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“Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz 

e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder 

comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente 

de Deus. (...) Concluí que não há nada melhor para o homem do 

que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. 

Pois, quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto?” 

Bíblia Sagrada - Eclesiastes 3: 12,13, e 22 
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RESUMO 

Este estudo investigou a intenção de continuar trabalhando além do tempo obrigatório de 

contribuição, explorando a relação dessa intenção com fatores relacionados ao significado 

do trabalho e aposentadoria. Especificamente, examinou que fatores relacionados ao 

trabalho e não-trabalho são preditores da intenção de continuar trabalhando, explorando 

ainda, se significados da aposentadoria vinculam-se à essa decisão. A pesquisa, de corte 

transversal e com desenho de métodos mistos incorporados, abrangeu 283 servidores de 

uma universidade federal do Nordeste que se encontravam próximos à aposentadoria. 

Envolveu a aplicação de um questionário on line, composto por questões abertas e pela 

escala Older Worker´s Intention to Continue Working (OWICW) de Shacklock e Brunetto 

(2011), que inicialmente foi submetida à adaptação transcultural. Os dados quantitativos 

foram submetidos a análises descritivas e multivariadas, sendo especificamente 

calculadas diferenças entre médias e coeficientes de regressão logística múltipla. Os 

dados textuais foram analisados utilizando a técnica lexicográfica de Classificação 

Hierárquica Descendente. Os resultados revelaram que a maioria dos participantes 

querem continuar no trabalho remunerado, sendo preditores dessa intenção a percepção 

de autonomia pessoal no trabalho, a interação interpessoal no trabalho, interesses fora do 

trabalho, e condições flexíveis de trabalho. Quanto à decisão de adiar a aposentadoria e 

permanecer na organização, são fatores preditivos a autonomia pessoal, condições 

flexíveis de trabalho, e o incentivo financeiro (abono de permanência). A análise textual 

revelou a existência de cinco padrões de significados de aposentadoria: direito do 

trabalhador, descanso, ficar em casa ocioso, nova etapa de vida, tempo de usufruir a vida. 

A decisão de adiamento está vinculada à aposentadoria como ociosidade e ausência de 

atividades substitutivas ao trabalho, e a decisão de parar o trabalho vinculada à 

aposentadoria como uma vida com mais qualidade. O estudo propicia informações que 

podem subsidiar políticas de gestão diante do processo de decisão trabalho-aposentadoria. 

 

Palavras-chaves: aposentadoria; trabalho; significado; tomada de decisão. 
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ABSTRACT 

This study investigated the intention of the older workers to continue working after state 

pension age/time. On this way, it explores the relation between this intention and factors 

related with the meanings of the work and retirement. Specifically, it was examined that 

factors related to work and non-work are predictors of the intention to continue working, 

and it was explored if meanings of retirement are linked to this decision. It is a cross-

sectional mixed methods study, using a survey conducted with 283 federal civil servants 

of a federal Northeastern University which were near retirement. It envolved an on-line 

questionnaire, with open-ended questions and the likert-type scale "Older Worker's 

Intention to Continue Working" (OWICW) of Shacklock and Brunneto (2011), which 

was validated to the Brazilian version. The quantitative data were analyzed using 

descriptive and multivariate statistics, specifically procedures for comparing means and 

coefficients of multiple logistic regression. The qualitative data were analyzed using the 

lexicographical technique Descending Hierarchical Classification. The findings indicate 

that most participants want to continue in paid work, and that perception of personal 

autonomy at work, interpersonal relationships at work, interests outside of work, and 

flexible working arrangements are significant predictors of intention to continue working. 

Furthermore, the perception of personal autonomy at work, flexible working 

arrangements, and the financial incentives are predictors of decision to postpone 

retirement and remain in the organization. The analysis revealed five patterns of meanings 

of retirement: "worker's right", "resting", "idle time at home", "new stage in the life 

course", and "enjoy the use of time”. The decision to postpone retirement is linked to 

idleness and lack of substitutionary activities work, and the decision to stop working 

linked to retirement as a life with more quality. The study provides information that can 

contribute with management policies before the process of retirement decision. 

Keywords: retirement; work; meaning; decision making. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O estudo da aposentadoria encontra-se em amplo crescimento no círculo 

acadêmico da psicologia e de outras disciplinas, devido às transformações demográficas 

advindas com o envelhecimento populacional e seu reflexo no mundo do trabalho. 

Quando a aposentadoria foi instituída no final do século XIX, tinha como meta a proteção 

à velhice do trabalhador garantindo a possibilidade de retirada da vida profissional. Ao 

longo do século XX, os entendimentos sobre a aposentadoria foram se modificando com 

sua institucionalização como parte do ciclo de vida. Nos últimos anos, gradativamente 

observa-se menor associação da aposentadoria com o envelhecimento, a inatividade e o 

fim da vida laborativa (Feldman, 1994; Feldman & Beehr, 2011; França, 2009; França & 

Vaughan, 2008; Gracia, Gonzaléz, & Peiró, 1996; Moreira, 2011; Shultz & Wang, 2011). 

Para o século XXI, a nova direção e expectativa frente à aposentadoria é estender 

a vida de trabalho (Ekerdt, 2010; Phillipson, 2013). Consequentemente, estudos têm 

investigado essa tendência caracterizada pelo bridge employment (trabalho após a 

aposentadoria) ou pela aposentadoria tardia (Menezes & França, 2012; Ruhm, 1990; 

Wang, Zhan, Liu, & Shultz, 2008; Zappalà, Depolo, Fraccaroli, Guglielmi, & Sarchielli, 

2008). 

A presente pesquisa se insere nessa última temática, buscando ampliar os estudos 

empíricos sobre a decisão de continuidade do trabalho. Desse modo, temos por objetivo 

investigar a intenção de continuar trabalhando além do tempo obrigatório de contribuição 

e explorar a relação dessa intenção com fatores relacionados ao significado do trabalho e 

significados da aposentadoria. Especificamente, examinamos que fatores relacionados ao 
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trabalho e não-trabalho são preditores da intenção de continuar trabalhando, explorando 

ainda, se significados da aposentadoria vinculam-se à essa decisão. 

Parte-se especificamente do prolongamento do trabalho dentro do serviço público 

federal, interesse que emergiu, não só instigado pelas discussões científicas sobre a 

decisão trabalho-aposentadoria, mas também pela prática profissional e constatação do 

envelhecimento do quadro funcional. Dados apontam que, de um contingente de 576.138 

servidores do poder executivo a média de idade atual é de 46 anos, 14 anos abaixo da 

média de idade em que o servidor federal se aposenta (Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão [MP], 2013). 

Além disso, comenta-se que a opção por não se aposentar é uma tendência no 

funcionalismo público. Atualmente, aproximadamente 95 mil servidores já recebem 

abono de permanência, indicando que já poderiam se aposentar, e até 2015, 252 mil 

funcionários do poder executivo irão conquistar direito à aposentadoria podendo também 

requerer esse incentivo à continuidade laboral (Bonfanti, 2013; L. Cruz, 2011). Esse 

quadro representa apenas uma pequena fração da realidade brasileira, colocada aqui em 

perspectiva para fomentar uma discussão que já faz parte de uma conjuntura global. 

A decisão dos trabalhadores em permanecer na organização além do tempo 

obrigatório por lei, nos suscitou alguns questionamentos: Seria este comportamento 

realmente uma tendência? Há influência de fatores relacionados ao trabalho na decisão 

de continuar trabalhando e/ou se trata de uma esquiva frente à aposentadoria? Que 

significado tem o trabalho para estas pessoas? E, em contrapartida, qual o significado da 

aposentadoria? O abono recebido para a continuidade do trabalho estaria incentivando a 

preferência pelo adiamento? 

Essas são respostas que precisam ser consideradas pelas organizações para 

subsidiar suas práticas diante do processo de desvinculação ou permanência do 
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trabalhador. Se por um lado o governo utiliza estratégias para incentivar os trabalhadores 

a adiar a aposentadoria, por outro, tem a responsabilidade de fornecer o apoio necessário 

aos que desejam aposentar-se. Conforme a Política Nacional do Idoso é atribuição 

governamental, não só impedir a discriminação da participação do idoso no mercado de 

trabalho, como também criar e estimular a manutenção, nos setores público e privado, de 

programas de preparação para a aposentaria (Lei n. 8.842, de 4/01/1994), que devem ser 

realizados com antecedência mínima de um ano, estimulando novos projetos sociais e 

esclarecendo sobre os direitos sociais e de cidadania (Lei n.10.741, de 01/10/2003). 

Ademais, ao optar pelo adiamento da aposentadoria, o servidor acaba por 

permanecer no exercício da atividade laboral por um período maior do que o esperado. 

Diante desse fato, considerando o bem estar no trabalho e a manutenção da saúde, tornam-

se necessárias políticas de gestão de pessoas voltadas para esta continuidade laboral, 

ponderando que, com a ampliação do tempo de serviço e o envelhecimento, pode haver 

maior possibilidade de doenças ocupacionais e crônicas. 

Esse cenário aponta para o desafio da atuação profissional nos programas de 

preparação para a aposentadoria. O processo de transição trabalho-aposentadoria é 

reconhecido como um dos momentos principais em que se manifestam os sentidos e 

significados do trabalho para o homem. A proximidade da vivência do não-trabalho com 

o fim da trajetória profissional, e a perda do papel social, geram insegurança e 

complexidade, tanto na tomada de decisão frente à aposentadoria, quanto no ajustamento 

da vida pós-trabalho. Por isso, pode se tornar um período de ameaça ao equilíbrio 

psicológico do indivíduo (Zanelli, 2012; Zanelli, Silva & Soares, 2010). 

Vários autores reconhecem que o planejamento da aposentadoria é fundamental 

para a adaptação nesse período de transição, devendo ser um recurso disponibilizado pelas 

organizações (ex. Adams & Rau, 2011; França, 1999; Topa, Moriano, Depolo, Alcover, 
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& Morales, 2009; Wang et al., 2008; Zanelli et al., 2010). No entanto, a participação em 

programas de preparação para aposentadoria (PPA) deve ser de caráter voluntário, não 

implicando na obrigatoriedade da aposentadoria ou da saída do mercado de trabalho. Sua 

finalidade consiste em facilitar a vivência desse processo, estimulando a novos projetos 

de vida, e principalmente, em apoiar os trabalhadores na tomada de decisão consciente a 

respeito do momento ideal de aposentar-se. 

É relevante considerar o lugar que o trabalho tem ocupado na vida do indivíduo. 

A relação do homem com o trabalho tem sido objeto de reflexão e debate ao longo da 

história, evidenciando concepções que diferem de acordo com o contexto histórico e 

social, e com a lente teórica utilizada a respeito do conceito do trabalho, dos valores 

laborais, e do lugar que o trabalho ocupa na sociedade e na vida dos indivíduos (Blanch 

Ribas, 2006; Salanova, Gracia & Peiró, 1996). A importância do estudo do trabalho é 

ratificada pela sua presença durante a maior parte do curso de vida do homem. Quer seja 

o trabalho um alvo a atingir, uma vivência cotidiana, ou uma falta, traz consigo 

implicações psicossociais. 

Algumas pesquisas apontam que o sentido e o significado que o indivíduo atribui 

ao trabalho, refletido na centralidade, no envolvimento, ou nos valores do trabalho ao 

longo da história, influenciam na decisão de aposentadoria ou permanência no trabalho 

(Bressan, Mafra, França, Melo, & Loreto, 2012b; França, 1999; Moreira, 2011; Post, 

Schneer, Reitman, & Ogilvie, 2013; Shacklock, 2006; Zanelli et al., 2010). 

Semelhantemente, estudos evidenciam que o significado da aposentadoria para o 

indivíduo, refletido nas expectativas ou atitudes diante da aposentadoria, influenciam 

nessa decisão (Anson, Antonovsky, Sagy, & Adler, 1989; Flynn, 2010; França & 

Vaughan, 2008; Zanelli et al., 2010). 
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Embora, na última década, o prolongamento do trabalho dentro dessa ótica venha 

sendo bastante explorado pela literatura estrangeira, no Brasil, as pesquisas que tratam 

dessa questão ainda são recentes (Cruz, 2011; Menezes & França, 2012; Ribeiro, 2012; 

Pires et al., 2013). Da mesma forma, na literatura brasileira, há poucos estudos sobre o 

processo de decisão de aposentadoria abrangendo ambos os construtos -  significado do 

trabalho e significado da aposentadoria; a predominância é de pesquisas sobre o processo 

de decisão com metodologia qualitativa, com exceção do estudo de atitudes diante da 

aposentadoria de França e Vaughan (2008), preditores sociais das atitudes frente à 

aposentadoria de França (2009), e fatores psicossociais no retorno ao trabalho de Khoury, 

Ferreira, Souza, Matos, e Barbagelata-Góes (2010). Certamente, a condução desta 

pesquisa contribuirá para as reflexões dessa temática no nosso contexto sociocultural e 

econômico. 

As mudanças associadas ao trabalho contemporâneo (globalização econômica, a 

inovação tecnológica, a flexibilização, reengenharia dos processos organizacionais, o 

ageísmo), as políticas de envelhecimento ativo e de incentivo à permanência do 

trabalhador no mercado, e o caráter dinâmico do significado do trabalho e da 

aposentadoria, também são uma justificativa para desenvolver estudos nesta temática. 

Assim, inspirados em um estudo desenvolvido por Shacklock e Brunetto (2011) 

baseado no modelo do significado do trabalho (MOW, 1987), que é nossa principal 

variável de estudo, procuramos investigar que valores intrínsecos relativos ao trabalho 

fazem parte das expectativas subjetivas dos trabalhadores mais velhos, e os influenciam 

a continuar no trabalho remunerado. Utilizamos como instrumento de coleta uma escala 

elaborada por essas autoras, a Escala Older Worker´s Intention to Continue Working 

(OWICW), com sete dimensões, que foi validada e adaptada com a inclusão de algumas 



20 
 

questões abertas para explorar nossa segunda variável de interesse, o significado da 

aposentadoria, e atender aos objetivos pretendidos. 

Portanto, na estrutura desta dissertação, os dois capítulos iniciais abordam o 

referencial teórico a partir desses dois eixos de discussão: o significado da aposentadoria 

e o significado do trabalho. No capítulo I, pretendemos apontar as transformações 

ocorridas com a aposentadoria considerando o seu desenvolvimento histórico, por meio 

dos vários significados atribuídos a ela desde o seu surgimento. No capítulo II, será 

abordado a importância do trabalho e o significado do trabalho a partir do referencial 

teórico desenvolvido pelo Meaning of Work (MOW, 1987). 

No terceiro capítulo, apresentamos o adiamento como uma das decisões de 

aposentadoria, explanando a respeito das implicações políticas e os fatores que 

influenciam a continuidade de trabalho segundo a revisão de literatura realizada. O quarto 

capítulo detalha os objetivos e modelo desta pesquisa. Em seguida, encontra-se o capítulo 

do método caracterizando o desenho desta pesquisa, os participantes, descrevendo o 

processo de adaptação transcultural do instrumento, bem como os procedimentos de 

coleta e análise dos dados quantitativos e qualitativos.  

No capítulo VI apresentamos os resultados desta pesquisa em duas seções: 

resultados quantitativos e resultados qualitativos. No capítulo VII, discutimos que fatores 

foram preditores da intenção de continuar no trabalho remunerado e da decisão de 

adiamento da aposentadoria; por fim, abordamos os significados e expectativas da 

aposentadoria para os servidores públicos federais, discutindo as associações encontradas 

entre esses significados e expectativas com a decisão de aposentadoria. 

Por último, tem-se as considerações finais, quando realizamos uma síntese dos 

objetivos e principais resultados deste estudo, apresentando suas limitações e sugestões 

de novas pesquisas.   
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CAPÍTULO I 

SIGNIFICADOS DA APOSENTADORIA 

 

 

A aposentadoria está em constante transformação desde o seu surgimento 

acompanhando as mudanças sociais e do mundo do trabalho, tais como: o envelhecimento 

populacional, o aumento da longevidade, a reestruturação organizacional, a diminuição 

da demanda física no trabalho, mudanças no sistema previdenciário, além de novas 

atitudes em direção ao trabalho na vida tardia. A visão tradicional da aposentadoria como 

um evento de retirada definitiva da força de trabalho tem dado lugar a aposentadoria como 

um processo de múltiplas formas, cada vez menos associada à velhice, ao fim do trabalho, 

ou a uma vida voltada para o ócio e o lazer (França, 1999; França & Stepansky, 2005; 

Ekerdt, 2010; Shultz & Henkens, 2010). 

Para compreender melhor as múltiplas formas e significados da aposentadoria, 

McVittie e Goodall (2012) e Sargent, Lee, Martin e Zikic (2013) propõem que se leve em 

consideração tanto o próprio desenvolvimento da aposentadoria quanto a historicidade 

dos entendimentos socioculturais. Diante disso, com o propósito de ilustrar de forma 

representativa (e não exaustiva) o processo de transformação da natureza da 

aposentadoria neste estudo, serão considerados: i) o surgimento e desenvolvimento 

histórico da aposentadoria no Brasil e no Mundo, ii) os principais significados atribuídos 

a ela desde o seu surgimento. 

 

1.1. Surgimento e desenvolvimento histórico da aposentadoria 

A aposentadoria é um fenômeno considerado relativamente novo (França, 1999; 

Shultz & Wang, 2011; Wheaton & Crimmins, 2012). Fazendo um resgate do seu 
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desenvolvimento histórico, observa-se que seu marco inicial se deu no final do século 

XIX, na Alemanha, durante o governo do Chanceler Otto Von Bismarck, quando o 

parlamento alemão aprovou um conjunto de leis de proteção ao trabalhador e sua família: 

o seguro-doença (1883), o seguro contra acidente de trabalho (1884), e 

subsequentemente, o seguro de invalidez e velhice (1889) (Boschetti, 2009; Shultz & 

Wang, 2011). 

Tais medidas emergiram no período da revolução industrial, um contexto social 

marcado por greves e pressões dos trabalhadores que reivindicavam melhores condições 

de vida e de trabalho. Até então, as pessoas trabalhavam enquanto possuíam capacidade 

física e eram, muitas vezes, submetidas a condições de trabalho subumanas. A invalidez 

e o envelhecimento resultavam no desemprego e no empobrecimento de grande parte da 

população, pondo em destaque as lutas operárias no cenário público (Boschetti, 2009; 

Shultz & Wang, 2011; Teixeira, 2008). 

No entanto, a criação dessas medidas de proteção social não atendia apenas aos 

interesses dos trabalhadores. Elas instituíam um programa público de seguridade social 

em oposição aos sistemas privados ou de organizações mutuais operárias existentes na 

época. Desse modo, o Estado se colocava como resolutivo dos problemas sociais fazendo 

frente às novas ideias políticas, garantindo e legitimando sua intervenção nas relações 

econômicas entre empregador e empregado. E assim, se inseria no papel de protetor social 

e arrecadador das contribuições obrigatórias que eram exigidas dos participantes desse 

sistema securitário (Ibrahim, 2005; Teixeira, 2008). 

O surgimento do seguro de invalidez e velhice possibilitava o fim da vida 

laborativa em resposta ao declínio inevitável resultante do envelhecimento ou de algum 

acidente de trabalho. Em princípio, definia a aposentadoria aos 70 anos, mas no início do 

século XX a idade foi reduzida para 65 anos (Shultz & Wang, 2011). Todavia, não havia 
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o intuito de proporcionar um período de lazer e liberdade depois de uma vida de trabalho. 

O fator que impulsinou o surgimento dos sistemas estaduais de pensão por idade no 

mundo industrializado, no final do séc XIX e início do séc XX, foi a intenção de reduzir 

os índices de pobreza (Sargent et al., 2013). E, é nesse contexto, que se configura a 

concepção inicial da aposentadoria: como um meio de prevenir-se da incapacidade para 

o trabalho na velhice e invalidez, e do desemprego e pobreza resultante, assegurado pelo 

pagamento de contribuições obrigatórias.  

Rapidamente, o modelo bismarckiano de seguro social se espalhou em outros 

países do mundo. Nas primeiras décadas do séc. XX quase todos os países da Europa 

ocidental, EUA, América Latina e Caribe tinham alguma forma de aposentadoria 

contributiva, contudo não eram de caráter universal. O seguro era condicionado à 

contribuição direta anterior e ao montante efetuado, além de destinado a reduzidas 

categorias profissionais (Boschetti, 2007; Sargent et al., 2013; Teixeira, 2008).  

Mas, a aposentadoria só alcançou plena maturidade depois da Segunda Guerra 

Mundial, quando a ótica securitária bismarckiana foi superada pelo conceito de 

seguridade social do modelo de Beveridge (Inglaterra, 1942). Este novo modelo 

preconizava a universalidade dos direitos previdenciários incluindo, além da contribuição 

obrigatória, os impostos como fonte de financiamento, buscando assim, atingir toda a 

população trabalhadora. O conceito também incluía políticas de assistência social e de 

saúde, além da previdência. A incorporação desse conceito pelos países não se deu de 

forma “pura”, de modo que, atualmente, os sistemas de seguridade social reúnem 

características dos dois modelos (Boschetti, 2007; Sargent et al., 2013; Teixeira, 2008).  

No Brasil, o marco inicial da previdência social se deu em 1923 com a Lei Elói 

Chaves (Decreto n. 4.682), que previa a aposentadoria por invalidez e a ordinária, além 

de outros benefícios, normatizando as Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs). As 
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CAPs eram mantidas e administradas por empresas de forma independente e o Estado 

atuava apenas como normatizador. Elas surgiram primeiro para os ferroviários, mas 

posteriormente, outras categorias de trabalhadores buscaram essa mesma proteção para a 

problemática do envelhecimento e outras situações de risco, estendendo esse modelo pelo 

país; assim, foram criadas diversas CAPS para outros empregados em serviços públicos 

(Boschetti, 2007; Ibrahim, 2005; Teixeira, 2008). 

A partir de 1933, o sistema previdenciário passou a ser aglutinado por categoria 

profissional, e não mais por empresa, sendo criados os Institutos de Aposentadoria e 

Pensão (IAPs). Com a criação dos IAPs, o Estado deixa de ser um mero regulador e passa 

a intervir como responsável pelo sistema de proteção social. Ainda assim, apenas as 

categorias profissionais reconhecidas por lei e sindicalizadas eram beneficiadas, 

permanecendo excluídos os trabalhadores do mercado informal (Boschetti, 2007; 

Ibrahim, 2005; Teixeira, 2008). 

Em 1960, a Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS) foi promulgada, 

uniformizando os direitos de todos os segurados e ampliando os benefícios para todos os 

trabalhadores regulados pelas leis do trabalho. Pouco depois, com o crescimento 

econômico, a política previdenciária ampliou sua clientela e promoveu uma nova 

reestruturação do sistema criando o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). Mas, 

foi somente na década de 70 que a aposentadoria tornou-se uma possibilidade legitima de 

seguridade social e pensão para todas as categorias de trabalhadores, incluindo os rurais, 

domésticos e autônomos (Teixeira, 2008). 

Essa fase de surgimento e “amadurecimento” da aposentadoria, e sua gradativa 

inserção no contexto mais amplo de seguridade social no Brasil e no mundo, ocorreu em 

profunda dependência com o processo de organização social do trabalho e organização 

da classe trabalhadora, através do século XX (Boschetti, 2009; Teixeira, 2008). Dessa 
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forma, com a extensão dos sistemas previdenciários estatais ou privados, a maioria dos 

cidadãos passou a vislumbrar a possibilidade, se não um direito, de um período de vida 

diferente, sem o trabalho, enquanto havia ainda alguma capacidade para o mesmo. E é 

nesse contexto de lutas sindicais, que se destaca a configuração de outra concepção da 

aposentadoria: como um direito decorrente do trabalho.  

Posteriormente a essas duas concepções iniciais, aposentadoria como proteção à 

velhice e invalidez, e como um direito decorrente do trabalho, surgiram outros 

significados para a aposentadoria. Para Wheaton e Crimmins (2012), desde 1970 a 

definição de aposentadoria tem se tornado progressivamente heterogênea devido a 

inúmeros fatores, dentre os quais se destacam a diversidade da força de trabalho, as 

mudanças no mercado de trabalho (desenvolvimento do setor econômico terciário), além 

de políticas de incentivo ou de desincentivo à aposentadoria. 

 

1.2. Significados da aposentadoria 

Como pode ser notado quando se analisa a literatura, embora seja um fenômeno 

novo, a aposentadoria apresenta múltiplos e simultâneos significados que são construídos 

socialmente e continuam a evoluir, expandindo-se e aprofundando-se, carregado por 

associações de ideias e nuances de sentimentos adquiridos no decurso das modificações 

sociais e do mundo do trabalho (França & Vaughan, 2008; França & Carneiro, 2009; 

Lizaso, Miguel & Reizábal, 2008; Shultz & Henkens, 2010; Shultz & Wang, 2011; 

Wheaton & Crimmins, 2012).  

Diversos autores afirmam que não existe consenso sobre um único conceito que 

possa definir a aposentadoria (Denton & Spencer, 2009; Roesler & Soares, 2010; Shultz 

& Henkens, 2010; Shultz & Wang, 2011). Segundo Denton e Spencer (2009) o conceito 

mais tradicional e consistente com o uso popular e acadêmico é a saída do trabalho 
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remunerado. Entretanto, argumentam que esta noção não atende mais à realidade, nem 

suporta as várias situações possíveis no escopo da aposentadoria. Atualmente, sair do 

trabalho remunerado não caracteriza por si uma aposentadoria. Da mesma forma, 

aposentados podem iniciar outra carreira, semelhante ou diferente da anterior, logo após 

a aposentadoria ou muitos anos depois, não sendo mais previsível a ausência do trabalho. 

Em outras palavras, há indivíduos que podem “desaposentar” ou “re-aposentar” mais de 

uma vez ao longo da sua vida (Carlos, Jacques, Larratéia & Herédia, 1999; Shultz & 

Wang, 2011). 

A ambiguidade a respeito do que seja o status de aposentado também contribui 

para a dificuldade de se chegar a um conceito único sobre a aposentadoria. Existem vários 

critérios sobrepostos pelo qual alguém pode ser chamado de aposentado, tais como, o 

término da carreira, a redução do tempo dedicado ao trabalho, o recebimento de pensão, 

ou a autodenominação como aposentado (Denton & Spencer, 2009; Ekerdt, 2010). 

