto de trabalho, tanto as mudanças quanto a continuidade são
sempre exigidas dos trabalhadores e novos comportamentos e disposições
acompanham tais exigências. Assim, citam Coutinho, Krawulski e Soares (2007, p.
35), que “estas mudanças requerem dos sujeitos que se identifiquem a cada
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momento com algo novo e reconheçam em suas trajetórias uma dimensão temporal,
integrando passado, presente e futuro, no mundo laboral”.
De acordo com Bueno (2009), como o trabalho faz parte da identidade do
indivíduo adulto, este passa a representá-lo, fazendo com que viva pelo e para o
trabalho. O trabalho é quem o sustenta material e psiquicamente. Assim, de uma
hora para outra, perder tal referencial é desconstruir essa identidade. Aconselha
Bueno que
[...] o aposentado para manter-se em sintonia consigo mesmo [...],
deverá engajar-se pessoal e socialmente em atividades que
valorizem seu saber e prática, na qual possa continuar a exercer
tarefas úteis ou de conhecimento, buscando o lazer saudável,
orientando-se para novos desafios que enfrentará adiante, mantendose enfim, alerta, para não fazer do sofá a extensão de seu corpo
(BUENO, 2009, p. 103).

É preciso esclarecer que a identidade ocupacional ocupa largos espaços da
identidade pessoal, pois, conforme explica Machado (2003), o indivíduo se dá
importância dependendo do papel profissional que desempenha e do poder de
prestígio que este lhe concede. É por intermédio do desempenho desses papéis que
os indivíduos constroem ativamente suas identidades, assim como os papéis ligados
ao mundo do trabalho são responsáveis por construir parte da estrutura identitária
das pessoas.
Conforme alerta Cooperman (1977), a passagem para a aposentadoria pode
implicar uma crise de identidade. Caso a autoimagem profissional do indivíduo seja
por

ele

considerada

tão

importante,

no

momento

da

aposentadoria,

o

restabelecimento dos vínculos de sustentação social da identidade será difícil e, até
mesmo, crucial, pois, na sociedade atual, o papel profissional é um dos mais
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valorizados, podendo ser a principal fonte de satisfação das necessidades de
reconhecimento, prestígio e poder, tendo, portanto, uma influência determinante na
construção das identidades pessoais, ao mesmo tempo que é fundamental para a
manutenção da estrutura social. Assim, relatam Rodrigues et al. (2005), aposentarse pode estar relacionado à perda da capacidade de ação do indivíduo, um
movimento de tornar-se incapaz, improdutivo, ou seja, alguém passivo e à margem
da realidade social. Tal passividade pode, inclusive, levar o indivíduo aposentado
para uma situação de perda de sentido da vida e provocar a sua morte social.
Percebe-se nos parágrafos acima que a identidade pessoal, a identidade
profissional, a autoimagem e a autoestima do indivíduo fazem toda a diferença em
como este irá perceber a chegada do momento de aposentar-se.
A outra identidade importante – e que necessita ser relatada para compor o
conteúdo deste trabalho – refere-se à identidade social de uma pessoa. Nesse tipo
de identidade as características básicas que constituem suas referências
privilegiadas são a pertença do indivíduo a um grupo ou a uma categoria social, isto
é a posição que o indivíduo ocupa numa estrutura social.
Observam Deschamps e Moliner (2009) que, como as identidades sociais são
partilhadas por aqueles que ocupam posições semelhantes, que têm pertenças
comuns, é exatamente ao polo da semelhança que é remetida à ideia de identidade
social. Porém, os autores esclarecem que esse sentimento de pertença e
fenômenos de identificação somente são possíveis em relação a outros grupos ou
categorias de não pertença, considerados como “o nós”, denominado como
endogrupo, além de que ela, a identidade social, também remete a uma diferença, a
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uma especificidade desse “nós” em relação aos membros de outros grupos ou
categorias, “o eles”, conhecido como exogrupo. Simplificando, faz parte do
endogrupo o indivíduo cuja sua semelhança é a mesma com os outros indivíduos do
mesmo grupo, de mesma pertença e por isso são os vistos como “nós”; e faz parte
de um exogrupo, o indivíduo cuja pertença ou especificidade é diferente de um ou de
outros grupos, são os “eles”.
Como exemplos de componentes sociais que constituem a identidade social
de uma pessoa, encontram-se o fato de ela poder estar incluída em grupos, tais
como: homem, mulher, católico, protestante, estudante, professor e outros grupos,
podendo-se agrupá-los, também, por categorias tais como sexo, religião, profissão
etc.
Uma diferenciação esclarecedora entre as identidades social e pessoal
encontra-se em Turner (1981, apud DESCHAMPS e MOLINER, 2009), quando este
autor menciona que a identidade social corresponde ao comportamento intergrupos
e à discriminação entre grupos; já a identidade pessoal corresponde ao
comportamento interpessoal e à diferenciação entre si mesmo e o outro.

2.5 ENVELHECIMENTO
O envelhecimento é um fenômeno mundial e, no caso do Brasil, os resultados
constatados através da Sinopse do Censo Demográfico 2010, referentes ao XII
Recenseamento Geral do Brasil, mostram que o quantitativo total da população do
país foi apurado em 190.755.799 habitantes.
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A instituição acrescenta a informação de que, em razão do contínuo declínio
dos níveis de fecundidade observados no Brasil e, em menor parte, à queda da
mortalidade no período, esses fatos são os responsáveis pelo crescimento da
participação relativa da população com 65 anos ou mais, que era de 4,8% em 1991,
passando a 5,9% em 2000 e chegando a 7,4% em 2010. Assim, o crescimento
absoluto da população do Brasil nestes últimos dez anos ocorreu, principalmente,
em função do crescimento da população adulta, com destaque para o aumento da
população idosa. Com base na evolução da estrutura etária observada e
confirmadas as tendências esperadas de mortalidade e fecundidade, a população do
Brasil tende a dar continuidade a esse processo de envelhecimento, segundo o
IBGE (2010).
Para ilustrar em números o acréscimo da população com idade acima de
65 anos, o total do resultado apurado pelo IBGE, no Censo de 2010, foi
de 14.081.480 habitantes idosos. Esse total, separado por gênero, apresenta a
seguinte configuração: 6.115.078 habitantes são homens e 7.966.402 habitantes são
mulheres. A previsão para o ano de 2020 é de que essa população chegue a 30
milhões de habitantes, aproximadamente, sendo que neste mesmo Censo foi
observado que diminuiu a proporção de jovens e aumentou a de idosos.
De acordo com Faria (2004), em 1982, a Organização Mundial de Saúde
(OMS) fixa o início da etapa de envelhecimento a partir dos 60 anos de idade,
ficando tal período conhecido através da expressão “Terceira Idade”. A justificativa
para essa denominação está no fato das pessoas dessa faixa etária encontrarem-se
aposentadas, caracterizando uma nova fase ou um novo tempo em suas vidas.
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Conforme define Sanchez-Salgado (1999), o envelhecimento é um fenômeno
natural e é também um processo gradual que ocasiona mudanças biológicas,
psicológicas e sociais através do tempo. Moschis (1994) corrobora esse autor
acrescentando que o processo de envelhecimento ocorre de forma diferente através
do espaço da vida e que não se pode assumir que pessoas com idades semelhantes
dividam as mesmas experiências, ou tenham o mesmo processo de envelhecimento.
Assim, esse autor também aborda os três processos citados por Sanchez-Salgado
(1999), conforme descritos a seguir.
1) O envelhecimento biológico refere-se àquelas mudanças físicas
relativas à redução da eficiência dos órgãos do corpo, tais como as
mudanças na aparência física, o declínio do vigor e a diminuição da
resistência a doenças. O funcionamento biológico tem uma lógica
interna de ritmo e duração que se altera com o envelhecimento,
diminuindo a funcionalidade e a probabilidade de sobrevivência do
indivíduo, segundo Moschis (1994). Esse autor acrescenta que esse
processo é o responsável por determinar o potencial de cada indivíduo
para permanecer vivo, o qual se reduz com o passar dos anos, através
de mudanças físicas irreversíveis que ocorrem no decorrer do tempo,
tais como alterações na coordenação motora; no funcionamento do
aparelho digestivo; na percepção sensorial; nas funções visuais; na
capacidade de mastigar os alimentos e em outras que produzem
alterações no estilo de viver do idoso.
2) O envelhecimento psicológico, explica Sanchez-Salgado (1999), ocorre
quando se debilitam os processos sensoriais e perceptuais, incluindo o
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envelhecimento afetivo, que é relacionado à capacidade de se adaptar
ao meio. De acordo com a visão de Moschis (1994), o envelhecimento
psicológico é responsável pela busca de informações e de habilidades
para a resolução de problemas, tais como compreensão, retenção,
lembranças e avaliação, as quais sofrem influência do envelhecimento
biológico e de fatores psicológicos, como a saúde mental e a
personalidade, além de fatores socioculturais e ambientais. Acrescenta
Moschis (1994) que a autoestima do idoso, quando afetada, pode até
desencadear uma crise devido às perdas significativas pelas quais ele
passa no decorrer do tempo; com o aparecimento de doenças crônicas
que afetam a saúde; o evento da viuvez; ausência de papéis
valorizados; morte de amigos e parentes próximos; a procura de
isolamento cada vez mais frequente; e dificuldades financeiras
decorrentes da aposentadoria. Alerta esse autor que, contudo, o
enfrentamento de tais problemas será de maneira diferente, pois cada
idoso dispõe de recursos internos e externos diferentes.
3) O envelhecimento social é formado pelas modificações relacionadas
aos hábitos sociais, aos papéis que desempenham e às relações no
âmbito social com familiares, amigos, grupos religiosos e outros,
conforme explica Sanchez-Salgado (1999). Sobre este tipo de
envelhecimento, acrescenta Moschis (1994) que a interação na vida
cotidiana ajuda no desenvolvimento e na manutenção de diversas
habilidades comunicativas do adulto e facilita o seu desempenho em
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diferentes papéis esperados no meio sociocultural. Alerta esse autor
que alguns comportamentos sociais são aprendidos através da
comunicação e, com o uso da linguagem, é possível prevenir o
isolamento do indivíduo, propiciando-lhe um sentimento de pertencer a
um determinado grupo. Acrescenta Moschis (1994) que esse tipo de
envelhecimento ocorre gradualmente para o idoso, embora seja
marcado por eventos tais como a aposentadoria, internações
hospitalares ou mudança de endereço. A falta de vivências sociais é o
fator responsável para conduzir ao desuso e à perda de determinadas
habilidades as quais o indivíduo possuía e praticava.
Uma expressão muito usada atualmente é “qualidade de vida”, porém o que
não fica muito explícito é sobre que tipo de qualidade de vida as pessoas esperam
que venham a desfrutar em sua velhice e, conforme esclarece Gusmão (apud NERI,
2008, p. 116), num primeiro momento, o significado para essa expressão parece
relacionar-se à velhice como um processo adaptativo do indivíduo, do velho e de
seu grupo ao status quo da sociedade instituída, tida por necessária, real, adequada
aos seus próprios termos, quanto ao que é a vida e a como esta deve ser vivida.
Gusmão (apud NERI, 2008) considera que se adaptar à situação do
envelhecimento é uma condição liminar, como uma submissão que é ordenada fora
dos sujeitos sociais, e que pouco se ouve sobre o que pensa o velho e sobre a
velhice. A essa afirmação corrobora Iturra (1995, p. 157) quando esclarece que “a
maturidade tanto pode chegar aos 14 anos como aos 40, como aos 80, nada tem a
ver com a idade, tem a ver com o entendimento do real...”, não se podendo
esquecer que existem diversas maneiras de ser velho e de viver a idade madura.
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Essa afirmação de Iturra (1995) faz com que se precise entender um pouco
mais sobre o que é definido como real e o que é definido como idade. Desta forma,
Lloret (1998, p.13-14) define a idade como sendo alguma coisa que parece ser de
nossa propriedade, algo nosso, como uma pertença que estabeleça que, de fato não
temos uma idade, mas que pertencemos a ela. Desta maneira, a idade nos dá uma
percepção de que os anos nos têm, nos possui e nos inscreve em determinados
grupos de idade, fazendo com que sejamos crianças, jovens, adultos ou velhos, nos
situando em grupos socialmente definidos.
Um alerta de Lloret (1998, p. 16) é direcionado para o fato de que, ao
vivermos, a idade há uma preocupação com a normalidade ou o desvio com relação
a ela. Isto possibilita que a idade seja alterada para mais ou para menos, de acordo,
exatamente, com essa “normalidade” ou com esse “desvio”. Todas as intervenções
da sociedade moderna sobre o universo da velhice e como esse tem sido
disfuncionalmente influenciado através de diferentes meios, principalmente pela
mídia, que procura instituir a chamada “Juvenização da Velhice”, fazem com que,
simultaneamente, os indivíduos, diante de tais processos, tentem construir para si
uma idade desejada, que não corresponde à idade verdadeira que possui. Segundo
a autora, os indivíduos, cada um e todos, de alguma forma, não querem ser julgados
por um atributo cronológico e buscam melhorar a sua imagem para si (autoestima) e
para os outros, seja mentindo sobre a idade, seja usando de intervenções estéticas
sobre o corpo, de maneira a alterar visualmente o próprio atributo cronológico e
adequar-se à normalidade, apesar de nada ter essa que possa ser considerada
como “natural”.
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Afirma Gusmão (apud NERI, 2008, p. 121) que o saber acumulado pelo velho
o habilita a um lugar de destaque. Porém, numa sociedade centrada no jovem e no
que representa a sua força de trabalho e produção, esse velho torna-se aquele que
já não pode mais responder aos objetivos do sistema. Um esclarecimento sobre
essa abordagem de Gusmão está no fato de que o velho e a velhice constituem um
desafio para os que a vivem e para os que buscam compreendê-la, mesmo que
através de conflitos, que fragilizam todos os envolvidos – da sociedade ao indivíduo.
Moraes Fo (1998) lembra que o fato de ser marginal coloca a velhice numa
realidade periférica às áreas da vida cultural na qual o velho está e vive. Esse fato
produz um significado que coloca o velho e a velhice numa categoria classificada
como “estrangeiros” nesse universo social. Simultaneamente um mesmo e um outro;
alguém que está próximo e distante; é um elemento do próprio grupo, tem uma
posição de membro, mas está fora do grupo e como tal é confrontado.
Corrobora Debert (1998) a observação feita por Motta (1998, p. 227) quando
diz que as sociedades, em diferentes momentos históricos, atribuem um significado
específico às etapas do curso de vida dos indivíduos, conferindo-lhes papéis e
funções. Assim, alguém pode ser socialmente velho sem estar biologicamente velho
ou vice-versa, ou, ainda, um fato pode corresponder ao outro.
O conceito de idoso identifica sujeitos num determinado ponto do ciclo de vida
biológico, psicológico e social, conforme já abordado. Contudo, Camarano (2004)
acredita que o critério de idade cronológica não é adequado, pois este não é capaz
de exprimir toda a complexidade de uma população definida por um intervalo etário
muito amplo (aproximadamente 30 anos) e caracterizado pela heterogeneidade.
Assim, utilizar a idade, para definir quem é idoso, é um critério socialmente
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construído e tem como consequência um poder prescritivo, pois acaba criando
expectativas em relação aos papéis sociais e, em decorrência disto, exercendo
formas de coerção, levando o sujeito ao cumprimento desses papéis.
Sobre o aspecto do processo da maturidade, a sugestão de Giddens (1995) é
a de que, para alcançar a vida madura, deve-se supor que as etapas da vida
humana sejam de dupla natureza: natural e social e, ao mesmo tempo, que ambas
sejam marcadas por diferenças culturais e circunstâncias materiais. Assim, conclui
Gusmão (apud NERI, 2008) que a maturidade supõe, também, um processo
permanente de aprendizagem, troca e continuidade, embora no mundo moderno
nem sempre tais relações se efetivem e, como tal, estabeleçam um lugar para o
velho e a velhice. Como resultado, o que ocorre são relações sociais – do sujeito
consigo mesmo, entre ele e os outros e dele com a sociedade – marcadas por
rupturas, desconforto e contradição.
Giddens (1995, p. 15) declara que “o relacionamento entre velhice e morte é
um fato próprio das sociedades ocidentais modernas, pois a expectativa de vida é
maior, ao passo que, nas sociedades tradicionais, morria mais gente jovem do que
se sobrevivia até a velhice”.
Uma declaração de Drummond relacionada ao observado por Giddens (1995)
sobre a velhice e a morte é transcrita abaixo.
A idéia da morte se coloca porque vemos nossos amigos
envelhecerem enquanto nós não percebemos muito a nossa velhice.
É na convivência com as pessoas diariamente, na observação das
mudanças que nelas ocorrem, que nos damos conta de que existe a
velhice, mas, nesse estágio ainda não nos damos conta da nossa
própria velhice. É preciso que os outros reparem, é preciso que os
outros nos tratem com atenções especiais ou com o desprezo pela
velhice, é preciso que as outras pessoas nos façam sentir que nós
estamos velhos. (CAROS AMIGOS, 1999, p. 15).
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Para resistir ao que é inexorável – a finitude da vida – saem todos em busca
de alternativas pessoais, conforme explica Gusmão (apud NERI, 2008), através de
inúmeras práticas de rejuvenescimento; do consumo de complexos vitamínicos e de
energéticos; do uso de cosméticos; do mundo mágico do turismo e lazer
diferenciados etc.
Explica Motta (1998) que a ideologia da velhice busca construir a imagem de
um velho mais dinâmico, afetando tanto aos homens quanto as mulheres da
chamada “terceira idade” – eufemismo usado por esse mercado para tornar a
velhice mais aceitável, mas que acaba por configurar relações ambíguas entre os
idosos e a própria velhice e a sociedade. Tais sinais de ambiguidade são ora a
negação e marginalização da velhice, apontada como feia, ora a sua valorização e
até mesmo a aceitação de que os idosos lutem por seus direitos. Sobre isso,
Gusmão apud Neri (2008) declara que
A velhice e o envelhecimento em nossa sociedade, dita moderna, são
partes de um processo contraditório gestado pelo sistema social em
que o velho transita entre ser e não ser parte integrante das relações
sociais, ter e não ter um lugar e um papel que diga de si e de sua
experiência consolidada pela maturidade (GUSMÃO, apud NERI,
2008, p.129).