 No âmbito científico, Denton e Spencer (2009) observaram diversas formas de 

conceituar a aposentadoria em um artigo de revisão dos estudos do campo das ciências 

sociais dos últimos 25 anos. Diante desse fato, recomendaram o manejo de diversas 

aproximações e conceitos distintos que afirmem algo de verdadeiro sobre a aposentadoria. 

Como resultado propuseram uma classificação, resumindo essas definições em grupos 

refletindo: (a) a participação no mercado de trabalho (ausência completa, trabalho parcial 

e trabalho esporádico), (b) o recebimento de uma pensão de aposentadoria (independente 

da permanência no mercado de trabalho), (c) o fim de uma carreira ou emprego, (d) a 

autodenominação como aposentado, ou (e) a combinação de duas ou mais dessas 

definições.  

Analisando os estudos realizados, observamos que a diversidade de conceitos 

propostos depende do ângulo utilizado para compreender a aposentadoria. Isto é, se ela 
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está sendo vista a partir de uma perspectiva social ou individual (Denton & Spencer, 

2009), ou sendo vista como uma mudança de posição social, ou uma mudança de 

comportamento no mercado de trabalho (Ekerdt & Deviney, 1990). 

Guillemard e Rein (1993), em uma perspectiva sociológica, reconhecem quatro 

significados da aposentadoria: como um evento, como uma instituição social, como uma 

etapa no curso da vida, e como transição do trabalho para o não-trabalho. Foi durante o 

desenvolvimento da sociedade industrial que se desenvolveu o significado da 

aposentadoria como uma instituição social, em que o termo aposentadoria passou a ser 

utilizado para definir uma pessoa em inatividade econômica definitiva, que tinha o seu 

salário substituído por uma pensão. Para esses autores, a institucionalização da 

aposentadoria e de uma idade compulsória permitiu que a transição da vida ativa para a 

velhice fosse regulada por meio de critérios formais (idade ou números de anos 

trabalhados), e não mais por critérios funcionais (que dizem respeito à capacidade 

laborativa). Assim, quando posteriormente houve a equiparação da pensão ao salário, e a 

possibilidade de manutenção do padrão de vida anterior, a velhice passou a ganhar uma 

perspectiva diferente da pobreza e da invalidez.  

Segundo Price (2000), no início do século XX, o tempo de vida na aposentadoria 

era estimado em sete por cento da idade adulta. Mas, com o progressivo aumento da 

expectativa de vida no decorrer do século, atualmente pode-se esperar gastar até 25 por 

cento da vida adulta na aposentadoria. Para Sargent et al. (2013) foi a instituição de uma 

idade definida de aposentadoria e a longevidade crescente que aumentou a importância e 

a expectativa de atingir esta fase como um tempo para desfrutar do fruto do próprio 

trabalho, configurando a experiência da aposentadoria como uma nova etapa no curso da 

vida, como também apontado por Guillemard e Rein (1993). 
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Para Phillipson (2013) e Sargent et al. (2013), no final da década de 60, um amplo 

consenso parece ter sido alcançado entre os países industriais promovendo o significado 

da aposentadoria como uma fase diferente no curso de vida. Assim, se deu o início de 

uma nova fase na história da aposentadoria. Guillemard e Rein (1993) consideram que, 

dessa forma, aposentadoria e velhice foram combinadas em uma "terceira idade" 

identificada com e pela aposentadoria. Consequentemente, como uma etapa do curso da 

vida, a aposentadoria passou a compreender um estado e um conjunto de papéis sociais 

que definem a identidade coletiva dos aposentados e os dota de sentido social, levantando 

interesse pela investigação de como os indivíduos se ajustavam a esta mudança de status 

e papéis. 

Esses fatores contribuíram para a evolução da aposentadoria como tema de estudo 

por diversos campos científicos. Conforme indicado por Shultz e Wang (2011) em uma 

revisão de literatura, no início do séc. XX as únicas pesquisas disponíveis se 

concentravam em questões econômicas. Mas, no período de 1950 a 1980, torna-se 

crescente o interesse de várias disciplinas em estudar os antecedentes e as consequências 

da aposentadoria; em seguida, a ênfase passa a ser dada para os estudos longitudinais. No 

entendimento desses autores, é somente a partir do ano 2000 que uma estrutura mais 

completa no estudo do processo de aposentadoria começa a evoluir.  

Conforme já citado por Guillemard e Rein (1993), outro significado corrente da 

aposentadoria é como um evento. Van Solinge e Henkens (2008) mencionam que, até 

1960, a aposentadoria era vista como um evento de vida estressante, um momento de crise 

com resultados negativos que criava um verdadeiro desafio para o ajustamento pessoal. 

Por essa razão, a satisfação com a aposentadoria tornou-se um foco abordado por várias 

disciplinas científicas, tais como economia, sociologia, psicologia e gerontologia. 

Embora fosse tema predominante na literatura das décadas de 1950 e 1960, as 
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expectativas de aposentadoria como um evento de vida único e de caráter negativo não 

foram confirmadas (Ekerdt, 2010; Wang, Henkens & van Solinge, 2011). Assim sendo, 

pesquisas posteriores reconceituaram a aposentadoria como um processo que compreende 

o planejamento, a decisão e o ajustamento à aposentadoria (Beehr, 1986).  

Um último significado da aposentadoria apontado por Guillemard e Rein (1993) 

é o processo de passagem da vida adulta para a velhice, a transição do trabalho para a 

vida sem trabalho. Os autores reconhecem que os padrões dessa transição, o momento da 

aposentadoria, bem como as formas de deixar o mundo do trabalho e entrar em um 

período de inatividade econômica, são heterogêneos e mudaram significativamente ao 

longo do tempo contribuindo para a fragmentação do seu significado social. 

 Semelhantemente, no pensamento popular a aposentadoria possui inúmeros 

significados, por vezes até contraditórios. O significado atribuído pelo indivíduo não se 

refere à aposentadoria apenas como um ato normativo, mas como um processo. Sendo de 

cunho subjetivo, compreende as representações, as imagens, informações, conceitos, 

crenças, a visão positiva ou negativa, as expectativas, tanto as aprendidas por meio da 

socialização, quanto as apropriadas de forma singular. Esses significados apresentam 

formas de ser do sujeito, e revelam pensamentos, sentimentos e sentidos que são fruto de 

produções históricas e sociais, de representações construídas e compartilhadas. Para 

Roland-Lévy e Berjot (2009) a percepção de uma pessoa sobre o que é a aposentadoria e 

o que ela representa para ele, desempenha um importante papel em suas atitudes frente à 

aposentadoria e sobre a decisão de aposentar-se.  

 

     1.2.1. Aposentadoria: diversidade de significados 

A literatura aponta estudos que clarificam, explícita ou implicitamente, a 

diversidade de significados da aposentadoria na perspectiva do indivíduo. Compreende-
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se que os significados apresentados foram particularmente resultado de uma questão de 

estudo e de uma perspectiva teórica fundamentadora, e que pessoas diversas e de 

contextos sociais diferentes possuem uma visão diferenciada da aposentadoria. Assim, 

embora algum dos estudos referenciados aqui não tivesse por foco um estudo do 

significado da aposentadoria, por apresentar uma definição ou significado se tornaram 

úteis a esta exposição. Também é necessário esclarecer que enquanto alguns definiram a 

aposentadoria conceitualmente, outros a definiram por meio de metáforas, imagens ou 

representações. 

Por exemplo, Hornstein e Wapner (1985) realizaram um estudo qualitativo com 

24 trabalhadores americanos, composto por entrevistas antes e depois da aposentadoria, 

com o objetivo de identificar e descrever seus modos de adaptação, buscando transcender 

as visões estereotipadas e compreender a realidade complexa da vivência da 

aposentadoria. A análise fenomenológica e comparação dos depoimentos revelaram 

quatro maneiras distintas de conceituar e experienciar a aposentadoria: transição para a 

velhice/descanso, novo começo, continuidade da vida pré-aposentadoria, e, ruptura 

imposta. 

Na transição para a velhice/descanso, a aposentadoria é associada com o 

descanso e o lazer, sendo vista como um momento de não trabalho, de reduzir o ritmo, 

aquietar-se e colocar a vida em ordem. Nesse caso, o fim do trabalho é percebido sem 

angústia e como parte da normalidade. No novo começo, a aposentadoria é percebida 

como uma oportunidade de começar uma nova vida, de realizar metas e desejos antigos 

impedidos pela vida de trabalho. É um tempo de liberdade para viver de acordo com as 

próprias necessidades.  

Na continuidade da vida anterior, a aposentadoria não é associada com a velhice, 

nem com o fim do trabalho. Não se percebe uma transição, pois as atividades e o papel 
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do trabalho são mantidos na estrutura de vida dessas pessoas, ocorrendo mudança apenas 

no estilo da vida laboral. Por último, no conceito que Hornstein e Wapner (1985) chamam 

de ruptura imposta, o trabalho é considerado insubstituível e a aposentadoria é percebida 

como perda. Os indivíduos se sentem frustrados, sem significado e sem direção. O 

presente é percebido como vazio e o passado valorizado (França, 2004; Gee & Baillie, 

1999; Hornstein & Wapner, 1985; Magalhães, Krieger, Vivian, Straliotto, & Poeta, 2004). 

Baseado no estudo de Hornstein e Wapner (1985), Gee e Baillie (1999) 

desenvolveram um inventário de expectativas da aposentadoria e conduziram uma 

pesquisa quantitativa com 83 trabalhadores ingleses e 100 trabalhadores australianos pré-

aposentados. Os resultados demonstraram que o conceito de quatro dimensões de 

expectativas da aposentadoria propostos por Hornstein e Wapner (1985) se mostrou 

válido em ambas as amostras, porém a expectativa predominante neste novo grupo 

estudado foi a dimensão novo começo. 

Similarmente, Magalhães et al. (2004) desenvolveu um estudo qualitativo com 20 

aposentados do serviço público estadual brasileiro. A análise de conteúdo temática das 

transcrições das entrevistas também mostrou padrões na experiência de transição para a 

aposentadoria e os significados desse processo. Os quatros padrões identificados foram 

os seguintes: retorno ao lar (aposentadoria vista como uma oportunidade de resgatar o 

convívio com os familiares, impedido pela rotina de trabalho), nova vida (aposentadoria 

como o tempo de desfrutar da liberdade de escolher o que se quer fazer a cada momento), 

uma nova etapa de carreira (aposentadoria não como ruptura, mas como uma 

oportunidade de galgar novos desafios na carreira), e ruptura imposta (aposentadoria 

como a dissolução de vínculos sociais e laborais).  

Segundo esses autores, três dos padrões identificados são similares às descrições 

de Hornstein e Wapner (1985). Apenas o padrão retorno ao lar, que se referia 
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especificamente à experiência de mulheres na transição para a aposentadoria, não 

encontrou correlato no estudo anterior.  

Outro estudo que suporta a heterogeneidade dos significados da aposentadoria é o 

de Sargent, Bataille, Vough, e Lee (2011). A partir de metáforas linguísticas nos relatos 

de 35 aposentados canadenses, as pesquisadoras identificaram oito metáforas conceituais 

da aposentadoria (perda, renascimento, desintoxicação, liberdade, mudança para uma 

marcha lenta, permanecer na trajetória, marco histórico, transformação) e, a partir delas, 

desenvolveram quatro conceituações distintas do significado da aposentadoria: 

explorando novos horizontes, busca por significado, contribuindo do meu jeito, e pondo 

os pés para cima.  

Na primeira, explorando novos horizontes, a aposentadoria é percebida como um 

marco de saída do trabalho e entrada numa nova fase. Este significado envolve um novo 

começo, uma nova identidade, um novo estilo de vida. O foco está no futuro, na 

autodescoberta, no autodesenvolvimento, na aprendizagem de novos papéis e de novas 

atividades de lazer.  

Na segunda configuração, busca por significado, a aposentadoria é percebida 

como perda de estrutura da vida pessoal, de valor para a sociedade, e, consequentemente, 

ausência de finalidade e propósito. O foco da narrativa está no passado, com predomínio 

do sentimento de perda do trabalho e dificuldade de encontrar atividades substitutivas.  

Na terceira, contribuindo do meu jeito, a aposentadoria é vista não só como uma 

continuidade da vida anterior, mas também como uma oportunidade de continuar se 

dedicando ao trabalho dentro de um estilo de vida mais administrável, com menos 

demandas. Preserva-se a identidade profissional por meio de atividades produtivas a fim 

de manter-se ágil e prevenir o declínio. 
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Na última configuração, pondo os pés para cima, a aposentadoria representa uma 

recompensa por uma vida de trabalho, a recuperação do controle, autonomia e liberdade. 

Nesse sentido, é uma oportunidade de reajustar a vida pessoal e engajar em atividades 

que foram impedidas pelo emprego em tempo integral, que permitam desfrutar um estilo 

de vida mais prazeroso na aposentadoria. 

Apesar de esses estudos cobrirem um período de mais de 25 anos, e apesar de se 

diferenciarem em seus objetivos, métodos e amostras, todos convergem ao 

reconhecimento de que há diferentes modos de vivenciar e significar a aposentadoria. As 

descrições de novo começo, continuidade, e ruptura imposta de Hornstein e Wapner 

(1985), nova vida, nova etapa de carreira, e ruptura imposta de Magalhães et al. (2004), 

explorando novos horizontes, contribuindo do meu jeito, e busca por significado de 

Sargent et al. (2011), são respectivamente semelhantes.  

Porém, observa-se que a associação da aposentadoria com a velhice, que é descrita 

no padrão transição para a velhice/descanso do estudo de Hornstein e Wapner (1985), 

não é apontada por Magalhães et al. (2004) no retorno ao lar, nem por Sargent et al. 

(2011) no pondo os pés para cima, embora haja similaridades entre esses padrões 

encontrados com respeito à perspectiva de adoção de um estilo de vida mais calmo, de 

descanso, lazer, ou resgate do que foi impedido pelo trabalho. Esse dado corrobora a 

dissociação da aposentadoria com a velhice já observada na literatura (Gracia et al., 

1996), tendo em vista as mudanças demográficas e aumento da longevidade. 

Alguns estudos sobre a aposentadoria que utilizam o referencial das 

representações sociais merecem ser mencionados. Por exemplo, Roland-Lévy e Berjot 

(2009) investigaram a representação social (RS) da aposentadoria na França em três 

grupos sociais que se diferenciavam em idade e status de emprego - estudantes, 

trabalhadores, e aposentados - verificando que as RS da aposentadoria diferiam 
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significativamente entre eles. Embora a RS da aposentadoria fosse descrita em sua grande 

maioria com itens positivos pelos três grupos, havia diferenças significativas entre os 

elementos do núcleo de cada grupo. Os estudantes e os trabalhadores compartilhavam de 

alguns elementos do núcleo central percebendo a aposentadoria como um bem merecido 

tempo para descansar. Contudo, entre os aposentados, os elementos centrais excluíam a 

necessidade de um tempo para descansar, dando mais ênfase a menos stress e liberdade 

(itens positivos), fim do trabalho (valência neutra), e inatividade (item negativo). 

Representações negativas da aposentadoria, tais como, isolamento e solidão, surgiram 

entre o grupo de jovens estudantes. Para os trabalhadores, a RS da aposentadoria está 

conectada a uma atitude positiva, com enfoque no tempo para descansar, viajar, e 

desfrutar de liberdade e tranquilidade. A velhice surge como um elemento mais central 

nos estudantes e mais periférico nos trabalhadores, sendo percebida negativamente. 

Entretanto, não aparece nas associações do grupo de aposentados.  

Já no Brasil, o estudo de Graeff (2002) com 08 aposentados identificou três 

núcleos figurativos referentes à RS da aposentadoria, categorizados como prêmio, férias 

e segunda vida. O autor referiu que cada núcleo apresentou aspectos negativos e positivos, 

além do fato que considerados juntos permitiu a constatação da perda do trabalho e clara 

demarcação de um novo período, onde o trabalho não predomina. 

Pinheiro e Teixeira (2003) realizaram um estudo com 24 idosos participantes de 

grupos de convivência com o objetivo de identificar os conteúdos de RS de temas 

relevantes para pessoas idosas. Com respeito à aposentadoria, foi observada a imagem de 

limitação (incapacidade; inutilidade), dificuldades econômicas (baixa renda; injustiça), 

isolamento, preconceito (rejeição social; desrespeito). Somente duas imagens positivas 

foram identificadas: descanso (diminuição das responsabilidades) e transição (nova 

vida). 
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Pesquisas que tinham por objetivo estudar as RS do envelhecimento também 

apontam a imagem da aposentadoria, enquanto perda da atividade trabalho e do papel 

social de trabalhador, ligada à velhice (Silva, 1999; Torres, 2010; Veloz, Nascimento-

Schulze, & Camargo, 1999; Walchelke et al., 2008). No estudo de Magnabosco-Martins, 

Vizeu-Camargo e Biasus (2009) sobre as RS de idoso e velhice, a ideia de aposentadoria 

surge como meio de garantir as necessidades básicas da pessoa dessa faixa de idade, em 

alusão à pensão recebida.  

 

     1.2.2. Aposentadoria: um termo multifacetado 

Conforme apontado por Gee e Baillie (1999) no decorrer da história houve um 

grande avanço na forma de compreender a aposentadoria, passando de uma visão 

simplista de um evento de crise, unidimensional, compartilhado por todos, para o 

reconhecimento da aposentadoria como um construto multidimensional, existindo vários 

modos de vivencia-la.  

De acordo com a revisão de literatura, observa-se que a existência de vários 

significados da aposentadoria se explica pelo ângulo em que a aposentadoria é vista, e 

pelo fato dos significados estarem fundamentados em experiências subjetivas ancoradas 

nas representações coletivas do contexto sócio cultural. Uma diversidade de aspectos da 

aposentadoria tem sido apontada por outros estudos brasileiros. Por exemplo: 

 Última etapa da carreira, continuidade ou ruptura do trabalho, 

improdutividade, inatividade e inutilidade, ou como oportunidade de 

complementar a renda e trabalhar de forma mais leve (Beger & Derntl, 2005; 

Cintra, Ribeiro, & Andrade, 2010; Fôlha & Novo, 2011; Selig & Valore, 2010; 

Zanelli et al., 2010); 
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 Perda ou benefício financeiro (Cintra et al., 2010; França, 1999, 2002; 

Moreira, 2011);  

 Direito adquirido e descanso, etapa de vida, liberdade, tempo de usufruir, de 

realizações, lazer, e de investir nos relacionamentos (Beger & Derntl, 2005; 

Bitencourt, Gallon, Batista & Piccinini, 2011; Bressan et al, 2012a; Cruz, 

2011; Soares, Bogoni, Rosa & Oliveira, 2007; Zanelli et al., 2010); 

 Associado ou desvinculado da velhice (Both & Carlos, 2005; Bressan et al., 

2012a; Cintra et al, 2010; Fôlha & Novo, 2011; França, 1999; Moreira, 2011). 

Percebe-se várias similaridades entre os significados da aposentadoria 

apresentados na literatura estrangeira e brasileira. Como proposta de síntese, a Tabela 1 

apresenta um sumário dos significados da aposentadoria classificados em três dimensões: 

física, econômica e psicossocial. 

 

 

Tabela 1 

Significado da aposentadoria: dimensões 

Física Econômica Psicossocial 

Entrada na 

velhice  

Recebimento de 

pensão 
Norma social Período de lazer  

Inatividade Empobrecimento Direito adquirido Liberdade  

Descanso 

Oportunidade de 

trabalhar e aumentar a 

renda  

Perda do papel de 

trabalhador 
Nova etapa da vida 

Incapacidade 

para o trabalho 
Improdutividade 

Perda de vínculos 

sociais 
Tempo livre 

Declínio 
Saída do mercado de 

trabalho 

Perda do ambiente 

de trabalho 

Oportunidade de 

investir nos 

relacionamentos 

 Nova etapa de carreira Inutilidade Novas escolhas 

  
Perda de Status 

Recompensa pelos 

anos de trabalho 
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Todas essas dimensões acrescem perspectivas diversas ao fenômeno da 

aposentadoria tornando difícil a sua definição. Borland (2005) afirma que a aposentadoria 

é um termo multifacetado. Outros autores ressaltam que a existência de vários 

significados da aposentadoria vem retratar a sua natureza mutável (McVittie & Goodall, 

2012; Shultz & Henkens, 2010; Shultz & Wang, 2011). Beehr e Bowling (2012) 

consideram que as diferentes maneiras de definir a aposentadoria refletem que, na 

realidade, há diferentes tipos de aposentadoria. 

Para isso, contribui o fato de que a aposentadoria pode assumir várias formas. 

Pode ser voluntária ou involuntária, gradual ou repentina. Pode ser antecipada, no tempo 

previsto, tardia, temporária ou permanente (Talaga & Beehr, 1986). Estudos observam 

que os grupos sociais têm respondido a esta multiplicidade de formas de maneiras 

diferentes (Isaksson & Johansson, 2008; Jones, Leontowitsch & Higgs, 2010; Potocnik, 

Tordera & Peiró, 2008). 

Para Shultz e Wang (2011), a importância dos aspectos psicológicos na 

aposentadoria foi ofuscada pelo enfoque inicial das pesquisas no impacto dos aspectos 

físicos e financeiros, porém mais e mais evidências sugerem a ligação entre essas facetas. 

Na Tabela 1 pudemos ver a intensidade dos significados psicossociais atribuídos à 

aposentadoria, e diante da perspectiva do tempo que será despendido nessa fase, 

prepondera a relevância de apreender que sentidos têm sido atribuídos pelos diferentes 

grupos sociais. 

A compreensão dos significados da aposentadoria em muito permite entender os 

significados dados ao próprio trabalho, à história de vida profissional, ao espaço de vida 

pessoal do sujeito, e ao status e aceitabilidade do papel de aposentado no seu ambiente 

cultural.   
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CAPÍTULO II 

O SIGNIFICADO DO TRABALHO 

 

 

2.1. Trabalho: importância e funções psicossociais 

O trabalho tem ocupado um lugar de destaque como objeto de reflexão e debate 

devido à sua importância econômica, social e psicológica. Do ponto de vista econômico, 

o trabalho é considerado a principal fonte de recursos para a sobrevivência humana, sendo 

imprescindível para o desenvolvimento do homem na vida cotidiana, seja no plano 

individual, social, político e cultural. Mas, ainda que o trabalho se constitua numa 

atividade remunerada, esse não é seu único valor (Blanch Ribas, 2006). 

Do ponto de vista social, o trabalho é um elemento fundamental para a integração 

dos indivíduos em sociedade, sendo base para a participação, status social e para a vida 

familiar, transmitindo normas, crenças e expectativas sociais. A vivência do papel de 

trabalhador abrange grande parte da vida humana, iniciando e atravessando todo o 

processo educativo na infância, que é direcionado para o trabalho, só finalizando com a 

aposentadoria. Nesse papel mediador e socializador, o trabalho organiza a vida humana: 

por meio do trabalho a sociedade estrutura o tempo livre e o tempo dedicado ao dever, os 

dias, a semana, o mês de férias, a rotina familiar, o ano, e o ciclo de vida das pessoas (e.g., 

Salanova et al., 1996; Zanelli et al., 2010). Como bem aponta Lhuilier (2013), “a atividade 

de trabalho tem um caráter fundamentalmente social....O trabalho é realizado com os 

outros, para os outros, ele é subordinado a um objetivo coletivo” (p. 483). 

Do ponto de vista psicológico, o trabalho é um núcleo definidor da identidade e 

do sentido da existência humana (Blanch Ribas, 2006; Zanelli et al., 2010). Jacques 

(1996) aponta que o papel de trabalhador é um dos papéis sociais mais representativos do 
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eu: os atributos do trabalho, a associação do espaço e/ou da categoria de trabalho ao 

prestígio ou desprestígio social, tudo reverbera na qualificação de si mesmo. O trabalho 

pode ser agradável ou desagradável; dependendo da relação estabelecida com a tarefa 

profissional, o trabalho pode abrir espaço para a autoestima e realização pessoal ou ser 

fonte de sofrimento. Portanto, por ser fruto de uma realidade social e de uma realidade 

“subjetivada”, o trabalho é um fenômeno psicossocial – construído por processos 

perceptivos e subjetivos das pessoas (Peiró, Prieto, & Roe, 1996). 

Peiró (1989) define o trabalho como: 

...aquele conjunto de atividades humanas, retribuídas ou não, de caráter produtivo 

e criativo, que mediante o uso de técnicas, instrumentos, matérias ou informações 

disponíveis, permitem obter, produzir ou prestar certos bens, produtos ou serviços. 

Nessa atividade, a pessoa apresenta energia, habilidades, conhecimentos, e outros 

recursos diversos, e obtém algum tipo de compensação material, psicológica e ou 

social (Peiró, 1989, como citado em Salanova et al., 1996, p. 38). 

A partir dessa definição podemos ver que o trabalho pode suprir outras 

necessidades além da remuneração. Salanova, Peiró e Pietro (1993) destacaram onze 

funções psicossociais providas pelo trabalho: (a) função de prover sentido à vida; (b) 

proporcionar status, sendo fonte de auto respeito e reconhecimento social; (c) fonte de 

identidade pessoal; (d) função econômica, no que se refere à manutenção da 

sobrevivência e aquisição de bens de consumo; (e) fonte de oportunidades de interação 

social, já que grande parte das interações com os outros se dão no contexto laboral; (f) 

função de estruturar o tempo (o dia, a semana, o mês, o ano, o ciclo vital das pessoas, e 

também outros âmbitos da vida, como as férias, o tempo do ócio, etc.); (g) prover uma 

atividade regular, obrigatória e com propósito; (h) fonte de oportunidades para o 

desenvolvimento ou aperfeiçoamento de habilidades e destrezas; (i) função de transmitir 
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normas, crenças e expectativas sociais; (j) função de proporcionar poder e controle sobre 

outras pessoas, coisas, dados e processos; (k) função de comodidade e conforto, relativo 

ao desfrute de boas condições físicas, segurança no emprego e bom horário de trabalho 

(como citado em Salanova, Gracia, & Peiró, 1996, p. 40-42).  

Salanova et al. (1996) ressaltam ainda que, embora essas funções tenham uma 

valoração positiva, o trabalho pode ser disfuncional quando repetitivo, humilhante, 

monótono, e restringir a autonomia, estando essas funções fortemente ligadas ao 

significado que as pessoas e grupos sociais atribuem ao trabalho. 

 

2.2.Significado do trabalho 

Como aponta Borges e Yamamoto (2004), o “trabalho é objeto de múltipla e 

ambígua atribuição de significados e/ou sentidos” (p. 24). A literatura indica que os 

significados denotativos e conotativos empregados para se referir ao trabalho dependem 

do uso do sentido da palavra em cada época (e.g., Blanch Ribas, 2006; Bendassolli, 2009). 

Por exemplo, no mundo pré-capitalista prevalecia a função instrumental e a realidade 

natural do trabalho para a sobrevivência humana. Assim, o trabalho era visto como algo 

extenuante, uma maldição, castigo, esforço, jugo. O termo trabalho, originado do latim 

tripalium, já remetia aos significados de tortura, submissão, dor, humilhação, coerção, 

necessidade. 

Já a concepção industrial moderna desenvolveu significados para o trabalho de 

outra ordem, como utilidade, riqueza, dignidade, sentido, e identidade. Essas 

transformações do significado dado ao trabalho são resultados de um processo 

permanente de construção histórica e social do trabalho, consequência da evolução dos 

modos e relações de produção, das formas de conhecimento humano, e da organização da 
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sociedade como um todo. Assim, no mundo moderno predomina a visão do trabalho como 

missão, vocação, fonte de realização e satisfação, como uma atividade promotora do 

desenvolvimento do indivíduo (Bendassolli, 2009; Blanch Ribas, 2006). 

Diante dessa diversidade de significados que pessoas e grupos sociais atribuem ao 

trabalho, emergiram vários estudos tentando compreender o significado do trabalho. Em 

um estudo de revisão, Salanova et al. (1996) sintetizaram as principais definições 

encontradas sobre o significado do trabalho: (a) como indicador da motivação laboral, já 

que, quando o trabalho gera sentimentos positivos aumenta o envolvimento com trabalho, 

e quando gera sentimentos negativos reduz o nível de comprometimento, em que pese 

características do indivíduo e da natureza do próprio trabalho; (b) como uma 

representação social, por vincular o significado a um determinado tempo e lugar de uma 

sociedade, dependendo tanto das crenças, normas, e expectativas sociais a respeito do 

trabalho, quanto de variáveis do indivíduo que interagem e configuram uma maneira 

pessoal de entender o trabalho; (c) como produto da experiência laboral, pelo significado 

se formar em função das interpretações que cada pessoa faz de suas experiências de 

trabalho, sofrendo influência das variáveis situacionais e dos diferentes papéis adotados 

pelo sujeito ao longo do ciclo da vida; e, (d) como parte da personalidade laboral, 

defende a aquisição do significado ao longo da infância e adolescência, não sofrendo mais 

modificações pelas experiências laborais ou pelas diferentes fases da vida.  

Por último, Salanova et al. (1996) apontaram a definição considerada a mais 

importante, proposta pelo grupo MOW (1987) que estabelece o significado do trabalho 

como um constructo psicológico multidimensional e dinâmico, formado a partir da 

interação de variáveis pessoais e ambientais. 

Nessa mesma direção, Bendassolli (2009) também apontou o projeto Meaning of 

Work (MOW) como um marco nos estudos sobre o significado do trabalho, já que 
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anteriormente ao MOW, os estudos se dividiam em direções diferentes contemplando 

apenas aspectos circunscritos do significado do trabalho, podendo ser classificados em 

quatro grupos. 

O primeiro grupo, consistindo de estudos sobre a centralidade do trabalho, admitia 

implícita ou explicitamente a existência de uma relação direta entre o significado dado ao 

trabalho, a centralidade, e comportamentos ligados ao trabalho. O interesse pela 

centralidade emergiu a partir das transformações econômicas e culturais. Tais 

transformações terminaram por distinguir o papel econômico de outros papéis 

vivenciados pelo homem, como também diferenciou a esfera do trabalho das outras 

esferas da vida em geral (família, lazer, tempo com amigos, etc.) (Bendassolli, 2009). 

O segundo grupo, sobre crenças e atitudes do trabalho, foi considerado por 

envolver os aspectos cognitivos partilhados por indivíduos em relação a seu trabalho. 

Assim, o significado e o valor do trabalho eram compreendidos como dependentes das 

crenças e atitudes, e tratado como um conjunto de imagens, representações, conceitos, 

detidos pelo indivíduo em sua experiência com o trabalho. Segundo Bendassolli (2009), 

esses estudos contribuíram para o reconhecimento da pluralidade de significados sobre o 

trabalho. 

No terceiro grupo, referente aos estudos sobre resultados e orientações do 

trabalho, o significado do trabalho era considerado mediante sua orientação expressiva 

(satisfação, auto realização, status social, etc.) ou instrumental (como atividade 

monetária, ligada à subsistência e organizadora da rotina diária). O último grupo de 

estudos, sobre valores do trabalho, detinha-se na importância dada pelos indivíduos a 

certos resultados obtidos no contexto de trabalho (Bendassolli, 2009).  

O projeto Meaning of Work (1987) propôs um modelo teórico do significado do 

trabalho abrangendo várias dimensões e se tornou uma referência-chave nessa área de 
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pesquisa. O modelo é composto por três dimensões. A primeira dimensão corresponde as 

variáveis antecedentes do significado do trabalho: a situação pessoal e familiar, a história 

da carreira e do emprego atual, e o ambiente macro socioeconômico. A segunda dimensão 

é composta pelas variáveis centrais do significado do trabalho: centralidade do trabalho 

como um papel da vida, normas sociais sobre o trabalho, resultados valorizados do 

trabalho, importância das metas do trabalho, e identificação com o papel laboral. Por 

último, a terceira dimensão diz respeito às variáveis consequentes do significado do 

trabalho, a saber: os resultados objetivos do trabalho, e as expectativas subjetivas sobre 

situações futuras de trabalho (MOW, 1987). 

A pesquisa Meaning of Work foi desenvolvida entre 1978 e 1984 tendo como foco 

o trabalho remunerado. Os dados foram coletados em oito países (Bélgica, Inglaterra, 

Alemanha, Iugoslávia, Israel, Japão, Holanda e Estados Unidos) obtendo uma amostra de 

aproximadamente 15.000 sujeitos, composta por estudantes, trabalhadores temporários, 

autônomos, aposentados, desempregados e representantes de diversas 

profissões/ocupações (engenheiros, químicos, professores, operários, comerciantes, 

empregados de colarinho branco e trabalhadores de indústrias têxteis). A partir desse 

estudo, foi identificado quatro padrões de significado do trabalho: o padrão instrumental; 

o padrão de centralidade expressiva; o padrão de orientação ao trabalho como direito, 

com ênfase nos contatos; e, o padrão de baixa orientação em relação ao trabalho como 

direito (Bendassolli, 2009; Mourão & Borges-Andrade, 2001; MOW, 1987). 

O interesse do estudo MOW estava voltado para o significado do trabalhar, indo 

muito além do significado que os indivíduos experimentavam no atual posto de trabalho. 

Bendassolli (2009) afirma que, a partir do MOW: 

O significado do trabalho pode ser entendido como composto por aspectos 

cognitivos (crenças, atitudes, conhecimentos, ideias, pensamentos, 
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representações e informações relacionadas ao trabalho), afetivos 

(valorações, emoções, motivações, sentimentos e necessidades), 

predisposições de comportamento (intencionalidade) e macroestruturas 

(normas, princípios, cultura social e organizacional). (p. 97) 

 Os construtos que manifestaram mais consistência com o fenômeno do trabalhar 

para o indivíduo foram: centralidade do trabalho, as normas sociais do trabalho, e os 

resultados valorizados do trabalho e importância das metas laborais, por conseguinte, 

sendo os mais comentados e pesquisados na literatura (Bendassolli, 2009; MOW, 1987; 

Tolfo & Piccinini, 2007). Para Mourão e Borges-Andrade (2001) a centralidade do 

trabalho e os resultados esperados do trabalho foram as duas dimensões do modelo MOW 

que se mantiveram como tradição de pesquisa, ambas exigindo tarefas cognitivas 

diferenciadas na análise do significado do trabalho. 

 A centralidade do trabalho consiste na importância do trabalho para o indivíduo 

em relação às outras áreas da vida. Manifesta-se por meio da identificação com o trabalho, 

e da força do envolvimento com o trabalho, resultante de um processo cognitivo e afetivo 

em que o trabalho é percebido como parte do eu e da vida pessoal, de forma que a 

atividade laboral torna-se o modo principal de auto expressão. Dependendo do grau de 

centralidade, o trabalho é colocado como central ou periférico diante das outras esferas 

de vida. MOW (1987) aponta que, segundo os resultados obtidos, o trabalho é classificado 

em segundo lugar, estando a família em primeiro, e o lazer em terceiro. 

 As normas sociais do trabalho se referem a valores acerca do trabalho, implícitos 

ou explícitos, manifestos em uma reciprocidade indivíduo e sociedade, que atuam como 

antecedentes dos princípios e condutas sociais. Elas giram em torno de dois eixos: o 

direito ao trabalho e o dever de trabalhar (Blanch Ribas, 2006; MOW, 1987; Tolfo & 

Piccinini, 2007). 
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 Os resultados valorizados do trabalho e metas laborais podem ser classificados 

como intrínsecos ou extrínsecos. Segundo MOW (1987), esses resultados e metas podem 

ter propriedades concretas ou simbólicas, e podem ser particulares a uma pessoa ou 

universais. Blanch Ribas (2006) coloca que os resultados incluem aquilo que as pessoas 

buscam no trabalho e pelo que trabalham, e as metas são as características da atividade 

que são consideradas atrativas. 

Diversos outros pesquisadores passaram a utilizar o constructo e os instrumentos 

de medida proposto pelo MOW, mas por dificuldades metodológicas ou de adaptação 

cultural, nem todos os elementos desse modelo foram adotados. Novos padrões de 

significado do trabalho foram identificados na literatura (Bendassolli, 2009; Brief & 

Nord, 1990; England & Harpaz, 1990).  

Do mesmo modo, outras propostas de desenvolvimento e extensão desse modelo 

foram elaboradas. Por exemplo, Westwood e Leung (1996) e Westwood e Lok (2003), 

incorporaram variáveis intermediárias com respeito à influência da organização no 

modelo e expandiram o grupo de variáveis consequentes, a fim de explorar o impacto de 

fatores culturais sobre o significado do trabalho em diferentes contextos da população da 

China. 

A partir dessa proposta de extensão, Shacklock e Brunetto (2011) realizaram um 

estudo na Austrália buscando clarificar uma das variáveis consequentes do modelo 

MOW, as “expectativas subjetivas sobre situações futuras de trabalho”, querendo 

identificar o que os trabalhadores mais velhos buscam no trabalho e pela ação de trabalhar 

para entender o que os levariam a continuar trabalhando mais tempo. O estudo de 

Shacklock e Brunetto (2011) foi uma inspiração teórico-metodológica para esta pesquisa 

e será comentado no Capítulo IV.  
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No Brasil, segundo Mourão e Borges-Andrade (2001), os estudos sobre o 

significado do trabalho tiveram início com Lima (1986). Esta autora desenvolveu uma 

pesquisa quantitativa e qualitativa com um grupo indígena e com um grupo representativo 

da sociedade capitalista composto de diferentes tipos de profissionais e faixas etárias. E, 

observou que, enquanto para os índios Maxakali o trabalho representava uma parcela do 

cotidiano, para os membros da sociedade capitalista o trabalho estava no centro de suas 

vidas sendo idealizado como o meio de satisfazer todas as necessidades e realizar todo o 

potencial.  

Lima (1986) concluiu que, apesar das transformações que o trabalho tinha sofrido 

e do fato de não atender às expectativas das pessoas, o valor do trabalho permanecia 

intacto. Um dado importante pontuado por essa autora refere-se ao sentimento dos 

aposentados diante do mito do trabalho. Apesar do desejo de aposentadoria que grande 

parte deles evidenciava, à vista do valor tão fundamental do trabalho na sociedade, a 

maioria se sentia inútil após a aposentadoria e demonstrava o desejo de conseguir outro 

trabalho profissional e remunerado (Lima, 1986, como citado em Mourão & Borges-

Andrade, 2001). 

Mourão e Borges-Andrade (2001) apresentam que o primeiro estudo no Brasil 

utilizando o modelo MOW foi desenvolvido por Soares (1992), que investigou o 

significado do trabalho para 915 trabalhadores de sete organizações públicas e privadas 

do Distrito Federal, envolvendo assim, apenas o trabalho remunerado realizado em 

organizações formais. Os resultados dessa pesquisa evidenciaram haver uma 

diferenciação do significado do trabalho entre as categorias ocupacionais, e que apesar de 

“fornecer salários” ter sido apontado como a principal função associado ao trabalho, esse 

fator não era visto como suficiente. O “possibilitar auto realização” foi apontado pelos 
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trabalhadores como a segunda função mais importante (Soares, 1992, como citado por 

Bastos, Pinho, & Costa, 1993, e Mourão & Borges-Andrade, 2001). 

Posteriormente, Bastos, Pinho, e Costa (1995) desenvolveram um estudo com 

1.013 trabalhadores de vinte organizações públicas e privadas na região metropolitana da 

Bahia, utilizando o questionário MOW traduzido e validado por Soares (1992), tendo 

como um dos objetivos comparar os resultados obtidos nesse contexto com os dados 

desses estudos anteriores. Embora os dados tenham se mostrado na maioria dos aspectos 

congruentes com a pesquisa MOW (1987) e coerentes com o estudo de Soares (1992), as 

diferenças revelaram o impacto dos contextos culturais.  

Dentre os resultados encontrados nessa amostra brasileira, torna-se importante 

salientar que: (a) a centralidade do trabalho foi maior entre aqueles que se encontravam 

na etapa mais avançada da carreira; (b) os servidores públicos apresentavam menor índice 

de centralidade do trabalho; (c) menor escolaridade parecia conduzir o trabalhador a 

verbalizar avaliações mais positivas a respeito da importância do trabalho na vida; (d) 

observou-se equilíbrio entre os aspectos expressivos e econômicos do trabalho, sendo a 

realização pessoal e a rendimentos apontados como os resultados mais valorizados do 

trabalho (Bastos, Pinho, & Costa, 1995). 

Passadas aproximadamente duas décadas desse último estudo, outras 

investigações a respeito do significado do trabalho foram desenvolvidas no âmbito 

internacional e nacional não sendo objetivo desta pesquisa esmiúça-las. Porém, sendo o 

significado do trabalho um construto dinâmico e sujeito a historicidade, além de 

estabelecido dentro de uma fronteira cultural, a continuidade de estudos nessa temática é 

amplamente justificada.  
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CAPÍTULO III 

ADIAR A APOSENTADORIA E CONTINUAR TRABALHANDO 

 

 

Atualmente, existe um crescente debate sobre as mudanças nos padrões 

demográficos e da força de trabalho. O mercado de trabalho vem sofrendo as 

consequências do downsizing, do aumento de contratos temporários, da queda da 

natalidade, e da entrada tardia de jovens na força de trabalho devido ao aumento dos anos 

de escolaridade exigidos (Isaksson & Johansson, 2008; Wang & Shultz, 2010; Zappalà et 

al., 2008). Diante do envelhecimento populacional e do objetivo de reverter o número de 

aposentadorias antecipadas (incentivadas em outras épocas pelas organizações), governos 

e empregadores estão buscando estratégias para convencer os trabalhadores a adiarem a 

aposentadoria (Flynn, 2010; Shacklock, 2006; Shacklock & Brunetto, 2011; Shultz & 

Wang, 2011). Este capítulo discute brevemente as implicações desse novo cenário 

demográfico sobre as políticas públicas e apresenta estudos que examinaram a decisão de 

continuidade do trabalho. 

 

3.1. Implicações políticas 

A partir da década de 90, a recessão econômica e as transformações demográficas 

se refletiram em mudanças nas políticas públicas no que se refere aos trabalhadores mais 

velhos. Enquanto nas décadas de 1970 e 1980 a ênfase estava na necessidade de substituir 

os trabalhadores mais velhos pelos mais jovens, no início do século XXI, a perspectiva 

passou a ser estender a vida profissional incentivando mais pessoas a trabalhar além da 

idade tradicional de aposentadoria (Phillipson & Smith, 2005).  
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Se vivemos mais, é necessário trabalhar mais tempo (Organisation for Economic 

Cooperation and Development [OECD], 2006). Em consequência ao aumento da 

longevidade, vários países extinguiram a aposentadoria compulsória e implantaram 

políticas de aumento da idade de aposentadoria. Além disso, foram instauradas políticas 

em prol do envelhecimento ativo e do estímulo à empregabilidade de trabalhadores mais 

velhos. Tais medidas têm por objetivo a tentativa de aumentar a média de participação 

dos trabalhadores mais velhos no mercado de trabalho, além de manter a sustentabilidade 

financeira dos sistemas de saúde e previdência social (OMS, 2005; Walker, 2005; Zappalà 

et al., 2008). 

No entanto, conforme analisa Rudman (2006) o discurso do “envelhecimento 

ativo” tão em voga condiz com transformações estruturais e discursivas da aposentadoria 

consistentes com a racionalidade política neoliberal. Ele alega que certas subjetividades 

estão sendo moldadas como “ideal” de aposentados. E, apesar de que esses discursos não 

determinam como as pessoas vão se preparar e atuar como aposentados, ainda assim 

fornecem mensagens moralmente carregadas que modelam as possibilidades das pessoas 

de ser e agir, tendo implicações para a experiência individual e social de gestão da meia 

idade. 

Com o processo de globalização, as discussões sobre o envelhecimento 

populacional têm se tornado uma das preocupações vigentes na realidade brasileira. Há 

estimativas de que no ano de 2025, 18% da população brasileira seja de idosos, e que em 

2050, o Brasil terá a quinta população mais velha do mundo com um total de 64 milhões 

de idosos (Nações Unidas, 2009) ultrapassando em 40% a população entre 0 e 24 anos 

(IBGE, 2008). Tais dados revelam que a população brasileira encontra-se na perspectiva 

de um envelhecimento acelerado. 
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Consequências do envelhecimento da população brasileira já se evidenciam no 

alto custo do pagamento de pensões e na sustentabilidade do sistema previdenciário, 

como também em novas configurações de participação no mercado de trabalho (França, 

Menezes, Bendassolli, & Macêdo, 2013). Os últimos dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios em 2011 apontam que dos 195,2 milhões de brasileiros, 23,6 

milhões têm 60 anos ou mais de idade, e desses 6,3 milhões são economicamente ativos 

(IBGE, 2012). Soares (2011) atenta que o rápido e crescente quadro de envelhecimento 

populacional ocasionará um aumento da demanda de emprego por parte desse grupo 

etário. Por outro lado, Liberato (2002) alerta que a protelação da aposentadoria pode 

trazer implicações importantes para o mercado de trabalho aumentando a pressão e 

concorrência por postos de trabalho. 

A gestão do envelhecimento da força de trabalho no serviço público federal 

também tem sido um dos objetos de preocupação, tendo em vista que quase metade dos 

servidores encontram-se acima de 50 anos e logo se aposentarão (OECD, 2010). Uma das 

políticas de incentivo ao adiamento da aposentadoria que se destaca é a implantação do 

abono de permanência, pago ao servidor que permanecer na ativa após o período 

estipulado em lei. A mídia tem divulgado que mais de 95 mil servidores do poder 

executivo já recebem esse abono, e, apenas em 2013, mais 75.281 atingiriam os requisitos 

de aposentadoria podendo solicitar o abono e adiar a aposentadoria, caso desejassem 

(Bonfanti, 2013). 

Inegavelmente, esse contexto sócio econômico explica por que os trabalhadores 

mais velhos se tornaram uma categoria alvo de políticas de emprego e de combate ao 

ageísmo (discriminação laboral por razões de idade), como também o crescimento de 

pesquisas voltadas para compreender os múltiplos fatores relacionados ao prolongamento 

da vida de trabalho. 



51 
 

3.2. Prolongamento do tempo de trabalho: o cenário brasileiro 

Embora a aposentadoria envolva perdas relativas à ruptura com o trabalho, dentre 

as quais podemos citar a perda de uma fonte de identidade, dos relacionamentos 

estabelecidos no ambiente laboral ou mesmo perdas financeiras, também envolve ganhos. 

Dentre os ganhos, a aposentadoria é vista como um tempo livre, período de dedicar-se ao 

lazer e outras esferas de vida, investindo principalmente nos relacionamentos familiares 

(França & Vaughan, 2008). Teriam esses ganhos perdido sua atratividade? 

Várias pesquisas indicam que os trabalhadores atuais esperam, cada vez mais, 

continuar trabalhando durante a velhice. Por exemplo, França e Carneiro (2009) 

validando uma escala de fatores chaves para o planejamento da aposentadoria com 121 

trabalhadores brasileiros acima dos 45 anos, observaram que 92% deles tinham interesse 

de continuar em atividade, a grande maioria no mercado formal. 

Embora existam razões financeiras para este vínculo com o trabalho, por vezes 

elas se apresentam como razões secundárias (Carlos et al., 1999). Khoury et al. (2010) 

apontaram que, para 217 aposentados investigados, a principal razão de retorno ao 

trabalho se devia à necessidade de se sentir produtivo, seguida da necessidade de aumento 

da renda familiar, de conviver com outras pessoas, e de se sentir atualizado, sendo a 

diferença entre a primeira e segunda razão estatisticamente significativa. 

Similarmente, em uma pesquisa qualitativa com 06 professores universitários 

aposentados que se mantinham em atividade, Moreira (2011) observou que a 

continuidade do trabalho não se devia a problemas econômicos, mas sim à satisfação 

pessoal, crescimento e aprendizagem, além do sentimento de liberdade, inserção, e 

contribuição social proporcionado pelo trabalho. Por sua vez, Cintra et al. (2010), em uma 

pesquisa qualitativa com 05 aposentados que trabalhavam de modo informal com a 

costura manual de sapatos em suas residências, observaram que a aposentadoria era vista 
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como uma maneira de ampliar os vínculos sociais, e vivenciar o trabalho de maneira mais 

leve, com autonomia e flexibilidade, e não apenas como uma oportunidade de 

complementar a renda. 

Alguns estudos específicos sobre a temática do adiamento da aposentadoria foram 

desenvolvidos com servidores públicos. Romanini, Xavier, e Kovaleski (2005), em uma 

pesquisa mista com 35 funcionários de uma instituição pública brasileira, observaram que 

a dificuldade em deixar a vida profissional estava relacionada com o status social 

proporcionado pelo trabalho, e não com problemas financeiros. Já Cruz (2011), 

desenvolveu um estudo de caso quantitativo e descritivo com 104 servidores públicos do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) de quatro regiões do país, que já tinham 

adquirido direito à aposentadoria sobre os motivos do adiamento. Os resultados sugeriram 

que o adiamento era motivado pela possibilidade de manutenção ou melhoria do salário, 

e pelo fato dos servidores ainda se sentirem produtivos. O autor ainda apontou que mais 

da metade dos servidores não se sentiam preparados para aposentadoria. 

Menezes (2011) realizou um estudo quantitativo sobre os preditores que 

influenciavam a decisão de aposentadoria, com 148 servidores acima de 45 anos que 

pertenciam a um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Os 

resultados evidenciaram que um terço dos participantes pretendia postergar a 

aposentadoria e continuar trabalhando. Regressões logísticas múltiplas indicaram que: a) 

a idade, a percepção do trabalho, a flexibilidade de horário e o controle do trabalho 

predizem a decisão de postergar a aposentadoria; b) a percepção do trabalho e a 

flexibilidade de horário predizem o bridge employment; e, c) a saúde percebida foi o 

preditor encontrado para a aposentadoria definitiva. O autor referiu que não encontrou 

relevância do fator financeiro sobre a decisão de aposentadoria dessa amostra. 
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Semelhantemente, Ribeiro (2012) desenvolveu um estudo com 73 servidores da 

FIOCRUZ pesquisando os motivos de permanência na instituição após a aquisição do 

direito à aposentadoria. Como resultado observou que 93% dos servidores pretendiam 

postergar a aposentadoria, sendo que 31,9% até a idade limite da aposentadoria 

compulsória (70 anos). Os principais motivos apontados pelos servidores foram: se 

considerarem produtivos (42,7%), as perdas financeiras (26,6%), sentirem prazer de 

trabalhar na instituição (18,5%), e receio de isolamento (6,5%). 

Pires et al. (2013) desenvolveram uma pesquisa qualitativa por meio de entrevista 

semiestruturada com 17 profissionais de enfermagem, servidores de uma universidade do 

Rio de Janeiro, sobre os motivos de permanência nas atividades laborais apesar da 

possibilidade de aposentadoria. Após análise de conteúdo temática, os resultados 

revelaram que a principal influência dessa decisão era a questão econômica, seguida da 

apreciação do ambiente laboral e das atividades do trabalho. Os autores também 

apreenderam que a ocupação laboral era utilizada pelos participantes como estratégia 

contra a ociosidade e a monotonia do espaço doméstico, e que a aposentadoria não era 

desejada devido à percepção negativa dos sujeitos sobre a mesma. 

Outros estudos encontrados abordam a temática do adiamento da aposentadoria 

de forma indireta, ou seja, não sendo o principal objeto de estudo apresentam algumas 

considerações sobre o assunto. Por exemplo, Bogoni (2009) em uma pesquisa qualitativa 

investigando os projetos de futuro de 15 sujeitos que participavam de um PPA, observou 

que a ideia de desistir da aposentadoria e permanecer trabalhando aparecia na fala de 

metade dos entrevistados. Observando que a permanência no trabalho não era justificada 

por razões financeiras ou por expectativas negativas a respeito da aposentadoria, atribuiu 

este comportamento à centralidade do trabalho e a influência do significado do trabalho 

na constituição da identidade do sujeito. Além disso, a dificuldade de elaborar alternativas 
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novas além do trabalho contribuía para que a fuga da aposentadoria fosse a alternativa 

para a manutenção da trajetória identitária. 