De acordo com as declarações de Augé (1994, p. 125) a modernidade se faz
de “não lugares”, isto é, de lugares que não se pode definir como identitários,
relacionais e históricos. Nesse contexto, não há “lugares de memória” onde sejam
compreendidas, de modo permanente, as possibilidades de pertença individual e
coletiva. Assim, a sociedade moderna faz-se no eixo do efêmero e a busca do que
somos realiza-se com base na imagem do que já não somos. Daí, a busca
irrefreável de nós mesmos, fora do que, de fato, somos e vivemos. Ainda segundo
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Augé (1994), é assim, no anonimato do “não lugar”, que a comunidade dos destinos
humanos, solitariamente, vive. Dessa maneira, o outro é um velho e a velhice é seu
mundo, nunca o meu.
Sobre o tema velhice, a citação de Iturra (1997, p. 30) constitui-se em um
pensamento profundo quando afirma que “os tempos marcam o tempo, e o contexto
do tempo invoca a idade”. Importante também é o alerta deixado por Gusmão (apud
NERI, 2009, p. 137) ao constatar que: “Não basta olhar os velhos em sociedade
para descobrir-lhes as marcas cronológicas; é preciso um olhar que lhes descubra
as propriedades, vale dizer, a alma”.
Outra questão é sobre o liminar ou a liminaridade, sendo esta definida por
Cabral (1996) como um fenômeno de transição que integra possibilidades de
transformação e envolve a condição de ser de pessoas, objetos, práticas e
significados menos legitimados pelo poder simbólico.
Esse conceito de liminar ou liminaridade remete à questão do indivíduo ativo
ou em situação de pré-aposentadoria ao ter que enfrentar a aceitação de seu novo
papel ou da sua nova situação, ao efetivar a sua aposentadoria. Nesse momento, a
questão da qualidade de vida, saúde e aposentadoria é importante para aqueles que
estão chegando à idade de se aposentar e que, nem sempre, podem ser
considerados como sendo idosos sob o aspecto cronológico ou que, conforme cita
Silva Filho (2009)
[...] ainda que na dependência de como os mesmos usufruíram suas vidas,
aproveitaram as oportunidades e pela vida foram tratados, poderem ter
chegado num estado funcional bastante precário, com importantes reflexos
na qualidade de vida (SILVA FILHO, 2009, p. 83).
.
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Sendo assim, este momento da vida oferece uma grande oportunidade para
um inventário da saúde com a qual se enfrentará o futuro. É preciso, conforme diz
Silva Filho (2009), identificar as forças e as fragilidades que existem em cada um de
nós para que se possa potencializar as dimensões que estão funcionando bem e
corrigir as que chegarem desgastadas pelo tempo ou pelo uso incorreto ou abusivo
das funcionalidades, utilizando-se de uma abordagem e intervenção amplas para o
levantamento do inventário da situação atual e do que é possível ser feito para
melhorar o futuro e a qualidade de vida. Nesta fase, cabe o uso dos conceitos do
real vivido e real percebido. Tais conceitos ajudarão a identificar como, realmente,
se está no presente e como se deseja estar no futuro. É o como viver e como
perceber essa vivência ou sua experiência.
Para o levantamento do inventário da situação de presente vivido e futuro
desejado, dois aspectos devem ser realçados. O primeiro deles refere-se à
importância que tem o trabalho para a saúde do indivíduo, visto que, de acordo com
Silva Filho (2009), há correlação positiva entre o trabalho e a saúde e qualidade de
vida das pessoas. O autor baseia-se em diversos estudos e cita que esses têm
demonstrado que as pessoas que trabalham apresentam melhores condições de
saúde do que a população geral e que as pessoas doentes e incapazes são
geralmente excluídas do mercado de trabalho. O segundo aspecto é que, de acordo
com estudo recente realizado no Sudeste, mas não em outras regiões do país,
pode-se afirmar que a maioria dos idosos está satisfeita com sua vida em geral e
essa satisfação se relaciona com aspectos específicos de suas vidas, como a
presença do conforto domiciliar; a valorização do lazer como qualidade de vida; o
acordar bem pela manhã; o fato de não sentirem solidão e a possibilidade de realizar
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três ou mais refeições diárias, além de outros aspectos que lhes proporcionam
satisfação e bem-estar.
Contudo, alerta Silva Filho (2009), apesar dos avanços tecnológicos na área
médica da geriatria, o que se consegue, até o momento, é retardar alguns dos
efeitos do envelhecimento no organismo. Dessa forma, o declínio físico e, muitas
vezes, intelectual, como consequência do envelhecimento, continua sendo um
grande desafio para a ciência e uma preocupação constante em diferentes áreas de
estudo.
A relação dos dois aspectos citados com o real vivido e o real percebido está
no fato de que o real vivido corresponde a esses aspectos e a outros que não foram
abordados. Já o real percebido está relacionado com a autoestima e a autoimagem,
pois manter uma consideração positiva, uma relação satisfatória consigo mesmo,
não é uma tarefa fácil numa sociedade assim (des)organizada, conforme declara
Bueno (2009, p. 97) e que complementa alertando sobre a existência de “um velado
processo de negação da velhice, pois o espelho social não permite ou não tolera o
‘feio’ em nós”.
Essa constatação contribui para a formação do real percebido através da
maneira pela qual algumas ações ou projetos sociais ou educacionais, de orientação
psicológica e da saúde são destinados à população de mais idade, conforme cita
Prado e Sayd (2003).
[...] utilizam de eufemismos para lidar com o velho. Desde simples e
ingênuas palavras como “feliz idade”, “melhor idade”, até ações mais
contundentes no intuito de devolver a juventude a quem de fato, por ela já
passou (PRADO e SAYD, 2003 apud BUENO, 2009, p. 98).
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Complementa Bueno (2009, p. 98), ao verificar que não é considerada na
citação acima a situação do indivíduo que está na meia-idade e na velhice, que ele é
o reflexo de como viveu, não havendo de se falar, então, em volta ao passado, pois
esse se torna presente através da maneira pela qual se conduz as realizações,
medos, vitórias, ansiedades, conquistas e dores.
Bueno (2009, p. 98), também corrobora Lloret (1998) a respeito do que ele
chama de “juventilização crônica”, ao citar que padecemos de uma negação da
velhice ao querermos voltar a um período que, de fato, está no sujeito, mas com
outra aparência.
Esta insistência em retribuir-lhes os anos perdidos é um ato paradoxal
e desesperado, pois a tentativa de trazer do eterno retorno a
juventude “exilada” na meia-idade é negar-lhe que ela esteja presente
na experiência de vida. E a aposentadoria ainda na meia-idade é um
forte indicador de que esta idade tão temida pelos seres humanos se
aproxima, ainda que não estejamos na velhice propriamente dita
(BUENO, 2009, p. 98).

2.5.1 Teorias Sociológicas do Envelhecimento
A sociologia, desde a década de 50, inicialmente nos Estados Unidos e
Europa Ocidental, vem acompanhando a conscientização sobre o fenômeno do
envelhecimento populacional. Com base em suas principais tradições teóricas foram
elaboradas diversas teorias que contribuem para o processo de construção social da
velhice em todo o mundo.
Os fenômenos históricos, econômicos, etnográficos, culturais e sociais podem
ser mais bem esclarecidos e compreendidos, através de tais contribuições, as quais
influenciam a velhice e o envelhecimento, conforme abordado por Siqueira (2001).
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Essas teorias foram analisadas por diversos estudiosos desse campo, os
quais construíram uma tipologia específica e as classificaram segundo o nível de
análise, a época em que surgiram (critério de geração) e as influências exercidas.
Encontra-se em Siqueira (2001) as descrições de diversas dessas teorias. Segundo
Siqueira (2001), Passuth e Bengston (1988) essas teorias se dividem em dois
grupos: aquelas que focalizam o nível macrossocial (condições estruturais) e as que
são interessadas nas relações imediatas do idoso e, por isso, são classificadas
como teorias do nível microssocial de análise.
Siqueira (2001) observa que outra divisão, também em dois grupos, porém
utilizando outro critério, foi apresentada por Kart (1997), classificando-as como as
que abordam o indivíduo e o envelhecimento e as que abordam o indivíduo e a
sociedade.
Ainda segundo Siqueira (2001), a classificação de Passuth e Bengston (1988)
foi retomada por Bengston, Burgess e Parrot (1997), os quais subdividiram as
teorias existentes em níveis micro, micro/macro e macrossocial de análise.
No nível microssocial estão as teorias que focalizam o indivíduo e suas
interações sociais. No nível macrossocial estão àquelas que examinam as estruturas
sociais e sua influência sobre as experiências e os comportamentos na velhice e no
envelhecimento. Já no nível micro/macrossocial estão classificadas as teorias que
abrangem os dois níveis de análise.
A classificação segundo o critério de geração, isto é, de acordo com a época
em que surgiram, se refere à identificação das origens intelectuais das teorias. As da
primeira geração foram elaboradas entre 1949 e 1969, as da segunda geração,
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entre 1970 e 1985 e as da terceira geração, a partir de 1980. Tal fato significou uma
tentativa de reformulação das teorias anteriores. A seguir, é apresentado um
esquema (Figura 2) com a classificação das teorias sociológicas sobre a velhice e o
envelhecimento.

Figura 2: Classificação das teorias sociais sobre a velhice e o envelhecimento
Fonte: Siqueira (2001, p. 75)
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Das teorias sociológicas apresentados na Figura 2, três foram selecionadas
para serem abordados quanto a seus conceitos e pressupostos, os quais serão
transcritos e comentados a seguir, de acordo com Siqueira (2001).

2.5.1.1 A Teoria da Atividade
De acordo com Passuth e Bengston (1988 apud SIQUEIRA, 2001), Cavan,
Burgess, Havighurst, Goldhamer e Albrecht são os proponentes dessa teoria que
influenciou os movimentos sociais de idosos e que orientou a proposição de lazer e
da educação não formal como veículos privilegiados para a promoção de seu bemestar. Essa teoria propõe que é através do declínio das atividades físicas e mentais,
os quais normalmente são associados à velhice, que ocorre o aparecimento das
doenças psicológicas no idoso.
O esforço para manter os mesmos níveis de atividade de estágios
anteriores contribui de forma importante para o envelhecimento bemsucedido. Para a manutenção de um autoconceito positivo, o idoso
deve substituir os papéis sociais perdidos com o processo de
envelhecimento por novos, de modo que o bem-estar na velhice seria
o resultado do incremento de atividades relacionadas a esses novos
papéis sociais. Ao mesmo tempo em que enfatiza a atividade como
benéfica e necessária para a satisfação com a vida na velhice, a
teoria assume que todo idoso precisa de altos níveis de atividade
social e os deseja (SIQUEIRA, 2001, p. 76).

Essa teoria considera que ao envelhecer o indivíduo apresenta mudanças
relacionadas às condições anatômicas, psicológicas e de saúde típicas dessa etapa
da vida, porém as suas necessidades psicológicas e sociais permaneceriam as
mesmas de antes. Contudo, como o seu mundo social diminui, tal fato produz
dificuldades para que o idoso possa satisfazer totalmente as suas necessidades. A
pessoa que envelhece em boas condições é aquela que permanece ativa e
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consegue, assim, resistir ao desengajamento social. O mundo social contrai-se,
tornando difícil para o idoso satisfazer totalmente as suas necessidades.
A hipótese formulada por Weiss, segundo Passuth e Bengston (1988, apud
SIQUEIRA, 2001), denominada de “fundo de sociabilidade”, preconiza que um
grande número de interações sociais pode substituir as perdas de papéis sociais
decorrentes da aposentadoria, da viuvez e do “ninho vazio”.
As principais limitações apontadas em relação a essa teoria, citadas em
Siqueira (2001, p. 77), são as seguintes:
a) falha em não caracterizar as atividades como formais, informais,
solitárias ou grupais;
b) a proposição de que o idoso controla as atividades e o cenário
necessários ao desempenho dos papéis sociais que se propõe a
exercer pode ser facilmente contestada. A pobreza, a exclusão social e
o declínio físico e mental impossibilitam, muitas vezes, ao idoso, a
escolha e o exercício de novos papéis sociais;
c) a teoria incorpora valores da classe média americana, os quais
pressupõem que é sempre melhor ser ativo que inativo, que é melhor
lutar contra a adversidade do que se acomodar a ela;
d) falha ao realçar a relação direta entre atividade e satisfação, não
considerando as diversas circunstâncias e ambientes de vida dos
idosos;
e) a proposição básica da teoria – de que o “bom envelhecimento” é estar
ativo, resistir ao desengajamento social, encontrar substituto para
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papéis sociais, manter status e atividades – pode hoje ser vista como
uma perspectiva “antienvelhecimento”. Além disso, a preocupação com
a morte nunca é considerada em seus enunciados;
f) por fim, a teoria dá um tom evangélico ao poder do “pensamento
positivo” ou da “ação positiva”, que corresponde às noções do senso
comum sobre envelhecimento bem-sucedido.
Conforme declara Siqueira (2001, p. 77) “apesar das discussões sobre suas
limitações, essa teoria continua sendo considerada como uma das mais adequadas
perspectivas no campo da gerontologia social”.

2.5.1.2 A Teoria da Continuidade
Esta

teoria

oi formulada,

inicialmente,

como

uma

teoria

geral

do

desenvolvimento, no que diz respeito à estabilidade e à continuidade, porém,
atualmente, a sua principal premissa é explicar como pessoas de meia-idade e
idosos procuram manter as estruturas internas e externas preexistentes (SIQUEIRA,
2001).
Os principais aspectos relacionados a essa teoria, segundo Kart (1997, apud
SIQUEIRA, 2001, p. 78), são as seguintes:
a) a continuidade interna engloba a memória e tem como requisito a
preexistência de uma estrutura de ideias, temperamentos, afeto,
experiências, preferências, disposições e habilidades;
b) a continuidade externa é mantida por pressões e atrações. Ela também
pode ser motivada por necessidades humanas básicas, como
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alimentação, abrigo, vestuário e interação com outras pessoas. Além
disso, envolve o conhecimento do ambiente físico e social, de relações
estabelecidas no exercício de papéis sociais e de atividades
anteriormente exercidas. Assim, o idoso pode ser motivado a manter
continuidade externa pela expectativa de outras pessoas, pelo desejo
de apoio social ou pela necessidade de enfrentar com saúde física e
mental as mudanças nos papéis sociais, tais como ”ninho vazio”,
viuvez ou aposentadoria;
c) o indivíduo classifica o grau de continuidade em sua própria vida em
três categorias: baixa, ótima ou excessiva. A baixa continuidade leva à
insatisfação com a vida e dificuldade de adaptação às condições de
mudança. Neste caso, as mudanças podem ser tão drásticas, severas
e imprevisíveis que as habilidades prévias, as estratégias pessoais ou
as experiências sociais tornam-se de pouca utilidade para sua
adaptação. A presença da ótima continuidade é identificada quando o
ritmo da mudança é coerente com as preferências e demandas sociais
do idoso, numa linha que lhe permite obter capacidade para enfrentar
as transformações. Desta maneira, a personalidade, as preferências
anteriores e a rede de relações e experiências sociais contribuem para
um bom ajustamento. Já aquele idoso que caracteriza a sua vida como
de excessiva continuidade descreve-a como desconfortavelmente
previsível. Apesar das estratégias prévias serem adequadas, a vida é
percebida como monótona, com ausência de experiências novas e
enriquecedoras.
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Os críticos dessa teoria ressaltam que ela focaliza, principalmente, os
indivíduos e suas relações com os outros, não questionando se fatores estruturais
podem constranger, prevenir ou reforçar a continuidade. Suas principais limitações
apontadas são:
a) o conceito psicológico de continuidade inclui a ampla noção de
personalidade, de estilo de vida e de preferências gerais, porém é
necessário

abranger

atitudes

específicas,

bem

como

crenças

intrapsíquicas sobre si próprio e os outros;
b) a teoria apresenta-se como determinista ao afirmar que traços de
personalidade, de estilo de vida previamente adotados afetam o
indivíduo em todos os estágios posteriores até a velhice. Nessa
perspectiva, as pessoas são programadas para envelhecer de maneira
particular, sem nenhuma outra opção.
A teoria ganha sua importância quando ressalta o significativo número de
idosos que, por questão de estarem em desvantagens, em estágios anteriores da
vida, não desenvolvem as condições necessárias para o processo de continuidade.
Tais desvantagens referem-se, entre outras, ao baixo nível educacional, baixa
renda, poucas relações sociais e alta mobilidade geográfica, levando o idoso à
descontinuidade e a enfrentar de maneira negativa o envelhecimento.

2.5.1.3 A Teoria do Desengajamento
A Teoria do Desengajamento significou a primeira tentativa para explicar o
processo de envelhecimento, as mudanças nas relações entre o indivíduo e a
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sociedade e a análise da condição do idoso em sua reação psicológica e social
perante o envelhecimento. Foi formulada por Cumming e Henry, em 1961, baseada
em uma pesquisa realizada com 275 residentes de Kansas City, com idades entre
50 e 90 anos, física e financeiramente autossuficientes. Os dados colhidos
indicavam um nível decrescente em número e frequência nas interações sociais,
assim como um decréscimo no envolvimento emocional à medida que se
envelhecia. Esse período foi denominado de “anos dourados”.
Baseando-se nesses dados, a teoria enfatiza o desengajamento ou o
afastamento nas questões da funcionalidade, da mutualidade, da inevitabilidade e da
universalidade.
Relacionado ao aspecto funcionalidade do processo, a teoria aponta tanto
para a sociedade como para o indivíduo, uma vez que possibilita à sociedade abrir
espaço para as pessoas jovens e eficientes e para o idoso permite que este tenha
tempo para se preparar para o desengajamento total – a morte.
Em relação ao aspecto mutualidade, a teoria postula que a sociedade se
afasta das pessoas idosas na mesma proporção em que estas se afastam da
sociedade. Isso torna o processo normativamente dirigido com base na
concordância dos envolvidos – idosos e sociedade.
A teoria indica a inevitabilidade do desengajamento, ao apontar o processo
como natural e espontâneo, reforçando a ideia de que o decréscimo nas interações
sociais é inerente ao processo de envelhecimento.
Em relação ao aspecto da universalidade, o desengajamento é colocado
como pré-requisito funcional para a estabilidade social, pois para manter o equilíbrio,
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todo sistema social deve, necessariamente, promover o desengajamento de seus
idosos. Porém, desde a sua emergência na literatura, essa teoria vem sendo
sistematicamente criticada, teórica e empiricamente, nos seguintes pontos:
a) o período de desengajamento – “anos dourados” – é um mito. A
teoria foi desenvolvida para desencorajar o idoso a se integrar em
uma sociedade tecnológica de rápidas mudanças;
b) a teoria examina o processo de envelhecimento com base nas
perspectivas das necessidades e dos requisitos da sociedade, ao
passo que o idoso é concebido como agente passivo do sistema
social;
c) a teoria foi elaborada com a intenção de resolver o dualismo
cartesiano

entre

pessoa

e

ambiente

ao

declarar

que,

na

velhice, as exigências biológicas e sociais coincidem, produzindo
homogeneidade de estilos de vida.
Mesmo tendo seus conceitos originais duramente criticados, especialmente a
questão da exclusão de idosos de papéis sociais, tais conceitos estão sendo revistos
e aplicados em novas pesquisas e intervenções práticas na área do envelhecimento.
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS

3.1. TIPO DE PESQUISA
Quanto aos fins, a pesquisa classifica-se como descritiva. De acordo com Gil
(1999), este tipo de pesquisa tem como objetivo principal a descrição das
características de determinada população ou fenômeno. Afirma esse autor que este
tipo é muito utilizado, sendo caracterizado, principalmente, pela utilização de
técnicas padronizadas de coleta de dados.
Gil (1999) declara que dentre as pesquisas descritivas estão incluídas as que
têm como objetivo o levantamento de opiniões, atitudes e crenças de uma
população. Existem também pesquisas descritivas que vão além de uma simples
identificação da existência de relação entre as variáveis, podendo identificar a
natureza dessa relação, fazendo com que a pesquisa descritiva se aproxime da
pesquisa explicativa. O autor alerta, também, que existem pesquisas que, apesar de
serem definidas como descritivas a partir de seus objetivos, acabam servindo mais
para proporcionar uma nova visão do problema, o que as aproxima das pesquisas
exploratórias.
Para Vergara (2000), a pesquisa descritiva pretende expor determinadas
características e a natureza de um determinado fenômeno ou população, buscando
estabelecer correlações entre as suas variáveis e definindo a sua natureza. Porém,
não existe o compromisso de explicação para os fenômenos que descreve, embora
sirva de base para tal explicação.
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Esta pesquisa limitou-se a identificar as percepções e expectativas dos
participantes ao se aposentarem, sem procurar estabelecer relações explicativas
entre causa e efeito.

3.2. ABORDAGEM DA PESQUISA
Para desenvolver esta pesquisa foi utilizada a abordagem qualitativa. Para
Vergara (2005, p. 257), a abordagem qualitativa contempla “a subjetividade, a
descoberta, a valorização da visão de mundo dos sujeitos. Os dados são coletados
por meio de técnicas pouco estruturadas e tratados por meio de análises de cunho
interpretativo. Os resultados não são generalizáveis”.
Segundo Creswell (2007), este tipo de pesquisa usa estratégias de
investigação como narrativas, fenomenologias, etnografias, estudos baseados em
teoria ou estudos baseados na realidade. Esse autor informa, ainda, que o
pesquisador coleta dados emergentes abertos, com o objetivo principal de
desenvolver temas a partir desses dados, recomendando atenção às características
das pesquisas qualitativas, com base nas ideias de Rossman e Rallis (1998), tais
como:
a) ocorre num cenário natural, onde o pesquisador sempre vai ao local
onde está o participante para conduzir a pesquisa;
b) usa métodos múltiplos, que são interativos e humanísticos, onde os
pesquisadores buscam o envolvimento dos participantes na coleta de
dados e tentam estabelecer harmonia e credibilidade com as pessoas
no estudo;
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c) é emergente, em vez de estritamente pré-configurada, e, por isso,
diversos aspectos podem surgir durante o estudo, tais como mudanças
nas questões da pesquisa, que poderão ser refinadas à medida que o
pesquisador descobre o que perguntar e para quem fazer as
perguntas. O processo de coleta de dados também pode mudar
conforme as portas se abrem ou se fecham para a coleta os dados e,
ainda, o pesquisador pode descobrir melhores locais para entender o
fenômeno central de interesse;
d) é fundamentalmente interpretativa, pois o pesquisador faz uma
interpretação dos dados da pesquisa;
e) o pesquisador qualitativo reflete sistematicamente sobre quem é ele na
investigação e é sensível à sua biografia pessoal e à maneira como ela
molda

o

estudo.

Atualmente,

a

reflexividade,

ou

seja,

essa

introspecção e esse reconhecimento de vieses, valores e interesses,
tipifica a pesquisa qualitativa. O “EU” pessoal torna-se inseparável do
“EU” pesquisador.
Conforme também declara Creswell (2007), nesse tipo de pesquisa, o
pesquisador tenta estabelecer o significado de um fenômeno a partir do ponto de
vista dos participantes. Desta forma, a natureza do fenômeno a ser estudado exige a
aplicação do método qualitativo de pesquisa devido a se ocupar da compreensão do
fenômeno social, levando-se em consideração o seu contexto sócio-histórico
(MERRIAM, 2002).
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Busca-se, portanto, a compreensão do agir das pessoas na tentativa de
identificar as suas ações e as interpretações sobre o fenômeno social construído. A
possibilidade de alcançar este objetivo ocorre somente quando as pessoas são
ouvidas, respeitando-se as suas exposições de motivos e lógica (GODOI e BALSINI,
2006), sendo essa característica o principal aspecto que esta pesquisa utilizou.
Assim, estabeleceu-se a realização da pesquisa qualitativa com servidores da
Autarquia que têm a intenção de se aposentarem dentro dos próximos cinco anos.

3.3 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA
Esta pesquisa utilizou a estratégia de estudo de caso como meio de
investigação, através do qual as diversas percepções foram levantadas, servindo de
base para identificar os tópicos em que um PPA, exclusivo para o PRODERJ,
poderia ser atuante, possuindo apenas um caráter de sugestão à administração da
Autarquia.
Para Stake (1998), neste tipo de estratégia, o pesquisador explora em
profundidade um programa, um fato, uma atividade, um processo ou uma ou mais
pessoas. Os casos são agrupados por tempo e atividade, e os pesquisadores
coletam informações detalhadas usando uma variedade de procedimentos de coleta
de dados durante um período de tempo prolongado.
Segundo Yin (2005), o estudo de caso é uma estratégia, dentre as diversas
utilizadas, para se fazer pesquisa em Ciências Sociais e que cada uma delas
apresenta vantagens e desvantagens próprias, as quais dependem basicamente de
três condições: a) tipo de questão de pesquisa; b) o controle que o pesquisador
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possui sobre os eventos comportamentais efetivos; e c) o foco em fenômenos
históricos, em oposição a fenômenos contemporâneos.
Para Yin (2005), de modo geral, os estudos de caso são a estratégia preferida
quando se colocam questões do tipo ‘como’ e ‘por que’, ou ainda quando o
pesquisador não tem muito controle sobre os acontecimentos e quando o foco se dá
em fenômenos contemporâneos da vida real.
De acordo com Yin (2005), os estudos de caso utilizam mais comumente seis
fontes de evidências: documentação, registros em arquivos, entrevistas, observação
direta, observação participante e artefatos físicos.
No estudo de caso realizado para esta pesquisa foram utilizadas as seguintes
fontes de evidências: documentação (documentos administrativos internos),
entrevista e observações diretas.

3.4 UNIDADE DE ANÁLISE
A unidade de análise é o PRODERJ, localizado na Rua da Ajuda, nº 5, no
Centro do Rio de Janeiro, onde ocupa cinco andares: 3º, 7º, 22º, 23º e 24º.
Seu regime jurídico é o de Autarquia e está vinculada à Secretaria de Estado
da Casa Civil, constituindo-se como o órgão gestor de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC) do Governo do Estado do Rio de Janeiro, desempenhando o
papel daquele que deverá propor diretrizes e orientações técnicas voltadas para o
estabelecimento da política de TIC no âmbito da administração pública estadual.
Criado como Fundação - Centro de Processamento de Dados do Estado do
Rio de Janeiro (CPDERJ) - pelo Decreto-Lei nº 6.097, de 09 de julho de 1968, o
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PRODERJ foi transformado em Autarquia em 16 de junho de 1981, pelo Decreto
4.188. Em 28 de dezembro de 2004, teve suas atribuições atualizadas e seu nome
alterado pela Lei 4.480.
Ao incorporar as funções de integrador e homologador de soluções, gerador
de normas e padrões e disseminador de novas tecnologias para a informática
pública, o PRODERJ evoluiu, deixando de ser apenas um grande bureau de
processamento de dados, transformando-se no responsável pelos sistemas
corporativos e pela gestão da Rede Governo, provendo serviços de Internet e
atividades afins para o Governo do Estado.
Ao longo de sua existência, o lema do PRODERJ, através das ações
empreendidas por este é "Tecnologia a Serviço do Cidadão". Com isto, assume
como sua característica ou meta principal disponibilizar as TICs para o cidadão e o
governo do Estado do Rio de Janeiro.
O parque computacional do PRODERJ, que dá suporte à comunicação de
dados e à guarda de informações no âmbito do Governo do Estado, compreende o
Centro de Operações da Rede Governo, que funciona no 3º andar do CAERJ, e o
Centro de Operações vinculado ao mainframe, localizado na Unidade-Horto, a qual
está instalada no SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados - devido
a uma parceria entre as suas administrações, sendo uma de caráter estadual e
autárquico e a outra, o SERPRO, que obedece ao regime federal, e que foi firmada
através de acordos entre os governos federais e estaduais atuais, no caso o
Presidente Lula e o Governador, Sérgio Cabral, em 2009.
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Na Unidade Maracanã, ocupando parte do bloco 1F, no 1º andar da UERJ,
também funciona uma parte da DST - Diretoria de Suporte e Tecnologia do
PRODERJ, a qual é responsável pela impressão dos relatórios de diversos sistemas.
Os serviços prestados pelo PRODERJ estão divididos em três classes:
1) Para o cidadão
2) Para o servidor público
3) Para clientes
Quanto aos principais grupos de projetos da Autarquia, estes se encontram
divididos em quatro grupos:
1) Inclusão Digital
2) Governo Eletrônico
3) Infraestrutura Tecnológica
4) Modernização da Gestão Pública

3.5 SELEÇÃO DOS SUJEITOS
O estudo ficou restrito aos funcionários do PRODERJ que se encontram em
fase de pré-aposentadoria, podendo estes aposentar-se num prazo máximo de cinco
anos, isto é, até o ano de 2015, permitindo que, com o levantamento de suas
percepções consideradas como ganhos ou vantagens e perdas ou desvantagens
nessa nova fase em suas vidas, o objeto de interesse central dessa pesquisa
pudesse ser alcançado.
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Segundo informações da GRH do PRODERJ, atualmente a Autarquia possui
701 servidores públicos estatutários, dos quais 194 estarão em condições de se
aposentarem até o ano de 2015. Isto significa que 27,67% da força de trabalho estão
perto da aposentadoria.
O Quadro 1 apresenta as categorias profissionais e o quantitativo de
servidores em cada uma delas, aptos a se aposentarem até 2015, conforme
documentação de levantamento fornecida pela Gerência de Recursos Humanos
(GRH).
CARGO
Analista de sistemas e Métodos
Programador de Produção
Técnico de Suporte
Assistente Administrativo
Assistente Social
Contador
Psicólogo
Bibliotecário
TOTAL

QUANTITATIVO DE PRÉ-APOSENTADOS
28
29
86
46
1
1
2
1
194

Quadro 1: Categorias profissionais e quantitativo de servidores aptos à aposentadoria até 2015
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados fornecidos pela GRH

Dentro do grupo estudado foram entrevistados servidores de ambos os
gêneros, alocados em gerências consideradas como áreas-fim para a Autarquia. Isto
é, servidores que participam de serviços que envolvem a disponibilização de TICs,
distribuídos nas categorias de Analista de Sistemas e Métodos, Programador de
Produção e Técnico de Suporte.
Tais categorias concentram profissionais que detêm os conhecimentos
técnicos relacionados às TICs que são disponibilizadas e utilizadas pela Autarquia,
além de concentrarem um maior e expressivo número de pré-aposentados, os quais
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detêm conhecimentos tácitos importantes e que irão perder-se com a saída de
diversos funcionários, na ocasião de suas aposentadorias, caso a transferência
desses conhecimentos não seja providenciada em tempo hábil.
Além das categorias acima mencionadas e devido ao seu expressivo
quantitativo, considerou-se importante incluir os servidores pertencentes à categoria
de Assistente Administrativo, os quais, apesar de não possuírem um caráter
considerado como técnico no PRODERJ, estão ficando cada vez mais escassos,
fazendo com que determinadas tarefas administrativas tornem-se complicadas para
serem realizadas por aqueles servidores que ocupam as categorias de caráter
unicamente técnico. Ao todo foram entrevistados 16 servidores públicos. A
codificação e os dados gerais dos entrevistados estão apresentados no Quadro 2.

CARGO

CÓDIGO

SEXO

IDADE

TEMPO DE
SERVIÇO

Assistente Administrativo
Assistente Administrativo
Assistente Administrativo
Assistente Administrativo
Técnico de Suporte
Técnico de Suporte
Técnico de Suporte
Técnico de Suporte
Programador
Programador
Programador
Programador
Analista de Sistemas e Métodos
Analista de Sistemas e Métodos
Analista de Sistemas e Métodos
Analista de Sistemas e Métodos

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

F
M
F
M
M
M
F
F
M
F
M
F
M
F
F
M

50
49
51
58
52
62
65
56
57
54
53
53
55
56
55
62

29
29
29
34
33
29
29
37
38
33
32
32
33
30
34
35

ESCOLARIDADE
Superior (C)
2º grau
Superior (C)
Superior (I)
2º grau
Superior (C)
Superior (C)
2º grau
2º grau
Superior (I)
2º grau
Superior (C)
Superior (C)
Pós-graduação
Superior (C)
Pós-graduação

Quadro 2: Codificação e dados gerais dos entrevistados
Fonte: Elaboração própria
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Os entrevistados foram selecionados de forma intencional e por conveniência.
A intencionalidade refere-se à quantidade de entrevistados por gênero, cargo e a
exigência principal de estarem em condições de se aposentarem até 2015. Quanto à
conveniência, foi devido à disponibilidade dos participantes. Apesar do tempo
escasso de todos para poder participar das entrevistas, devido a seus afazeres
profissionais, estes demonstraram um sentimento de interesse, de cooperação e de
boa vontade em poder ajudar, além de aceitarem as condições para os
procedimentos básicos da entrevista tais, como: horário pré-agendado, sala
exclusiva onde somente o entrevistado e o pesquisador estivessem presentes e
assinatura de Termo de Consentimento (APÊNDICE A).

3.6 COLETA DE DADOS E DE EVIDÊNCIAS
Encontra-se em Zanelli, Silva e Soares (2010) a informação de que, numa
etapa preliminar é necessário que sejam identificadas as percepções dos servidores
da organização a respeito do tema a ser abordado e, utilizando-se delas,
estabelecer o conteúdo, a estrutura e os procedimentos adequados e necessários
para a definição de um PPA.
Sendo assim, embora a pesquisa tenha o caráter fundamentalmente
qualitativo, foi utilizada, preliminarmente, uma técnica quantitativa que, por meio de
um questionário (APÊNDICE B), possibilitou a identificação dos principais itens
considerados como ganhos ou vantagens e os considerados como perdas ou
desvantagens pelos servidores no momento da aposentadoria.
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Nesse questionário foram apresentadas duas listas, selecionadas a partir de
França (2008), cada uma com 20 itens, considerados como percepções de ganhos
ou vantagens e de perdas ou desvantagens.
O entrevistador, que foi o próprio pesquisador, durante a coleta dos dados,
procurou conduzir o processo de forma que os entrevistados pudessem responder
de maneira rápida ou o mais rápido possível, numa tentativa de estabelecer um
esquema de “Bate-Volta”, ao atribuírem graus de importância para cada item, que
variavam de 1 até 4, conforme suas percepções, de acordo com os graus abaixo:
1– Muito importante;
2 – Importante;
3 – Pouco importante;
4 – Sem importância.
A utilização dessa técnica, além da identificação das principais percepções de
ganhos e perdas decorrentes da aposentadoria, também possibilitou a identificação
de temas a serem abordados na entrevista, principal fonte de evidências.
Um rol de questões baseadas em Zanelli, Silva e Soares (2010) serviu de
condutor para a entrevista do tipo semiestruturada (APÊNDICE C). Através da
entrevista foram abordados temas específicos envolvendo assuntos administrativos,
pessoais, profissionais e de longevidade. Isto possibilitou um aprofundamento, tendo
em vista a obtenção de informações subjetivas, que permitiram identificar o nível de
satisfação do servidor consigo próprio e com o PRODERJ no presente, bem como
suas expectativas em relação à atuação da Autarquia no seu processo de
aposentadoria.
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Segundo Sierra (1998, apud Godoi e Mattos, 2006), na entrevista em
profundidade o objetivo de investigação constitui-se pela vida – experiências, ideias,
valores e estrutura simbólica do entrevistado. Nesse sentido, é inevitável o
envolvimento do pesquisador com os sujeitos, uma vez que o conversar e o ouvir
permite não somente a expressão livre, como também a relação que se dá em certa
informalidade, o que sem dúvida, diminui a distância entre pesquisador e
pesquisados (DEMO, 2000).
Em que pesem todas as limitações, dificuldades e dilemas paradigmáticos de
se trabalhar de forma qualitativa, há que se reconhecer que a apreensão e
compreensão do universo social e especificamente do discurso ou campo
organizacional torna-se mais rica se buscamos as formas simbólicas em que as
ações sociais acontecem, considerando-se, obviamente os seus próprios contextos
situacionais, sociais e históricos (GODOI, BANDEIRA-DE-MELO e SILVA, 2006).

3.7 TRATAMENTO DE DADOS E DE EVIDÊNCIAS
Para o tratamento dos dados obtidos por meio do questionário “Bate-Volta”,
foi empregado o cálculo da média ponderada de cada percepção apresentada para
cada um dos entrevistados. Assim, foram construídos dois gráficos, os quais se
referem, respectivamente, aos ganhos ou vantagens percebidos pelos entrevistados
na ocasião de suas aposentadorias e às perdas ou desvantagens percebidas pelos
mesmos, nessa ocasião.
Quando ao tratamento das evidências, empregou-se a análise de conteúdo.
Segundo Roesch (1996), a análise de conteúdo busca levantar inferências válidas a
100

partir de um texto, classificando palavras, frases ou mesmo parágrafos em
categorias.
O texto corresponde às evidências coletadas, que podem ser desde cartas e
respostas a questionários abertos até transcrições de entrevistas. (VERGARA,
2000). Conforme declara Vergara (2000, p. 18), “categorias são rubricas ou classes,
as quais reúnem um grupo de elementos sob um título genérico, agrupamento esse
efetuado em razão dos caracteres comuns destes elementos”.
Assim, categorizar significa também isolar elementos pertencentes ao objetivo
da pesquisa, para logo após agrupá-los. A análise de conteúdo admite a abordagem
qualitativa, pois enfatiza o que é significativo e relevante no texto, sem
necessariamente ser frequente (VERGARA, 2000).
De acordo com Bardin (2010), a análise de conteúdo compreende três etapas:
a) pré-análise; b) exploração do material; e c) tratamento, inferência e interpretação.
Foi utilizada a análise de conteúdo com o objetivo de procurar identificar o
que está sendo dito a respeito de determinado tema considerando apenas o
conteúdo central, que acolhe como tal “[...] qualquer redução de dados qualitativos
ou qualquer esforço de inteligibilidade de material qualitativo volumoso, com vistas a
identificar consistências e significados centrais.” (PATTON, 2002, p. 453).
Dessa maneira, foram identificados os conteúdos mais significativos no
discurso do servidor (a) e através destes, foi possível a identificação de subtemas
que possibilitaram uma análise sistemática e a compreensão da situação
investigada, pois, segundo Minayo (2004, p. 158) ”o sujeito é quem representa a
percepção do pensamento de ação e de sentimentos que expressam a realidade”.
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Assim, através da representação da realidade é ele quem deve deliberar e tomar
decisões seguindo seu próprio plano de vida e ação, embasada em crenças,
aspirações e valores próprios.

3.8 LIMITAÇÕES DO MÉTODO
Pode ser considerado como fator limitante para a pesquisa a possibilidade de
os respondentes terem fornecido respostas socialmente mais aceitas e que não
traduzem suas opiniões reais ou, ainda, não terem compreendido determinadas
perguntas, uma vez que os participantes da pesquisa diversificaram-se tanto em
gênero como em nível de escolaridade e categoria profissional, de acordo com a
alocação de cada um nas diversas gerências da Autarquia.
Em relação ao foco da pesquisa, mesmo que o assunto estudado seja
identificável, deve-se considerar que a experiência vivida é subjetiva e, portanto,
está sujeita a interpretações, ideias pré-concebidas, predileções e predisposições,
tanto por parte do entrevistado (enquanto expositor) quanto por parte do
entrevistador (enquanto ouvinte).
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4 RESULTADOS DA PESQUISA

Como foi mencionado no Capítulo 3, para identificar como os servidores do
PRODERJ percebem a aproximação de sua aposentadoria, foi realizada uma
entrevista dividida em duas etapas. Na primeira etapa foram avaliadas tais
percepções por meio de duas dimensões principais: ganhos ou vantagens e perdas
ou desvantagens.

4.1 PERCEPÇÕES DE GANHOS E PERDAS COM A APOSENTADORIA
Para a seleção dos aspectos ligados aos ganhos/vantagens e as
perdas/desvantagens foram utilizados os itens sugeridos por França (2008).
A lista dos itens relacionados aos ganhos/vantagens abrangeu: a liberdade do
trabalho; mais tempo para os relacionamentos; novo começo; lazer e aspectos
culturais e tempo para realizar novos investimentos.
O desdobramento da lista dos itens relacionados aos ganhos/vantagens
originou os seguintes aspectos:
a) liberdade do trabalho
ter a sensação de total liberdade;
não ter compromisso com o horário;
não ter mais que trabalhar sob pressão;
não ser responsável por determinada tarefa ou trabalho.
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b) mais tempo para os relacionamentos
ter mais tempo para o parceiro (a);
ter mais tempo para os filhos (as);
ter mais tempo para os netos (as);
ter mais tempo para os amigos (as);
ter mais tempo para os pais;
ter mais tempo para os parentes.

c) novo começo
poder trabalhar como voluntário (a);
poder trabalhar em um emprego diferente do atual;
ter tempo para estudar;
ter tempo para participar de questões políticas;
ter tempo para participar de questões condominiais.

d) lazer e aspectos culturais
ter tempo para viajar por lazer;
ter tempo para praticar esportes;
ter tempo para atividades culturais;
ter tempo para participar de decisões de clubes e associações.

e) tempo para dedicar a investimentos.
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Já as perdas/desvantagens, ainda de acordo com França (2008), foram
organizadas a partir da seguinte lista de itens: aspectos emocionais do trabalho;
aspectos tangíveis do trabalho e relacionamentos na empresa.
Ao ser desdobrada, tal lista de itens relacionada às perdas/desvantagens,
originou os diferentes aspectos detalhados a seguir:
a) aspectos emocionais do trabalho
não ter mais que desenvolver a criatividade para o trabalho;
não ter mais responsabilidade com o trabalho;
não ter um trabalho competitivo;
não ter um trabalho desafiador;
perder o senso de pertencer à empresa;
perder o sentido de compensação pelo trabalho realizado;
não precisar mais colaborar com soluções para os problemas;
tornar-se um “estranho” para a empresa.

b) aspectos tangíveis do trabalho
não participar mais de eventos e festas no trabalho;
perder oportunidades de viagens a trabalho;
perder o senso de estar ocupado (a);
perder o senso de ainda poder ser útil para a empresa;
não participar de reuniões e perder os contatos com os clientes;
não ter mais a rotina de trabalho;
não pertencer mais ao ambiente de trabalho;
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perder o poder de decisão;
perder oportunidades para novos treinamentos;
não evoluir com a empresa.

c) relacionamentos na empresa
perder o relacionamento com os colegas;
perder o relacionamento com os superiores.

Para o tratamento dos dados foi utilizada a média ponderada das percepções
dos entrevistados em relação a cada aspecto questionado. A média ponderada foi
escolhida por ser uma medida de posição que possibilita identificar as características
de concentração das percepções dos entrevistados, visto que os dados agrupados
tendem a se concentrar em torno da posição central da distribuição. Para realizar o
cálculo atribuíram-se diferentes pesos a cada possibilidade de resposta, conforme
demonstrado a seguir: 1 para “muito importante”; 2 para “importante”; 3 para “pouco
importante” e 4 para “sem importância”.

4.1.1 Percepções de Ganhos ou Vantagens com a Aposentadoria
Seguindo o procedimento descrito, na análise dos 20 aspectos relacionados
aos ganhos com a aposentadoria, dez se destacam, com grau entre muito
importante (1) e importante (2). O Gráfico 1 apresenta os resultados obtidos.
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Gráfico 1: Percepções de Ganhos ou Vantagens com a Aposentadoria
Fonte: Elaboração Própria
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A análise de ganhos por gênero, seguindo o mesmo procedimento da média
ponderada, revelou que homens e mulheres têm uma percepção similar na maioria
dos aspectos abordados. Entre os dois grupos, apenas dois ganhos apresentaram
diferenças com relação ao grau de importância atribuída aos itens. A primeira
diferença foi a propensão das mulheres de valorizar mais a sensação de total
liberdade com a aposentadoria que os homens. Para as mulheres a média do grau
de importância atribuída à questão foi de 1,44, valor entre muito importante e
importante, enquanto para os homens o valor ficou em 2,25, entre importante e
pouco importante. A segunda diferença foi em relação à expectativa de ter mais
tempo para estudar. Entre as mulheres, este aspecto assumiu a média de 2,33,
considerada entre importante e pouco importante. Já para os homens esse valor
ficou em 1,88, entre muito importante e importante.
Essa expectativa pode estar vinculada à diferença no nível de escolaridade
verificada entre os dois sexos. Entre os homens, 12,50% são pós-graduados; 25%
possuem nível superior completo; 12,50% possuem nível superior incompleto e 50%
cursaram até o ensino médio, como mostra a Tabela 1.

Tabela 1: Nível de escolaridade entre os homens entrevistados
Nível de Escolaridade

Quant.

%

Pós-graduação

1

12,50

Superior completo

2

25,00

Superior incompleto

1

12,50

Ensino médio
Total

4
8

50,00
100,00

Fonte: Elaboração própria
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Já entre as mulheres, o nível de escolaridade é mais elevado: 12,50% são
pós-graduadas, 62,50% possuem formação superior completa; 12,50%, formação
superior incompleta e 12,50% cursaram até o ensino médio, como mostra a Tabela
2.
Tabela 2: Nível de escolaridade entre as mulheres entrevistadas
Nível de Escolaridade

Quant.

%

Pós-graduação

1

12,25

Superior completo

5

62,50

Superior incompleto

1

12,25

Ensino médio
Total

1
8

12,25
100,00

Fonte: Elaboração própria

Na análise da percepção de ganhos por cargo observou-se que não ocorreu a
identificação de diferenças relacionadas ao grau de importância percebido. Ou seja,
entre os diferentes cargos - Analistas de Sistemas, Programadores, Técnicos, e
Assistentes Administrativos - não há divergências relevantes em relação ao grau de
importância atribuído aos ganhos com a aposentadoria.