Também Tolfo (2002), que se propôs em um artigo teórico a rever concepções de 

carreira profissional e formas de gestão adotadas em um contexto de mudanças, tratou de 

forma indireta sobre o adiamento da aposentadoria ao discorrer sobre o ambiente 

complexo do mundo do trabalho. Referindo-se às principais fases de carreira identificadas 

por Schein (1996), ela apontou que a aposentadoria tinha impactos diversos de pessoa 

para pessoa por ser a última fase da carreira, podendo se constituir em uma experiência 

traumática, assumindo conotações de incapacidade para produzir e, consequentemente, 

morte social. Concordantemente com Cruz (2011), Ribeiro (2012), e Pires et al. (2013), 

Tolfo (2002) afirma que o adiamento estaria associado a perspectivas negativas da 

aposentadoria, relativa à perda de status e de poder aquisitivo. Entretanto, argumenta 

também que os significados de cada etapa da carreira sofrem alterações refletindo o 

contexto atual do mercado de trabalho. 

Sob o mesmo ponto de vista, Fonseca (2009), em um estudo sobre o significado 

do trabalho realizado com 12 servidores públicos federais acima de 50 anos, observou 

que o adiamento da aposentadoria estava relacionado a uma visão negativa da 

aposentadoria, e motivado por expectativas de perda financeira e pelo recebimento do 

abono de permanência. A decisão de aposentadoria era envolta por incertezas pela sua 

irreversibilidade 

Em linhas gerais, esses estudos denotam a complexidade do relacionamento do 

homem com o trabalho, e das questões que são suscitadas ao se deparar com a decisão de 

aposentadoria. A divergência de alguns resultados apresentados não se deve apenas às 

diferenças metodológicas, e sim retratam a diversidade dos padrões que são encontrados. 

O prenúncio da aposentadoria nem sempre é visto pelo trabalhador como algo oportuno 
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no seu atual momento de vida. O trabalhar pode estar associado ao convívio com as 

pessoas, ao sentir-se produtivo, ao status, e não apenas à contrapartida financeira. Assim, 

podemos ver que a percepção de uma configuração atrativa para o exercício da atividade 

de trabalho estimula a permanência, e se tornou uma estratégia do trabalhador para evitar 

a monotonia de outros espaços.  

 

3.3. Por que as pessoas permanecem no trabalho? 

A continuidade do trabalho após a aposentadoria, enquanto intenção ou ação, vem 

sendo objeto de estudo nas últimas décadas com ênfase na relevância dos fatores 

psicossociais (Carlos et al., 1999; Hornstein & Wapner, 1985; Ruhm, 1990; Tuominen, 

Karisalmi, Takala, & Kaliva, 2012).  

Feldman (1994) ressaltou que a decisão de aposentadoria estava em mudança, não 

significando mais a transição de um trabalho tempo integral para uma aposentadoria 

definitiva caracterizada pelo não trabalho. Mesmo a decisão de aposentar-se 

antecipadamente ou on time poderia ainda estar associada com algum nível de 

comprometimento com o trabalho, exemplificado pelo bridge employment. Segundo 

Ekerdt (2010), o incentivo que existia à aposentadoria antecipada foi interrompido na 

década de 80, sendo gradativamente revertido, passando atualmente a apontar em direção 

ao prolongamento da vida de trabalho. 

Consequentemente, a decisão de aposentadoria ficou mais complexa, podendo 

conduzir a uma aposentadoria antecipada (por motivos de problemas de saúde ou más 

condições de trabalho), ao adiamento da aposentadoria, ao bridge employment, ou mesmo 

a uma aposentadoria definitiva (Ekerdt, 2010; Henkens & Leenders, 2008; Menezes & 

França, 2012; Ruhm, 1990; Shultz & Wang, 2011; Wang et al., 2008). 
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Uma diversidade de padrões frente à decisão de aposentadoria também foi 

constatada por Winkelmann-Gleed (2012), que realizou uma pesquisa qualitativa com 12 

trabalhadores acima de 50 anos, e categorizou os dados em cinco grupos. O primeiro 

referia-se aos que continuavam trabalhando por razões financeiras, como subsidiar 

deficiências do plano de pensão, ou por familiares dependentes. O segundo consistia em 

trabalhadores que só se manteriam trabalhando caso houvesse flexibilidade de horário 

que permitisse conciliar o trabalho com outras identidades não-trabalho. Outro grupo, 

mais estável financeiramente, permanecia no trabalho devido ao prazer resultante do 

trabalho e dos contatos sociais. O quarto grupo percebia a continuidade do trabalho como 

uma responsabilidade social. E o último, devido à redução da motivação para o trabalho, 

pretendia se aposentar na primeira oportunidade. 

Conforme Shultz, Morton, e Werckerle (1998), uma combinação de múltiplos 

fatores push e pull influenciam a decisão de aposentadoria. Os fatores push (repelem) têm 

sido definidos como considerações negativas que induzem a um tipo de decisão, e os 

fatores pull (atraem) são considerações positivas que atraem para um tipo de decisão. 

Fatores push e pull podem estar presentes na decisão de aposentar-se ou de continuar 

trabalhando. Eles não são facilmente definidos, por que dependem da percepção do 

indivíduo dentro de um contexto específico. Assim, por causa do contexto, um mesmo 

evento pode ser classificado tanto como repulsivo ou atrativo por diferentes 

trabalhadores. Por exemplo, um trabalhador que gosta do trabalho pode decidir pela 

aposentadoria pelo interesse em fazer outras coisas, enquanto outro trabalhador que está 

insatisfeito com o trabalho pode permanecer trabalhando por não estar tão otimista com 

relação à aposentadoria. 

A literatura estrangeira tem se destacado com um volume maior de pesquisas 

sobre o prolongamento do tempo do trabalho, objetivando não só a compreensão desse 
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comportamento, como também a criação de estratégias para incentivar essa permanência. 

Analisando algumas das pesquisas encontradas em âmbito mundial (Tabela 2), 

destacamos a diversidade de fatores pessoais e relacionados ao trabalho que podem 

influenciam a decisão de continuar trabalhando. 

 

Tabela 2 

Pesquisas sobre decisão de adiar a aposentadoria e continuar trabalhando 

AUTORES/ 

PAÍSES 
TÍTULO 

ASPECTOS QUE INFLUENCIAM A 

DECISÃO DE CONTINUAR 

TRABALHANDO 

Smeaton, D. 

McKay, S. 

 

REINO 

UNIDO 

Working after State 

Pension Age: 

Quantitative Analyses 

2003 

 

• Aposentadoria conjunta (ao mesmo 

tempo em que o cônjuge) 

• Satisfação com o trabalho 

• Manutenção do padrão de vida 

 

Barnes, H. 

Parry, J. 

Taylor, R. 

 

 

REINO 

UNIDO 

Working after State 

Pension Age: Qualitative 

Research 

2004 

• Orientação para o trabalho 

(identificação com o trabalho, 

satisfação com o trabalho, utilidade 

do trabalho para a sociedade) 

• Razões financeiras 

• Flexibilidade de empregadores e local 

de trabalho 

• Sociabilidade 

• Saúde 

• Aposentadoria conjunta 

 

Shacklock, 

K. 

 

AUSTRÁLIA 

Extended working lives? 

The meaning of working 

to older university 

workers in Australia 

2006 

 

(Pesquisa qualitativa) 

• Trabalhar é importante para os 

trabalhadores mais velhos 

• A família é mais importante que 

trabalhar 

• Há uma relação entre o significado 

do trabalho e a intenção de continuar 

trabalhando 

• Trabalhar significa satisfação, 

desafios e ou conquistas 

• Trabalhar significa ajudar ou ver 

outros crescerem e desenvolver-se 

• O tipo de trabalho influencia o 

significado do trabalho 

• Autonomia, flexibilidade e variedade 

são aspectos desejáveis do trabalho 

 

 

Zappalà, S. 

Depolo, M. 

Fraccaroli, F. 

Postponing job 

retirement? Psychosocial 

influences on the 

• Idade cronológica 

• Atitude negativa para aposentadoria 
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Guglielmi, D. 

Sarchielli, G. 

 

ITÁLIA 

preference for early or 

late retirement 

2008 

 

(Pesquisa quantitativa) 

• Percepção de adequação de renda 

financeira atual para aposentadoria 

• Importância do trabalho 

• Trabalho com poucas demandas e 

que não exige o desenvolvimento de 

competências adicionais 

• Políticas em prol do envelhecimento 

 

Flynn, M. 

 

 

 

REINO 

UNIDO 

Who would delay 

retirement? Typologies of 

older workers 

2010 

(Revisão de literatura) 

• Eficácia na procura de emprego 

• Suporte social 

• Comprometimento com o trabalho 

• Orientação empresarial 

• Experiência profissional 

• História positiva da carreira 

• Visão negativa da aposentadoria 

• Dificuldades econômicas 

• Políticas do empregador 

• Fatores atrativos relacionados à 

carreira 

• Satisfação/Recursos financeiros 

individuais  

 

Pengcharoen, 

C. 

Shultz, K. S. 

 

EUA 

The influences on bridge 

employment decisions 

2010 

 

(Pesquisa quantitativa) 

• Envolvimento com o trabalho 

• Flexibilidade de horário 

• Segurança nos planos de 

aposentadoria 

• Atitudes diante da aposentadoria 

• Autoeficácia na procura de emprego 

 

Shacklock, 

K. 

Brunetto, Y 

 

 

AUSTRÁLIA 

A model of older 

workers’intentions to 

continue working 

2011 

 

(Pesquisa quantitativa) 

• A importância do trabalho para o 

indivíduo  

• A flexibilidade dos regimes de 

trabalho 

• Interesses do indivíduo fora do 

trabalho 

• Gestão e fatores organizacionais  

 

 

Cruz, M. 

 

 

BRASIL 

Adiando a aposentadoria: 

um estudo sobre os 

fatores que levam 

servidores federais a 

adiar a aposentaria em 

uma instituição de 

pesquisa 

2011 

(Pesquisa quantitativa) 

 

• Não estar preparado para 

aposentadoria 

• Sentir-se produtivo 

• Possibilidade de manter ou melhorar 

o salário 

Menezes, G. 

França, L. 

 

BRASIL 

Preditores da Decisão da 

Aposentadoria por  

Servidores Públicos 

Federais 

2012 

 

• Idade 

• Percepção positiva do trabalho 

• Horários de trabalho flexíveis 

• Maior controle do trabalho 
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(Pesquisa quantitativa) 

 

   

 

Ribeiro, S. 

 

BRASIL 

 

A força de trabalho da 

FIOCRUZ e o processo 

de aposentadoria 

2012 

(Pesquisa quantitativa) 

 

 

 

• Sentir-se produtivo 

• Razões financeiras 

• Prazer em trabalhar na instituição 

• Receio de isolamento 

Tuominen et 

al. 

 

FINLÂNDIA 

How do intentions affect 

future retirement? A case 

study of the finnish 

flexible old-age pension 

scheme 

 

2012  

(Estudo de caso) 

 

• Centralidade do trabalho 

• Entrada tardia na carreira 

profissional 

• Incentivos financeiros 

Winkelmann-

Gleed, A. 

 

 

 

REINO 

UNIDO 

Retirement or committed 

to work? Conceptualising 

prolonged labour market 

participation through 

organisational 

commitment 

 

2012 

(Estudo de casos) 

 

• Razões financeiras  

• Prazer resultante do trabalho e dos 

contatos sociais relacionados ao 

trabalho 

• Responsabilidade pessoal: contribuir 

com a sociedade 

• Horário de trabalho flexível  

• Treinamento 

• Saúde 

Pires et al. 

 

BRASIL 

A permanência no mundo 

de trabalho de 

profissionais de 

enfermagem com 

possibilidade de 

aposentadoria  

2013 

(Pesquisa qualitativa) 

• Razões financeiras 

• Sentimento de utilidade e 

produtividade 

• Estratégia contra ociosidade e 

isolamento social 

• Ambiente doméstico pouco atrativo 

• Relacionamento interpessoal positivo 

no ambiente de trabalho 

• Percepção negativa da aposentadoria 

 

 

a) Fatores Pessoais 

Com relação aos fatores individuais e socioeconômicos, pesquisas prévias têm 

destacado a influência da saúde sobre a decisão de aposentar-se ou de continuar 

trabalhando (Barnes, Parry, & Taylor, 2004; Talaga & Beehr, 1989; Winkelmann-Gleed, 
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2012). Diante de limitações físicas ou problemas de saúde, um trabalhador mais velho 

pode ser levado a considerar a aposentadoria como alternativa (Shultz & Wang, 2007; 

Topa et al., 2009; Zhan, Wang, Liu, & Shultz, 2009). Semelhantemente, a decisão de 

manter-se trabalhando depende da percepção positiva do próprio estado de saúde. 

Conforme Carlos et al. (1999), a ruptura com o mundo do trabalho parece mais justificada 

socialmente apenas quando associada ao fator doença ou idade avançada. 

Geralmente, as circunstâncias financeiras mantêm uma relação positiva com a 

decisão de aposentar-se (Barnes et al., 2004; Beehr, 1986; Beehr et al., 2000; Flynn, 2010; 

Smeaton & McKay, 2003; Talaga & Beehr, 1989; Winkelmann-Gleed, 2012). As pessoas 

tendem a levar em consideração se estão financeiramente seguras antes de deixar o 

mercado de trabalho (Zappalà et al., 2008). Isto quer dizer, se as finanças estão em ordem, 

a aposentadoria torna-se mais atrativa; caso contrário, retirar-se do mercado de trabalho 

pode não parecer uma opção muito realista. 

No entanto, de conformidade com os resultados no contexto brasileiro, nem 

sempre a decisão de continuar no trabalho se deve a problemas econômicos. Por exemplo, 

Harpaz (2002) desenvolveu um estudo longitudinal com trabalhadores de Israel 

objetivando examinar respostas para a “questão da loteria” do questionário de significado 

do trabalho (MOW), levando em consideração o contexto de mudanças na sociedade 

israelense. Comparando os dados coletados em 1981 (973 respondentes) e em 1993 (942 

respondentes), ele identificou que a maioria de cada amostra continuaria trabalhando 

mesmo que não houvesse razões financeiras para isso. Além disso, constatou que essa 

tendência cresceu levemente, de 1981 para 1993, estando relacionada aos indivíduos com 

alta centralidade do trabalho e altos níveis de satisfação ocupacional. 

Outro fator apontado diz respeito à situação familiar. Henkens e Leenders (2008) 

identificaram que as intenções de aposentadoria são influenciadas pela qualidade das 
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relações conjugais. Chrisostomo e Macêdo (2001) destacaram a dificuldade em 

permanecer na convivência familiar como o motivo para a continuação do trabalho. O 

desejo de aposentar-se na mesma época que o cônjuge também é apontado como uma das 

razões do adiamento da aposentadoria (Barnes et al, 2004; Smeaton & McKay, 2003). Da 

mesma forma, a necessidade de cuidar de familiares que se encontram com a saúde 

precária pode afetar a decisão de continuar trabalhando. França (2009) identificou que a 

influência familiar foi um dos preditores na decisão de aposentadoria, tanto para 

brasileiros como para neozelandeses. 

Phillipson e Smith (2005) apontaram que uma ampla mistura de variáveis sócio 

demográficas também influenciam as decisões sobre a possibilidade de permanecer no 

trabalho, incluindo: estado civil, sexo, status socioeconômico, características da 

habitação, recursos financeiros, e tipo de emprego. Alguns desses fatores também são 

relevantes para compreender o que impede as pessoas de voltar ao trabalho. Segundo R. 

F. N. Soares (2011), a idade atua negativamente, enquanto a escolaridade atua 

positivamente, em relação à participação de trabalhadores idosos no mercado de trabalho. 

Isso significa que, a taxa de atividade idosa no contexto brasileiro aumenta conforme 

aumenta o grau de instrução, e diminui conforme aumenta a idade. Os dados da PNAD 

mostram que, de uma maneira geral, são os idosos com idade entre 60 e 64 anos, e com 

mais de 15 anos de estudo que possuem as mais altas taxas de atividade no país. 

 Para Flynn (2010), Gee e Baillie (1999), Pengcharoen e Shultz (2010), Post et al. 

(2013), e Zappalà et al. (2008), atitudes ou visão negativa da aposentadoria também 

influenciam a decisão de continuar trabalhando. Por outro lado, expectativas de trabalhar 

remuneradamente após a aposentadoria, ou expectativas de participar de atividades 

consideradas de crescimento – trabalho voluntário, religião, ou fazer cursos - influenciam 

a decisão de aposentar-se (Beehr et al., 2000). França e Vaughan (2008) pontuam que a 
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decisão de aposentadoria irá depender de uma ponderação dos indivíduos entre os ganhos 

(a liberdade do trabalho, mais tempo para os relacionamentos, para atividades de lazer e 

cultura, para investimentos, e a possibilidade de um novo começo), e as perdas (aspectos 

emocionais e tangíveis do trabalho, relacionamentos no trabalho, salário e benefícios) 

percebidas frente à aposentadoria. 

 

b) Fatores relacionados ao trabalho 

Por fim, destacamos os fatores relacionados ao trabalho. Tuominen et al. (2012) 

apontam que o processo de decisão trabalho-aposentadoria é mais afetado por fatores 

relacionados ao trabalho do que por fatores pessoais. Estudos prévios têm encontrado que 

a satisfação com o trabalho (Barnes et al., 2004; Smeaton & McKay, 2003), o sentir-se 

produtivo (Cruz, 2011; Ribeiro, 2012) e útil à sociedade (Barnes et al., 2004; Fonseca, 

2009; Pires et al., 2013; Winkelmann-Gleed, 2012) estão associados com a decisão de 

continuar trabalhando. 

Semelhantemente, atitudes como identificação com o trabalho (Barnes et al., 

2004), envolvimento (Pengcharoen & Shultz, 2010), comprometimento (Flynn, 2010), e 

a centralidade do trabalho (que significa que o trabalho é o aspecto mais importante da 

vida) estão relacionadas com a intenção de continuar a trabalhar por mais tempo (Fonseca, 

2009; Tuominen et al., 2012), ao passo que uma atitude instrumental em relação ao 

trabalho e baixa centralidade tem sido apontada como aumentando as intenções de 

aposentadoria (Harpaz, 2002).  

Fonseca (2009) ainda ressalta que o adiamento da aposentadoria estaria 

relacionado a falta de perspectiva dos indivíduos com relação a outras opções de trabalho, 

por terem trabalhado muitos anos na mesma organização e não se sentirem capazes de 
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fazer atividades de trabalho diferentes. Em conformidade, Pengcharoen e Shultz (2010), 

e Flynn (2010) apontam a auto eficácia na procura de emprego como uma variável 

relacionada à continuidade do trabalho após a aposentadoria. 

Alguns aspectos do trabalho são desejáveis e influenciam a continuidade como: a 

maior autonomia e controle sobre o trabalho (Menezes & França, 2012; Shacklock, 2006); 

baixo nível de demandas do trabalho (Zappalà et al., 2008); relacionamentos interpessoais 

no trabalho, encarados como uma ferramenta de aprendizado contínuo pela troca de 

experiências, e como forma de sociabilização (Barnes et al., 2004; Fonseca, 2009; Pires 

et al., 2013; Winkelmann-Gleed, 2012); e condições flexíveis de trabalho (Barnes et al., 

2004; Menezes & França, 2012; Pengcharoen & Shultz, 2010; Smeaton & McKay, 2003; 

Winkelmann-Gleed, 2012).  

Por outro lado, condições negativas e estressantes de trabalho (Topa et al., 2009) 

e a inflexibilidade do horário de trabalho se mostrou um preditor significativo da 

aposentadoria definitiva (Pengcharoen & Shultz, 2010). Outros fatores organizacionais, 

como políticas em prol do envelhecimento, ambiente de trabalho, treinamentos, e fatores 

atrativos relacionados à carreira (Barnes et al, 2004; Beehr, Glazer, Nielson, & Farmer, 

2000; Flynn, 2010; Zappalà et al., 2008) também foram relacionados à decisão de 

continuar trabalhando. 

De acordo com Bressan et al. (2012b), a análise do sentido e significado do 

trabalho para o indivíduo se apresenta como um importante indicador para a abordagem 

trabalho versus aposentadoria. Correspondentemente, Shacklock (2006) investigou o 

significado do trabalho e as intenções de trabalhar além da idade tradicional de 

aposentadoria na Austrália (65 anos), em uma pesquisa qualitativa com 30 trabalhadores 

acima de 50 anos de uma universidade. Os resultados sugeriram que havia uma relação 

entre o significado do trabalho e a intenção de continuar trabalhando, sendo a autonomia, 
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a flexibilidade e a variedade os aspectos mais atrativos do trabalho. Os trabalhadores mais 

propensos a continuarem trabalhando eram aqueles que consideravam o trabalho como 

muito importante em suas vidas, e que além de encontrarem satisfação, desafios e 

realização no trabalhar, conseguiam conciliar bem as necessidades familiares. 

Bressan et al. (2012b), em uma pesquisa qualitativa com 33 servidores públicos 

federais (docentes e técnico-administrativos), observaram que a centralidade do trabalho 

foi uma característica geral dos entrevistados. O trabalho estava associado com o convívio 

social, com oportunidades de crescimento e realização profissional, e com o sustento 

pessoal e familiar. A significação subjetiva positiva apresentada pelos entrevistados e o 

vínculo emocional, demonstrando satisfação e envolvimento com o trabalho e a 

organização, era um fator que dificultava o desligamento do trabalho na aposentadoria. 

Na contemporaneidade, diante do envelhecimento populacional e possibilidade de 

aumento dos anos disponíveis para a aposentadoria, há grande debate visando ampliar a 

quantidade de anos dedicados ao trabalho. De modo que, há uma tendência crescente a 

inspirar as pessoas a um maior envolvimento com o trabalho, o que pode intensificar mais 

ainda essa centralidade e dificultar o engajamento em outras atividades e áreas de vida. 

Consequentemente, deve ser dada atenção específica para que as condições e os aspectos 

do trabalho a ser estendido sejam favoráveis às expectativas e necessidades dos 

trabalhadores. Esse contexto aponta para a grandeza do desafio da gestão da 

aposentadoria na atualidade. 
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CAPÍTULO IV 

MODELO DE PESQUISA 

 

 

 Conforme a revisão de literatura, estudos prévios têm enfatizado diversas classes 

de variáveis ou preditores que atuam no processo de decisão trabalho-aposentadoria 

(França et al., 2013; Flynn, 2010). De acordo com Pengcharoen e Shultz (2010), e França 

et al. (2013), a decisão de aposentadoria pode conduzir a três desfechos: i) à aposentadoria 

definitiva, ii) ao adiamento da aposentadoria e permanência na organização, iii) ou, à 

continuidade do trabalho após a aposentadoria (bridge employment). Dentre os fatores 

apontados como relevantes para o prolongamento do trabalho, vistos na Tabela 2, 

destacamos o significado do trabalho e significados da aposentadoria constituindo o 

modelo desta pesquisa. 

 

4.1. Objetivo de pesquisa 

O objetivo principal dessa pesquisa é investigar a intenção de continuar 

trabalhando além do tempo obrigatório de contribuição e explorar a relação dessa 

intenção com fatores relacionados ao significado do trabalho e significado da 

aposentadoria. 

 Para consecução desse objetivo, foram traçados os seguintes objetivos específicos: 

1) Examinar que fatores relacionados ao trabalho e não-trabalho são preditores da 

intenção de continuar trabalhando. 

2) Identificar se há padrões de significados e expectativas da aposentadoria 

vinculados à decisão trabalho-aposentadoria. 
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4.2. Modelo de pesquisa 

     4.2.1. O significado do trabalho 

No que concerne à decisão de continuar trabalhando, a literatura destaca que o 

trabalho não se restringe a um meio de sobrevivência. Estudos têm revelado que a maioria 

das pessoas trabalharia mesmo que não houvesse necessidades econômicas, salientando 

que o trabalho preenche outras funções (Harpaz, 2002; Morse & Weiss, 1955; MOW, 

1987). 

Segundo a Equipe MOW (1987), a remuneração, características intrínsecas do 

trabalho (autonomia, variedade, um trabalho interessante e ajustado com as habilidades 

do indivíduo) e o tempo não-trabalho são três tipos de preferências que atraem os 

trabalhadores para diferentes direções. Resultados da pesquisa MOW mostraram que, 

para optar entre elas, os trabalhadores fazem avaliações e compensações em termos de 

perdas e ganhos, sendo que as perdas suplantam os ganhos em importância. Porém, 

quando medida de cálculo é mais concreta, como por exemplo, ganhos salariais, a 

avaliação e escolha passa a ser uma tarefa bem mais fácil do que avaliar as perdas relativas 

a características intrínsecas do trabalho ou ao tempo não-trabalho. 

Essas preferências estão relacionadas ao significado do trabalho. Geralmente, as 

pessoas preferem um trabalho a outro, levando em consideração algum conjunto de 

características relevantes que ele possui. E essas escolhas manifestam os valores do 

trabalho. Resultados da pesquisa MOW indicaram que, até certo ponto, os trabalhadores 

tendiam a preferir características intrínsecas do trabalho à remuneração, mas, se o ganho 

salarial fosse substancial, renunciava-se os valores intrínsecos do trabalho. E, ainda que 

as recompensas extrínsecas do trabalho (e.g., dinheiro) podiam ser substituídas pelo 

tempo não-trabalho, este não era um substituto para as recompensas intrínsecas do 

trabalho. A preferência por continuar trabalhando estava relacionada ao alto nível de 
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centralidade do trabalho, o baixo nível de valor instrumental, as normas sociais, e aspectos 

expressivos do trabalho (que envolve a autonomia, variedade, um trabalho interessante e 

ajustado com as habilidades do indivíduo) (MOW,1987). 

Utilizando a estrutura teórica do modelo de Significado do Trabalho desenvolvido 

pela equipe MOW (1987) e ampliado posteriormente por Westwood e Lok (2003) para 

incluir a influência das organizações, Shacklock e Brunetto (2011) se propuseram a 

esclarecer melhor uma das variáveis consequentes desse modelo, as expectativas 

subjetivas sobre situações futuras de trabalho, buscando explicar a intenção de 

trabalhadores mais velhos continuarem trabalhando (ver Figura 1). 

As expectativas subjetivas sobre situações futuras de trabalho compreendem 

considerações sobre a importância futura de trabalhar, quais as características intrínsecas 

desejáveis do trabalho e que quantidade de tempo deve ser dedicada ao mesmo. Para 

investigar essa variável, Shacklock e Brunetto (2011) desenvolveram a escala OWICW 

examinando que fatores relacionados ao trabalho afetariam a intenção de continuar 

trabalhando, validando-a em um estudo com 379 trabalhadores australianos acima de 50 

anos. Os resultados demonstraram que quatro fatores - a importância do trabalho para o 

indivíduo, a flexibilidade dos regimes de trabalho, interesses do indivíduo fora do 

trabalho, além de gestão e fatores organizacionais (aspectos do ambiente de trabalho que 

se referem à relação supervisor-subordinado) – predizem essa intenção. 
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Figura 1.  

Estrutura teórica da Escala OWICW 
Fonte: Shacklock e Brunetto (2011) - Adaptado por Westwood e Lok (2003) 

Nota: Os fatores que se mostraram preditivos das expectativas subjetivas sobre situações futuras de trabalho no estudo de Shacklock e Brunetto são os sublinhados na figura. 
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O estudo de Shacklock e Brunetto (2011) serviu de inspiração teórico-

metodológica para esta pesquisa, nos motivando a identificar que fatores relacionados ao 

trabalho e não-trabalho seriam variáveis preditoras da intenção de continuar trabalhando, 

em uma amostra brasileira (para tanto, tornou-se uma meta adicional deste estudo validar 

a escala OWICW, conforme descreveremos no capítulo do Método). Os fatores 

investigados foram: 

a. Vínculo com o trabalho 

A literatura tem apontado que vínculos morais e afetivos com o trabalho, 

relacionados a uma visão positiva do trabalho (Menezes & França, 2012), a identificação 

com o próprio trabalho (Barnes et al., 2004), a satisfação (Smeaton & McKay, 2003) e o 

envolvimento com o trabalho (Pengcharoen & Shultz, 2010) influenciam as pessoas a 

estender a vida profissional. Assim, a nossa primeira hipótese (H1) é que trabalhadores 

que apresentam maior vínculo com o trabalho são mais propensos a continuarem 

trabalhando. 

b. Importância do trabalho para o individuo 

O trabalho exerce um papel central na vida do indivíduo e no preenchimento de 

suas necessidades, sejam essas de ordem econômica (instrumental), ou sociais 

(intrínsecas). A literatura aponta a alta centralidade do trabalho como um fator que 

influencia a sua continuidade (Harpaz, 2002; MOW, 1987; Shacklock & Brunetto, 2011; 

Tuominen et al., 2012). A centralidade é definida como a importância da esfera “trabalho” 

em comparação com outras esferas da vida, tais como família, amigos, desenvolvimento 

espiritual, lazer, hobbies, em um certo momento da vida do indivíduo (MOW, 1987). 
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Assim, a segunda hipótese (H2) é que trabalhadores que apresentam maior nível de 

centralidade no trabalho são mais propensos a continuarem trabalhando.  

c. Interação interpessoal no trabalho 

Na ausência de motivos financeiros, a oportunidade de se relacionar com outras 

pessoas é apontada como uma das razões para a continuidade do trabalho (Morin, 2001; 

MOW, 1987). Quanto maior o vínculo afetivo com o grupo de trabalho e a satisfação pelo 

convívio, somado aos laços com o trabalho em si, mais dificuldades pode-se ter no 

rompimento com a aposentadoria (Pires et al., 2013; Zanelli et al., 2010). 

Concordantemente, França e Vaughan (2010) verificaram em um estudo 

transcultural com executivos brasileiros e neozelandeses, que os relacionamentos no 

trabalho são apontados como uma das perdas da aposentadoria. Diante desses achados, a 

terceira hipótese (H3) é que a interação interpessoal positiva no trabalho torna mais 

provável a intenção de continuar trabalhando.  

d. Autonomia no trabalho 

Os indivíduos que valorizam os resultados expressivos do trabalho, dentre os quais 

a autonomia, estão mais inclinados a continuarem trabalhando (MOW, 1987). A 

percepção do nível pessoal de autonomia, traduzida na capacidade de tomar decisões 

sobre como e quando encarregar-se das tarefas no local de trabalho, foi apontada como 

um fator que pode afetar positivamente a continuidade do trabalho (Flynn, 2010; França 

et al., 2013) e a decisão de adiar a aposentadoria (Menezes & França, 2012; Shacklock & 

Brunetto, 2005). Desse modo, a nossa quarta hipótese (H4) é que a percepção de 

autonomia pessoal no trabalho torna mais provável a intenção de continuar 

trabalhando. 
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e. Condições flexíveis de trabalho 

Um fator apontado pelos trabalhadores como desejável, com respeito à 

continuidade, é a flexibilidade de horário (Barnes et al., 2004; Pengcharoen & Shultz, 

2010; Shacklock, 2006). Essa característica é vista como uma possibilidade de melhor 

equilíbrio entre o trabalho e outras esferas de vida (Winkelmann-Gleed, 2012). Shacklock 

e Brunetto (2011) demonstraram que as condições flexíveis de trabalho predizem a 

intenção de continuar trabalhando. 

Semelhantemente, no Brasil, Menezes e França (2012) obtiveram em um estudo 

com servidores públicos que a flexibilidade de horário é um preditor da decisão de 

postergar a aposentadoria e continuar trabalhando. Dessa forma, nossa quinta hipótese 

(H5) é que condições flexíveis de trabalho torna mais provável a intenção de 

continuar trabalhando. 

f. Gestão e fatores organizacionais (carga laboral, ambiente de trabalho, e 

supervisão) 

Os trabalhadores insatisfeitos com o trabalho ou com a organização veem a 

aposentadoria como uma oportunidade de saída do trabalho. Henkens e Leenders (2008) 

encontraram que a carga laboral excessiva, um trabalho extenuante fisicamente, a falta de 

apoio social dos colegas de trabalho, e uma ausência demasiado grande de desafios no 

trabalho, estão relacionados com os sentimentos de esgotamento emocional e explicam 

as intenções de aposentadoria. Semelhantemente, Barnes et al. (2004) apontam que um 

ambiente de trabalho negativo, e trabalho com nível elevado de tensão e pressão, se 

mostrou um contexto importante para as decisões de aposentadoria. Diante disso, nossa 

sexta hipótese (H6) é que o ambiente ou situações de trabalho negativas tornam os 

trabalhadores menos propensos a continuarem trabalhando.  
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g. Interesses fora do trabalho (cônjuge, família, hobbies, amigos, 

desenvolvimento espiritual, lazer, comunidade) 

Várias pesquisas têm confirmado que grande parte daqueles que pretendem se 

aposentar relatam o desejo de desfrutar mais da vida. As atitudes positivas ou negativas 

diante da aposentadoria são fortemente influenciadas pela diversidade dos interesses e 

atividades que são desenvolvidas no tempo livre (Zanelli et al., 2010). A oportunidade de 

engajar em atividades de lazer também é considerada um fator atrativo para a 

aposentadoria (Tuominen et al., 2012). Em um estudo transcultural desenvolvido com 

brasileiros e neozelandeses, França e Vaughan (2008) encontraram que ter mais tempo 

para o parceiro, para os filhos, amigos, para o lazer e os hobbies foram os aspectos 

considerados de maior ganho na aposentadoria. 

A influência da família é considerada um dos preditores de atitudes positivas 

diante da aposentadoria, e até mesmo na inserção em um trabalho diferente (França, 

2009). Henkens e Leenders (2008) apontam que as intenções de aposentadoria são 

influenciadas pela qualidade das relações conjugais. Semelhantemente, França (2009) 

mostra que a influência familiar é um dos preditores na decisão de aposentadoria, tanto 

para brasileiros como para neozelandeses. Outro estudo realizado por França e Carneiro 

(2009) com 121 trabalhadores brasileiros de cargos “não gerenciais” também destaca a 

importância dos relacionamentos familiares, ressaltando a influência dos parceiros na 

decisão de aposentadoria. Tuominen et al. (2012) por sua vez, identificaram que o 

adiamento da aposentadoria era preferido por trabalhadores que moravam sozinhos ou 

cujos cônjuges ainda estavam trabalhando. Portanto, a hipótese sete (H7) é que interesses 

fora do trabalho tornam menos provável a intenção de continuar trabalhando.  
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Complementarmente, também investigamos algumas hipóteses secundárias (h) 

explorando o envolvimento de algumas variáveis antecedentes ao significado do trabalho, 

tais como:  

- Finanças: A presença de um incentivo financeiro para estender o tempo de trabalho tem 

sido apontada como um fator que influencia a decisão por uma aposentadoria tardia 

(Tuominen et al., 2012). Por essa razão, avaliaremos a hipótese (h1) de que o incentivo 

financeiro (abono de permanência) torna mais provável o adiamento da 

aposentadoria; 

 - Cargo: Conforme MOW (1987) a experiência pregressa e satisfatória em trabalho com 

conteúdo intrínsecos e educação estão relacionados a preferências intrínsecas de trabalho. 

Como os cargos dos servidores implicam em um nível de escolaridade, avaliaremos a 

hipótese de que (h2) a percepção de importância das características intrínsecas do 

trabalho difere entre os cargos; 

 - Sexo: A variável sexo foi apontada por MOW (1987) como a menos importante com 

relação à variabilidade de preferência por trabalho intrínseco, quando comparada a 

experiência pregressa com autonomia e a educação. No entanto, avaliaremos se (h3) a 

percepção de influência dos fatores relacionados ao trabalho e não-trabalho sobre a 

intenção de continuar trabalhando difere entre os sexos. 

 

     4.2.2. Significados da aposentadoria 

De forma similar, o processo de decisão de aposentadoria é um momento singular 

no qual os trabalhadores se defrontam com a tarefa de avaliar e fazer escolhas levando 

em consideração as possíveis perdas de remuneração, as características intrínsecas atuais 

do trabalho, e o tempo livre do trabalho proposto pela aposentadoria. A literatura tem 
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destacado que a visão que o indivíduo tem sobre a aposentadoria é relevante nesse 

processo (Flynn, 2010; Pires et al., 2013; Pengcharoen & Shultz, 2010; Zappalà et al., 

2008).  

Conforme apontado por Adams e Beehr (2003), as crenças transmitidas 

culturalmente sobre o significado e atratividade da aposentadoria, influenciam e estão 

subjacentes às preferências e intenções de aposentadoria, conduzindo a padrões de 

comportamento com relação à mesma. Fretz, Kluge, Ossana, Jones, e Merikangas (1989) 

ainda observaram que, a ausência de planos para a aposentadoria e um baixo senso de 

auto eficácia são fatores preditivos de ansiedade e desânimo diante da aposentadoria, 

contribuindo à esquiva dessa decisão. 

Beehr (1986) propôs um modelo para compreensão do processo de decisão de 

aposentadoria no qual enfatiza as preferências como um precursor importante para outros 

comportamentos, incluindo intenções, planejamento e decisão de aposentadoria. 

Considera ainda, nesse processo, o papel precedente de algumas variáveis-chave, 

concernentes a fatores pessoais (e.g. finanças, saúde) e do ambiente (e.g. características 

do trabalho, consecução de objetivos profissionais, situação familiar e conjugal, 

atividades de lazer). 

O modelo de Beehr (1986) consiste de três estágios interconectados: i) As 

preferências de aposentadoria é um estágio mais abstrato, no qual antes de qualquer 

plano concreto, iniciam-se pensamentos sobre a aposentadoria, imaginando a 

possibilidade e que atividades e relacionamentos poderiam substituir aqueles 

proporcionados pelo trabalho; ii) As intenções consistem em um estágio de avaliação e 

diz respeito à disposição ou relutância diante da aposentadoria; iii) Por sua vez, o ato de 

aposentadoria, é a própria ação e transição para uma situação de vida diferente, que se 

caracteriza pelo timing (refletida na idade de aposentadoria – antecipada ou tardia), pelo 
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tipo ou integralidade (parcial ou completa), e pela voluntariedade percebida (voluntária 

vs. involuntária). 

Considerando, que os dois primeiros estágios de Beehr (1986) consistem em uma 

fase mais simbólica e avaliativa, em que ocorre pensamentos, crenças, opiniões, com 

julgamento do que é desejável ou indesejável manifestando-se pela disposição ou 

resistência diante da aposentadoria, partimos do pressuposto de que os diferentes modos 

de interpretar e significar a aposentadoria poderia contribuir para esclarecer a intenção de 

continuar ou não trabalhando.  

Desse modo, paralelamente à investigação acerca das características que o 

indivíduo considera atrativas no trabalho, relacionadas ao significado do trabalho, 

buscamos explorar suas “preferências e intenções” relativas ao tempo não-trabalho 

proposto pela aposentadoria. Assim, incorporamos ao estudo principal um estudo 

qualitativo, buscando acessar aspectos dos dois primeiros estágios do modelo de Beehr 

(1986) por intermédio de três questões subjetivas (ver seção 5.3.2 no capítulo do Método). 

Logo, tornou-se um objetivo específico deste estudo compreender os diferentes modos de 

significar a aposentadoria, identificando os padrões de significados e expectativas que 

fazem parte da visualização do próprio futuro como aposentado, vinculados à decisão 

trabalho-aposentadoria. 

Em resumo, o modelo de Shacklock e Brunetto (2011) para investigar a intenção 

de trabalhadores mais velhos continuarem no trabalho remunerado, construído utilizando 

a estrutura teórica do Significado do Trabalho (MOW, 1987), foi validado e usado como 

ponto de partida para identificar variáveis preditoras da intenção de continuar ou não 

trabalhando. A intenção de continuar trabalhando foi ainda examinada com relação a duas 

possibilidades: i) adiar a aposentadoria e permanecer no emprego atual; ii) aposentar-se 

do emprego atual e trabalhar em outro lugar. Paralelamente, desenvolvemos um estudo 
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qualitativo explorando a vinculação de significados e expectativas da aposentadoria a 

essas decisões. 

Para facilitar a compreensão do leitor acerca dos principais elementos que 

compõem o estudo, apresentamos o modelo de pesquisa com os respectivos 

relacionamentos investigados na Figura 2.  

 

 

Figura 2. Modelo de Pesquisa 
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CAPÍTULO V 

MÉTODO 

 

 

Neste capítulo, apresentamos a descrição do plano de pesquisa executado 

dividindo-o nas seguintes seções: desenho de pesquisa, procedimentos de definição 

amostral, instrumento de pesquisa, procedimentos de coleta de dados, e procedimentos 

de análise de dados. 

 

5.1. Desenho de pesquisa 

Trata-se de um estudo transversal e descritivo com desenho de métodos mistos 

incorporado. Foi realizado por meio de um survey, tipo correlacional, no qual se 

adicionou algumas questões que proporcionaram dados textuais sobre outra variável de 

interesse - o significado da aposentadoria. Tal estratégia visa responder aos objetivos de 

examinar se há fatores preditores da intenção de continuar trabalhando e identificar se 

associação entre os significados da aposentadoria e essa decisão. 

Para Creswell e Clark (2013), um projeto incorporado ocorre quando se coleta e 

analisa dados qualitativos dentro de um projeto quantitativo tradicional (ou vice-e-versa) 

com o plano de aperfeiçoar o projeto geral. É um desenho apropriado quando se tem 

questões diferentes, que requerem diferentes tipos de dados para responder o propósito 

do estudo. 

Diversas razões nos conduziram a escolha desse desenho de pesquisa misto. Em 

primeiro lugar, pelo fato de não termos encontrado, durante a revisão de literatura, um 

instrumento disponível que nos permitisse avaliar ambos os constructos, ou seja, o 

significado do trabalho e da aposentadoria. Em segundo, por partirmos do pressuposto de 
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que significados da aposentadoria estabelecesse um pano de fundo, permitindo 

compreender as preferências relacionadas ao tempo livre e à intenção de continuidade de 

trabalho. Por fim, esse desenho não só possibilita coletar dados complementares a serem 

considerados na interpretação dos resultados, como também permite um processo rápido 

na coleta de dados textuais e numéricos em uma população numerosa. 

 

5.2. Procedimentos de definição amostral 

     5.2.1. Servidor público federal: critérios de inclusão  

Como critério de inclusão de participantes neste estudo, optamos por convidar 

servidores públicos federais que já tinham adquirido direito à aposentadoria ou se 

encontravam até cinco anos antes de completar o tempo de contribuição e idade prevista 

em lei. Dessa forma, elencamos como foco de análise os servidores com possibilidades 

de consecução da aposentadoria integral de forma voluntária, excluindo a aposentadoria 

proporcional ou por invalidez.  

O servidor público está sujeito ao regime especial de previdência dos servidores 

estatutários, e o direito à aposentadoria depende da aquisição de quatro condições 

cumulativas fixados por lei, isto é, o tempo de contribuição, idade mínima, tempo no 

serviço público e tempo no cargo. Os homens podem se aposentar a partir dos 60 anos de 

idade e 35 anos de tempo de contribuição e as mulheres a partir dos 55 anos de idade e 

30 anos de tempo de contribuição (Campos, 2005). Entretanto, algumas regras de 

transição permitem a redução de 01 (um) ano da idade mínima, para cada ano excedente 

de contribuição, o que explica alguns casos de aposentadoria integral antes da idade 

mínima estabelecida em lei. 
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Existem ainda, políticas de incentivo ao adiamento da aposentadoria e 

continuidade do trabalho pelo estabelecimento de um abono de permanência (EC n. 

41/2003) pago ao servidor que já preencheu todos os requisitos para se aposentar, mas 

opta por permanecer na ativa. O valor do abono de permanência é idêntico ao valor que 

é recolhido como contribuição previdenciária.  

Caso o servidor não se aposente voluntariamente alcançados os requisitos, será 

aposentado compulsoriamente ao completar 70 anos de idade, conforme a lei 8.112/90, 

art. 186. Dessa forma, não poderá mais exercer atividade com o vínculo de estatutário, 

mas nada impede que continue trabalhando em outro tipo de vínculo, como por exemplo, 

de natureza contratual ou regida pelo regime celetista.  

 

     5.2.2. Local e perfil dos participantes 

Essa pesquisa foi realizada com servidores da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). Atualmente, a UFRN possui 5.411 servidores ativos dentre os 

quais 60,76% são técnicos e 39,23% são docentes (dados de jan. 2013). Desses, 

aproximadamente 2.290 estão com 50 anos ou mais (65% técnicos e 35% docentes).  

A amostra foi intencional e por conveniência, sendo composta por 283 servidores 

ativos com idade compreendida entre 48 e 69 anos (M = 56,85; DP = 5,1), dos quais 

36,4% são docentes e 63,6% são técnico-administrativos, proporção que representa 

razoavelmente bem a totalidade de servidores da UFRN (Barbetta, 2005). A média do 

tempo de contribuição é de 34 anos (DP = 4,4), sendo que 177 servidores (62,5%) já 

recebiam abono pecuniário de permanência, um indicativo de que poderiam se aposentar, 

caso desejassem, constituindo assim, uma amostra relativamente homogênea em relação 

à proximidade do direito à aposentadoria.  
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No delineamento das características centrais dos participantes do estudo 

verificamos que, 61,5% eram mulheres com idade entre 48 e 69 anos, e 38,5% eram 

homens com idade entre 49 e 69 anos. A maior parte é casada ou possui união estável 

(ver Tabela 3). O tempo de contribuição das mulheres foi de 25 a 47 anos, enquanto o dos 

homens de 30 a 47 anos.  

 

Tabela 3 

Perfil dos participantes 

Gênero Masculinoª Femininoᵇ 

 Média DP Moda Freq. % Média DP Moda Freq. % 

Idade 58,50 4,7 57   55,82 5,1 51   

Tempo de 

contribuição 
36,51 4 35   32,61 4 35 

  

Estado civil       

Casado/união estável    89 81,7    95 54,6 

Separado/divorciado    12 11    43 24,7 

Solteiro    8 7,3    22 12,6 

Viúvo         14  8 

Nota: a (n = 109); b. (n = 174) 

 

 

A maioria dos servidores (90,5%) assinalou que trabalha em carga horária de 40 

horas ou dedicação exclusiva, mas 52,6% das mulheres e 35,5% dos homens gostariam 

de estar trabalhando em uma carga horária mais reduzida quando chegasse aos 60 anos. 

Alguns servidores (6,7%) já vivenciaram a aposentadoria e voltaram ao trabalho. 

A maioria (71%) cursou alguma pós-graduação (lato sensu e stricto sensu), sendo 

o nível de escolaridade dessa amostra elevado. Quanto ao cargo, 103 servidores eram 

docentes e 180 eram técnico-administrativos. O Quadro de Referências dos Servidores 

Técnico-administrativos (QRSTA) classifica-os em cinco níveis: A, B, C, D e E. Os 

cargos de nível A e B, e grande parte dos cargos de nível C, estão extintos ou em extinção. 

Do total de servidores da UFRN, apenas 5,4% pertencem ao nível A e B. Durante a fase 
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de coleta, houve menor acessibilidade e aderência desses servidores à pesquisa. Diante 

disso, e por maior semelhança do grau de escolaridade (ver Tabela 4), os cargos dos 

técnico-administrativos foram categorizados em duas classes. A classe 1 corresponde aos 

técnico-administrativos de nível A, B e C (n = 52), e a classe 2 corresponde aos técnico-

administrativos de nível D e E (n = 128). Os docentes (n = 103) foram categorizados 

como classe 3. Essa mesma categorização foi utilizada como variável descritiva na análise 

dos dados textuais. A lista de todos os cargos representados pode ser vista na Tabela 5, e 

dados relativos ao ambiente de lotação dos servidores respondentes podem ser vistos na 

Tabela 6. 

 

 

Tabela 4 

Escolaridade dos servidores participantes  

Cargo Escolaridade  Frequência % 

Técnico Administrativo A 

Ensino Médio  1  

Superior 1  

Total 2 0,7 

Técnico Administrativo B 

Alfabetizado 1  

Fund. incompleto 1  

Fundamental  1  

Ens. Médio incompleto 2  

Ensino Médio 2  

Superior incompleto 2  

Total 8 2,8 

Técnico Administrativo C 

Fund. incompleto 2  

Fundamental  4  

Ens. Médio incompleto 9  

Ensino Médio 4  

Superior incompleto 9  

Especialização 14  

Mestrado ou Doutorado 1  

Total 43 15,2 

Técnico Administrativo D 

Ens. Médio incompleto 5  

Ensino Médio 4  

Superior incompleto 19  

Superior  11  

Especialização 29  
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Total 68 24,0 

Técnico Administrativo E 

Superior 5  

Especialização 37  

Mestrado ou Doutorado 17  

Total 59 20,8 

Docentes 

Especialização 9  

Mestrado ou Doutorado 94  

Total 103 36,4 

 

 

Tabela 5 

Cargos dos servidores participantes da pesquisa 

Quantitativo Cargo Nível 

2 Servente de limpeza A 

1 Auxiliar de farmácia B 

3 Auxiliar de laboratório B 

2 Bombeiro hidráulico B 

2 Copeiro B 

2 Assistente de aluno C 

2 Assistente de laboratório C 

10 Auxiliar em administração C 

2 Auxiliar de creche C 

13 Auxiliar de enfermagem C 

3 Contínuo  C 

1 Cozinheiro C 

1 Impressor C 

1 Linotipista C 

2 Mecânico C 

1 Motorista C 

2 Operador de máquina copiadora C 

1 Porteiro C 

2 Recepcionista C 

47 Assistente em administração D 

1 Desenhista técnico especializado  D 

2 Mestre de edificações e infraestrutura D 

3 Técnico de tecnologia da informação D 

1 Técnico em reabilitação ou fisioterapia D 

4 Técnico de laboratório- área D 

1 Técnico em eletrotécnica D 

6 Técnico em enfermagem D 

1 Técnico em telecomunicação D 

2 Vigilante D 

1 Analista de tecnologia da informação E 

2 Assessor institucional E 

6 Assistente social E 
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3 Bibliotecário E 

3 Cirurgião dentista E 

2 Contador E 

1 Economista E 

4 Enfermeiro-área E 

4 Engenheiro-área E 

1 Estatístico E 

1 Farmacêutica bioquímica E 

2 Historiador E 

2 Jornalista E 

4 Medico-área E 

4 Nutricionista-habilitação E 

2 Odontólogo - dl 1445-76 E 

3 Pedagogo-área E 

2 Psicólogo-área E 

1 Sociólogo E 

9 Técnico em assuntos educacionais E 

2 Tecnólogo-formação E 

103 Professor  DOCENTE 

 

 

Tabela 6 

Número de servidores por ambiente organizacional de lotação  

Ambiente organizacional de lotação 

Número de 

servidores 

F % 

Hospitalar e Saúde 53 18,7 

Biociências 19 6,7 

Ciências Exatas 14 4,9 

Ciências Tecnológicas 13 4,6 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 76 26,9 

Infraestrutura 18 6,4 

Administrativo 70 24,7 

CERES, Campi Interior, EAJ 20 7,1 

Total 283 100 

 

 

5.3. Instrumento de coleta de dados 

 O questionário utilizado para a coleta de dados foi composto pela escala Older 

Workers’ Intentions to Continue Working (OWICW) de Shacklock e Brunetto (2011), 

dados sócios demográficos, e três questões abertas, sendo descrito a seguir.  
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     5.3.1. Escala OWICW: adaptação transcultural 

A escala OWICW é uma escala numérica formada por 41 afirmativas, tipo Likert, 

com sete pontos dispostos em uma linha horizontal, na qual os respondentes podem 

indicar seu grau de concordância de 1 (discordo totalmente) para 7 (concordo totalmente).  

A escala se refere a um conjunto de sete variáveis: vínculo com o trabalho, 

importância do trabalho para o indivíduo, relacionamentos interpessoais no trabalho, 

autonomia no trabalho, condições flexíveis de trabalho, gestão e fatores organizacionais 

(aspectos do ambiente e relação supervisor-subordinado), e interesses fora do trabalho. A 

maior parte das afirmativas da escala foi elaborada a partir do MOWIRT (1987). Além 

dessas dimensões, a escala também inclui afirmações sobre a saúde, finanças, e dados 

sócio demográficos. 

A escala foi validada em um estudo realizado com 379 funcionários (> 50 anos) 

de uma grande organização do setor público em Queensland, Austrália, confirmando a 

homogeneidade (confiabilidade) dos itens e a estrutura fatorial proposta (sete dimensões). 

O teste de esfericidade de Bartllet foi significativo (²≥ 5038,99; p<0,001; df 465), tendo 

o KMO de 0,84 indicado a adequação da amostra. A escala é recente e não possui um 

amplo histórico de sua utilização. Não há informações psicométricas sobre outras 

aplicações, muito menos em contexto brasileiro, nem referências a pesquisas com 

populações similares à população alvo desse estudo. Na população original, a escala 

apresentou propriedades psicométricas confiáveis, sendo utilizado o coeficiente alfa de 

Cronbach ≥ 0,70. 