4.1.2 Percepções de Perdas ou Desvantagens com a Aposentadoria
Na análise individual dos 20 aspectos relacionados às perdas, o único que se
destaca com grau entre muito importante (1) e importante (2) é a expectativa de
perder o relacionamento com os colegas (1,71). Esse resultado corrobora a
tendência de maior valorização dos aspectos extrínsecos ao trabalho, ou seja, os
entrevistados expressam estarem mais sensíveis à perda ligada a relacionamentos,
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que às relacionadas diretamente com o trabalho, sejam elas emocionais ou
tangíveis.
Quanto às perdas menos sentidas com a aproximação da aposentadoria, com
grau entre pouco importante (3) e sem importância (4), observou-se o seguinte
resultado:
a) não ter um trabalho competitivo (3,00);
b) não participar mais de eventos e festas no trabalho (3,00);
c) perder oportunidades de viagens a trabalho (3,47).
Destaca-se que das três perdas menos importantes, a primeira refere-se a um
aspecto emocional do trabalho e as outras duas a aspectos tangíveis do trabalho.
O Gráfico 2, a seguir, ilustra os resultados mencionados.
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Gráfico 2: Percepções de perdas ou desvantagens com a aposentadoria
Fonte: Elaboração Própria
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A análise por gênero relativa à percepção de perdas com a aposentadoria
revelou que há similaridade na percepção de homens e mulheres, não ocorrendo
diferenças significativas de percepção entre os sexos. O mesmo comportamento foi
verificado ao se analisar as percepções de perdas com foco nos diferentes cargos.

4.2 ANÁLISE DE CONTEÚDO
Apoiando-se na definição de Bardin (2010, p. 131) de que o tema é “a
unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo
certos critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura”, as categorias temáticas
que nortearam a análise de conteúdo foram as seguintes: questões administrativas,
questões profissionais, questões pessoais e longevidade. Estes temas comportaram
desdobramentos, que foram chamados de subtemas.

4.2.1 Questões Administrativas
Esta categoria diz respeito às declarações acerca de como os entrevistados
obtêm informações sobre os trâmites legais para solicitar a aposentadoria e sobre os
procedimentos administrativos para a sua efetivação.
Pelas declarações dos entrevistados B, E e H evidencia-se que uma fonte de
informação são os colegas de trabalho que já fizeram a solicitação da aposentadoria
e, por isso, já conhecem os trâmites necessários.
A gente vê os colegas se aposentando e sabe que tem que dar entrada no
abono de permanência, sabe que tem que ver isso, que tem que ver aquilo.
Eu acho que falta divulgação do RH em divulgar, ou seja, nem divulgar, a
pessoa chegar prá perguntar e: é isso, isso. Mas não, faz isso, faz aquilo, o
colega fez aquilo, vai por ali. (Entrevistado B).
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Ah! Alguém falou, aí. O Marcelo fez o pedido lá do... O Marcelo, que
trabalha comigo fez, porque já vai se aposentar agora. Tem mais tempo que
eu. Ele fez lá e falou para eu também fazer o pedido de contagem. Não é
isso? (Entrevistado E).
Através de colegas que eu fiquei sabendo que a gente tem esses dois tipos
de aposentadoria. (Entrevistado H).
Eu vou ter que estudar isso com colegas que conhecem mais o assunto,
como o próprio João, que talvez seja o que mais conhece, por que trabalha
com gerência de Recursos Humanos. Ele sabe de todas essas opções e ele
é que acaba orientando todo mundo. (Entrevistado P).

Mesmo quando a GRH é mencionada como fonte de informação, observa-se
tal fato ocorre em um segundo momento. Em primeiro lugar a entrevistada O
declarou recorrer aos colegas, para depois buscar informações no RH.
Agora se eu for me aposentar, eu vou estar perguntando aos meus colegas
e venho aqui ao RH e me informo bem. (Entrevistada O).

As expressões “correr atrás” e “ir atrás”, empregadas pelos entrevistados C,
E, J e G contrapõem-se à possibilidade de receber espontaneamente ou de ter a sua
disposição às informações necessárias sobre a sua aposentadoria.
Eu que corri atrás. (Entrevistada C).
Fui eu que tive que ir atrás. Eu que fui atrás. (Entrevistado E).
Sou eu que tenho que correr atrás. Vejo o tempo, mais ou menos, que
tenho e vou lá e peço as informações para poder tomar esse tipo de atitude.
[...] E se o processo tiver em aberto, você tem que saber onde ele está, o
que está acontecendo. (Entrevistada J).

A entrevistada G justifica o fato de o funcionário precisar solicitar informações
periodicamente sobre a efetivação da sua aposentadoria à GRH (“ficar atrás”), devese à escassez de pessoal, o que impede o setor de informar ao funcionário o
momento da efetivação do benefício, por iniciativa própria deste setor.
É um processo e o funcionário tem que ligar, por que, em virtude de
escassez de pessoal, o funcionário é quem tem que se preocupar se já foi
efetivada ou não a aposentadoria. É o funcionário que fica atrás, por que o
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GRH não tem tempo para ligar e dizer: “Você já está aposentado”. O
funcionário tem que ficar... Prestar atenção nisso. (Entrevistada G).

Observa-se que as respostas remetem à iniciativa dos próprios funcionários,
não havendo declarações que configurem partir tal iniciativa da Gerência de
Recursos Humanos, no sentido de informar aos funcionários sobre os trâmites e
procedimentos para a aposentadoria.

4.2.2 Questões Profissionais
Esta categoria temática se desdobra nos seguintes subtemas: Satisfação no
trabalho, Preparação de Substitutos, Relação com o trabalho, Expectativas em
relação ao PRODERJ, Vantagens e desvantagens com a aposentadoria e Sentido
do trabalho.

4.2.2.1 Satisfação no Trabalho
Como abordado em Coda e Fonseca (2004), a satisfação é um estado
psicológico indireto, vinculado a aspectos como salário, benefícios, reconhecimento,
chefia, colegas e outras condições, a partir do ponto de vista do funcionário.
Embora não haja o intuito de realizar uma estimativa de frequência, é
interessante destacar que, ao serem perguntados se estão satisfeitos, se gostam, se
sentem prazer com o trabalho que realizam, dos 16 entrevistados, 11 formularam
suas respostas de forma curta, por meio de advérbios ou locuções adverbiais (de
intensidade, de afirmação ou de negação) ou, ainda, utilizando o recurso de repetir o
verbo utilizado na pergunta como resposta, como pode ser visto a seguir.
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Plenamente. (Entrevistada N).
Muito. (Entrevistada A).
Muito. Muito. (Entrevistada G).
Com certeza. (Entrevistado F).
Claro. (Entrevistada J).
Gosto. (Entrevistado E).
Gosto e sinto prazer sim. (Entrevistada H).
Sim, gosto. (Entrevistado K).
Sim. (Entrevistada O).
Sim. (Entrevistado P).
Não. (Entrevistado D).

Esse mecanismo de resposta pode estar ligado ao fato da pergunta ser
conducente, tendendo a fazer o entrevistado responder com “sim” ou “não”,
limitando as informações recebidas, como, também, pode denotar que o assunto
tratado é delicado para o entrevistado e, sendo isso, a resposta curta é uma maneira
de encerrar a discussão, indicando ao entrevistador que ele não deve persistir no
assunto. Como disse Bleger (1987, p. 25), “a linguagem não é apenas um meio de
obter informação, mas também um meio de evitá-la”.
Apesar da predominância observada, também ocorreram respostas breves,
contudo com alguma informação adicional. Nas respostam de M e I verifica-se que
os entrevistados não sentem prazer com o trabalho que executam atualmente, mas
que já sentiram em outra época ou circunstância.
Já senti. (Entrevistado M).
No atual, não. O outro eu gostava, onde eu estava. (Entrevistado I).
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O fato contrário pode ser constatado na resposta de B, quando inicia a sua
declaração com a palavra “hoje”, indicando que, em outra época ou circunstância,
não sentia ou não sentiu prazer com o trabalho que realizava. Na frase seguinte, B
reafirma a atual sensação de prazer e bem estar no trabalho, sinalizando que tal
sentimento/sensação pode estar ligado ao ambiente (onde eu trabalho) ou ao
conteúdo do trabalho que realiza (eu tenho gosto por aquilo).
Hoje eu me sinto bem. Eu tenho prazer de trabalhar onde eu trabalho.
Porque eu tenho gosto por aquilo. Me faz falta isso. É prazeroso. Isso. É
gostoso. (Entrevistado B).

Já L enfatiza as relações interpessoais como o motivo pelo qual gosta/sente
prazer no trabalho, destacando a importância da relação positiva com o seu atual
gerente e fornecendo indícios de que, anteriormente, com outro gerente, isso não
ocorria.
Eu gosto do meu trabalho. Eu gosto de trabalhar com pessoas legais que é
o meu caso. O gerente é muito importante para mim. Tô muito feliz. Implorei
pro diretor me transferir... É importante demais ter um gerente bom.
(Entrevistado L).

Ao serem perguntados sobre a intenção de continuar trabalhando, 11 dos
entrevistados declararam que pretendem voltar a trabalhar após a aposentadoria;
quatro expressaram a decisão de não voltarem a ter atividades profissionais e
apenas um manifestou dúvida quanto ao tema.

4.2.2.2 Preparação de Substitutos
Este subtema compreende a análise das declarações dos entrevistados sobre
estarem preparando ou não pessoas, ou seja, de estarem passando gradualmente
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seus

conhecimentos,

tendo

em

vista

a

substituição

em

decorrência

da

aposentadoria.
É relevante observar, preliminarmente, que dos 16 funcionários entrevistados,
13 afirmaram não estarem preparando substitutos, dois afirmaram que já existem
pessoas preparadas para a realização de suas tarefas e apenas uma afirmou estar
passando seus conhecimentos para outro funcionário.
Os entrevistados B, G, M e N que responderam negativamente à pergunta,
atribuíram a principal razão à carência de funcionários no PRODERJ, em
decorrência da quantidade de funcionários que se aposentaram nos últimos anos e a
não abertura de concursos para a admissão de novos servidores.
Não, porque é... Como eu posso falar... Não é que não haja interesse, é que
o negócio tá ficando tão pequeno, não tem gente... Disponível. Exatamente.
(Entrevistado B).
Não, não tem como. A gerência não manda ninguém para que se possa
treinar. (Entrevistada G).
Tem ninguém lá não. (Entrevistado M).
Se elas existissem, sim. Mas elas não existem. (Entrevistada N).

Além da falta de pessoal, P observa que, na sua situação, há um elemento
agravante, pois não há funcionários que tenham interesse em assumir o cargo que
ficará vago com a sua saída.
Se tivesse gente disponível. O problema agora é achar. Por exemplo, se
não tivesse a gerência... Ninguém quer pegar a gerência. As pessoas que
podem pegar, não querem. Então, essa pergunta de como ficaria, ia ser... Ia
criar problema. Ia ser problemático, por falta de opção de substituto. Os
possíveis substitutos não querem. [...] Mas essas pessoas que eu visualizei,
com quem eu comentei, não têm interesse. Eu não tô preparando por que
não tem. (Entrevistado P).

Já a entrevistada A observou que as tarefas que realiza são de cunho
administrativo e que, por envolver um baixo grau de complexidade, não vê
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necessidade de que o seu substituto passe por um período de treinamento ou
adaptação.
É uma situação administrativa que até uma estagiária faz muito bem o que
eu faço. (Entrevistada A).

Outros motivos também foram mencionados, como o fato de os entrevistados
não terem planos imediatos de requerer a aposentadoria, como é o caso de L e H.
Não, porque, por enquanto, não penso em me aposentar. (Entrevistada L).
Não, que eu entrei agora. Não, não estou preparando, que eu entrei agora.
Mudei de setor. E vou ficar até... Por que eu quero ficar, trabalhando mais
um tempo aí. (Entrevistada H).

Outro ponto investigado foi acerca de como o funcionário que está se
preparando para a aposentadoria se sente ao constatar que não há pessoal
disponível para ser treinado.
A maior parte dos entrevistados demonstrou experimentar sentimentos
desagradáveis. Para descrever como se sentem I, N, M e B utilizam as palavras
“péssimo” e “mal”.
Péssimo. Péssimo. (Entrevistado I).
Péssima, porque você não vê continuidade nos projetos e eu acho os
projetos importantes. Eu sinto uma pena desse projeto não ter continuidade.
(Entrevistada N).
Ah, cara, hoje em dia, mal. (Entrevistado M).
Como eu me sinto? Mal. Eu tô vendo que amanhã ou depois a empresa vai
acabar. Me preocupa muito. Porque eles não estão fazendo por onde
reaproveitar as pessoas que estão prá se aposentar ou estão se aposentar,
prá tocar a empresa. Eu não vejo isso. Eu vejo que, se aposentou, vai. Aí
vem estagiário, mas não é a mesma coisa. Hoje, o extraquadro, para mim, é
temporário. Ele tem uma hora para entrar e tem uma hora para sair. E
acabou. Se mudar alguma coisa na política ele vai embora. E aí? A
empresa, como é que fica? Ele leva todos os conhecimentos que ele se
aproveitou como extraquadro e que o funcionário não teve oportunidade de
pegar aqui pra poder tocar a casa. (Entrevistado B).
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Tanto N quanto B deixam claro que se sentem péssimos ou mal em função da
preocupação com a própria Autarquia, seja devido à descontinuidade dos projetos
em que estão envolvidos, seja pela perda dos estoques de conhecimentos tácitos,
com a saída dos funcionários experientes e a posterior contratação de estagiários ou
temporários.
Esse mesmo sentimento, direcionado ao PRODERJ, perpassa as respostas
de O, P e C. A preocupação e o desconforto declarado ou implícito são justificados
pelo envolvimento emocional, em função do tempo em que trabalham na instituição.
Cabe mencionar que esses três funcionários têm, em média, 32 anos de PRODERJ.
Me preocupa, porque mais da metade da minha vida eu passei aqui. Tô
desde garota aqui, desde jovem e fico preocupada, por que eu gosto da
empresa, é a minha casa. Todos nós passamos muito tempo aqui e eu fico
preocupada. (Entrevistada O).
Desconfortável. Desconfortável. Não é uma situação que eu goste de ver.
(Entrevistado P).
Tá muito indefinido, né. A coisa tá muito indefinida. Eu não sei o que vai
acontecer com o PRODERJ. Eu não sei se eu aposentando vão me
contratar. É uma coisa indefinida. Tá muito indefinido. (Entrevistada C).

Ao ser perguntado sobre as desvantagens da aposentadoria, M menciona
esse laço afetivo que tem com a instituição, que faz com que, mesmo decepcionado,
se preocupe com o que pode vir a acontecer com ela.
Durante trinta e poucos anos eu trabalhei praticamente aqui. Trabalhei
pouco tempo fora, mas pelo PRODERJ. Sempre fui fazer serviço externo ou
ficar algum tempo alocado ao cliente, mas pelo PRODERJ. Então, você cria
um elo com a empresa. Você pode estar decepcionado com o que está
ocorrendo com a empresa, com os rumos que ela toma, mas você tem uma
ligação afetiva com ela. (Entrevistado M).
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Contudo, o tempo de serviço na Autarquia, que no grupo entrevistado também
é, em média, de 32 anos, não faz com que haja unanimidade na forma de sentir,
pois também se verificou o sentimento de indiferença reativa.
Outras respostas igualmente denotam esse tipo de reação, em que o
funcionário entende que o problema não diz respeito a si, mas ao PRODERJ,
conforme visto no discurso de C, E e G.
Não me preocupo, porque eu sei a minha capacidade. Então, não é um
problema meu. Mas, assim, como não está tendo concurso, então,
dificilmente vai ter alguém para colocar. Não é que eu seja melhor. Não é
nada disso. É vontade de trabalhar; é vontade de aprender. (Entrevistada
C).
Ah, eu não me preocupo com isso não, cara. Quem tem que se preocupar
com isso é a empresa que tá mais preocupada com isso. (Entrevistado E).
Olha, às vezes eu fico preocupada, às vezes eu penso: Que se dane. Se
eles não estão se preocupando, eu também não vou me preocupar.
(Entrevistada G).

Alguns entrevistados expressam sentimentos mais brandos, de tranquilidade
mesmo, como é o caso de D, H e L.
Tranquilo. (Entrevistado D).
Olha, eu vou estar me sentindo bem. Eu fiz o meu dever, por que eu cumpri
as minhas obrigações. Então, cabe ao gerente tomar uma outra atitude, por
que eu vou estar saindo. Eu me sinto bem. A minha parte eu fiz enquanto
eu estava presente. (Entrevistado H).
Não, eu não me sinto assim, “ah eu vou perder meu filho”. Tem que
aparecer alguém, né. Tem que aparecer alguém. Não vai ficar... Eu acredito
que o PRODERJ não vá ser tão irresponsável, né, de não arrumar alguém...
(Entrevistada L).

Em relação a como acham que os colegas percebem essa situação de
substitutos não estarem sendo preparados para que possa ser garantida a
continuidade da execução dos serviços, a maioria dos que responderam à pergunta
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afirma que há preocupação entre os colegas, levando, inclusive, à especulação
sobre o fim do órgão e à terceirização das atividades.
Olha, vou ser franco contigo. Os colegas, eu acredito que estão vendo de
forma preocupante, isso a gente conversa sobre isso. (Entrevistado B).
Olha, os meus colegas... Preocupando, assim... Uns colegas se preocupam,
sim. Como que vai ser feito? O que vai ser feito, né? Cada vez que se
aposenta um. No caso, eu saindo... (Entrevistada H).
Meus colegas de trabalho percebem. (Entrevistada N).
Meus colegas falam que acham até que o órgão vai acabar. Tá. Ou vai ser
terceirizado. Que acham que o objetivo da empresa é, depois que esvaziar,
terceirizar empregados em seu próprio benefício. (Entrevistada G).

A pesquisa também levantou a opinião dos entrevistados sobre como seus
superiores percebem essa situação de não estarem sendo preparados substitutos
para dar continuidade aos serviços que são executados por funcionários, de
diversas gerências do PRODERJ, quando estes se aposentarem.
As respostas dadas por E, F, J, N, K e I são marcadas pelas palavras “não”,
“ninguém”, “nada” e “nenhuma”, ligadas ao verbo ver e ao substantivo preocupação,
nas seguintes expressões: “não vê nada”, “ninguém vê nada”, “não estão vendo
nada” e “não tem ninguém vendo”.
Nada. Não vê nada. Ninguém vê nada. Não quer saber de nada, meu irmão.
(Entrevistado E).
Insignificante. De forma insignificante. Sem valorização nenhuma. Não dão
muita importância à questão. (Entrevistado F).
Eles não estão vendo nada. Prá eles é indiferente. O importante para eles é
ter alguém que faça. Não se eu quero fazer, ou se eu não quero fazer.
(Entrevistada J).

A empresa não está com uma preocupação dessa. Coloca uma pessoa,
você começa a treinar e antes de terminar o cara já é alocado para fazer um
outro serviço. Eu acho que não tem ninguém vendo, percebendo isso não.
(Entrevistado K).
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Eu acho que meus superiores não percebem e não têm feito absolutamente
nada. (Entrevistada N).
Os meus superiores, muitos deles não são mais nossos colegas. São
colegas por que trabalham junto a nós, mas não são... Eu não vejo muita
preocupação com isso não. Então, isso é uma coisa que me preocupa, por
que se eles não estão pensando nisso, a gente já está vendo o fim.
(Entrevistada O).

Além de compartilhar o pensamento dos demais, M acrescenta que, a
despeito das contribuições que ainda podem dar à Autarquia, os funcionários em
pré-aposentadoria não estão sendo aproveitados como deveriam.
O PRODERJ dá tanta importância para isso... Quer nem saber. A gente
pode... Nós estamos aqui... Você sabe disso... A gente pode contribuir em
tanta coisa para a empresa, mas tá sendo subutilizado ultimamente.
(Entrevistado M).

B, G, H e L responderam que não sabem como os superiores percebem a
falta de funcionários no PRODERJ. G e H justificam não saberem por não terem
contato ou diálogo com os seus superiores.
Não sei. Não sei se isso é preocupação dos superiores. Não tenho contato
com eles. Eles não se pronunciam. Eu não sei. [...] Os setores estão
esvaziando e eu não sei se a chefia toma conhecimento disso. Como você
disse, até 2015 muitas pessoas vão se aposentar, inclusive eu, espero estar
antes... (Entrevistada G).
Os superiores eu não posso responder, eu não tenho diálogo com eles.
Agora os colegas... (Entrevistada H).
Eu não sei. O PRODERJ tem funcionários novos. Alguém vai ter que fazer.
Para alguém vai ser passado esse serviço. (Entrevistada L).

A questão da extinção do Órgão e da terceirização das atividades abordada
por G volta a aparecer, agora no discurso de B, que alerta para os riscos que essa
estratégia envolve.
Os superiores, eu não posso falar por eles. Eu, PRODERJ, eu não sei como
tá vendo isso. Muitos anos atrás, como você mesmo sabe, a tendência era
acabar com isso aqui. Não conseguiram. Entendeu? E eu, eu acho muito
perigoso do jeito que tá se encaminhando. Tipo: botar tudo na mão de
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terceirizados. Terceirizar as coisas. Entendeu? À proporção que vai
acabando vai terceirizando. Já tivemos casos aí... Esses casos aí... Dessas
empresas aí, terceirizadas e olha o rolo que tá dando. E coisas aqui...
Empresas aqui... É... Coisas sigilosas... Coisas que eu acho que, eu... Eu...
Com trinta e... Trinta e quatro anos de PRODERJ, eu não vou querer
prejudicar a empresa que eu fui criado aqui dentro e muitos colegas
também. Entendeu? Eu não vejo, eu não sei... O que tá passando na
cabeça de cada um... (Entrevistado B).