Brouwer et al. (2012) também apontaram a escassez de documentos que se 

referem às qualidades métricas dessa escala. Eles reportaram que a escala apresenta boa 

consistência interna por sua medida do alfa e validade de construto no que se refere a 

intenção de continuar trabalhando somente para cinco das sete dimensões estudadas: 
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importância do trabalho para o indivíduo, flexibilidade no trabalho, gestão e fatores 

organizacionais, interesses fora do trabalho, e percepção de autonomia no trabalho. Mas, 

somente as quatro primeiras dimensões se caracterizaram como preditoras das intenções 

futuras de continuar no trabalho remunerado. 

Do ponto de vista de Shacklock e Brunetto (2011), a escala OWICW proporciona 

uma maior compreensão do que os trabalhadores mais velhos esperam do trabalho. 

Assim, pode embasar estratégias de retenção desses trabalhadores no mercado 

contribuindo para resolução do problema do envelhecimento populacional e escassez de 

mão de obra especializada nos países da OECD. Além disso, amplia o modelo MOW no 

que se refere à identificação de fatores pertencentes às expectativas subjetivas sobre 

futuras situações de trabalho que influenciam a intenção de continuar trabalhando. 

A escala foi disponibilizada pelas autoras e submetida a uma adaptação 

transcultural. A adaptação transcultural é um processo meticuloso que envolve a tradução 

e adaptação cultural de um instrumento com o fim de manter seu conteúdo, suas 

propriedades psicométricas, e sua validade para o uso em uma população de ambiente 

diferente do ambiente de origem (Beaton, Bombardier, Guillemin, & Ferraz, 2000; Borsa, 

Damásio, & Bandeira, 2012; Reichenheim & Moraes, 2007). 

Embora alguns autores previnam que a adaptação transcultural de um instrumento 

é um processo demorado, uma das vantagens apontadas é a possibilidade de comparar 

resultados de pesquisa em diferentes culturas. Logo, alertam que essa alternativa deve ser 

avaliada levando-se em consideração o calendário de pesquisa e o fato que a construção 

de um novo instrumento também exige um tempo considerável de preparação e pré-teste 

(Borsa et al., 2012). 

Para a adaptação, Reichenheim e Moraes (2007) apresentam uma sistemática 

operativa que envolve a equivalência conceitual e de itens (pertinência dos conceitos e 
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itens ao novo contexto à luz de uma revisão bibliográfica), equivalência semântica 

(capacidade de transferência de sentido do original para a versão), equivalência 

operacional (eficácia semelhante do instrumento na fonte e população-alvo mesmo que o 

modus operandi seja diferente), e equivalência de mensuração (estudos psicométricos). 

Contudo, esses autores também reconhecem que não há consenso quanto às estratégias 

de execução da adaptação transcultural, sendo geralmente sua operacionalização um 

mosaico de procedimentos oriundos de diversas fontes. 

Neste estudo, usamos como norte as indicações de Beaton et al. (2000) e Borsa et 

al. (2012), sendo as etapas do processo utilizado descritas a seguir: 

a) Tradução do instrumento do idioma de origem para o idioma alvo 

O instrumento original em inglês foi traduzido para o português por dois 

profissionais pós-graduados em Letras e fluentes na língua inglesa, de forma 

independente e separada produzindo duas versões (T1 e T2). Um dos profissionais foi 

auxiliado na tradução por um profissional de psicologia proficiente na língua inglesa, para 

obter esclarecimentos mais precisos sobre o construto trabalhado. O outro era leigo 

quanto aos conceitos examinados no instrumento, sendo residente em país de língua 

inglesa há vários anos. 

b) Síntese das versões traduzidas 

As versões T1 e T2 foram comparadas com o instrumento original por um comitê 

de pesquisa (comitê 1) composto por três integrantes proficientes no idioma em inglês 

(dois professores doutores em psicologia e a pesquisadora responsável). 

A partir dessa etapa, ocorreu uma avaliação sucessiva entre as versões e o original, 

com o propósito de atingir a equivalência em quatro áreas: (a) semântica - se as palavras 
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utilizadas apresentam o mesmo significado, ou se dão margem a duplo sentido; (b) 

idiomática – se a tradução utilizada corresponde a uma expressão equivalente e ao mesmo 

significado cultural do item; (c) experiencial – se o item é aplicável na nova cultura, ou 

se pode ser substituído por um equivalente; (d) conceitual – se o termo estudado avalia o 

mesmo aspecto em diferentes culturas (Borsa et al., 2012). 

O processo de tradução não se mostrou complexo e não foram observadas grandes 

discrepâncias entre as duas traduções. A tradução realizada com auxílio e esclarecimento 

a respeito do construto trabalhado mostrou-se mais adequada na maioria dos itens. As 

poucas discrepâncias existentes se referiam ao uso de palavras sinônimas. No entanto, 

grande parte das afirmativas no original estava construída gramaticalmente na voz 

passiva. Este fato gerou no comitê a precaução de preservar esse formato, e ao mesmo 

tempo, aproximar a afirmativa ao jeito brasileiro de se expressar.  

Uma diferença importante entre as traduções foi a respeito do principal verbo to 

affect utilizado nas afirmativas do instrumento, que foi traduzido respectivamente como 

influenciar e afetar. Essa questão foi discutida pelo comitê (1) e retomada posteriormente 

com os juízes, se escolhendo o verbo influenciar por ser mais utilizado no português, tanto 

no sentido psicológico como estatístico. Como resultado desta etapa foi produzido um 

relatório do processo de comparação e uma versão síntese (T12) considerada adequada 

para a etapa seguinte. A título de ilustração apresentamos exemplos de alguns itens dessa 

etapa na Tabela 7. 

c) Tradução Reversa (back translation) 

Nesta etapa foi realizada uma tradução reversa da versão síntese, do português 

para o inglês, por um terceiro tradutor, pós-graduado, sendo fluente em língua inglesa por 

experiência de imersão nos EUA. O documento resultante foi comparado com o 
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instrumento original sendo usado como ferramenta de checagem da versão escolhida para 

cada item, permitindo a identificação de inconsistências ou erros conceituais na tradução 

para o idioma-alvo.  
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Tabela 7 

Comparação entre o original em inglês e as versões traduzidas da escala OWICW (exemplo de itens) 
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d) Revisão por experts 

Neste estágio, todo o processo de adaptação transcultural realizado até então, foi 

submetido à avaliação de um comitê de experts (comitê 2) composto por dois professores 

doutores em psicologia. Ambos eram fluentes na língua inglesa, com ampla experiência 

em pesquisa, sendo um deles referência na literatura sobre aposentadoria e conhecedor da 

cultura australiana por ter residido uma década na Nova Zelândia. De posse do 

instrumento original, das traduções T1 e T2, da versão síntese, da tradução reversa, e dos 

relatórios produzidos em cada etapa, esse comitê atuou como juiz reavaliando a 

equivalência semântica, idiomática, experiencial e conceitual de cada item. 

Os juízes concordaram com a maioria dos itens da tradução reversa, contudo 

sugeriram revisão de alguns itens em sua versão síntese, enriquecendo o processo 

conforme ilustrado na Tabela 8. As instruções do instrumento, as questões sociais e 

demográficas específicas da população estudada, e a abrangência e adequação das 

expressões contidas nos itens também foram aspectos contemplados. Como resultado 

dessa etapa, a versão síntese (T12) foi revisada pelo comitê (1) originando a versão que 

foi submetida ao pré-teste.  
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Tabela 8 

Exemplos de itens da escala OWICW modificados por sugestão dos juízes 
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e) Avaliação pelo público-alvo (pré-teste) 

Em seguida, foi realizada a aplicação do instrumento de coleta em sujeitos com 

características similares as do público-alvo para avaliar a compreensão dos itens, as 

instruções, a adequação do layout, o “pulo” de questões da versão on-line, o tempo de 

aplicação e as dificuldades encontradas. Anteriormente à aplicação, o instrumento foi 

adaptado para atender aos objetivos desta pesquisa com o acréscimo de duas questões 

abertas e três questões fechadas. Os acréscimos realizados podem ser visualizados no 

apêndice D. 

A escala foi aplicada em quinze servidores da instituição, sendo oito pertencentes 

ao cargo de docente ou técnico de nível superior, quatro pertencentes ao cargo de técnico 

administrativo nível D, e três pertencentes ao cargo de técnico administrativo nível A e B. 

A aplicação do questionário ocorreu de dois modos distintos, via on-line ou por 

autopreenchimento assistido para os que preferissem ou não dominassem o uso do 

computador. O layout do questionário foi idêntico na versão on-line e impressa. 

Apesar da extensão do questionário, o tempo médio de preenchimento foi de 18 

minutos. Foi solicitado a cada participante que respondesse ao questionário e apontasse 

suas dificuldades em relação às instruções apresentadas e aos termos presentes nos itens. 

Cada contribuição foi analisada e discutida pelo comitê (1), levando à modificação e 

acréscimos de alguns termos que foram avaliados nas aplicações subsequentes (ver 

Tabela 9 – apêndice B). Só para exemplificar essa etapa, um dos itens da dimensão saúde, 

Estou propenso a parar o trabalho remunerado antecipadamente (ou seja, enquanto 

ainda estou saudável e antes que problemas de saúde possam ocorrer), pois (...), teve o 

termo antecipadamente modificado para assim que me for possível, uma vez que no 
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contexto brasileiro a aposentadoria antecipada geralmente não é vista como uma opção, 

mas como decorrência de invalidez podendo ainda resultar em perdas financeiras.  

Com relação à escala em si, observamos que o fato da maioria dos itens utilizar a 

mesma frase inicial foi apontado como um critério de monotonia, conforme alertado por 

Pasquali (1988). Diante da aceitação do questionário sem outros questionamentos, 

verificamos que os outros itens e instruções foram compreendidos tal como estavam pelos 

participantes, sendo mantidos. Concluída esta fase, a escala foi considerada adequada à 

aplicação.  

 

     5.3.2. Significados da aposentadoria - questões abertas 

Beehr (1986) apresenta um modelo de três estágios do processo de decisão de 

aposentadoria: preferências, intenções, e o ato de aposentadoria. Aponta ainda, que as 

crenças transmitidas culturalmente sobre o significado e atratividade da aposentadoria, 

além de fatores pessoais e relativos ao ambiente (e.g., saúde, finanças, trabalho, vida 

familiar e conjugal), influenciam as preferências de aposentadoria, que por sua vez, são 

precursoras de outros comportamentos, como intenções, planejamento e decisão.  

Buscamos acessar aspectos dos dois primeiros estágios do modelo de Beehr 

(1986) por meio da adição de duas questões abertas e uma afirmativa tipo likert às outras 

questões já existentes no questionário, conforme segue abaixo: 

1) Gostaríamos de conhecer sua opinião sobre a aposentadoria. Não há resposta 

certa ou errada, para nós importa saber o que o (a) senhor (a) pensa a respeito 

do assunto. Sendo assim, para o (a) senhor (a) o que é a aposentadoria? (Questão 

aberta incluída); 



94 
 

2) Quais são as suas expectativas diante da aposentadoria? (Questão aberta 

incluída); 

3) Se você tem um cônjuge ou parceiro (a), como você acha que esse relacionamento 

influencia sua intenção de continuar no trabalho remunerado? (Questão aberta já 

existente) 

4)  Estou confiante de que vou me ajustar facilmente à aposentadoria (afirmativa em 

escala Likert de sete pontos, incluída). 

Esses dados complementares contribuíram para a compreensão dos significados 

atribuídos à aposentadoria, permitindo: i) explorar as representações da aposentadoria, ii) 

inferir sobre as preferências e intenção de aposentadoria associadas àquelas 

representações, iii) e identificar padrões de significados, vinculados à decisão de 

aposentar-se ou continuar trabalhando. 

 

5.4. Procedimentos de coleta de dados 

A pesquisa foi realizada com servidores da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa/UFRN, de acordo com o 

parecer n. 147.511, de 26/10/2012. 

Inicialmente, mediante apresentação do projeto, foi solicitada autorização da 

instituição para a execução da pesquisa, bem como uma listagem dos servidores ativos 

para identificação, delineamento da população, e caracterização do campo de 

investigação.  

Após delimitação da população-alvo conforme os critérios pré-definidos, houve 

duas situações de abordagem. A primeira abordagem foi indireta, por meio de 

questionário autoaplicável via web, cujo link foi enviado em convite pessoal para o e-
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mail dos servidores que constava no banco de dados. A primeira página de acesso 

consistia no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido com as principais informações 

sobre a pesquisa, e só após a anuência era iniciado o questionário. Esse tipo de abordagem 

teve como ponto positivo a economia de tempo pela facilidade da coleta, 

acompanhamento de relatórios parciais e exportação dos resultados. No entanto, alguns 

e-mails estavam desatualizados e nem todos os servidores tinham acesso à internet no 

ambiente de trabalho ou em casa.  

Paralelamente, considerando também a possibilidade de baixa penetração da 

internet em pessoas dessa faixa etária, foram realizadas visitas aos setores de trabalho 

para divulgação da pesquisa e coleta de e-mails atualizados, apresentando ainda a 

possibilidade de participação via questionário online ou impresso (disponibilizado com o 

mesmo layout da versão online) para o autopreenchimento ou preenchimento assistido 

sem interferência. Alguns servidores preferiram o questionário impresso entregando-o em 

momento posterior, enquanto outros preferiram responder no momento da abordagem em 

um ambiente reservado, efetuando comentários que permitiram a construção de um diário 

de campo. Logo após, os dados eram inseridos no banco web.  

As duas formas de administração geraram respostas de qualidade similar. 

Entretanto, percebemos que a ferramenta on-line não é atrativa para todos, existindo um 

perfil de respondentes que preferem o contato interpessoal na aplicação do questionário.  

 

5.5. Procedimentos de análise de dados 

     5.5.1. Dados quantitativos 

Os dados provenientes da escala foram exportados em planilha Excel e 

submetidos à limpeza para atendimento aos critérios de inserção. Dos 320 questionários 

inseridos no banco de dados, 29 estavam incompletos e 8 eram de respondentes que não 
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atingiram os critérios pré-definidos. Apenas os questionários sem missings foram 

considerados válidos para esse estudo, ou seja, 283. Em seguida, os dados foram inseridos 

no software IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20, e 

submetidos à análise exploratória para avaliação das características descritivas dos itens 

da escala (Tabela 10), detecção de erros e possíveis outliers univariados (escores-z > 

3,29). A forma da distribuição de frequência se mostrou negativamente assimétrica. 

Embora tenhamos encontrado potenciais outliers, nenhum excedeu o critério referente ao 

escore-z sugerido por Field (2009), portanto, decidimos não deletar nenhum caso.  

 

Tabela 10 

Características descritiva dos itens da escala OWICW 

Subescala Itens Item-Total M DP Assimetria Curtose 

Vínculo com 

o trabalho 

Vínculo A 0,55 5,04 1,49 -0,63 -0,23 

Vínculo B 0,35 3,47 1,79 -0,21 -1,03 

Vínculo C 0,53 5,06 1,68 -0,70 -0,39 

Importância 

do trabalho 

Importância A 0,51 5,34 1,53 -1,07 0,70 

Importância B 0,37 4,71 2,02 -0,67 -0,81 

Importância C 0,50 3,33 1,81 0,33 -0,99 

Interação 

interpessoal 

no trabalho 

Relacionamento A 0,69 5,23 1,61 -1,06 0,61 

Relacionamento B 0,69 5,18 1,60 -1,11 0,80 

Relacionamento C 0,72 4,61 1,77 -0,55 -0,58 

Relacionamento D 0,76 4,69 1,83 -0,57 -0,65 

Relacionamento E 0,66 4,19 1,95 -0,26 -1,06 

Relacionamento F 0,72 4,90 1,76 -0,80 -0,18 

Autonomia 

pessoal 

Autonomia A 0,70 4,79 1,77 -0,77 -0,29 

Autonomia B 0,65 5,12 1,75 -1,06 0,27 

Autonomia C 0,53 3,75 1,74 -0,08 -0,95 

Autonomia D 0,52 3,34 1,88 0,31 -1,01 

Autonomia E 0,64 4,93 1,87 -0,81 -0,41 

Condições 

flexíveis de 

trabalho 

Flexibilidade A 0,56 3,07 2,01 0,48 -1,21 

Flexibilidade B 0,66 4,07 2,20 -0,16 -1,46 

Flexibilidade C 0,70 4,46 2,24 -0,45 -1,31 

Ambiente de 

trabalho 

Ambiente A 0,50 3,27 2,01 0,37 -1,19 

Ambiente B 0,42 3,76 2,23 0,03 -1,50 

Ambiente C 0,42 5,23 1,72 -1,11 0,52 

Ambiente D 0,41 4,55 2,54 -0,43 -1,57 

Saúde 

Saúde A 0,25 4,98 1,88 -0,92 -0,16 

Saúde B 0,22 4,63 2,04 -0,57 -0,92 

Saúde C 0,29 5,34 1,71 -1,05 0,30 

Finanças  
Finanças A 0,31 5,06 1,81 -0,94 0,02 

Finanças B 0,31 6,01 1,40 -1,87 3,59 

Interesses A 0,50 3,05 2,07 0,49 -1,19 
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Interesses 

fora do 

trabalho 

Interesses B 0,58 3,41 2,01 0,22 -1,24 

Interesses C 0,60 3,29 1,98 0,27 -1,25 

Interesses D 0,57 2,47 1,69 0,92 0,26 

Interesses E 0,62 3,57 2,08 0,93 -1,32 

Interesses F 0,61 3,71 2,04 -0,03 -1,36 

Interesses G 0,62 3,52 1,97 0,11 -1,19 

Continuar 

trabalhando Futuro A  5,07 1,97 -0,89 -0,39 

Adiar a 

aposentadoria  Futuro B  4,75 2,07 -0,62 -0,87 

Trabalhar 

após a 

aposentadoria  Futuro C  3,39 2,05 0,28 -1,21 

Eu vou 

querer parar 

o trabalho 

remunerado 

para... 

Futuro D 0,49 3,68 2,00 0,01 -1,23 

Futuro E 0,64 4,51 1,85 -0,52 -0,62 

Futuro F 0,66 4,02 2,07 -0,15 -1,26 

Futuro G 0,64 4,51 2,01 -0,45 -1,03 
N = 283 

 

Por se tratar da primeira aplicação da escala OWICW em contexto brasileiro, foi 

realizada uma análise fatorial exploratória (AFE) para verificar se os itens se agrupariam 

conforme previsto teoricamente, e dos índices de confiabilidade das dimensões (alfa de 

Cronbach). Objetivamos assim, assegurar que a versão traduzida tivesse as propriedades 

psicométricas necessárias ao estudo pretendido. 

Como ponto de partida, foram considerados apenas os 31 itens do estudo original 

de validação. Shacklock e Brunetto (2011) argumentaram que pesquisas anteriores já 

apontavam com frequência o impacto da saúde e finanças nas escolhas de indivíduos 

sobre a continuidade do trabalho. Por essa razão, as autoras excluíram esses fatores do 

modelo, preferindo dar prioridade a outros menos investigados no contexto de 

trabalhadores mais velhos. Neste estudo, observamos que os valores da correlação item-

total corrigida da subescala saúde estavam todos abaixo de 0,3 indicando falta de 

consistência interna. Além disso, o alfa de Cronbach das subescalas saúde (α= 0,42) e 

finanças (α= 0,46) indicavam baixa confiabilidade. Portanto, optamos igualmente por 

excluir esses itens da análise da estrutura fatorial.  
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A medida de adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) = 0,829 e o 

teste de esfericidade de Bartlett significativo (X² = 3882,826; p < 0,001; df 435) para os 

283 questionários (sem missings), confirmaram a adequação da amostra autorizando a 

execução da análise fatorial. O valor do determinante da matriz de correlação foi menor 

que 0,00001, o que levanta hipóteses da existência de multicolinearidade nos dados. 

Como o exame da matriz não revelou variáveis com coeficientes maiores que 0,8, a 

possível multicolinearidade não seria grave e a análise fatorial foi realizada. O método de 

extração utilizado foi a Fatoração dos Eixos Principais com rotação oblíqua (direct 

oblimin), assumindo a priori que as dimensões são correlacionadas. A Fatoração dos 

Eixos Principais é um método recomendado para distribuições não normais (Laros, 2005; 

Osborne & Costello, 2009). Optamos pela supressão dos itens com carga fatorial inferior 

a 0,4 após a rotação. 

A primeira análise sugeriu a presença de nove fatores primários com eigenvalues 

maior que 1, explicando 68,5% da variância. Entretanto, o scree plot (Figura 3) mostrava 

dois pontos de inflexão: um mais acentuado no fator quatro e outro mais discreto no fator 

nove. Considerando estas divergências, também observamos que os dois últimos fatores 

apresentavam baixa consistência e os cinco últimos fatores eram definidos somente por 

uma ou duas variáveis. Assumimos como critério de escolha da solução final verificar se 

cada fator continha um número mínimo de três variáveis que contribuísse unicamente 

naquele fator, apresentando ainda boa consistência interna (Osborne & Costello, 2009; 

Tabachnick & Fidell, 2006). Assim, optamos por realizar novas rotações solicitando 

menos fatores, buscando uma solução que demonstrasse coerência teórica e não 

sacrificasse informações importantes.  
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Figura 3. Diagrama de declividade 

 

 

A estrutura fatorial que se mostrou mais adequada segundo os critérios 

estabelecidos foi agrupada em seis fatores, correspondendo a 24 itens dos 31 originais da 

escala (ver Tabela 11), explicando 58,55% da variância total. Embora se tenha tentado 

utilizar outras estratégias para a determinação do número de fatores (análise paralela de 

Horn), observamos que uma estrutura fatorial ainda mais parcimoniosa efetuava a 

agregação inconsistente de algumas variáveis, com perda de informações pelo 

sobrepujamento de fatores. 

 

 

 

Tabela 11  

Escala original X escala adaptada – comparação de fatores 

Escala OWICW original – 31 itens Escala OWICW adaptada – 24 itens 

Fatores n.itens Alfa Fatores n.itens Alfa 

Vínculo 3 0,76 Vínculo (F6)  4 0,69 

Importância do trabalho 3 0,69 -   

Interesses fora do 

trabalho 

7 0,85 Interesses fora do trabalho 

(F3)  

5 0,83 
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   Influência Familiar (F5) 2 0,84 

Relacionamento 

interpessoal  

6 0,81 Relacionamento 

interpessoal (F2) 

6 0,89 

Autonomia 5 0,87 Autonomia (F1) 3 0,83 

Condições Flexíveis  3 0,89 Condições Flexíveis (F4) 4 0,80 

Gestão do trabalho 4 0,76 -   

 

 

A escala final com seis fatores fez sentido intuitivo e apresentou confiabilidade 

verificada pelo Alfa de Cronbach (α = 0,87). O Fator 6 apresentou um alfa de 0,69, mas 

essa medida próxima de 0,70 é considerada aceitável em cenários de investigação das 

ciências sociais ou em subescalas constituída por poucos itens (Field, 2009). Todos os 

outros fatores apresentaram alfa maior que 0,80, visto como um bom indicador de 

consistência interna e indicando propriedade psicométrica satisfatória para utilização na 

prática (Field, 2009). 

Por fim, os escores de cada indivíduo foram estimados em cada fator, pela média 

dos pontos atribuídos aos itens que o constituíam. Para a análise dos dados foram 

calculadas estatísticas descritivas, diferenças entre médias considerando cargo e sexo dos 

respondentes (Teste dos postos com sinais de Wilcoxon, Teste de Kruskal-Wallis, Teste 

U de Mann-Whitney), e coeficientes de correlação (r de Spearman) e de regressão 

logística múltipla (stepwise). Foi usado o nível do alfa de 0,05 para todos os testes 

estatísticos.  

 

     5.5.2. Dados qualitativos 

Os dados provenientes das três questões abertas presentes no questionário de 

coleta foram submetidos a diferentes análises estatísticas textuais, desde a lexicografia 

básica (cálculo da frequência de palavras) como também análises multivariadas, com o 

auxílio do software Iramuteq (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de 
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Textes et de Questionnaires), uma ferramenta gratuita ancorada no ambiente estatístico 

do software R e na linguagem Python (Camargo & Justo, 2013). 

Esse tipo de análise foi escolhido diante do grande número de dados coletados, e 

por permitir explorar associações e relações dos dados textuais com outras variáveis do 

instrumento. Essa relação foi investigada colocando como variáveis descritoras na linha 

de comando das respostas dos sujeitos as mesmas variáveis de saída dos dados 

quantitativos. Além disso, a interface do programa proporciona a recuperação dos textos 

no corpus original possibilitando a integração da análise quantitativa e qualitativa na 

descrição e compreensão dos resultados. 

A técnica utilizada foi a classificação hierárquica descendente (CHD), uma 

técnica de análise lexicográfica, que descreve campos de imagens semelhantes sobre um 

objeto a partir do vocabulário dominante utilizado, classificando as respostas encontradas 

e apontando variáveis descritoras em comum. O programa também representa as relações 

entre as classes em um dendograma e em um plano fatorial (análise pós-fatorial). 

Utilizamos dois critérios simultâneos como ponto de corte para inclusão de 

elementos no dendograma: a frequência das palavras (maior ou igual a média de 

ocorrências ou com 100% de porcentagem na classe), e o qui-quadrado ² (1) ≥ 3,84 com 

nível de significância de p < 0,05. Além disso, foram incluídos na descrição dos resultados 

os agrupamentos de palavras sinônimas ou com o mesmo radical, que não foram 

reconhecidos pelo programa, e por isso não atingiram o critério de frequência, mas 

tiveram significância e importância na descrição das classes. 

O conjunto de respostas a cada questão aberta constituiu um corpus de análise 

diverso e em separado, apesar de reconhecermos o caráter monotemático (aposentadoria) 

das duas primeiras questões. Essa decisão foi tomada por observamos que ao executar a 
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classificação hierárquica descendente das duas primeiras questões em uma análise 

conjunta, o programa polarizou as classes reconhecendo dois conteúdos distintos. 

Para formação do conjunto corpora de análise e como procedimento de limpeza 

do banco de dados, eliminamos todos os questionários que não foram respondidos 

integralmente por não possibilitarem associação dos dados textuais às variáveis 

descritoras. O conteúdo de cada corpus foi revisado e corrigido quanto a erros de 

digitação e outras especificações recomendadas, sendo posteriormente, separados por 

linha de comandos contendo variáveis categóricas consideradas importantes na 

delimitação desta pesquisa. Pelo fato de haver um grande número de respostas curtas, 

cada resposta foi definida como um segmento de texto ou unidade de contexto elementar 

(UCE), não se optando por sua segmentação. Devido a características observadas no 

conteúdo de cada corpus, as classes gramaticais consideradas ativas em cada análise 

foram diferenciadas nas preferências de lematização, o que possibilitou maior retenção 

das UCE em associação com as variáveis de interesse. 

O primeiro corpus de análise denominado de Aposentadoria foi constituído por 

283 respostas à primeira questão aberta do questionário. Este corpus foi dividido em 282 

UCE, com 1502 formas identificadas, 8327 ocorrências, e 846 hapax (palavras com 

frequência igual a um) sendo 56,32% das formas e 10,16% das ocorrências. As variáveis 

de interesse que fizeram parte da linha de comando foram: identificação do respondente, 

sexo, cargo, e o grau de concordância (1 = discordo; 2 = nem concordo, nem discordo; 3 

= concordo) às seguintes questões “Eu vou querer adiar a aposentadoria e permanecer 

no emprego atual”, e “Eu vou querer me aposentar do emprego atual e trabalhar em 

outro lugar”. As preferências de lematização foram editadas para incluir os adjetivos, 

advérbios, substantivos e verbos suplementares como classes gramaticais ativas na 

análise, além das propostas de antemão pelo programa. 
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O segundo corpus de análise nomeado de Expectativas, referente à segunda 

questão aberta, também foi composto por 283 respostas válidas. Este corpus foi dividido 

em 282 UCE, com 1683 formas identificadas, 8099 ocorrências, e 987 hapax (58,65% 

das formas, e 12,19% das ocorrências). As variáveis de caracterização desse corpus 

foram: identificação do sujeito, sexo, cargo, e o grau de concordância (1 = discordo; 2 = 

nem concordo, nem discordo; 3 = concordo) às seguintes questões “Estou confiante de 

que vou me ajustar facilmente à aposentadoria”, e “Eu vou querer adiar a aposentadoria 

e permanecer no emprego atual”. A lematização correspondente às classes gramaticas a 

serem priorizadas na análise foi mantida como proposta pelo programa, modificando para 

a forma ativa somente o verbo e o substantivo suplementar.  

O terceiro corpus de análise, que se refere à terceira questão aberta do 

questionário, foi designado de Influência Conjugal e constituído por 184 respostas 

correspondentes ao número de sujeitos que assinalaram estarem casados ou em união 

estável. Este corpus foi dividido em 183 UCE, sendo o menor dos três corpora de análise. 

Apresentou 701 formas identificadas, 2845 ocorrências, e 439 hapax (sendo 62,62% das 

formas, e 15,43% das ocorrências) mostrando certa heterogeneidade do vocabulário 

empregado. As variáveis de interesse utilizadas foram: identificação do sujeito, sexo, 

cargo e o grau de concordância (1 = discordo; 2 = nem concordo, nem discordo; 3 = 

concordo) à questão “Eu quero continuar no trabalho remunerado”. Semelhantemente 

ao primeiro corpus, devido ao conteúdo observado, consideramos os adjetivos, advérbios, 

substantivos e verbos suplementares como classes gramaticais ativas na análise. 
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS 

 

 

 Neste capítulo apresentamos os resultados em duas seções. Na primeira seção, 

descrevemos características da validação brasileira da escala OWICW, os 

relacionamentos encontrados entre as variáveis e os resultados dos modelos logísticos 

referentes à intenção de continuar trabalhando. Essa intenção foi também investigada em 

duas direções, isto é, se a perspectiva era a de adiar a aposentadoria e permanecer no 

emprego atual, ou se aposentar e trabalhar em outro lugar. Para facilitar a compreensão 

do leitor, os modelos construídos a partir das equações de regressão foram sintetizados 

em forma de figuras, identificando os preditores encontrados. 

Na segunda seção foram descritos os resultados qualitativos, referentes aos 

padrões de significados e intenções vinculados à decisão trabalho-aposentadoria, 

procedentes das três questões abertas presentes no instrumento. 

 

6.1. Resultados quantitativos 

     6.1.1. Escala OWICW – validação brasileira 

A estrutura fatorial encontrada da escala OWICW foi agrupada em seis fatores 

explicando 58,55% da variância total. Os dois primeiros fatores, autonomia e interação 

interpessoal no trabalho, sobressaíram com 38% da variância. Conforme podemos ver na 

Tabela 12, a maioria das variáveis apresentou cargas fatoriais altas indicando seu grau de 

correlação com o fator. 

A validação encontrou uma estrutura fatorial relativamente similar à obtida no 

estudo de Shacklock e Brunetto (2011) em cinco dos sete fatores. Os itens relativos à 
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gestão de trabalho e a maioria dos itens sobre a importância do trabalho foram excluídos 

da estrutura fatorial final. Apesar de eles terem surgido na análise fatorial inicial, 

apresentaram poucos itens e baixa confiabilidade não demonstrando um bom desempenho 

nesta adaptação. Entretanto, no estudo australiano, esses dois fatores afetaram 

significativamente a intenção de trabalhadores mais velhos continuarem trabalhando. 

 

 

Tabela 12 

Estrutura fatorial da escala OWICW (adaptação brasileira) 

Itens 
Fator 

1 2 3 4 5 6 

Autonomia A 0,868      

Autonomia B 0,753      

Autonomia E 0,569      

Interação D  0,810     

Interação C  0,781     

Interação A  0,759     

Interação F  0,701     

Interação B  0,687     

Interação E  0,614     

Interesses E   0,759    

Interesses G   0,734    

Interesses F   0,701    

Interesses C   0,623    

Interesses D   0,566    

Flexibilidade B    0,788   

Flexibilidade C    0,731   

Flexibilidade A    0,623   

Autonomia D    0,490   

Interesses A     0,772  

Interesses B     0,768  

Vínculo A      0,713 

Vínculo C      0,641 

Vínculo B      0,445 

Importância A      0,426 

Eigenvalues 7,2 4,2 2,2 1,5 1,3 1,2 

Variância Explicada %  24 13,9 7,3 5 4,3 4 

Alfa de Cronbach 0,83 0,89 0,83 0,80 0,84 0,69 
Método de Extração: Fatoração de Eixos Principais 

Método de Rotação: Oblimin com normalização Kaiser 
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Outras duas diferenças merecem destaque. A primeira diz respeito a um item que 

inicialmente foi elaborado como um indicativo de autonomia, “ser seu próprio chefe”, 

mas que obteve carga significativa e foi agregado ao Fator 4. O padrão de covariação 

desse item o associa mais as condições flexíveis de trabalho, relacionado a ideia de fazer 

seus horários sem precisar dar satisfação a outros. Como essa modificação pode estar 

relacionada a aspectos culturais, o fator foi mantido para exame do seu papel em análises 

subsequentes. 

A segunda, faz alusão ao surgimento inesperado do Fator 5. Os dois itens 

remanescentes do fator interesses fora do trabalho da subescala original, que se referem 

ao cônjuge e aos interesses familiares, formaram um fator adicional juntamente com um 

item que originalmente pertencia ao fator de gestão do trabalho. Esta junção parecia ter o 

sentido de investigar o papel dos relacionamentos familiares e de relacionamentos 

negativos no ambiente de trabalho sobre a intenção de continuidade do trabalho. No 

entanto, ao verificar a consistência interna desse novo fator, a remoção do item sobre o 

ambiente de trabalho foi indicada aumentando a confiabilidade de 0,67 para 0,84. 

Realizada a remoção, o Fator 5 foi nomeado de influência familiar, apresentando 

4% da variância. Embora esse fator tenha sido definido somente por duas variáveis, 

conforme Tabachnick e Fidell (2006) o fato de apresentarem alta correlação entre si (r > 

0,70) e alta consistência interna (α = 0,84) lhe credita confiabilidade. O posicionamento 

da família como um fator que se diferencia de outros interesses fora do trabalho também 

pode ter relação com aspectos culturais brasileiros ou com características da própria 

amostra utilizada (65% dos respondentes declararam ter um parceiro ou cônjuge). Como 

a influência familiar é um aspecto mencionado pela literatura (Beehr, 1986; França, 

2009), o fator foi mantido e será utilizado em outras análises multivariadas desta pesquisa 

para verificação do seu papel. 
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A seguir, examinamos os fatores do trabalho extraídos na análise fatorial 

apresentando as tendências observadas na amostra. Os escores de cada indivíduo por fator 

foram estimados pela média dos pontos atribuídos aos itens.  O percentual de distribuição 

dos participantes por item do questionário pode ser visto na Tabela 34 no apêndice C. O 

tamanho do efeito relatado se baseia na classificação de Cohen (1988, 1992, citado por 

Field, 2009) onde: r = 0,10 (efeito pequeno), r = 0,30 (efeito médio), e r= 0,50 (efeito 

grande).  

Do ponto de vista descritivo, a autonomia foi o fator que mais sobressaiu, 

apresentando maior média (M = 4,95) entre os respondentes e explicando 24% da 

variância. Para a maioria dos participantes (63,6%) a liberdade de colocar em prática as 

próprias ideias e decidir como fazer o seu trabalho influenciam na intenção de continuar 

trabalhando. Os dados ainda sugerem que os docentes (Mdn = 5,67) consideram a 

autonomia no trabalho um fator mais atrativo para a continuidade do que os técnico-

administrativos A-B-C (Mdn = 5), U = 2249,50, p = 0,049 (unicaudal), r = - 0,13, 

significância testada com o método de Monte Carlo, apresentando IC 99% [0,44; 0,55]. 

O segundo fator com maior média entre os respondentes (M = 4,83) foi a 

interação interpessoal no trabalho, obtendo 14% da variância explicada. Esse fator foi 

formado pelos mesmos seis itens da subescala original. Esses itens avaliam a influência 

de benefícios alcançados por meio do contato social, tais como relaxamento, 

descontração, diversão, distração dos problemas, valorização e convívio, sobre a intenção 

da continuidade do trabalho. Pouco mais da metade dos participantes (53,4%) 

concordaram com a influência desse fator. 

Os dados ainda indicaram existir uma diferença estatisticamente significativa da 

percepção de influência da interação interpessoal entre os cargos, H (2) = 10,76 (Tabela 

13). O teste de Jonckheere (J = 10210,5; z = -3,25; r = - 0,19) revelou uma tendência 
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decrescente significativa nos dados, ou seja, na medida em que o nível do cargo aumenta 

a mediana da interação interpessoal decresce. Essa indicação foi confirmada pelo 

diagrama de caixa e bigodes e pelo diagrama de barra de erros (Figura 4), denotando que 

a mediana dos técnico-administrativos A-B-C é maior do que a dos outros cargos, 

diferenciando-se principalmente dos docentes. O teste de Mann-Whitney foi utilizado 

para verificação desse achado confirmando que os técnico-administrativos de nível A- B- 

C (Mdn = 5,50) concordam significativamente mais do que os docentes (Mdn = 4,66) a 

respeito da influência desse fator sobre a intenção de continuar no trabalho remunerado, 

U = 1836,00; r = - 0,25. Todos esses efeitos são relatados ao nível p < 0,01. 

 

 

 

 
 

Figura 4. Diagrama de barras de erros interação interpessoal versus cargos 
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Tabela 13 

Diferença entre média dos fatores por cargo 

Fatores 

Téc. Adm. ABC ª Téc. Adm. DEᵇ Docentesᶜ Diferença 

M DP M DP M DP Teste 

Autonomia 
4,74 1,71 4,86 1,44 5,16 1,58 

H (2) = 5,46, ns 

U = 2249,50* 

Interação 

Interpessoal 
5,27 1,28 4,89 1,30 4,52 1,38 

H (2) = 10,76** 

U = 1836,00** 

Interesses fora 

do trabalho 3,76 1,66 3,12 1,44 3,32 1,45 
H (1) = 5,32*  

U = 2598,50** 

Flexibilidade 3,62 1,72 3,60 1,68 3,96 1,57 H (2) = 2,88, ns 

Influência 

Familiar 
3,25 1,92 3,07 1,88 3,41 1,89 H (2) = 1,94, ns 

Vínculo 4,92 1,25 4,81 1,14 4,52 1,14 H (2) = 5,35, ns 
Nota = * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 

a = 52; b = 128; c = 103 

 

O terceiro fator, interesses fora do trabalho, com 7% da variância, ficou 

composto por cinco dos sete itens da subescala original, que investigam se outras áreas 

da vida (desenvolvimento espiritual, interesses comunitários, lazer, hobbies, amigos) 

influenciam sobre a continuidade do trabalho. A maioria dos respondentes (63,6%) 

discorda que interesses fora do trabalho afetam as intenções deles continuarem 

trabalhando. No entanto, considerando os itens individualmente, os únicos que obtiveram 

uma maioria discordante se referiam a possível influência dos hobbies (53%) e dos 

amigos (74%). Inesperadamente, observamos uma relativa concordância quanto à 

influência do desenvolvimento espiritual (37,5%), dos interesses comunitários (36%) e 

de lazer (44%), sobre a intenção de continuar trabalhando, havendo também um número 

maior de respondentes que se posicionou de forma imparcial (16% nesse fator). Tal dado 

sugere que para alguns respondentes a fronteira entre o trabalho e o não-trabalho é mais 

tênue. 

Explorando esse achado, verificamos que a percepção de influência dos interesses 

fora do trabalho sobre a intenção de continuar trabalhando difere entre cargos (Figura 5) 

e entre os sexos. O teste de U de Mann-Whitney (n = 180) confirmou que há uma 
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diferença estatisticamente significante, indicando que os técnico-administrativos D-E 

(Mdn = 3) discordam mais do que os técnico-administrativos A-B-C (Mdn = 3,5) quanto 

à influência desse fator, U = 2598,50, p = 0,018 (bicaudal), r = - 0,17. Semelhantemente, 

as mulheres (Mdn = 3) também discordam mais do que os servidores homens (Mdn = 

3,60) quanto à percepção de influência desse fator, U = 7563,50, p < 0,01 (bicaudal), r = 

- 0,17 (Tabela 14) 

 

 

 
Figura 5. Diagrama de barras de erros fator interesses fora do trabalho versus cargos 

 

 

Tabela 14 

Diferença entre média dos fatores por sexo 

Subescala  Masculino 

 (n = 109) 

Feminino 

 (n = 174) 

Diferença p 

 M  DP M  DP U Mann-Whitney  

Autonomia 5,16  1,39 4,81  1,63 U = 8476,0 0,136 

Interação Interpessoal 4,84  1,30 4,82  1,39 U = 9308,0 0,790 

Interesses fora do trabalho 3,65  1,46 3,10  1,49 U = 7563,5 0,004** 
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Flexibilidade 3,93  1,59 3,61  1,68 U = 8424,0 0,117 

Influência familiar 3,76  1,86 2,89  1,84 U = 6957,5 0,000*** 

Vínculo 4,86  1,18 4,64  1,15 U = 8383,5 0,101 

Nota: Nota = * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 (bicaudal) 

 

 

O fator condições flexíveis de trabalho ficou composto por quatro itens 

explicando apenas 5% da variância total. Considerando o fator como um todo, apenas 

29% dos respondentes concordaram que a flexibilidade seria uma influência para a 

continuidade do trabalho. No que concerne aos itens individualmente, boa parte da 

população desse estudo afirma que, poder controlar e escolher as horas e organização do 

trabalho (60%), e a oportunidade de trabalhar meio período (51%), influenciaria sua 

intenção de continuar no trabalho remunerado. Mas, a oportunidade de trabalhar 

ocasionalmente e a possibilidade de gerir com liberdade seus horários sem precisar dar 

satisfação a outros, não foram desejadas pela maioria pela conotação de liberdade em 

demasia, não condizente com a “responsabilidade” de servidor. 

O fator influência familiar corresponde a 4% da variância total. A maioria dos 

respondentes (57,6%) discorda sobre a existência de uma influência familiar sobre a 

intenção de continuar trabalhando; somente 26% concordam. Todavia, os respondentes 

que não tem parceiros (Mdn = 2) discordam mais do que os que tem (Mdn = 4) a respeito 

da existência da influência familiar, sendo esta diferença significativa, U = 5321,50; p < 

0,001 (bicaudal), r = - 0,35. Semelhantemente, observamos que as mulheres (Mdn = 2,5) 

discordam mais do que os homens (Mdn = 4) quanto à percepção de influência desse 

fator, U = 6957,50; p < 0,001 (bicaudal), r = - 0,27. Outros dados que contribuem para o 

entendimento da influência conjugal, como um dos aspectos da influência familiar sobre 

a intenção da continuidade do trabalho, serão descritos posteriormente (ver seção 6.2.3).  
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O fator vínculo sofreu uma alteração da escala original, recebendo um item que 

anteriormente pertencia à subescala importância do trabalho: “trabalhar é a coisa mais 

importante da minha vida”. Assim, ficou composto por quatro itens que procuram 

investigar sobre a importância e a identificação com o trabalho. Esse fator corresponde a 

4% da variância total, sendo o terceiro com média mais elevada (M=4,73). Mas, apenas 

48% dos respondentes concordam com sua influência na continuidade do trabalho. Os 

dados ainda sugerem que os servidores homens (Mdn = 5) diferem estatisticamente das 

mulheres (Mdn = 4,5) quanto à percepção de influência do vínculo sobre a intenção de 

continuar trabalhando, U = 8383,50, p < 0,049 (uni caudal), significância testada com o 

método de Monte Carlo, apresentando IC 99% [0,43; 0,54].  
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Tabela 15 

Variáveis: Média, desvio padrão, e correlações. 

Variáveis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M DP Mdn 

1. Autonomia  0,403*** 0,286*** 0,415*** 0,212*** 0,151* 0,342*** 0,180** 0,124* -0,124* 4,95 1,55 5,33 

2. Interação 

interpessoal 
0,403***  0,150* 0,126* 0,035 0,456*** 0,314*** 0,202** 0,062 -0.157** 4,83 1,35 5 

3. Interesses 

fora do 

trabalho 

0,286*** 0,150*  0,384*** 0,452*** 0,119* 0,149* 0,029 0,189** 0,238*** 3,20 1,50 3,20 

4. Flexibilidade 0,415*** 0,126* 0,384***  0,370*** 0,036 0,016 -0,104 0,156** 0,222*** 4,00 1,65 4 

5. Influência 

Familiar 
0,212*** 0,035 0,452*** 0,370***  -0,025 0,035 0,008 0,153** 0,299*** 3,23 1,89 3 

6. Vínculo com 

o trabalho 
0,151* 0,456*** 0,119* 0,036 -0,025  0,221*** 0,113 0,004 -0,132* 4,73 1,17 4,75 

7. Continuar 

trabalhando 
0,342*** 0,314*** 0,149* 0,016 0,035 0,221***  0,500*** 0,118* 

-

0,429*** 
5,07 1,97 6 

8. Adiar a 

aposentadoria 
0,180** 0,202** 0,029 -0,104 0,008 0,113 0,500***  -0,148* 

-

0,302*** 
4,75 2,07 5 

9. Trabalhar 

após 

aposentadoria 

0,124* 0,062 0,189** 0,156** 0,153** 0,004 0,118* -0,148*  0,028 3,39 2,05 4 

10. Parar o 

trabalho 
-0,124* -0.157** 0,238*** 0,222*** 0,299*** -0,132* 

-

0,429*** 

-

0,302*** 
0,028  4,18 1,56 4,25 

Nota: N = 283.  

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 
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     6.1.2. Relações entre os fatores e a intenção de continuar ou não trabalhando 

 

6.1.2.1. Fatores relacionados ao trabalho e não trabalho 

A medida de relacionamento entre os fatores e as variáveis de resultado foi 

estimada usando o coeficiente de correlação de Spearman (bicaudal), e pode ser vista na 

Tabela 15, que também detalha as médias, medianas, e desvio padrão das variáveis. À 

semelhança do estudo desenvolvido por Shacklock & Brunetto (2011), que encontrou 

uma correlação modesta entre os fatores e a intenção de continuidade do trabalho (de 0,20 

a 0,49), os coeficientes encontrados na amostra brasileira são reduzidos (0,12 a 0,34), 

sendo o efeito de pequeno a médio.  

Com relação aos fatores que influenciam a decisão trabalho-aposentadoria, os 

resultados indicam que: 

a) A intenção de continuar trabalhando é significativamente relacionada às 

seguintes variáveis: autonomia (rs = 0,34; p < 0,001), interação interpessoal no 

trabalho (rs = 0,31, p < 0,001), vínculo com o trabalho (rs = 0,22; p < 0,001), e 

interesses fora do trabalho (rs = 0,15; p < 0,05).  

b) A intenção de adiar a aposentadoria e permanecer no emprego atual é 

significativamente relacionada às seguintes variáveis: interação interpessoal no 

trabalho (rs = 0,20; p < 0,001) e autonomia (rs = 0,18; p < 0,01). 

c) A intenção de se aposentar do emprego atual e trabalhar em outro lugar é 

significativamente relacionada às seguintes variáveis: interesses fora do trabalho 

(rs = 0,19; p < 0,01), flexibilidade (rs = 0,16; p < 0,01), influência familiar (rs = 

0,15; p < 0,01), e autonomia (rs = 0,12; p < 0,05). 
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d) A intenção de parar o trabalho remunerado é positivamente relacionada à 

influência familiar (rs = 0,30; p < 0,001), interesses fora do trabalho (rs = 0,24; p 

< 0,001) e flexibilidade (rs = 0,22, p < 0,001), e negativamente relacionada à 

percepção de autonomia no trabalho (rs = - 0,12; p < 0,05), interação interpessoal 

no trabalho (rs = - 0,16; p < 0,01), e vínculo com o trabalho (rs = - 0,13; p < 0,05). 

 

6.1.2.2. Fatores pessoais 

Realizamos ainda uma investigação exploratória com outras variáveis 

consideradas complementares por não estarem relacionadas ao modelo de pesquisa, mas 

que foram coletadas no instrumento: 

a) Sexo  

Com relação ao sexo (Tabela 16), servidores homens (Mdn = 4) diferem 

significativamente das mulheres (Mdn = 3) quanto a intenção de trabalhar após a 

aposentadoria, r = - 0,17, p < 0,01. 

 

 

Tabela 16 

Diferença entre média da intenção quanto a futuro trabalho remunerado por sexo 

 

Masculino 

 (n = 109) 

Feminino 

 (n = 174) 

Diferença p 

Intenção M  DP M  DP U Mann-Whitney  

Continuar trabalhando 5,40  1,67 4,86  2,12 U = 8437,0 0,113 

Adiar a aposentadoria 4,76  2,03 4,74  2,10 U = 9432,0 0,937 

Trabalhar após a 

aposentadoria  
3,81 1,99 3,12 1,05 U = 7615,5 0,005** 

Nota: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 (bicaudal) 
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b) Idade de planejamento quanto a futuro trabalho remunerado 

Três itens da escala, apresentando alfa de Cronbach = 0,85, foram utilizados para 

apreender a idade em que os participantes planejam: i) se aposentar, ii) parar de trabalhar 

em tempo integral, e iii) parar de trabalhar em qualquer trabalho remunerado.  

Conforme Tabela 17, a média de idade em que os servidores planejam se aposentar 

foi de 62,7 anos (DP = 7; Moda = 60). No entanto, 18% pretendem esperar até a 

aposentadoria compulsória, idade que foi a mais citada (28,3%) como sendo a idade de 

parar de trabalhar em qualquer trabalho remunerado. Somente 16,6% pretendem 

continuar no trabalho remunerado além dos 70 anos. 

 

Tabela 17 

Planejamento de idade quanto a futuro trabalho remunerado 

 Idade em que planeja  

Idade  

Se aposentar 
Parar de trabalhar em 

tempo integral 

Parar de trabalhar no 

trabalho remunerado 

F % F % F % 

< 49   2 7   

50 a 54 24 8,5 20 7,1 8 2,8 

55 a 59 57 20,1 55 19,4 27 9,5 

60 a 64 77 27,2 68 24 61 21,6 

65 a 69 62 21,9 55 19,4 51 18 

70 51 18 56 18,8 80 28,3 

71 a 75 2 0,7 10 3,5 15 5,3 

> 76 6 2,1 12 4,2 32 11,3 

Missing 4 1,4 5 1,8 9 3,2 
N = 283 

 

Com relação às mulheres (Tabela 18), a média de idade em que planejam se 

aposentar foi de 61,63 anos (DP = 6,8; Moda = 60). No entanto, 16,1% das mulheres 

pretendem esperar até a aposentadoria compulsória, idade que foi a mais citada (26,4%) 
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como sendo a idade de parar de trabalhar em qualquer trabalho remunerado. Somente 

11,4% pretendem continuar trabalhando além dos 70 anos. 

Com relação aos homens (Tabela 19), a média de idade em que planejam se 

aposentar foi de 64,33 (DP = 7,0; Moda = 60 e 70). No entanto, 21,1% dos homens 

pretendem esperar até a aposentadoria compulsória, idade que foi a mais citada (31,2%) 

como sendo a idade de parar de trabalhar em qualquer trabalho remunerado. Somente 

24,8% pretendem continuar trabalhando além dos 70 anos. 

 

Tabela 18 

Planejamento de idade quanto a futuro trabalho remunerado - mulheres 

Mulheres Idade em que planeja  

 
Se aposentar 

Parar de trabalhar em 

tempo integral 

Parar de trabalhar no 

trabalho remunerado 

Idade  F % F % F % 

< 49       

50 a 54 22 12,6 18 10,3 7 4,0 

55 a 59 38 21,8 41 23,6 22 12,6 

60 a 64 46 26,4 40 23,0 41 23,6 

65 a 69 35 20,1 34 19,5 31 17,8 

70 28 16,1 30 17,2 46 26,4 

71 a 75 - - 2 1,1 6 3,4 

> 76 3 1,7 6 3,4 14 8,0 

Missing 2 1,1 3 1,7 7 4,0 
n = 174 

 

Tabela 19 

Planejamento de Idade quanto a futuro trabalho remunerado- homens 

Homens Idade em que planeja  

 
Se aposentar 

Parar de trabalhar em 

tempo integral 

Parar de trabalhar no 

trabalho remunerado 

Idade  F % F % F % 

< 49   2 1,8   

50 a 54 2 1,8 2 1,8 1 0,9 

55 a 59 19 17,4 14 12,8 5 4,6 

60 a 64 31 28,4 28 25,7 20 18,3 

65 a 69 27 24,8 21 19,3 20 18,3 

70 23 21,1 26 23,9 34 31,2 
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71 a 75 2 1,8 8 7,3 9 8,3 

> 76 3 2,8 6 5,5 18 16,5 

Missing 2 1,8 2 1,8 2 1,8 
n = 109 

 Com relação ao cargo, conforme a Tabela 20, a média de idade em que os 

servidores docentes planejam se aposentar (Figura 6), parar de trabalhar em tempo 

integral (Figura 7), ou parar de trabalhar em qualquer trabalho remunerado (Figura 8) é 

significativamente maior (p < 0,001). 