Também foi alvo da pesquisa conhecer as percepções dos entrevistados
sobre como ficariam os projetos em que estão envolvidos, no PRODERJ, a partir do
momento de suas aposentadorias.
De acordo com os entrevistados D, E, F e J, os projetos aos quais estão
ligados prosseguiriam normalmente.
Iam continuar sendo feitos por outra pessoa. (Entrevistado D).
Ah! Continua andando. Não tem problema não. (Entrevistado E).
Não teria muitas perdas, não. Porque tem companheiros que estão no
mesmo padrão. (Entrevistado F).
Olha, eles continuariam normalmente. Lógico que com algumas falhas. Mas,
pelo que foi me passado, correria normal. (Entrevistada J).

Isso também aconteceria na visão de B e J, que argumentaram evocando a
velha máxima de que ninguém é insubstituível.
Olha, uma coisa eu aprendi, eu aprendi com os antigos: nada é
insubstituível, nada. Pode ser... Dá trabalho durante um mês, dois meses. É
o que acontece muitos nas empresas, principalmente aqui. Você sabe que
vai fazer falta, mas bota uma outra pessoa no seu lugar e a outra pessoa vai
ter que aprender a fazer aquilo. (Entrevistado B).
Como ficariam os projetos? Pois é. Tudo se resolve. Eu não tenho essa:
“Ah, se eu for me aposentar, vai parar tudo”. Eu não tenho isso. Certamente
vai se passar para alguém. Não tenho essa... (Entrevistada L).

A questão da terceirização das atividades do PRODERJ volta à tona na
resposta de A, porém não existe um tom de temor ou a percepção de riscos ou
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ameaças, como já foi observado em respostas anteriores dadas por B e G. Pelo
contrário, A ressalta como vantagem da estratégia de terceirização a possibilidade
de renovação do quadro.
Muito bem. Porque hoje no PRODERJ o que acontece: vários colegas estão
se aposentando e o PRODERJ está ficando vazio. Então, com isso,
estão sendo pessoas terceirizadas. Eu acredito que tenham muitas pessoas
competentes, capazes de preencher... Para mim o PRODERJ não acaba. O
PRODERJ continua com pessoas... Pessoas que são mais jovens. Pessoas
que vem aí com sangue novo. (Entrevistada A).

As respostas de M e de I, apresentadas a seguir, quando vistas isoladamente
são intrigantes, entretanto, se justificam pelo fato de ambos estarem parados, ou
seja, sem qualquer atividade no PRODERJ, de acordo com as suas próprias
declarações.
Não vai acontecer nada. Atualmente, nada. (Entrevistado M).
Ficaria mais do que suficiente bem: não tô fazendo nada. (Entrevistado I).

K, C e H disseram não saber o que pode acontecer, sendo que os dois
últimos deixaram claro que esse tipo de preocupação não cabe ao funcionário, mas
sim, à chefia.
Não faço ideia. (Entrevistado K).
Não sei. Cabe ao meu chefe falar. (Entrevistada C).
Ah, não sei. Aí é o gerente que vai ver como vai ficar. Não sei. (Entrevistada
H).

Ainda houve aqueles que consideraram que seus projetos correriam riscos,
podendo-se atribuir a percepção de risco ao grau de responsabilidade que os
funcionários experimentam em relação ao resultado de seu trabalho.
Olha só: O PRODERJ está com uma evasão muito grande de funcionário.
Eu acredito que – não que eu seja importante, mas eu sou uma funcionária

124

presente – vai haver certo problema, se não buscarem agora soluções para
treinar funcionários no meu setor. E isso não vem acontecendo com o
PRODERJ. (Entrevistada G).
Bom, ficaria muito mal. Não por ser eu, mas além de eu me empenhar
bastante no que eu faço, desde a minha vida inteira – talvez seja um
problema de DNA – eu acho que vai ficar mal, até porque, tem projetos que
eu estou sozinha. (Entrevistada N).
Capenga, por que... Por questões de não haver mais concursos, o
concurso... É... As pessoas que vierem não estão fazendo... Não vieram
para desenvolver o que eu estou desenvolvendo. No caso, tem ASP e PHP.
Foram todos para PHP. ASP tem uma oferta lá na sala, na gerência de
desenvolvimento, muito pequena. Todo mundo, assim, na iminência de se
aposentar e as pessoas que chegaram, novos, desse último concurso, tão
sendo, assim, distribuídas para outros setores, em outras secretarias.
Então, eu acho que não sou insubstituível, mas não dá para prescindir de
ninguém no momento, pelo menos na minha área. (Entrevistada O).

4.2.2.3 Relação com o Trabalho
Este subtema trata da maneira como o indivíduo percebe qual a importância
que é atribuída ao seu trabalho/serviço pelo PRODERJ.
Foi observada a presença de três tipos de diferentes percepções:
a valorização ou importância do trabalho/serviço; a necessidade do trabalho/serviço
e a não valorização do trabalho/serviço. Para os três níveis de percepções
observadas, o cargo não parece ter tido influência, visto que tanto no primeiro
agrupamento, quanto no último, há analistas e programadores, com a predominância
deste cargo.
Aqueles que têm uma percepção positiva sobre como seu trabalho é visto
pelo superior hierárquico parecem fundamentar seu ponto de vista na diferença
entre o que seja importante e o que seja necessário.
A sutil diferença entre as duas palavras é marcada por respostas que não
deixam duvidas acerca de quem considera o seu trabalho ou o seu desempenho
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profissional importante e valorizado pelos seus superiores, como nos casos a seguir
destacados:
O meu trabalho eu acho que é muito valorizado. Até com quem eu estou
atualmente eu tô muito satisfeita. (Entrevistada A).
Sim, também. Tanto que, assim, vira e mexe o diretor me bota em um
projeto. Só se lembra de mim... Então, se você é lembrada, é porque
valorizam, né. Eu sei que o meu gerente me valoriza, né. Me incentivando,
né. E vejo isso da diretoria. Então... (Entrevistada L).
Eu acho que é valorizado, que as pessoas tem uma crença muito grande
em mim e no meu trabalho, mesmo os setores que tenho alguns problemas,
até pessoais ao longo da vida, mas mesmo naqueles setores eu acho que
valorizam o meu trabalho. Até os superiores valorizam o meu trabalho, eu
acho. (Entrevistada N).
Eu me sinto, assim, reconhecida pela gerência e diretoria... Valorizada. Tem
gente que recebe mais, mas eu me sinto reconhecida. Estou satisfeita.
(Entrevistado O).
Importante. (Entrevistado K).

Mas, também por respostas que evidenciam a crença que o conteúdo de seu
trabalho não é importante, e sim necessário, ao PRODERJ.
Olha, não sei explicar bem, por que hoje em dia o PRODERJ está incluindo
vários sistemas. Daqui a um ano, dois o meu sistema termine e entre um
outro melhor. Então, é importante, ainda. É importante. Necessário. Isso.
(Entrevistada J).
Importante, não acredito, não. Mas necessário, sim. Porque o que eu faço
hoje, se amanhã ou depois eu sair e colocarem uma pessoa aqui entenda,
pelo menos, a metade do que eu faço ali, o negócio não vai andar.
(Entrevistado B).
Mais ou menos. Não é valorizado, não. Meu trabalho é necessário, mas não
é valorizado. (Entrevistado E).
Eu acho que a empresa não se preocupa muito com o meu setor. Apesar de
ser um setor com grande trabalho, mas acho que é um setor que a empresa
não dá muito valor. (Entrevistada G).

Posições em polo oposto são assumidas por aqueles que já se sentem à
margem do processo produtivo, como é o caso de I e de M, que declararam não
terem nenhum tipo de atividade dentro do PRODERJ nesse momento de pré-
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aposentadoria. Neste aspecto, ao ser perguntado sobre o que percebe da parte de
seus superiores, I responde apenas perceber “indiferença”.
Nenhuma. Até o “Fulano”, coitado, quer me ajudar. Fica me botando para
fazer um negociozinho ou outro, coitado. (Entrevistado I).
Ah, cara, hoje em dia, mal. A gente pode... Nós estamos aqui... você sabe
disso... A gente pode contribuir em tanta coisa para as empresas, mas tá
sendo subutilizado ultimamente. (Entrevistado M).
Acho que é visto com pouca importância. Como algo não muito importante.
(Entrevistado P).
Injusta. (Entrevistado D).

4.2.2.4 Expectativas em relação ao PRODERJ
Das expectativas detectadas nos funcionários, percebe-se àquelas ligadas à
concessão dos seus direitos, à obtenção de orientação e à continuidade do próprio
PRODERJ. A maior parte dos respondentes, no entanto, não alimenta expectativas
quanto à Autarquia.
Em relação à concessão dos direitos na época da aposentadoria, a
expectativa diz respeito à questão monetária, tanto no caso de A, quanto no caso de
P.
Espero o seguinte, né: que todos os ganhos... Que eu não perca nada disso
e que, realmente, o salário da gente não acabe diminuindo, diminuindo e
sumindo. (Entrevistada A).
Eu espero que ele me... Eu espero que o PRODERJ me conceda, na minha
aposentadoria, tudo o que me é devido. Que tá até retido e não foi pago,
Atrasados, e que me dê... E que me dê todos os direitos que eu tenho e me
oriente até no que seja a melhor opção, forma de aposentadoria. Esse tipo.
(Entrevistado P).

Outros depoimentos demonstram que há a expectativa de que o PRODERJ,
provavelmente por meio do Departamento de RH, ofereça oportunidades de
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obtenção de informações sobre vantagens e desvantagens de algumas modalidades
na opção pela aposentadoria, como também, acerca da identificação de alternativas
de atividades pós-aposentadoria.
O que eu espero do PRODERJ? Eu espero que ele me dê... que ele me dê
suporte, pelo menos, como eu deva caminhar para poder chegar na
aposentadoria, ou seja, me esclarecer: “sua vantagem é essa; sua
desvantagem é essa”. Entendeu? E eu espero que o PRODERJ valorize
quem tá querendo se aposentar e valorize, também, quem não tá querendo
se aposentar. Entendeu? (Entrevistado B).
Eu esperava essa questão de uma... De palestra, de orientação para ver
qual a melhor forma do trabalhador fazer uma opção mais consciente. Hoje,
a gente sabe que existem várias alternativas de aposentadoria. Seria
importante o PRODERJ, né, dar instrumentos para o servidor poder...
(Entrevistado F).
Ah, seria interessante se eles preparassem alguma coisa. Se dessem algum
auxílio, alguma coisa para continuar exercendo alguma atividade. Planejar.
Ajudar a pessoa tanto na parte profissional, quanto na parte psicológica, né
cara... (Entrevistado E).

Observa-se que B considera esse tipo de ação como uma forma de
valorização do funcionário e que E enfatiza, igualmente, os benefícios materiais e
psicológicos.
Saindo das expectativas atreladas à esfera pessoal, facilmente relacionadas
às ansiedades e receios pelos quais passa o indivíduo no período de préaposentadoria, manifestou-se, mais uma vez, a preocupação com a continuidade do
PRODERJ.
Eu só espero que ele não termine; que ele não acabe. Que eu possa ficar
aposentada tranquilamente. É isso que eu espero. Que da maneira que
como tá... (Entrevistada N).
Eu espero que o PRODERJ continue aí, resistindo aí, que fique e faça
alguma coisa, porque depois de aposentado a gente pouco pode fazer. Fica
de plateia e meio... (Entrevistada O).
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O maior tempo de convivência naturalmente implica exposição de forças e
fraquezas das partes envolvidas em uma relação, podendo despertar estados
psicológicos duais, em que se manifestam sentimentos ora positivos, ora negativos
de uma parte em relação à outra. Tal situação pode ser válida para contratos formais
e psicológicos de trabalho de longo prazo, como é o caso dos entrevistados.
Esse longo período de relacionamento pode ser ingrediente tanto para a
preocupação retratada acima nos discursos de N e O, como para o declínio de
atitudes positivas em relação à organização, denotada no vazio de expectativas,
retratado nas falas a seguir.
Eu não espero nada. (Entrevistado D).
Nada. (Entrevistada H).
O que eu espero do PRODERJ em relação a me aposentar? O que ele vai
fazer? Nada. (Entrevistada J).
Olha, sinceramente não tenho nenhuma percepção quanto a isso. Pelo que
eu tenho visto, as pessoas se aposentam e não são nem lembradas né.
(Entrevistado K).
Pois é. Esse é que é o problema. Eu não espero nada, né. Por quê?
Esperar o que? Eu nem sei se vou ganhar as gratificações. Não sei nem se
ele vai deixar eu levar. Eu não espero nada, né. (Entrevistada L).
Nada. (Entrevistado M).
Eu não estou esperando que o PRODERJ faça alguma coisa. (Entrevistada
O).

4.2.2.5 Vantagens e Desvantagens com a Aposentadoria
Este subtema trata das vantagens e das desvantagens percebidas. As
vantagens que emergiram dos depoimentos foram: liberdade, possibilidade de ter
outro emprego, possibilidade de fazer o que gosta e sensação de dever cumprido.
As desvantagens, por sua vez foram as seguintes: perda do convívio com os
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colegas de trabalho, sensação de inutilidade e perda financeira. Também ocorreram
casos em que os entrevistados não souberam apontar desvantagens.
A liberdade é a vantagem mais apontada pelos entrevistados. A liberdade do
compromisso com o trabalho e do horário marcado traz, como consequência, o
tempo livre, que permite dar, inclusive, maior atenção a si mesmo, como
mencionado por C.
A maior vantagem? É... A liberdade de horário. [...] É tempo livre, porque se
fosse um horário flexível que eu... Eu acho assim... A carga horária é muito
extensa. Eu tô falando pela minha área administrativa. Eu acho isso.
(Entrevistada A).
Acho que seria se liberar do compromisso diário de... Eu ficaria livre
daquele compromisso. Acordou de manhã e não tem mais aquele
compromisso. (Entrevistado F).
A grande vantagem é a liberdade. Ter liberdade de horário, ter liberdade
para acordar. Não ter preocupação com trabalho. A grande vantagem prá
mim é a liberdade. (Entrevistada G).
A maior vantagem é o tempo 100% livre. (Entrevistada L).
O descompromisso, talvez. A pessoa que... Sem o compromisso, você tem
mais liberdade. É isso. (Entrevistada O).
[...] eu vou ter tempo. Eu não vou ter uma pressão do trabalho em cima. Eu
não vou ter o estresse do horário em cima. (Entrevistado M).
Tempo para si próprio. (Entrevistada C).

O tempo disponível também é associado à possibilidade, enfim, de dedicação
a coisas que foram preteridas, deixadas de lado em função da obrigação, do
trabalho. Nesta forma de ver, o trabalho estaria avançando pelo terreno que deveria
estar sendo ocupado por outras esferas, desfazendo uma situação de equilíbrio
desejável, na qual se poderia trabalhar e, simultaneamente, ter tempo para cuidar de
si mesmo, ter direito a lazer e explorar outros interesses.
Importante para mim, por que eu sou uma pessoa rígida. Gosto de cumprir
meus horários, né, as minhas tarefas e depois eu não vou ter mais isso. Eu
vou ter prazer... Eu vou ter tempo para os meus lazeres, né. [...] Tempo
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disponível, né. Que eu não teria mais compromisso, cumprir horário. Ainda
mais sendo uma pessoa muito rígida. Então, para mim, vai ser excelente. O
tempo é importante. (Entrevistada H).
A vantagem que eu teria é o tempo livre pra poder fazer as minhas coisas,
outras atividades. (Entrevistado J).
Bem. Hoje é eu poder fazer uma coisa que eu possa... que eu goste. É eu
poder realizar uma coisa que eu deixei de fazer tempos atrás. É... por falta
de tempo. Por eu ter outras atividades. Ter trabalho mesmo. Então, eu vou
poder me dedicar a coisas que eu gosto e que não tem nada a ver com o
que eu faço antes. (Entrevistado M).
Poder fazer aquilo que você tem vontade de fazer, sem ser obrigado a... Ou
seja, liberdade de... Autonomia de ação. Você poder, a princípio, fazer o
que você quer, sem estar preso a obrigações de horário, compromisso... É,
tempo. Agora eu vou fazer o curso de francês que eu sempre quis fazer e
não tive tempo e... (Entrevistado P).

Além das vantagens anteriores, ter outra atividade profissional também é
mencionado em dois dos três depoimentos abaixo, como um recurso para aumentar
a renda e não contar apenas com os benefícios da aposentadoria como única fonte
de sobrevivência.
De repente, fazer outra coisa. Ter tempo para fazer outra coisa. É. A partir
do momento que eu me aposento, não tenho mais compromisso de horário
com o PRODERJ, a partir daí eu posso fazer outra atividade profissional.
Ter tempo livre para ocupar esse tempo livre com outra atividade
profissional. (Entrevistado D).
Ter outro emprego. Aposentar e continuar trabalhando. Ter outra fonte de
renda. (Entrevistado E).
A vantagem é eu poder ter um tempo pra arranjar outro emprego, porque eu
preciso de dinheiro. (Entrevistado I).

Já B associa o momento da aposentadoria como um motivo de orgulho pelo
papel cumprido ao longo de tantos anos de serviços prestados, como uma
recompensa e pelo esforço e dedicação.
Qual a maior vantagem? É orgulho de ter cumprido o seu papel. Tá. Teu
descanso. Eu acho isso uma vantagem. Orgulho de ter produzido...
(Entrevistado B).
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Como o trabalho ocupa uma posição de destaque na vida das pessoas, a
aposentadoria pode trazer vantagens, mas, igualmente, traz desvantagens ou
dificuldades a serem enfrentadas, que são maiores à medida que são mais estreitos
os laços com o grupo de trabalho, maior a satisfação com o trabalho em si e maior o
envolvimento com os projetos desenvolvidos. A interrupção do trabalho e a
consequente perda dos vínculos sociais estabelecidos no ambiente de trabalho pode
resultar em perdas para o trabalhador, como relata A, D, E e H.
A desvantagem com certeza é você perder o contato com os seus amigos.
Isso aí é a desvantagem. (Entrevistada A).
Seria... A perda de contato com as pessoas que eu fiz amizade aqui dentro.
Acho que isso seria uma desvantagem. (Entrevistado D).
Ah, sei lá. O convívio, né cara. Do pessoal, dos amigos que você faz aqui.
Perder esse convívio, assim. Estranho, depois de muito tempo trabalhando
com as mesmas pessoas... (Entrevistado E).
Eu não vou ter o dia-a-dia, aquilo que eu tinha há 37 anos. Entendeu?
Acordar cedo, vir trabalhar, ter o prazer de ver os amigos, cumprir as
minhas obrigações e, assim, as pessoas dizerem: você trabalha bem. Não
ter os amigos. (Entrevistada H).

A expectativa com relação à condição de aposentado para B, C, N e O está
associada à inutilidade, inatividade ou improdutividade, atribuída pela empresa ou
pela própria família, como enfatiza, como teme G.
A maior desvantagem é você saber que pode continuar trabalhando e a
empresa não te reaproveita. Entendeu. Se tem ainda pique para levar até os
setenta anos. [...] Útil e a empresa vira as costas para você e...
(Entrevistado B).
A pessoa se sentir inútil. Não tentar outras alternativas. (Entrevistada C).
A maior desvantagem que eu vejo é você não se sentir produtiva. Talvez
seja essa. Profissionalmente, né. Por que você passa a ser produtiva em
outras coisas. (Entrevistada N).
A maior desvantagem é uma sensação de não servir mais. Inatividade, eu
acho. (Entrevistada O).
A desvantagem é de ser considerada uma pessoa inativa. De ficar a
disposição da família. Já que você é aposentado, vai lá e faz isso. Vai lá e
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pega uma neta para ficar. Vai na escola. A desvantagem é abusarem por
que você é aposentado. Abusarem de você. Você tem que colocar um
limite. Fazer aquilo que quer e aquilo que gosta. Disponível. E não é
assim... Eu já estou saindo de uma disponibilidade imposta que é o
trabalho, né. Então, eu não quero me ver presa a obrigação de fazer uma
coisa. Eu quero liberdade para fazer o que eu quero. (Entrevistada G).

Se I aponta como vantagem poder ter outro emprego, justificando que precisa
de dinheiro, ratifica esta posição ao apontar como desvantagem a possibilidade de,
ao se aposentar, não conseguir recolocar-se no mercado de trabalho.
A desvantagem é que se eu me aposentar e não arranjar nada eu perco
dinheiro. Então, continuo aguardando a aposentadoria. (Entrevistado I).

K e P, mesmo quando provocados pela insistência do entrevistador a
responder a questão, não conseguiram encontrar aspectos que pudessem
considerar como desvantagens decorrentes da aposentadoria.
Não vejo nenhuma desvantagem na aposentadoria nesse primeiro
momento. (Entrevistado K).
Eu não imagino o que possa ser. (Entrevistado P).

4.2.2.6 Sentido do Trabalho
Neste subtema procurou-se conhecer o sentido que o trabalho tem para os
entrevistados, ou seja, a forma como cada um se apropria e recombina os
elementos da realidade social e material, bem como apreende os significados
coletivos, nas experiências do dia a dia.
Pelas respostas fornecidas por B, D, F e M, infere-se que o trabalho assume
um papel central, quando comparado com outras esferas da vida, como, por
exemplo, a família, o convívio social, o lazer, a vida espiritual ou religiosa e as
interações com a comunidade. Embora a questão tenha sido respondida com
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brevidade por B, D e F, são reveladoras as palavras escolhidas para sintetizar o
sentido do trabalho: “Tudo”, “vida” e “fundamental”. Outro fato que sinaliza para a
centralidade do trabalho é a figura de linguagem utilizada, a epizeuxe, que consiste
na repetição seguida de uma palavra, com fins expressivos, no caso, com o objetivo
de reforçar a resposta dada.
Tudo. Tudo. (Entrevistado B).
Vida. Vida. (Entrevistado D).
Fundamental. Fundamental. (Entrevistado F).

Para A, C e N o trabalho é muito importante, porém não é o elemento
fundamental da vida. De forma diferente do sentido atribuído pelos entrevistados
mencionados acima, o trabalho é um dos aspectos que, de forma complementar,
permite que o indivíduo tenha uma experiência plena de vida.
Ah, muito importante. (Entrevistada A).
Ah, muito importante. (Entrevistada C).
Eu acho que ele faz parte da vida plena. Eu acho que não... O trabalho é a
continuação da sua vida. Eu acho que sem ele... No meu caso, eu me vejo
sempre com o trabalho. Eu não me vejo sentada, vendo televisão em casa,
fazendo crochê. Isso não me vejo. (Entrevistada N).

Como abordado por Santos (1990), se o indivíduo considera a sua identidade
profissional como definidora do seu lugar na sociedade, ao retirar-se do mundo do
trabalho pode experimentar uma sensação de vazio. Visto que o trabalho representa
reconhecimento, prestígio e poder, a expectativa da perda do papel profissional
significa uma mudança que pode repercutir na identidade.
Eu me sinto viva, sei lá. Reconhecida. Faço parte, ainda da... Sei lá. Do
mundo pensante. Parece que quando você se aposenta, se você se
entrega, né, porque você pode partir para outros projetos, não
necessariamente da tua área ou trabalho, mas projetos, como você falou
de... de... de voluntariado ou, então, de marcenaria, sei lá. Alguma coisa
assim, mas se manter com a cabeça ativa, útil. (Entrevistada O).
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É muito importante. Eu me sinto muito importante. Não só as pessoas
consideram importante você sair para trabalhar, no seu prédio, no seu
condomínio. Você sair para trabalhar, você se acha uma pessoa importante.
(Entrevistada G).
É uma... É um elemento que identifica muito o meu perfil. Eu acho que
como profissional eu trabalhei muito e tenho trabalhado muito. Nunca
trabalhei tanto quanto nesse final de carreira e isso me identifica perante a
família, os amigos, como sendo um cara trabalhador, que é um exemplo
bom, principalmente para os meus filhos. (Entrevistado P).

O sentido do trabalho, para alguns entrevistados, está relacionado à
capacidade que a atividade profissional possui de satisfazer suas necessidades
ligadas ao aprendizado de coisas novas e ao exercício da capacidade mental,
correspondendo, na análise de Coda e Fonseca (2004), à categoria relativa à
ampliação de conhecimentos.
Ah, significa você exercitar a mente. Assim, você ter sempre uma novidade.
Uma coisa para você... Um tipo de serviço diferente tá sempre surgindo, né.
Tá trabalhando a mente.
Acho muito importante. Muito importante.
(Entrevistada H).
É o crescer, é o aprender, é o desenvolver. É você estar sempre ligado na
qualidade, você não está parado. (Entrevistada J).
Ah, é importante porque eu me sinto útil; uma pessoa atualizada; uma
pessoa dinâmica. Ser dona de casa é uma coisa para mim que é além da
imaginação. Que só mesmo quando a gente tá mais velha, que já não tem
tanto pique, né. (Entrevistada L).

A função econômica é destacada por I, E e K, que atribuem o sentido do
trabalho a “ganhar dinheiro”.
Ganhar dinheiro. (Entrevistado I).
Ah, a única forma que descobri de ganhar dinheiro, meu irmão.
(Entrevistado E).
Trabalho na minha... Hoje em dia só ganho financeiro. (Entrevistado K).
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4.2.3 Questões Pessoais
Esta categoria temática diz respeito às declarações acerca de como os
entrevistados percebem a aposentadoria em relação aos aspectos financeiro,
matrimonial, familiar, social, relacional, saúde e ocupação do tempo.

4.2.3.1 Finanças
A aproximação da aposentadoria para mais da metade dos entrevistados,
sinaliza para um futuro financeiro incerto, marcado por dúvidas e muita
preocupação, em que se vislumbram perdas e queda no padrão de vida.
Ao aspecto financeiro, eu ainda tenho dúvidas. Muitas coisas, então...
(Entrevistada A).
Me preocupa. Me preocupa muito. (Entrevistada C).
Preocupante, por que eu não sei como vai ficar. (Entrevistado D).
Pois é. Preocupante. Isso me preocupa. (Entrevistada L).
Pô. Problema, né. A aposentadoria é sinônimo de perder dinheiro. Então,
preocupa. (Entrevistado E).
Eu acho que vou ter o mesmo problema que todo o mundo tem: o
aposentado fica desvalorizado e não tem muito... é... é... seu ordenado vai
ficar limitado. Vamos ter que viver de acordo com o que nós ganhamos.
(Entrevistada G).
Como eu vejo? Olha, é... Hoje, você se aposentar hoje, vai pesar. Vai faltar.
Vai fazer falta, entendeu? Vai dar um baque financeiro. (Entrevistado B).
Perda de dinheiro, atualmente. (Entrevistado I).
Há perdas, sempre. (Entrevistada O).

Por outro lado, há aqueles que frente à possibilidade da ocorrência de perdas
financeiras adotam uma postura mais tranquila, como F e H. Para H, por exemplo, a
perda do poder aquisitivo do aposentado ao longo dos anos é encarada como um
processo “natural” e inevitável, diante do qual só resta a adaptação.
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É... Tranquilo. Acho que não tem muita perda. A perda não é grande,
porque as gratificações a gente tá levando. Não tem perdas muito grandes.
Acho que não seria preocupante, é isso aí. (Entrevistado F).
O mesmo, porque vai continuar a mesma coisa. Não vai mudar. Vai
continuar a mesma. Vai. Não vai mudar. Por enquanto não vejo mudança.
Não vejo. Quer dizer... Sempre que eu digo é assim: o aposentado... as
coisas vão acontecendo ao longo dos anos. O salário, quando você vê tá
pequenininho. Poxa, se eu tivesse trabalhando, na ativa, mas aí já se
passaram os tempos, né. Aí, você tem que adaptar, também, o que você
ganha. Adaptar ao que você ganha. Vai haver mudança, claro. Claro. Ao
longo dos anos, vai haver mudanças. (Entrevistada H).

Percebe-se, ainda, mesmo entre os que demonstram, a princípio, confiança
na manutenção da renda após a aposentadoria, a incerteza sobre a possibilidade de
ocorrer alguma alteração financeira, declarada em trechos tais como “você pode vir
a ter [perdas], desde que tenha um... Esse esquema de gratificação”; em “Talvez a
gente perca a gratificação, né” e em “a menos que eu perca uma gratificação, por
exemplo, que é significativa no meu orçamento.” Tais trechos destacados
expressam a dúvida que persiste em relação à incorporação da gratificação aos
proventos da aposentadoria, em função das discussões em torno do tema.
Olha. É... É... Para o Estado é meio diferente, pois nós não temos perdas.
Então, quem se aposenta pelo INSS tem uma perda de percentual de
salário. O Estado tem... Você sai com o último salário, desde que se
aposente com o tempo completo e com... Preenchendo o requisito
completo: paridade e esse negócio todo. Então, você não tem perda
financeira. Você pode vir a ter, desde que tenha um... Esse esquema de...
gratificação. Alguma coisa assim. (Entrevistado M).
Em termos financeiros eu acho que muda pouco. Acho eu. Talvez a gente
perca a gratificação, né. Mas o resto vai continuar. A menos... Isso se a
gente sair com aquela paridade... e tal e não sei o que. Mas, sempre a
gente perde alguma coisa. (Entrevistada N).
Eu acho que a perda é pequena. No meu caso vai ser, por que a princípio
eu tô saindo com tudo. Ou seja, a minha renda será mantida, a menos que
eu perca uma gratificação, por exemplo, que é significativa no meu
orçamento. Que eu venha a perdê-la... Mas, em não perdendo, tá dentro do
previsto a perda que possa vir a ter. (Entrevistado P).
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A confiança em que o padrão de vida não sofrerá abalos é para poucos, visto
que apenas J e K compartilham esse ponto de vista.
No aspecto financeiro, é o mesmo que se tivesse trabalhando. Não vou
dizer que seja bom ou ruim. Poderia ser um pouco melhor. Vai melhorar,
porque como aposentada eu também vou ter os direitos, né. Se tiver um
aumento, eu vou ter um aumento. Isso não vai me prejudicar. Ou vai manter
ou vai melhorar. Não vai piorar. Tá? (Entrevistada J).
Sem novidades. (Entrevistado K).

4.2.3.2 Matrimônio
A ideia de que o tempo disponível pode favorecer a relação conjugal é
compartilhada por uma boa parcela dos entrevistados, que destacam a possibilidade
do aumento do tempo de convivência, da dedicação, da atenção, além de maior
disponibilidade para o lazer desfrutado a dois.
Ah, vai ser ótimo. (Entrevistada N).
Ah, vai ser muito importante, Muito importante. Ah, eu vou poder estar mais
junto do meu esposo. (Entrevistada H).
Tranquilo. Melhor ainda. Por que eu vou ter mais tempo para me dedicar.
Para viajar. Passear com o meu marido. (Entrevistada G).
Maior convivência. (Entrevistado K).
Vai ser benéfico. Poder dar mais atenção à mulher... (Entrevistado P).
Ah, você vai poder ter mais contato com a sua família em geral, né. Com a
sua esposa. Você vai estar mais tempo em casa. Mesmo que você tenha
uma atividade, não é aquela atividade que você fica o dia inteiro externo.
(Entrevistado M).
É lógico que você vai ficar mais tempo com o seu marido. Mas eu não acho
que o tempo hoje seja ruim. Ficar o dia inteiro é bom, mas o tempo que a
gente já fica não tá ruim. (Entrevistada L).

A e O acreditam que o tempo disponível para o parceiro, em função da
aposentadoria, só representará um ganho na relação se ambos estiverem na mesma
situação, ou seja, ambos tiverem aposentados.
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Não tenho preocupações quanto a isso não. No caso, se o seu parceiro fica
em casa, pode ser até interessante. Mas como ele não vai se aposentar...
(Entrevistada A).
Bom, no momento, não estou casada, mas se estivesse, eu acredito... Se a
pessoa estivesse na ativa, era bom a gente se manter ativo, por que os
filhos já estão criados, crescidos; mas eu acho que seria interessante se os
dois estivessem no mesmo momento, aí eu concordaria. (Entrevistada O).

A aposentadoria, além de representar uma mudança na vida do empregado,
também é uma alteração na dinâmica do casal, pois implica novos hábitos não só
para aquele que está se aposentando, mas também para o companheiro ou
companheira. A mudança pode ser percebida pelo companheiro como uma
perspectiva agradável, um ganho para a relação, ou pode significar uma ameaça a
uma rotina comodamente estabelecida. Parece ser nesse último sentido a resposta
dada por D.
Se eu fosse ficar em casa, eu acho que a minha mulher não ia gostar muito
não. (Entrevistado D).

4.2.3.3 Família
O tempo livre do compromisso profissional abre espaço para o aspecto, que
ao lado do trabalho, disputa a importância na vida das pessoas, que é a família. As
respostas sobre como percebem a aposentadoria em relação à família, foram
orientadas para os ganhos em função do aumento da convivência com pais, filhos
ou ambos.
Ótimo. (Entrevistada N).
Ah, é muito importante ficar mais tempo com a minha mãe, com o meu filho.
(Entrevistada A).
É importante. Eu vou dar mais atenção à família. (Entrevistada C).
Maior convivência. (Entrevistado K).
Poder ficar mais tempo em casa, né. (Entrevistado M).
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Importante. Eu vou estar sempre podendo ajudá-los no que for possível.
Terei mais tempo... Quando eu digo família, eu estou englobando todos,
todos, todos. (Entrevistada H).

Contrapondo-se à posição de H, que se coloca plenamente disponível para
“ajudar a todos da família”, encontra-se G, que, mais uma vez assume a
preocupação de “estar saindo de uma disponibilidade imposta, que é o trabalho”
para ingressar em outra, que, de acordo com a sua leitura, seria a família.
Esse é o problema. A família vai achar que eu estou disponível para
qualquer coisa que eles queiram fazer e vai ser assim. (Entrevistada G).

4.2.3.4 Vida Social
Em um primeiro momento a aposentadoria passa a representar a libertação
do compromisso e a possibilidade de dedicar o tempo ao lazer, equivalendo a uma
liberdade tardia, em que é possível resgatar o convívio com os amigos e viver
experiências que não puderam ser vividas anteriormente devido às muitas horas
empenhadas ao trabalho.
Vai ser ótimo. Vou poder passear mais, viajar, ir mais ao teatro.
(Entrevistada G).
Ótimo. (Entrevistada N).
Poder fazer minha rumba, minhas danças calientes. (Entrevistada A).
Maior convivência. (Entrevistado K).
Talvez eu saísse mais, por que hoje eu quase não saio durante a semana.
Tô cansada, quero ficar em casa, né. Ficou o dia todo no trabalho ai, de
noite, quer ficar em casa. Eu saio pouco. Aí talvez eu fosse mais ao cinema,
coisa assim. (Entrevistada L).
Também é importante. Vou buscar mais alternativas. Buscar mais meus
amigos, por que às vezes não tenho tempo. (Entrevistada C).
Hoje eu convivo menos com meus amigos do que eu deveria. Sou
solicitado, às vezes, para um encontro de amigos que acabo não indo.
(Entrevistado P).
Depende. Se você se aposenta e se aposenta da vida, aí é ruim. Então, se
mantenha na ativa, senão eu acho que socialmente a chance de ter mais
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convívio, tá mais ligado, conectado. Então, é melhor se manter na ativa, em
atividade. (Entrevistada O).
Ah. Vou ter mais tempo. Com certeza. Eu quero... Já faço trabalho
voluntário há alguns anos. Então eu vou ter mais tempo para me dedicar a
esse trabalho voluntário. (Entrevistada M).

A expectativa de desfrutar uma vida social mais intensa, para I passou pela
abordagem da condição financeira como limitadora de possibilidades.
Nenhum. Social como? Sem dinheiro não adianta. Porque se eu me
aposentar, eu só vou me aposentar se eu arranjar outro emprego.
(Entrevistado I).

4.2.3.5 Saúde
Várias respostas relacionaram a percepção da saúde após a aposentadoria
com a prática regular de atividades físicas.
A ampla difusão de informações a respeito de saúde, corpo e movimento,
resultam no aumento da consciência acerca da importância da atividade física.
Como, geralmente, a aposentadoria está associada ao envelhecimento, o exercício
traz benefícios físicos importantes nessa fase da vida, em que os declínios
fisiológicos começam a se acentuar. Tais benefícios correspondem ao aumento da
força muscular, da resistência e da flexibilidade, associados a benefícios
psicológicos e sociais, por favorecer o convívio, a troca de experiências, a elevação
da autoestima e o bem-estar.
Entre os que associam saúde com exercícios há os que já fazem algum tipo
de atividade e que pretendem intensificar a práticas, como no caso de D, E, L e M.
Me preocupa a ociosidade. Essa é a minha preocupação: de me aposentar
e não fazer mais nada. Eu acho que você tendo atividade, seja qual for,
você se sente vivo, quer viver mais e mais e mais e... Isso eu... Apesar de
eu fumar, eu faço Jiu-Jitsu e sempre fiz atividade física e, além disso, eu
acho que o trabalho ocupa a mente e a mente, sem nada nela, ferra a tua
vida toda. (Entrevistado D).
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Você vai ficando mais velho, vai ficando mais preocupado. Você sabe que
as coisas vão acontecendo, né. Eu procuro me cuidar, né cara. A saúde,
ginástica. Sempre mantendo atividade física ou alguma coisa assim para
tentar não ter problema. (Entrevistado E).
A saúde não tem muita relação com a aposentadoria em si. Tem uma coisa
engraçada. Porque eu amo a minha academia e a minha academia é aqui
no centro. Eu fico assim: ”quando me aposentar, vou ter que largar a minha
academia querida”. Eu não gosto de nenhuma outra, eu só gosto dessa. Eu
já criei um rol de amizades... É um estilo de pessoas que trabalham; que tão
ali porque sabem que aquilo é saúde. (Entrevistada L).
Ah, eu já faço muita atividade. Eu posso até melhorar essa atividade de
saúde com mais exercícios. Mais relaxado, porque a gente faz pressionado
pelo tempo. Então, eu vou ter mais calma e tranquilidade para poder fazer
esses exercícios. (Entrevistado M).

E há aquelas que ainda não praticam exercícios físicos, mas que estão
conscientes dos seus benefícios para a saúde, possuem vontade de melhorar a
condição física e enxergam na aposentadoria o tempo disponível e a possibilidade
de terem mais disposição para a inclusão desse tipo de atividade na nova rotina.
Poder fazer um esporte, uma natação ao ar livre. Tudo isso é muito
importante. A nossa vida é aqui dentro, né. Eu sou muito feliz aqui. Mas, se
pudesse essa carga horária ser menor... (Entrevistada A).
Muito importante. Poder fazer mais atividades físicas. Me cuidar mais...
Mente, corpo... (Entrevistada C).
Acho que eu vou fazer mais exercícios. Vou poder me exercitar mais. Vou
ter tempo disponível para tudo. Então, não vou ter preguiça de chegar
cansada do trabalho e “não vou a academia”; “não vou caminhar, tô
cansada”; “tá sol”. Não vou criar problemas. Ter liberdade de fazer de
manhã aquilo que eu gosto. (Entrevistada G).
Ah, muito importante. Praticar mais exercícios, né, que, atualmente, eu não
faço. Faço poucos, mas... Mais tempo. Como vou ter na aposentadoria,
mais tempo. (Entrevistada H).
Eu vou poder praticar mais exercícios, andar, caminhar. Coisas que eu
preciso fazer. (Entrevistado I).
Saúde, eu acho que vai ficar melhor, porque a gente se dedica mais a fazer
ginástica. Vai ter tempo para isso sobrando. (Entrevistada N).

Além de exercícios físicos, cuidar da saúde e se tratar também significa ter
tempo para a realização de consultas, exames etc.
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É importante, porque eu vou me cuidar mais, né, Pensar mais em mim. Ter
mais tempo para ver as coisas. (Entrevistada J).
Saúde? Mais determinação, né. Mais cuidado com a saúde. (Entrevistado
K).
Vou poder cuidar mais da minha saúde, por que essa problemática tá me...
Me... Me... Aumentando a minha psoríase, que é uma doença de fundo
nervoso que se agravou agora, nesses últimos meses, em função de toda
essa problemática do PRODERJ. (Entrevistado P).
É, saúde é bom. Porque você vai ter mais tempo de se tratar. Não vai
esquentar tanto a cabeça. Entendeu? Porque com trabalho, até para você
marcar um médico é difícil você conseguir ir, porque sempre tem alguma
coisa prá resolver e você aposentado vai ter mais tempo de... Dar uma
caminhada, andar de bicicleta, dar uma volta na praia, alguma coisa assim.
Mas eu prefiro tá trabalhando. (Entrevistado B).

4.2.3.6 Ocupação do Tempo
Embora grande parte tenha declarado a intenção de voltar a trabalhar após a
aposentadoria, quando perguntados sobre como pretendiam ocupar o tempo em um
futuro próximo, muitos demonstraram não ter planos específicos ou forneceram
respostas vagas como “ocupar o meu tempo”, “procurar o que fazer”, “arranjar o que
fazer”, “correr atrás pra se ocupar” ou “tentar ocupar meu tempo ao máximo”.
Olha, eu digo o seguinte: Eu como aposentado, eu iria ocupar meu tempo,
porque eu iria ficar em casa o dia todo sem fazer nada. Já não trabalhando
você não tem ocupação na sua cabeça. (Entrevistado B).
Procurar o que fazer. (Entrevistado D).
É uma preocupação. Essa é a preocupação em relação ao planejamento.
(Entrevistado F).
Não tem problema. Vou arranjar o que fazer. Com certeza. (Entrevistada
G).
Esse é o problema. Hoje a gente se ocupa aqui. Lá, quando tiver em casa a
gente tem que correr atrás pra se ocupar. Eu já tenho as minhas
ocupações. Eu faço ginástica, faço meu inglês e pretendo fazer outras
coisas pra preencher. (Entrevistada J).
Ah, vou tentar ocupar meu tempo ao máximo. Têm várias... É... Atividades
que pretendo exercer só depois da aposentadoria. Fazer o que me dê
prazer, sempre. (Entrevistada H).
Nesse primeiro momento, talvez viajar, fazer ginástica. (Entrevistado K).
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Uma atividade fora de casa, que saísse de casa, que eu me vestisse, que
gostasse de me arrumar, senão, fica eternamente de camisola, né. E viajar,
se a situação me permitir, por que eu gosto de viajar bastante. (Entrevistada
O).

Os que demonstraram ter um planejamento mencionaram a continuidade de
atividades que já vêm praticando, como trabalho social e dedicação aos estudos.
Meu tempo já está todo esquematizado. Como eu te falei antes o que eu
vou fazer. Eu sou uma pessoa que, assim, eu gosto muito de ajudar o
próximo e pra mim isso vai ser fundamental. Eu vou voltar a fazer o que eu
já fiz. Eu já tenho um planejamento e, com certeza, não vou passar pela
mesma aflição que a minha mãe. (Entrevistada A).
Ah! Isso é muito importante. Eu acho que quando você vai se aposentar,
você deve ter uma noção do que você vai fazer depois desse período. Se
acabou a sua fase laborativa no seu trabalho, você tem que fazer alguma
coisa. Então, eu quero estudar, continuar estudando; quero fazer música,
que eu gosto de música, tenho o meu trabalho social também. Então, eu
acho que o meu tempo vai ser ocupado. (Entrevistado M).
Não vejo muito problema porque eu tenho uma série de atividades culturais,
coisas que eu estudo e vou querer estudar, que eu acho que vou poder
preencher meu tempo com essas atividades bastante, independente até de
vir trabalhar. (Entrevistado P).

A manifestação do desejo de continuar trabalhando também aparece
combinada com estudar, iniciar trabalhos voluntários, intensificar a prática de
atividades físicas e lazer, sinalizando para o fato de, que para alguns, continuar
trabalhando não seria somente determinado pela questão financeira, mas uma forma
de ocupar o tempo. N deixa isso claro ao afirmar que não considera as atividades
culturais como suficientes para suprir sua necessidade de ocupação intelectual.
Tem que continuar trabalhando. Não tem jeito. Não dá pra gente achar que
vai aposentar e vai para a praia todo o dia, que não vai. E vai ao cinema
todo o dia, que não vai. Que vai encontrar todos os amigos todos os dias,
que não vai. Tem que ter uma ocupação e essa ocupação tem que ser
intelectual, não pode ser uma ocupação somente lúdica, não pode ser. Ela
tem que ser intelectual. (Entrevistada N).
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4.2.3.7 Planos para o Futuro
Nesse ponto, há a necessidade de distinguir os termos “planos” e
“planejamento”. A diferença é sutil, porém é defendida, principalmente no âmbito da
administração. O plano se aproxima do sonho, ou seja, do desejo de se obter ou
alcançar algo tangível ou intangível, material ou simbólico, identificando-se com um
estágio em que não se dispõe ou não se estabeleceu métodos para atingir os
objetivos almejados.
O planejamento são os planos sucedidos por ações concretas, ou seja, é o
processo de estabelecer objetivos e de determinar o que fazer para alcançá-los,
obtendo respostas para as seguintes perguntas: o quê?, por quê?, como?, quando?,
quanto? e com que recursos?
Dessa forma, o plano ou sonho pode ser o ponto de partida para o
planejamento, embora, somente com sonhos não se chegue a lugar algum.
Ao serem indagados especificamente sobre os planos para o futuro, o padrão
detectado em questões anteriores se confirmou. Parte dos entrevistados reiterou a
ideia de continuar trabalhando, não só pela questão financeira, mas também como
uma forma de ocupar o tempo.
Continuar trabalhando. Ter minha vidinha como eu sempre tive; meu social.
Sem nada de exageros, né. Sem pompas. O normal mesmo. O que dê pra
você ser uma pessoa e dê para levar a sua vida. (Entrevistado B).
Trabalhar. Continuar trabalhando e tentar viver me ocupando de uma certa
maneira com o trabalho... (Entrevistada C).
Arranjar outro emprego. (Entrevistado I).
É... Meus planos para o futuro... Me aposentando, tendo uma outra
atividade, que me renda alguma coisa, também, viajar mais. Pegar outra
atividade que me dê renda, justamente para propiciar eu poder viajar.
(Entrevistada O).
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A dedicação aos familiares, como filhos, irmãos e sobrinhos, o trabalho
voluntário e as viagens voltam a figurar como planos para o futuro.
Olha, coisas maravilhosas. Ficar mais tempo com o meu filho. Mais perto
dele. Apesar de ele estar entrando na adolescência. Prestar meu trabalho
voluntário na casa de Maria de Magdala, que as crianças tão lá me
esperando, e, se possível, arrumar um trabalho de meio período que eu
gostaria. (Entrevistada A).
Meus planos para o futuro: Viajar bastante. Continuar estudando coisa de
trabalho mesmo e coisas não de trabalho, ver mais meus sobrinhos, meus
irmãos. Coisas naturais. (Entrevistada N).
Viver. Viajar mais, por que eu acho que viajei muito, mas acho que poderia
ter viajado mais, mas por falta de tempo não podia viajar. (Entrevistado D).
Meus planos? Ler mais. Estudar mais. Viajar mais e trabalhar menos.
(Entrevistado P).

Estudar figurou tanto como uma opção de lazer, de convívio social ou
estímulo às faculdades mentais, sem implicar pressões ou cobranças, como a
possibilidade de requalificação profissional, visando ao retorno ao mercado de
trabalho exercendo-se outra atividade.
Meus planos para o futuro: fazer cursos que não me cobrem muito. Que eu
não tenha obrigatoriedade de fazer teste, de fazer provas... Só para o meu
lazer. Por exemplo: Pretendo fazer um cursinho de inglês para eu poder
viajar. Uma coisa simples e rápida; pretendo entrar numa academia para
fazer minha musculação, por que eu tô parada; pretendo fazer alguma coisa
em relação a cursinhos, cursinhos livres, cursinhos que a Estácio de Sá
oferece sempre de manhã, que é o melhor horário. Não pretendo ficar
parada, inativa. Não sou mulher de ficar doméstica, ficar só na cozinha e
fazendo receita para engordar. Ficar no sofá vendo... Só lazer. Só lazer. Prá
poder me movimentar né. (Entrevistada G).
Olha, é uma pergunta difícil. Já falei várias coisas. O futuro é aquilo:
Continuar a estudar. Fazer meus exercícios. Aumentando o meu
conhecimento, o meu convívio social. Enfim... (Entrevistada J).
Eu pretendo depois que me aposentar tentar estudar alguma coisa. Ficar
com esse tempo livre que aí eu vou no horário do trabalho estudar. No
horário do trabalho eu vou estudar, para depois procurar no mercado de
trabalho... Eu tenho vontade de estudar educação física, por exemplo. Ser
professor de educação física para trabalhar de bermuda e tênis.
(Entrevistado E).
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Especular sobre não pensar em planos como a melhor alternativa, assumir
não tê-los ou expressá-los de forma inespecífica são indicadores da falta de
preparação para uma fase que, via de regra, traz muitas mudanças, causando
impactos significativos na vida do indivíduo.
Ah, não seria melhor eu me aposentar primeiro? Por enquanto eu não tenho
planos. Meus planos são: procurar fazer mais atividades; fazer alguma coisa
útil, de repente um trabalho voluntário, pretendo fazer isso. Nada que me
traga o compromisso de antes. Daquela rotina que eu tinha antes.
(Entrevistada H).
Não pensei ainda não. (Entrevistado F).
Meus planos para o futuro? Não existem. Eu não tenho um plano, assim,
predeterminado, já elaborado. Eu quero chegar para ver o que acontece.
(Entrevistado K).
Olha, sinceramente, eu não tenho. A única coisa que eu penso é que a
minha filha vai morar nos Estados Unidos, O meu filho se tiver filhos e
quiser... Mas é diferente, né, geralmente fica com a mão da mulher. Se meu
filho quiser, eu fico. Se ele não quiser, eu também não vou ficar... Minha
meta agora é ir muito aos Estados Unidos para ver a minha filha, por que eu
vou morrer de saudades. Então, a gente tem férias aqui, tem licença prêmio,
então, eu vou ver se tiro durante duas vezes por ano para ir lá. Então, vou
continuar fazendo isso, vou duas vezes por ano aos Estados Unidos para...
É só ter o dinheiro. Por isso que é só duas vezes. (Entrevistada L).

4.2.3.8 O que é Fundamental na Pré-aposentadoria?
Cada vez mais pesquisas têm apontado a importância do planejamento para
a chegada da aposentadoria. Essa preparação é importante porque, diferentemente
do que acontecia no passado, em função do aumento da expectativa de vida, o
aposentado tem, hoje em dia, de modo geral, muitos anos de vida para serem
desfrutados.
Antes das entrevistas, por conta da própria imersão no tema, esperava-se que
a questão do planejamento fosse frequente nas respostas dos entrevistados,
emergindo naturalmente de seus discursos. No entanto, como já foi insinuado em
páginas anteriores, isso não se confirmou.
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A palavra “planejamento” só apareceu espontaneamente nas respostas dos
entrevistados A e N, como pode ser visto a seguir.
[...] se colocar já nessa expectativa. Se ela não tiver nada já planejado, acho
que vai ser muito ruim essa aposentadoria. (Entrevistada A).
Bom... Fundamental é ter alguma coisa planejada para fazer depois. Se ela
não tem nada planejado, não sai. (Entrevistada N).

Os entrevistados G e M utilizaram as expressões “se preparar para tal” e
“saber o que vai fazer”, que podem, de uma forma mais restrita, indicar a
preocupação com o planejamento.
Fundamental é se preparar para tal. A cabeça deve estar boa e pensar
“ainda não estou velha, não estou inativa, tenho muito para dar”.
(Entrevistada G).
Saber o que vai fazer após a publicação do ato. (Entrevistado M).

Neste ponto da pesquisa, tentativas de obter respostas através do
oferecimento da alternativa “planejamento” como ponto fundamental na préaposentadoria resultaram em respostas induzidas, como no caso de O e J, que
frente à insistência concordaram. Curioso é o fato de J concordar, mas reforçar que
isso, na prática, não acontece.
Fundamental é ter alguma coisa em mente para ocupar aquele tempo que
ela passava no emprego. Alguma coisa que dê prazer. De preferência,
prazer e uma remuneração, não sei, dependendo... Sim. Sim. Não é só
chegou o tempo. (Entrevistada O).
Sim, o planejamento seria ótimo, mas as pessoas quando se aposentam
não estão pensando nisso. Elas estão pensando: “Que bom! Não vou ter
mais ter aquela obrigação de acordar cedo e ter compromisso de horário”.
Vai curtir o primeiro mês. Mais depois vai cansar. Pode ser que seja tarde,
mas a pessoa quer curtir a liberdade que ela não tem agora. Você tem anos
trabalhando. Planejar? Tá. Você até planeja. Mas, imediato, eu acho que
não. Ou pode não estar planejando nada, também. Eu vou me aposentar.
Quando eu tiver em casa, eu vou ver o que eu vou fazer. Entendeu? A
pessoa pode estar assim. Eu quero me aposentar. Vou me aposentar.
Depois eu vejo como é que fica. Entendeu? (Entrevistada J).
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Observa-se que J descreve a euforia inicial da aposentadoria, tratada por
Atchley (1983), fase em que o indivíduo está em “lua de mel”, experimentando forte
sensação de liberdade e disposição para fazer o que desejava e não podia por conta
do trabalho.
A insistência também produziu incoerências, como no caso de H, que em
resposta anterior questionou a importância de fazer planos antes de se aposentar e
que, diante da insistência do pesquisador acerca do planejamento como aspecto
fundamental, exprimiu opinião oposta.
Primeiro, ir já se programando para o futuro. “Poxa, vou me aposentar”. O
que você pretende fazer? O que você...? Qual o tempo que você tem para
determinadas atividades? Se autoprogramar. Fazer um planejamento.
(Entrevistada H).

A consciência, a aceitação da condição, ter uma ocupação, receber apoio e
reconhecimento da Instituição e possuir estabilidade financeira também foram
atitudes e condições arroladas como fundamentais na pré-aposentadoria.
Em relação à consciência, C, I, J e K alertam para necessidade de se ter
alguma atividade e sobre as mudanças a que o aposentado está sujeito.
Ah, ela [a pessoa] tá consciente de que é bom ter alguma atividade. Seja lá
qual for? (Entrevistada C).
Ter consciência se vai conseguir ficar sem fazer nada. Eu não vou
conseguir. Eu tenho que arranjar outra coisa. Além de cabeça,
financeiramente. (Entrevistado I).
Ela [a pessoa] estar consciente da atitude que está tomando. Se aposentar
consciente, por que a vida vai mudar. Essa rotina que eu tenho hoje, não
vou ter amanhã. (Entrevistada J).
Saber o que ela [a pessoa] quer. (Entrevistado K).

A preocupação em relação a ter uma ocupação e o perigo da ociosidade é a
ideia central do pensamento de F e L.
149

Eu acho que o fundamental é ter algum nível de ocupação. Estar prevenido
prá... (Entrevistado F).
Ah, ela ter ocupação. Se ela ficar à toa em casa é a morte, né. (Entrevistada
L).

A necessidade de aceitar a condição de aposentado pode ser entendida como
a preparação psicológica necessária para enfrentar todas as mudanças para as
quais o futuro acena.
Aceitar a situação. [...] Acho que ela tem que, primeiro, fazer a cabeça dela
mesmo para esse momento. (Entrevistado D).

Para P o fator fundamental na fase de pré-aposentadoria diz respeito à
orientação por parte da empresa.
Eu acho que o fundamental é o apoio, o reconhecimento da instituição da
sua participação. Orientação quanto à melhor maneira de se aposentar, as
opções. (Entrevistado P).

O entrevistado E destaca a questão da estabilidade financeira, que parece
assumir grande importância pessoal, visto que é recorrente em suas respostas.
Pô, cara. Fundamental é ter uma base financeira. Acho que nessa parte de
aposentadoria, se você não tiver uma base financeira... Se não tiver a sua
casinha comprada. Ter que comprar uma casa com 50, 60 anos, eu acho
problemático de se dispor de uma grande parte do dinheiro pagando
residência... Acho que essa parte financeira é uma das partes mais
importantes. (Entrevistado E).

Apesar da insistência em relação ao tema “planos e planejamento”, B deixou
explícito não estar sensível à questão, por não conseguir se imaginar na situação de
aposentado.
Hoje, hoje, eu não tenho nenhum planejamento. Tá. Eu não me vi ainda
batendo na porta, ainda. Pode ser que daqui a pouco tempo eu possa ter
um planejamento. Planejamento? Eu me aposentando, vou para a casa,
mas depois eu posso voltar para ver os colegas e sei lá, sei lá, não sei.
(Entrevistado B).
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4.2.3.9 Mudança de Rotina
Houve unanimidade na percepção de que ocorrerá uma mudança na rotina
após a aposentadoria. As mudanças percebidas na rotina coincidem com algumas
vantagens já descritas. São elas: tempo livre, que antes era preenchido com o
trabalho; ausência de compromisso; flexibilidade de horário para acordar;
possibilidade de usufruir de prazeres, como ir à praia ou ao shopping quando quiser;
possibilidade de aprender coisas novas e dedicar-se a atividades culturais, sociais e
esportivas.
O aumento da participação feminina no mercado de trabalho, assim como o
envolvimento de homens com o trabalho doméstico, são alguns dos fatores que
alteraram a percepção das pessoas sobre a vida doméstica e a obrigação sobre seus
afazeres. Ou seja, há uma tendência para que, em lares em que as companheiras têm
emprego em tempo integral, as tarefas domésticas sejam compartilhadas entre o casal
ou outros membros da família. Essa mudança ocorrida ao longo de décadas faz com
que algumas mulheres não se imaginem assumindo o papel de donas de casa, ou de
segunda mãe para seus netos. Sendo assim, a típica imagem da vovó fazendo crochê
em uma cadeira de balanço é enfaticamente afastada.
Ser dona de casa é uma coisa para mim que é além da imaginação. Que só
mesmo quando a gente tá mais velha, que já não tem tanto pique, né.
(Entrevistada L).
Não pretendo ficar em casa criando netos. Mas ajudarei, como a minha mãe
me ajudou a criar meus filhos. Mas, assim, não me vejo ali, de castigo que
nem a minha mãe fez. [...] Não me imagino ficando assim, exclusiva. [...] Eu
não me imagino fazendo isso. Eu não me imagino fazendo isso, Ajudando,
sim. Pode fazer isso? Faço. Pode levar? Levo. Mas não me imagino ficar
exclusiva como ela ficou. (Entrevistada O).
Eu não me vejo sentada, vendo televisão em casa, fazendo crochê. Isso
não me vejo. (Entrevistada N).
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4.2.3.10 Expectativa
Ao serem questionados sobre suas expectativas em relação ao momento da
aposentadoria, basicamente dois foram os estados emocionais evocados: o de
tranquilidade diante do fato e o de desconforto.
Concentrados em torno da sensação de tranquilidade estão A, D, N, H, E, P,
G e O. Tal sensação abarca expressões ou palavras como “experiência boa”,
“experiência agradável”, “fase boa”, “fase agradável”, “confortante” e “gratificante”.
Observa-se que tais entrevistados pertencem a diferentes cargos e gêneros.

Vai ser uma experiência boa. Não vou dizer que vai ser maravilhosa porque
eu vou sentir falta. Mas vai ser uma experiência boa. (Entrevistada A).
Tranquilo. Tranquilo. (Entrevistado D).
Vai ser tranquilo. Eu acho. (Entrevistada N).
Ah, eu vou me assustar um pouco. Eu não acredito que logo assim... Acho
que durante um mês eu ainda vou achar que estou, assim, de férias, né.
Que vou estar de licença-prêmio. Depois, pode ser que eu acorde e diga
assim: realmente eu estou aposentada. Ah, sim, vai ser sim. Vai ser uma
experiência agradável. (Entrevistada H).
Uma fase boa. Uma fase agradável. Espero que seja uma fase boa.
(Entrevistado E).
Acho que vai ser confortante. Digamos... Vai ser um... Não sei a palavra
certa... Confortante... Gratificante por ter atingido uma meta que tenho
dificuldade de atingir, devido aos problemas da empresa. Ter a sensação de
que me dediquei, cumpri e fiz a minha parte dentro da empresa, da
instituição. (Entrevistado P).
Como imagino? Como eu estou me preparando para isso, eu acho que não
vai ter problema. (Entrevistada G).
Ah, vai ser uma coisa bem consciente. Eu achar que é o momento. Espero
que não seja por necessidade, mas por opção. Eu imagino que seja uma
coisa que não vai me dar dúvida: esse é o momento. É isso que eu penso.
(Entrevistada O).

No polo oposto concentram-se estados emocionais ligados à sensação de
desconforto, expressos por termos como “deve ser horrível”, “deve ser meio
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esquisito”, “meio estranho” e “deve incomodar”, “ansiedade”, presentes nos
depoimentos de B, C e M.
Olha, no começo vai ser até agradável, mas depois... Quando você
começa... No começo tudo é bom, mas quando você começa... Eu calculo
assim, quando começa a cair naquela rotina, naquele marasmo, naquele...,
Pô rapaz... Deve ser horrível, cara. Você olhar assim: pô essa hora eu podia
tá com a galera, lá trabalhando. “Vê isso, vê aquilo. Eu não sei fazer isso.
Vem cá que eu te ensino”. Aí você... (Entrevistado B).
Deve ser meio esquisito, né. Meio estranho. Só de eu fazer essa entrevista
eu já estou meio assim. Tô ficando meio incomodada. Imagino que... Não
sei. Para a maioria deve incomodar. Pra mim, acho que vai incomodar. Eu
tenho que tá preparada. (Entrevistada C).
Ansiedade. (Entrevistado M).

Para F e K, a aposentadoria representa uma incógnita.
É uma incógnita, cara. Na verdade, prá mim, é uma incógnita. Não dá para
apostar as fichas aí não, por que o emocional é muito perigoso, né.
(Entrevistado F).
Não sei. Será uma surpresa. (Entrevistado K).

4.2.3.11 Velhice
Para fins didáticos, atualmente, a literatura classifica, as pessoas acima de 65
anos como idosos. A idade pode ser abordada sob o ponto de vista biológico,
psicológico ou sociológico, à medida que é enfocada em diferentes proporções das
várias capacidades dos indivíduos.
Grande parte das definições fornecidas pelos entrevistados foi em termos
psicológicos, em que se recorreu a parâmetros como perspectiva, preconceito, falta
de paciência, falta de disposição. Cumpre observar que todas essas características
podem estar presentes no cotidiano de muitas outras pessoas que não alcançaram a
terceira idade.
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A falta de perspectivas e a impregnação por preconceitos foram fatores bem
cotados para caracterizar atitudes identificadas à longevidade ou velhice.
Olha uma pessoa velha é aquela que não tem mais perspectiva; aquela
pessoa que é velha, mas não é velha de idade; é aquela que carrega todos
aqueles preconceitos e que, no fundo, no fundo, pode ser até bem jovem.
Precisa só despertar alguma coisa aí. (Entrevistada A).
Uma pessoa com muitos preconceitos. Uma pessoa infeliz e que... Uma
pessoa com muitos preconceitos, infeliz e que não tenha um planejamento,
seja lá qual for. (Entrevistada C).
A pessoa velha é quando, independente da idade, não tem esperança na
vida, perspectivas. Aí eu acho uma pessoa velha. (Entrevistado F).
Velha? Você pode ter um jovem que é velho. Aquele que não pensa no
futuro; não vê perspectiva na vida; não tem vontade de fazer alguma coisa
pelo outro ou de fazer alguma coisa para ele mesmo em primeiro lugar,
independente da idade. (Entrevistado M).
Velha? Que não tem perspectiva de vida. (Entrevistada N).

Nos depoimentos a seguir observa-se que a falta de paciência associada a
uma atitude ranzinza também é uma representação marcante do que seja um velho.
Chato. Ranzinza. Sem paciência. Sei lá. Com manias, com tiques: É isso, é
aquilo, é não sei o quê. Eu não quero assim, eu quero assado. Assim.
(Entrevistado B).
Ah, é uma pessoa ranzinza. É uma pessoa mal humorada. Uma pessoa que
não quer sair de casa, só quer ficar sentado no sofá vendo televisão.
(Entrevistada G).
Ah, aquela que desistiu de viver. É uma pessoa que não tem senso de
humor. Não necessariamente cronologicamente velha. Eu não suporto,
assim. Eu não consigo conviver. Eu não suporto. Eu posso ser obrigada,
mas é difícil para mim conviver com pessoas que não tenham senso de
humor. Aqueles velhos. Jovens velhos. Então, você pode ter 90, 100 anos,
mas se souber levar a vida com humor... (Entrevistada O).
Acho que velhice tem muito a ver com atitude, com comportamento e até
com linguagem. Quando a pessoa se torna velha ela fica chata, ela... Como
a minha avó dizia: em cadeira de balanço, vendo novela. Aí, realmente, não
tem jeito. (Entrevistado D).
Que tudo tá ruim, né. Se chove, tá ruim. Se faz calor, tá ruim, Tudo tá ruim.
(Entrevistada L).
A velhice é uma segunda infância, e a criança tende, por natureza, a ser
muito egoísta. As pessoas mais velhas ficam muito impacientes. Parece que
o tempo, elas têm a impressão que o tempo está se acabando e não tem
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mais paciência para nada. A impaciência é uma característica da velhice.
(Entrevistado P).

A falta de disposição para fazer ou aprender coisas também é apontada como
indicador de velhice.
Ah, aquela pessoa que morreu para o mundo, que pensa em se aposentar
para ficar dentro de casa, sem fazer nada. Não é a minha praia.
(Entrevistado I).
Pessoa velha? Ah, é aquela pessoa que não tem disposição para nada. É
uma pessoa que não quer aprender. Que não quer conviver com mais nada.
Quer se fechar para o mundo, eu acho. Como existem pessoas novas que
são velhas e tem velhos que são jovens. (Entrevistada J).
Velho é o cara que não quer fazer. Não se propõe a fazer mais nada... A se
estagnar, a ficar parado, sem, ao menos, passar a experiência de vida para
outras pessoas. Não ter nenhuma atividade intelectual, que movimente a
cabeça e que continue... É... A pessoa velha é a pessoa enclausurada em
seu mundo pessoal. (Entrevistado P).

E e H abordam outra dimensão de caracterização da velhice, em que as
limitações físicas determinam a entrada nessa fase da vida.
Velha é o que não dá para fazer mais nada. Nem pensar, nem fazer uma
comida, nem lavar uma louça. (Entrevistado E).
Nossa, quando você está em cima de uma cama. Eu acredito nisso. Eu
acho que a idade não quer dizer que você seja velha. (Entrevistada H).

Vale ressaltar que nenhum dos entrevistados associou velhice à idade
cronológica. Pelo contrário. H, J e A fizeram a dissociação entre esses dois fatores.

4.2.4 Longevidade
Esta parte da entrevista buscou captar informações sobre formação, cargo
ocupado, tempo de ocupação do cargo e tempo de serviço no PRODERJ, relações
entre cargo e função, atividade profissional anterior ao PRODERJ, idade e moradia,
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de forma a caracterizá-los. Procurou-se, também conhecer a percepção dos
entrevistados, acerca da longevidade.
Viver por si só não representa uma vantagem. Perguntados se desejam viver
muito, o que os entrevistados julgaram mais importante é a saúde. Como disse C
“Não adiante você viver muitos anos e ser uma pessoa doente”.
Gostaria de viver muito, muito, para ver meus netos, meu filho casando,
mas saudável, que é o mais importante. (Entrevistada A).
Sim, de viver muito, gostaria. Com saúde. (Entrevistado B).
Com saúde. Muito e com saúde. (Entrevistado D).
Desde que fosse saudável. (Entrevistado F).
Muito, com saúde. Saudável. (Entrevistada G).
Eu gostaria de viver muito e num lugar calmo com o que fosse do bom e do
melhor, em relação à saúde. Assim. Fora da poluição, dessa confusão.
(Entrevistada J).

Os entrevistados destacam como condições importantes, mediante as quais
valeria a pena viver muitos anos, além da saúde, a tranquilidade, a alegria, a
independência, a produtividade e o suporte financeiro.
Tranquila. Feliz. Saudável. Ter uma vida tranquila, conseguindo fazer as
coisas ainda. Trabalhando ou não trabalhando, mas ainda produtivo. Ah,
muito, mas com saúde, com muita saúde e que fosse independente. Isso é
fundamental. Não adiante você viver muitos anos e ser uma pessoa doente.
(Entrevistada C).
Bem e com alegria e saúde. (Entrevistada N).
Fazendo alguma coisa dentro de casa; conseguindo fazer compras. Se
manter, né. Se manter sem precisar muitas das pessoas. (Entrevistado E).
Ah, gostaria de viver muito se eu vivesse, assim, saudável. Útil. Sempre útil.
Ter algo para fazer, né. Eu queria viver muitos anos, assim. Igual a minha
mãe. Né. A minha mãe tem 80 anos e é muito útil, muito ágil, muito... Tá
sempre fazendo alguma coisa. (Entrevistada H).
Pois é. Complicado. Olha só: minha vó vai fazer mês que vem 104 anos.
Daqui a um mês que vem 104 anos. Só que com 100 anos ela quebrou a
perna e aí ela não anda mais. Então, eu quero viver o máximo possível,
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mas bem. Ela é saudável, só que ela não anda e aí, para mim, isso perde a
graça. (Entrevistada L).
Com lucidez. (Entrevistado I).
Bom, prá viver muito você tem que ter saúde, tem que ter um suporte
financeiro e daí imaginar o que vai fazer com isso, com essas duas coisas.
Pois é. Se eu tiver essas duas perspectivas: de saúde e de... Gostaria de
viver muito. (Entrevistado K).
Viver muito é relativo, né? A gente não sabe o que tá reservado para gente.
Viver o suficiente para realizar alguma coisa boa. Gostaria. Com saúde.
Com conhecimento. Isso. (Entrevistado M).
Gostaria de viver enquanto tivesse saúde para poder continuar viajando,
continuar proativa, assim, sendo útil, 100, 80, 70. Eu gostaria de não dar
trabalho para as pessoas e não fazê-las sofrer, assim, por causa de mim.
Claro, eu entendo que vou envelhecer, minha saúde vai envelhecer e por
conta da idade, como todo o mundo tem, mas que eu conseguisse não ter
um sofrimento grande e nem proporcionar isso para as pessoas que cuidam
de mim, porque eu sei que é difícil. (Entrevistado O).
Muito. Sempre podendo ter uma atividade física e intelectual e viver muito
para ver os netos bastante, por que eu me casei muito tarde, fui pai muito
tarde, fui pai aos 40 anos e se meu filho resolver também demorar tanto prá
ser pai, vai ser difícil eu curtir neto muito tempo. (Entrevistado P).
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS

5.1 CONCLUSÕES
O objetivo principal desta pesquisa foi o de identificar as percepções dos
funcionários do PRODERJ no momento da chegada de suas aposentadorias.
Através do questionário aplicado preliminarmente ao grupo dos 16
participantes, foram identificados 10 itens considerados como as principais
percepções elencadas como ganhos ou vantagens por estes funcionários, no
momento da aposentadoria. Tais percepções foram classificadas como sendo “muito
importantes” e “importantes” pelo grupo entrevistado. De acordo com a classificação
de França (2008), as principais percepções de ganhos foram:
1) Ter mais tempo para viajar por lazer (Lazer e aspectos culturais);
2) Ter mais tempo para praticar esportes (Lazer e aspectos culturais);
3) Ter mais tempo para o parceiro (a) (Mais tempo para relacionamentos);
4) Ter mais tempo para atividades culturais (Lazer e aspectos culturais);
5) Ter mais tempo para os netos (as) (Mais tempo para relacionamentos);
6) Poder trabalhar como voluntário (Novo começo);
7) Ter

mais

tempo

para

os

amigos

(as)

(Mais

tempo

para

relacionamentos);
8) Ter mais tempo para os filhos (as) (Mais tempo para relacionamentos);
9) Não ter que trabalhar sob pressão (Liberdade do trabalho);
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10)Ter a sensação de total liberdade (Liberdade do trabalho).
Embora o aspecto “lazer e cultura” figure na primeira e na segunda posição,
observa-se que das dez principais percepções de ganhos, a maior parte (4) estão
relacionadas à maior disponibilidade para os relacionamentos.
Quanto aos principais itens considerados como percepções de perdas ou
desvantagens no momento da aposentadoria, para o mesmo grupo de entrevistados,
apenas um único item se destacou com grau entre “muito importante” e “importante",
além de ser considerado como o gerador de grande expectativa. Este único item
refere-se ao aspecto abaixo:
1) Relacionamentos na empresa:
Perder o relacionamento com os colegas.
De um modo geral, estes resultados confirmam a suposição inicial acerca da
importância atribuída a maior disponibilidade de tempo para relacionamentos, sob o
ponto de vista de ganhos com a aposentadoria, e do afastamento dos colegas de
trabalho, sob a ótica da perda. Isto indica a tendência de maior valorização dos
aspectos extrínsecos ao trabalho, ou seja, os entrevistados demonstraram mais
sensibilidade à perda ligada aos relacionamentos do que às relacionadas
diretamente com o trabalho, sejam elas emocionais ou tangíveis.
Através de entrevista semiestruturada, onde foram abordados quatro temas
envolvendo assuntos administrativos, pessoais, profissionais e de longevidade. Este
último tema permitiu enriquecer o levantamento com informações subjetivas, isto é,
com o olhar do individuo sobre o aspecto de futuro: se ele é só; como vive; se gosta
de onde vive; onde gostaria de viver e como gostaria de viver. Enfim, foram incluídos
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aspectos subjetivos que possibilitaram identificar seu nível de satisfação consigo
próprio, com o PRODERJ no presente, seus desejos e sonhos para o futuro; como
ele percebe a velhice e a longevidade e suas expectativas em relação à atuação da
Autarquia no seu processo de aposentadoria.
A análise de conteúdo das entrevistas propiciou concluir que, de modo geral,
os servidores entrevistados estão conscientes das mudanças que ocorrerão em
suas vidas, possuem esboços de projetos já delineados para esta fase e não
associam o momento de aposentadoria à velhice. Todos se consideram aptos a
continuarem ativos e pretendem desfrutar seu período de aposentaria de uma
maneira produtiva, seja através de outro trabalho; seja de práticas esportivas e
cuidados com a mente; seja através de estudos de temas que lhes agradem e
tenham interesse, desempenhando atividades que realmente lhes proporcionem
prazer e satisfação.
Apesar disso, percebeu-se a existência de uma carência de informações para
a tomada de decisão acerca do tipo ideal de aposentadoria que os favoreça, como
também de apoio para se prepararem melhor para esse importante momento de
mudança em suas vidas, que desencadeia diversas expectativas de caráter
individual e coletivo. Além disso, constatou-se uma frustração em parte do grupo dos
servidores entrevistados quanto ao reconhecimento de seu trabalho, nesta fase de
desligamento, tendo em vista que não há uma despedida oficial por iniciativa da
administração.
A partir daí, o que se pode inferir é que tais expectativas devem ser colocadas
como temas no PPA, através da elaboração de um projeto que seja capaz de
disponibilizar palestras e seminários, realizados por especialistas, onde seja incluída
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a participação de funcionários já aposentados com seus depoimentos sobre a
transição; a participação de funcionários em situação de pré-aposentadoria e dos
demais funcionários que tenham interesse nos assuntos.
Com base na ordem de importância das percepções identificadas através dos
questionários aplicados e da análise das entrevistas, os seguintes tópicos são
sugeridos para um PPA exclusivo para o PRODERJ:
1) Disponibilização de informações generalizadas sobre o processo de
aposentadoria, incluindo a concessão dos direitos do funcionário, além
de esclarecimentos sobre os diversos tipos de aposentadorias
existentes, para que o funcionário possa entendê-los e enquadrar-se,
com tranquilidade e segurança, ao fazer a sua opção;
2) Preparação de substitutos para os cargos através da aprendizagem e
participação na realização dos serviços de suas áreas específicas,
além da participação na continuidade dos projetos, apesar do número
escasso de funcionários para que tal fato possa acontecer.
A continuidade dos serviços deve ser garantida, pois este fato foi
evidenciado como um motivo que preocupa os funcionários, além de
provocar o desencadeamento de sentimentos desagradáveis quando
estes pensam sobre essa situação;
3) Realização de palestras informativas acompanhadas de reflexões e
análise crítica que abordem como temas principais as percepções
consideradas como ganhos ou vantagens e perdas ou desvantagens
que foram identificadas na pesquisa, como os itens listados a seguir:
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turismo – viagens, passeios e visitas culturais e recreativas;
esporte e lazer – a importância da prática de atividades físicas, a
preparação do corpo e da mente; os cuidados com o organismo;
as transformações biológicas; o sedentarismo; a chegada da
velhice e qualidade de vida;
família e aposentadoria – o resgate do significado de família, a
sua importância e sua valorização;
mercado

de

trabalho

e

libertação

deste

através

da

aposentadoria – o trabalho voluntário; novas oportunidades;
antigos sonhos e novos interesses;
relacionamentos sociais – tendências e aspetos socioculturais
na aposentadoria;
liberdade e tempo livre – organização e planejamento do tempo;
saúde e manutenção – a medicina preventiva; o combate ao
estresse; a importância de bons hábitos alimentares; uma dieta
balanceada e sua importância; a importância da realização de
exames médicos e laboratoriais regularmente;
construir a sua própria vida – a importância do “sem pressão e
sem pressa!”.
4) Em relação ao aspecto do sentido do trabalho e sua centralidade na
vida das pessoas, a sugestão é a de que sejam providenciadas
palestras que procurem abordar temas sobre a importância do tempo
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de participação do servidor e apresentação de novas possibilidades
para a ocupação do tempo livre.

5.2 SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS
Tendo em vista a importância atribuída ao assunto, considera-se interessante
que trabalhos futuros possam investigar, exclusivamente com servidores que
ocupam cargos comissionados (Diretores, Gerentes, Assessores etc.), como estes
percebem o momento de suas aposentadorias, em função, principalmente, da perda
de status relacionado ao cargo ocupado.

.
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APÊNDICES
APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
MADE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSO
MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL
TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO E ESCLARECIDO

Declaro que desejo participar da pesquisa intitulada “As percepções dos
servidores do PRODERJ sobre o momento da aproximação de sua aposentadoria”.
Este estudo tem por objetivo geral: “identificar as percepções dos servidores
do PRODERJ em relação à aproximação do momento de aposentar-se, isto é, como
eles percebem este momento de mudança em suas vidas”.
Colocando-me na condição de entrevistado pelo mestrando Claudio Luiz Silva
de Carvalho (autor da pesquisa), orientado pela Profª Dra. Isabel de Sá Affonso da
Costa, declaro estar ciente de que as informações prestadas serão gravadas,
transcritas e utilizadas total ou parcialmente em prol do estudo acima citado. Os
dados serão utilizados, entretanto, minha identidade será mantida em sigilo. Em
qualquer momento, poderei desistir ou solicitar esclarecimentos acerca desta
pesquisa e quanto ao uso da minha entrevista através dos telefones 2333-0199 ou
2333-0194, que são os ramais da sala onde está alocado o mestrando Claudio Luiz
Silva de Carvalho.
Estando ciente:
___________________________________________________
Entrevistado (a)

___________________________________________________
Claudio Luiz Silva de Carvalho - Pesquisador/Mestrando

___________________________________________________
Dra. Isabel de Sá Affonso da Costa - Orientadora Responsável

Rio de Janeiro, ___ de ___________ de ______.
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
MADE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSO
MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

A fim de identificar as percepções de ganhos e perdas dos Servidores do PRODERJ
relacionadas ao momento de pré-aposentadoria foram selecionadas as questões
abaixo. A cada item proposto o respondente deverá responder em função da
importância atribuída, de acordo com o quadro a seguir:
1 – Muito importante
2 – Importante
3 – Pouca importância
4 – Nenhuma importância

Aproveitando o momento, agradeço a sua colaboração e interesse em participar
desta pesquisa.
PERCEPÇÃO DE GANHOS OU VANTAGENS

1) Total liberdade
2) Não ter compromisso com o horário
3) Não ter mais que trabalhar sob pressão
4) Não ser responsável por determinada tarefa ou trabalho
5) Ter mais tempo para o parceiro (a)
6) Ter mais tempo para os filhos (as)
7) Ter mais tempo para os netos (as)
8) Ter mais tempo para os amigos (as)
173

9) Ter mais tempo para os pais
10) Ter mais tempo para os parentes
11) Poder trabalhar como voluntário (a)
12) Poder trabalhar em um emprego diferente do atual
13) Ter tempo para estudar
14) Ter tempo para participar de questões políticas
15) Ter tempo para participar de questões condominiais
16) Ter tempo para viajar por lazer
17) Ter tempo para praticar esportes
18) Ter tempo para atividades culturais
19) Ter tempo para participar de decisões de clubes e associações
20) Ter tempo para dedicar a investimentos

PERCEPÇÃO DE PERDAS OU DESVANTAGENS
1) Não ter mais que desenvolver a criatividade para o trabalho
2) Não ter mais responsabilidade com o trabalho
3) Não ter um trabalho competitivo
4) Não ter um trabalho desafiador
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5) Perder o senso de pertencer à empresa
6) Não participar mais de eventos e festas no trabalho
7) Perder oportunidades de viagens a trabalho
8) Perder o senso de estar ocupado (a)
9) Perder o senso de ainda poder ser útil para a empresa
10) Não participar mais de reuniões e perder os contatos com os clientes
11) Não ter mais a rotina de trabalho
12) Não pertencer mais ao ambiente de trabalho
13) Perder o sentido de compensação pelo trabalho realizado
14) Perder o relacionamento com os colegas
15) Perder o relacionamento com os superiores
16) Tornar-se um “estranho” para a empresa
17) Perder o poder de decisão
18) Não precisar mais colaborar com soluções para os problemas
19) Perder oportunidades para novos treinamentos

20) Não evoluir com a empresa
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APÊNDICE C - ENTREVISTA
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
MADE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSO
MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

A fim de identificar as percepções dos Servidores do PRODERJ em relação ao seu
momento de pré-aposentadoria, foram elaboradas as questões abaixo, relacionadas
a este novo período de suas vidas.
Aproveitando o momento, agradeço a sua colaboração e interesse em participar
desta pesquisa.

OBS: Através da identificação destas percepções é que a Gerência de Recursos
Humanos terá condições de estabelecer, em consonância com tais percepções, os
conteúdos, a estrutura e os procedimentos para desenvolver um Programa de
Preparação para a Aposentadoria (PPA), específico para o PRODERJ, se assim
desejar e for ao encontro dos interesses da administração da Autarquia.

a) Questões administrativas:
Você conhece os trâmites legais para solicitar a aposentadoria?
Quais

são

os

procedimentos

administrativos

para

a

efetivação

da

aposentadoria?
Você sabe como está a sua situação para poder requerer a aposentadoria?

b) Questões profissionais:
Como está a sua situação funcional no momento?
Você gosta, sente prazer com o seu trabalho?
Você pretende aposentar-se?
Como ficaria o seu setor e os projetos que está desenvolvendo com a sua
saída?
Você está preparando pessoas para lhe substituir?
Como você se sente em relação a essa situação?
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Como o PRODERJ está vendo isto, seus superiores e seus colegas de
trabalho?
Como você percebe (hoje) a relação com o seu trabalho no PRODERJ?
O que você espera do PRODERJ quanto à aposentadoria?
Você vê vantagens e desvantagens na aposentadoria? Quais?
Você pretende voltar a trabalhar após aposentar-se?
Qual o significado do trabalho em sua vida?

c) Questões pessoais:
Você fez a opção pela aposentadoria?
O que levou você a tomar essa decisão?
Como você vê a aposentadoria em relação aos aspectos: financeiro,
matrimonial, familiar, social, relacional, saúde e ocupação do tempo?
Como é o seu dia a dia agora (a sua rotina) e como imagina que será depois?
Acha que a aposentadoria vai mudar sua vida quanto à sua rotina e ao seu
modo de ser?
Quais os seus planos para o futuro?
Como você imagina que será a sua experiência ao chegar à fase de
aposentado?
O que você considera ser fundamental para uma pessoa que já está em fase
de aposentar-se?
O que você considera ser uma pessoa velha?
Você considera-se velho?

d) Questões de informações gerais:
Qual a sua formação?
Qual o seu cargo no PRODERJ?
Quanto tempo você ocupa este cargo?
Seu cargo corresponde a sua função?
Se não, isto lhe causou alguma frustração?
Há quanto tempo você está no PRODERJ?
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Já trabalhou em outras empresas?
Qual a sua idade?
Mora sozinho? Se não, quantas pessoas moram com você?
Sua casa é própria?
Você gosta de onde mora?
Onde você gostaria de viver?
Gostaria de viver muito? De que maneira, se pudesse escolher?
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ANEXOS
ANEXO A - LEI 2647/96
Lei 2647/96 | Lei nº 2647, de 22 de novembro de 1996 do Rio de Janeiro.
“Autoriza o poder executivo a instituir programas de preparação para aposentadoria
de servidores de órgãos e entidades públicas e particulares.”
O Governador do Estado do Rio de Janeiro, Faço saber que, nos termos do art. 115,
§ 5º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, promover e estimular a
realização e manutenção de programas de preparação para a aposentadoria P.P.A. - de servidores de órgãos e entidades públicas e particulares, com
antecedência mínima de dois anos antes do afastamento de servidor, estatutário e
celetista, de suas atividades.
Art. 2º - Os P.P.A. serão incentivados e implementados de forma a condicionar a
aposentadoria, respeitando sempre a dignidade dos servidores e servidoras e a
garantia plena de seus direitos.
Parágrafo único - Os servidores e trabalhadores serão dispensados de suas
atividades durante a semana, em dias e horas compatibilizadas, a fim de
participarem do P.P.A.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1996.
Marcello Alencar
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