Tabela 20 

Diferença entre média de idade de planejamento quanto futuro trabalho por cargo 

Idade 

Téc. Adm. ABC ª Téc. Adm. DEᵇ Docentesᶜ Diferença 

M DP M DP M DP Teste 

Aposentar 
62,08 5,25 60,35 5,74 65,85 8,04 

H (2) = 34,94*** 

 

Parar de 

trabalhar 

tempo integral 

62,56 5,70 61,09 7,06 65,50 8,36 

H (2) = 29,52*** 

 

Parar de 

Trabalhar no 

trabalho 

remunerado 

67,36 10,40 62,99 8,83 70,00 9,09 
H (2) = 30,51*** 

 

Nota = * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 (bicaudal) 

a = 52; b = 128; c = 103 

 

 
 

Figura 6. Diagrama de barra de erros idade em que planeja se aposentar por cargo 
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Figura 7. Diagrama de barra de erros idade em que planeja parar de trabalhar em tempo 

integral por cargo 

 

 

 
 

Figura 8. Diagrama de barra de erros idade em que planeja parar de trabalhar em 

qualquer trabalho remunerado por cargo 

 

 

 



120 
 

c) Cargo e intenção de continuar trabalhando 

Ainda com relação aos cargos, conforme a Tabela 21, constatamos que para 

servidores técnicos-administrativos de nível D-E, a concordância quanto à intenção de 

continuar no trabalho remunerado decresce significativamente quanto a adiar a 

aposentadoria e permanecer no emprego atual (p < 0,05). No entanto, para todos os 

cargos, a intenção de continuar no trabalho remunerado decresce significativamente 

quando se refere a se aposentar do emprego atual e trabalhar em outro lugar, sendo esse 

efeito relatado ao nível de p < 0,001 (Tabela 22). 

 

Tabela 21 

Diferença dentre a média de intenção de continuar trabalhando e adiar a aposentadoria 

por cargo 

  Continuar 

trabalhando 

Adiar a 

aposentadoria 

   

Cargo n M DP M DP T p r 

Téc. Adm. 

A, B e C 

52 5,48 1,74 5,31 1,92 80,50 0,567  

Téc. Adm. 

D e E 

128 4,96 2,06 4,50 2,13 901,00 0,027* -0,19 

Docente 
103 4,99 1,97 4,78 2,02 567,00 0,371  

Nota: Teste de Wilcoxon; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 (bicaudal) 

 

Tabela 22 

Diferença dentre a média de intenção de continuar trabalhando e trabalhar após a 

aposentadoria por cargo 

  Continuar 

trabalhando 

 Trabalhar após 

aposentadoria 

   

Cargo n M DP  M DP T p r 

Téc. Adm. 

A, B e C 

52 5,48 1,74  3,50 2,21 66,00 0,000*** - 0,60 

Téc. Adm. 

D e E 

128 4,96 2,06  3,40 2,06 606,50 0,000*** - 0,52 

Docente 
103 4,99 1,97  3,31 1,99 447,50 0,000*** - 0,57 

Nota: Teste de Wilcoxon; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 (bicaudal) 
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No que diz respeito a diferença entre os cargos, conforme a Tabela 23, servidores 

técnico-administrativos de nível A, B, e C (Mdn = 6), diferem significativamente dos 

técnico-administrativos de nível D e E (Mdn = 5), U = 2555, p = 0,005 (unicaudal), r = - 

0,18, e dos docentes (Mdn = 5), U = 2237,50, p = 0,44 (unicaudal), r = - 0,14, quanto a 

intenção de adiar a aposentadoria e permanecer no emprego atual. 

 

 

Tabela 23 

Diferença entre média da intenção de continuar trabalhando por cargo 

Fatores 

Téc. Adm. ABC ª Téc. Adm. DEᵇ Docentesᶜ Diferença 

M DP M DP M DP Teste 

Continuar 
5,48 1,74 4,96 2,06 4,99 1,97 

H (2) = 2,30, ns 

 

Adiar 
5,31 1,92 4,50 2,13 4,78 2,02 

H (2) = 6,25* 

U = 2555,00** 

Trabalhar após 

aposentadoria  3,50 2,21 3,40 2,06 3,31 1,99 
H (2) = 0,22, ns 

 

Nota = * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 (bicaudal) 

a = 52; b = 128; c = 103 

 

 

6.1.3. Fatores preditivos da intenção de continuar trabalhando 

 

A perspectiva futura dos participantes acerca do trabalho remunerado está descrita 

na Tabela 24. Diante do fato que os participantes podiam assinalar seu grau de 

concordância para as três opções - “Eu quero continuar no trabalho remunerado”, “Eu 

vou querer adiar a aposentadoria e permanecer no emprego atual”, e “Eu vou querer me 

aposentar do emprego atual e trabalhar em outro lugar” - comparamos se existiam 

diferenças significativas entre o nível de intenção dessas variáveis dentre os cargos.  
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Tabela 24 

Futuro trabalho remunerado  

Variável de saída Escala Freq. % 

Eu quero continuar no trabalho 

remunerado 

Discordo (1 a 3) 56 19,8 

Nem concordo, nem discordo (4)  34 12 

Concordo (5 a 7)  193 68,2 

Eu vou querer adiar a aposentadoria 

e permanecer no emprego atual 

Discordo (1 a 3) 71 25,1 

Nem concordo, nem discordo (4) 38 13,4 

Concordo (5 a 7) 174 61,5 

Eu vou querer me aposentar do 

emprego atual e trabalhar em outro 

lugar 

Discordo (1 a 3) 140 49,5 

Nem concordo, nem discordo (4) 49 17,3 

Concordo (5 a 7) 94 33,2 

 

 

Para a avaliação dos fatores preditivos da intenção de continuar trabalhando, 

diante da não-normalidade da distribuição dos dados, executamos uma regressão logística 

múltipla com o objetivo de examinar que fatores relacionados ao trabalho tinham um 

poder preditivo sobre a intenção de continuar trabalhando. Para tanto, foi realizada uma 

categorização em cada variável de saída tornando-a dicotômica, transformando-as em 

novas variáveis na planilha de dados. Os participantes que marcaram algum grau de 

concordância sobre a continuidade do trabalho (valores de 5 a 7) tiveram o escore 

computado como “sim” (1), e os que não manifestaram concordância foram considerados 

como “não” (0). 

 

a) Eu quero continuar no trabalho remunerado 

Conduzimos uma análise de regressão logística múltipla com os fatores e a 

variável de saída dicotomizada “Eu quero continuar no trabalho remunerado” para 

identificar os preditores da intenção de continuar trabalhando, utilizando o método passo 

a passo (Stepwise Forward Likelihood Ratio).  
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Inicialmente, incluímos todos os seis fatores no modelo de investigação a fim de 

explorar os relacionamentos entre as variáveis. Observamos que quatro fatores 

(autonomia, interação interpessoal, interesses fora do trabalho, e vínculo com o trabalho) 

apresentaram escores significativos, indicando potencialidade de contribuição para o 

modelo (Tabela 25). Então, realizamos uma análise de regressão logística múltipla com 

essas variáveis, e dois modelos de predição foram construídos (Tabela 26), sendo o 

segundo, com a estatística da razão de verossimilhança apresentando ² (2) = 32,80, p < 

0,001, o que melhor identificou os fatores relacionados à intenção de continuar 

trabalhando, explicando entre 11% (Cox & Snell R Square) e 15,3% (Nagelkerke R 

Square) da variância dessa intenção. 

 

Tabela 25 

Contribuição das variáveis para o modelo 

Variáveis Escore gl p 

Autonomia 26,774 1 0,000*** 

Interação  19,379 1 0,000*** 

Interesses  11,055 1 0,001*** 

Flexibilidade 0,130 1 0,719 

Influencia Familiar 1,222 1 0,269 

Vínculo  7,129 1 0,008** 

Estatística Global 42,735 6 0,000*** 

Nota: *p<0,05; **p<0,01; *** p<0,001 

 

O Modelo 2 classificou corretamente 71% do total de predições, sendo 91,2% para 

os que tinham a intenção de continuar no trabalho remunerado e 27,8% para os que não 

tinham essa intenção. O teste de Hosmer e Lemeshow (p > 0,05) indicou um bom ajuste 

no modelo encontrado.  
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Os resultados mostraram que a variável autonomia (p < 0,001) e interação 

interpessoal no trabalho (p < 0,05) são preditores da intenção de continuar trabalhando. 

O valor de Exp b dessas variáveis, sendo maior do que um, indica que quando o previsor 

aumenta uma unidade as chances da variável de saída ocorrer também aumentam. No 

caso dessa análise, uma maior autonomia pessoal no trabalho e oportunidades de interação 

interpessoal torna os indivíduos mais propensos a considerar a continuidade do trabalho 

40% e 32%, respectivamente.  

 

Tabela 26 

Regressão Logística dos fatores preditivos da intenção de continuar trabalhando  

   
 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Preditores B EP Exp b Inferior Superior 

Modelo 1      

Constante -1,29 0,43    

Autonomia  0,43*** 0,09 1,53 1,29 1,82 

Modelo 2      

Constante - 2,16 0,57    

Autonomia  0,34*** 0,09 1,40 1,17 1,69 

Interação  0,28* 0,11 1,32 1,06 1,63 

Nota: R² % = 10,9% (Cox & Snell R Square), 15,3% (Nagelkerke R Square)  

*p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 

 

Testando outros modelos de regressão em uma análise exploratória com todos os 

fatores, verificamos que o fator flexibilidade era incluído como preditor em um modelo 

junto aos três primeiros fatores, ainda que não fosse correlacionado diretamente com a 

intenção de continuar trabalhando (p = 0,719). Além disso, a significância da razão da 

verossimilhança-log informava que a remoção do Fator 4 afetaria negativamente a 

habilidade preditiva do modelo (p = 0,004). Após repetirmos essa análise com outros 
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métodos de estimação verificamos a constância desse mesmo resultado. Sendo a 

importância teórica desse fator já apontada na literatura (Barnes et al. 2004; Menezes & 

França, 2012; Pengcharoen & Shultz, 2010; Shacklock, 2006), como também por alguns 

respondentes nas questões abertas, decidimos manter essa variável e compreender o seu 

papel no modelo de predição construído.  

No estudo realizado por Shacklock e Brunetto (2011), essas autoras observaram 

que, notavelmente, a percepção de autonomia apresentou uma correlação significativa 

com a intenção de continuar trabalhando, mas quando combinada com outros fatores, não 

se mostrou um fator preditivo. Sugeriram que, o impacto da percepção de autonomia 

poderia estar sendo camuflado pela flexibilidade e/ou gestão e fatores organizacionais, 

apontando a necessidade de investigações futuras para reduzir a multicolinearidade e 

possíveis efeitos de interação.  

Diante do histórico de possibilidade de interação entre os fatores, primeiramente, 

descartamos que a inclusão do fator 4 fosse resultado de alguma influência de 

multicolinearidade entre as variáveis previsoras, pois os valores da tolerância e do FIV 

não indicavam motivo de preocupação (valores > 0,1 e < 10). Ademais, os fatores 

apresentaram baixa correlação entre si (rs < 0,41). Comparando diferentes conjuntos de 

variáveis, observamos que o fator flexibilidade surgia como preditor da intenção de 

continuar no trabalho remunerado apenas em interação com o fator autonomia, e essa 

interação aumentava significativamente (p = 0,019) a variância de explicação de 12% 

para 15% (Nagelkerke R Square). 

Segundo Baron e Kenny (1986), a significância estatística na predição dos dois 

fatores em interação suporta a existência da moderação, sendo ainda desejável que a 

variável moderadora não se correlacione ao mesmo tempo com a variável preditora e com 

a variável critério. Apoiados nesses autores, sugerimos que o fator flexibilidade atua com 
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um efeito moderador no modelo de predição em interação com o fator autonomia. Dessa 

forma, a relação entre a autonomia e a intenção de continuar trabalhando poderia 

aumentar ou diminuir, dependendo do nível de flexibilidade percebida. 

Executamos uma nova análise incluindo o fator flexibilidade com os quatro 

fatores que apresentaram escores significativos e quatro modelos de predição foram 

construídos (Tabela 27), sendo o Modelo 4, com a estatística da razão de verossimilhança 

apresentando ² (4) = 44,21, p < 0,001, o que melhor identificou os fatores relacionados 

à decisão de continuar trabalhando, explicando entre 14,5% (Cox & Snell R Square) e 

20,3% (Nagelkerke R Square) da variância da intenção. O teste de Hosmer e Lemeshow 

(p > 0,05) também indicou um bom ajuste no novo modelo encontrado, que classificou 

corretamente 72,1% dos participantes. As variáveis desse modelo (autonomia, interação 

interpessoal, interesses fora do trabalho, e flexibilidade) explicam melhor os que 

concordam em continuar trabalhando, pois classificou 89,6% dos sujeitos desse grupo, 

em contraste com 34,4% dos que não manifestaram essa intenção.  

 

 

Tabela 27 

Regressão Logística dos fatores preditivos da decisão de continuar trabalhando com a 

adição do fator flexibilidade 

    Intervalo de Confiança 

95% 

Preditores B EP Exp b Inferior Superior 

Modelo 1      

Constante -1,29 0,43    

Autonomia  0,43*** 0,09 1,53 1,29 1,82 

Modelo 2 
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Constante - 2,16 0,57    

Autonomia 0,34*** 0,09 1,40 1,17 1,69 

Interação 0,28* 0,11 1,32 1,06 1,63 

Modelo 3 
 

 
   

Constante - 1,88 0,58    

Autonomia 0,45*** 0,11 1,56  1,26 1,94 

Interação  0,27* 0,11 1,31 1,06 1,63 

Flexibilidade - 0,21* 0,10 0,81 0,67 0,98 

Modelo 4 
 

 
   

Constante - 2,25 0,62    

Autonomia 0,42*** 0,11 1,52 1,23 1,88 

Interação 0,26* 0,11 1,30 1,04 1,62 

Interesses 0,26* 0,11 1,30 1,06 1,60 

Flexibilidade - 0,28** 0,10 0,75 0,62 0,92 

Nota: R² % = 14,5% (Cox & Snell R Square), 20,3% (Nagelkerke R Square)  

*p<0,05; **p<0,01; *** p<0,001 

 

Os resultados do Modelo 4 indicaram que uma maior percepção de autonomia no 

trabalho (p < 0,001), de benefícios da interação interpessoal (p < 0,05), e interesses fora 

do trabalho (p < 0,05), tornam os indivíduos de 30 a 52% mais propensos a decidir por 

continuar no trabalho remunerado, dado certo nível de flexibilidade (p < 0,01). O fator 

interesses fora do trabalho, que anteriormente havia sido rejeitado como previsor por não 

apresentar uma diferença significativa para o ajuste (p = 0,55), é apontado pelo valor da 

verossimilhança como significante para o modelo (p = 0,011) na versão em que o fator 

flexibilidade foi adicionado. O fator vínculo com o trabalho não se mostrou um previsor 

significativo no contexto da análise multivariada, mas isoladamente torna 34% mais 
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provável a intenção de continuar no trabalho remunerado, com B = 0,296 (EP = 0,112), 

p = 0,008, Exp B = 1,34; IC 95% [1,08; 1,68].  

O fator flexibilidade (Mdn = 4) apresentou algumas características descritivas 

singulares, diante da subescala utilizada. Embora a possibilidade de controlar e escolher 

as horas e organização do trabalho, e a oportunidade de trabalhar meio período, tenham 

sido consideradas pela maioria dos participantes como aspectos influentes, menos de um 

terço apontaram como aspectos desejados a oportunidade de trabalhar ocasionalmente e 

a flexibilidade de gerir com liberdade quase todas as situações de trabalho. 

Diante dessas características, e a partir de algumas indicações apontadas por 

Baron & Kenny (1986), presumimos que a atuação da variável moderadora no contexto 

da análise não era linear, mas sim assumia uma função de degrau. Para confirmar essa 

visão, fizemos um novo exame do relacionamento de moderação dessa variável em uma 

nova análise exploratória, dessa vez transformando-a em uma variável dicotomizada 

(flexibilidade baixa ≤ 4,9; flexibilidade alta > 5). O código de referência utilizado na 

análise desse fator foi (1) indicando o evento flexibilidade baixa e (0) indicando 

flexibilidade alta.  

O modelo resultante se mostrou similar ao modelo aditivo, classificando 

corretamente 73,1% dos participantes, dos quais 91,2% manifestaram a intenção de 

continuar trabalhando e 34,4% não foram consonantes, apresentando um bom ajuste (teste 

de Hosmer e Lemeshow com p > 0,05). O exame dos resíduos apresentou apenas 2 casos 

com valor acima de 2,5, ou seja 0,7%, permanecendo dentro do limite recomendado de 

1%. Os valores da distância de Cook e do DFBeta (< 1) informaram que estes não são 

casos influentes no modelo. 

Ainda que isoladamente a flexibilidade não entre como preditor na análise, o 

código (1), ou seja, a flexibilidade com média até 4,9, contribui significativamente (p < 
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0,05) na presença dos outros fatores. De forma que, a cada aumento em uma unidade 

desse previsor, a chance de ocorrência da intenção de continuar trabalhando aumenta em 

2,3 vezes, B = 0,84 (EP = 0,33), p = 0,012, Exp B = 2,31; IC 95% [1,20; 4,44].  

Comparando com a análise anterior, observamos que para essa população, 

segundo a subescala utilizada, um maior grau de flexibilidade (média > 5) diminui as 

chances de ocorrência da intenção em 24,6% (Exp b = 0,754), enquanto um certo nível 

de flexibilidade (média até 4,9) aumenta em 2,3 vezes as chances da intenção de 

continuidade. Assim, no contexto da análise multivariada, a análise sugere que o Fator 4 

exerce uma função moderadora tipo degrau, aumentando ou diminuindo as chances da 

ocorrência da intenção.  

Em síntese, apresentamos o modelo logístico encontrado dos preditores da 

intenção de continuar trabalhando na Figura 9.  

 

 

Figura 9. Fatores preditivos da intenção de continuar no trabalho remunerado 

Variáveis independentes                                                    Variável de saída 
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b) Eu vou querer adiar a aposentadoria e permanecer no emprego atual 

Para investigar sobre os fatores preditivos da intenção do adiamento, conduzimos 

uma nova análise de regressão logística com os fatores que apresentaram potencial de 

contribuir para o modelo e a variável de saída dicotomizada “Eu vou querer adiar a 

aposentadoria e permanecer no emprego atual”. 

Seguindo a recomendação de Hosmer e Lemeshow (2000, citado por Tabachnick 

& Fidell, 2006), como critério de inclusão selecionamos as variáveis cujo valor descritivo 

de significância do teste fosse menor que 0,20. Observamos que quatro fatores 

(autonomia, interação interpessoal, flexibilidade, e vínculo com o trabalho) apresentaram 

escores dentro desse limite (ver Tabela 28). Além dessas variáveis, incluímos uma 

variável categórica sobre o recebimento do abono de permanência (0 = não; 1 = sim) para 

examinar sua influência sobre essa intenção, tendo em vista seu papel de incentivo para 

o adiamento e o fato de ter apresentado significância apenas com essa variável de saída. 

Como método de estimação utilizamos o Stepwise Backward Likelihood Ratio. 

 

Tabela 28 

Contribuição das variáveis para o modelo 

Variáveis Escore gl p 

Autonomia 4,226 1 0,040* 

Interação  7,397 1 0,007** 

Interesses  0,889 1 0,346 

Flexibilidade 2,634 1 0,105 

Influencia Familiar 0,042 1 0,839 

Vínculo  1,917 1 0,166 

AbonoCat (1) 21,036 1 0,000*** 

Estatística Global 36,889 7 0,000 

Nota: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
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Dois modelos de predição foram construídos, sendo o Modelo 2, com a estatística 

da razão de verossimilhança apresentando ² (4) = 37,87, p < 0,001, o que melhor 

identificou os fatores relacionados à intenção de adiar a aposentadoria e permanecer no 

emprego atual, explicando entre 12,5% (Cox & Snell R Square) e 17% (Nagelkerke R 

Square) da variância dessa intenção (Tabela 29). 

 

Tabela 29 

Regressão Logística dos fatores preditivos da intenção de adiar a aposentadoria 

    Intervalo de Confiança 

de 95% 

Preditores B EP Exp b Inferior Superior 

Modelo 1      

Constante - 0,35 0,66    

Autonomia 0,26* 0,10 1,30 1,06 1,60 

Interação 0,18 0,12 1,20 0,95 1,52 

Flexibilidade - 0,24** 0,09 0,78 0,66 0,94 

Vínculo 0,01 0,13 1,01 0,79 1,30 

AbonoCat (1)  -1,22*** 0,27 0,30 0,17 0,50 

Modelo 2      

Constante - 0,31 0,55    

Autonomia 0,26* 0,10 1,30 1,06 1,59 

Interação  0,19 0,11 1,21 0,98 1,49 

Flexibilidade - 0,24** 0,09 0,78 0,65 0,94 

AbonoCat (1) -1,22*** 0,27 0,30 0,17 0,50 

Nota: R² % = 12,5% (Cox & Snell R Square), 17% (Nagelkerke R Square) 

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
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O Modelo 2 classificou corretamente 66,4% dos participantes, sendo 81% para as 

pessoas que tinham a intenção de adiamento e 43,1% para os que não manifestaram essa 

intenção. O teste de Hosmer e Lemeshow (p > 0,05) indicou um bom ajuste no modelo 

encontrado. Os resultados indicaram que as variáveis autonomia (p < 0,05), flexibilidade 

(p < 0,01), e recebimento do abono de permanência (p < 0,001) foram preditores 

significativos da intenção de adiar a aposentadoria e permanecer na organização. Isto é, 

a percepção de autonomia pessoal no trabalho torna o indivíduo 30% mais propenso a 

adiar a aposentadoria e permanecer na organização. Por outro lado, um grau maior de 

flexibilidade (média > 5) reduz as chances de ocorrência do adiamento em 22%.  

Embora o fator interação interpessoal no trabalho tenha apresentado um potencial 

de relacionamento positivo para a intenção do adiamento, os intervalos de confiança desse 

fator cruzam a unidade (1), indicando certa instabilidade da direção desse relacionamento 

na população, podendo ser tanto negativa (Exp B < 1) quanto positiva (Exp B > 1). Esse 

fator não alcançou a significância estatística (p = 0,78). Semelhantemente, o fator vínculo 

com o trabalho não contribuiu para o modelo. 

O código de referência da ocorrência do abono de permanência utilizado na 

análise foi (1) para os respondentes que não recebem o abono. Assim, a Exp B de 0,30 

indica que o não recebimento do abono reduz em 70% as chances de intenção do 

adiamento. Em síntese, apresentamos o modelo logístico encontrado dos preditores da 

intenção de adiar a aposentadoria e permanecer no emprego atual na Figura 10. 
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Figura 10. Fatores preditivos da intenção de adiar a aposentadoria  

 

c) Eu vou querer me aposentar do emprego atual e trabalhar em outro lugar 

Para investigar sobre os fatores preditivos da intenção de trabalhar em outro lugar, 

conduzimos uma nova análise de regressão logística com os fatores que apresentaram 

potencial de contribuir para o modelo e a variável de saída dicotomizada “Eu vou querer 

me aposentar do emprego atual e trabalhar em outro lugar”. 

Como critério de inclusão de variáveis na análise selecionamos aquelas cujo valor 

descritivo de significância do teste fosse menor que 0,20 (Hosmer & Lemeshow, 2000, 

citado por Tabachnick & Fidell, 2006). Observamos que cinco fatores (autonomia, 

interação interpessoal, interesses fora do trabalho, flexibilidade, e influência familiar) 

apresentaram estatísticas escores dentro desse limite (Tabela 30). Entretanto, a estatística 

qui-quadrado dos resíduos informou que a adição de uma ou mais dessas variáveis ao 

Variáveis independentes (VI)                                          Variável de saída                                   VI 
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modelo não iria afetar significativamente o seu poder de previsão (Estatística global p > 

0,05). 

 

 

Tabela 30 

Contribuição das variáveis para o modelo 

Variáveis Escore gl p 

Interesses  6,857 1 0,009** 

Influencia Familiar 3,691 1 0,055 

Autonomia 3,188 1 0,074 

Flexibilidade 2,155 1 0,142 

Interação  2,261 1 0,133 

Estatística Global 8,963 5 0,111 

Nota: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 

 

 

 

Então, conduzimos uma nova análise inserindo apenas as seguintes variáveis: 

interesses fora do trabalho, influência familiar, e autonomia. Como método de estimação 

utilizamos o Stepwise Forward Likelihood Ratio. Dessa vez, a estatística global com p = 

0,038 indicou a possibilidade de construção de um modelo. Porém, como o número de 

pessoas que afirmaram não ter intenção de trabalhar após a aposentadoria (n = 189) foi 

maior do que as que concordaram com essa afirmativa (n = 94), o evento referência da 

análise foi a opção com maior número de participantes. Assim, em vez de analisarmos os 

preditores da intenção de trabalhar após a aposentadoria, analisamos os preditores da 

intenção de não trabalhar após a aposentadoria.  
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Tabela 31 

Regressão Logística: intenção de não trabalhar após a aposentadoria 

    Intervalo de 

Confiança de 95% 

Preditores B EP Exp b Inferior Superior 

Modelo 1      

Constante - 1,45 0,32    

Interesses fora do trabalho 0,22** 0,09 1,25 1,06 1,48 

Nota: R² % = 2,4% (Cox & Snell R Square), 3,3% (Nagelkerke R Square) 

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 

 

Apenas um modelo foi construído com a estatística da razão de verossimilhança 

apresentando ² (1) = 6,88, p < 0,01 (Tabela 31). O teste de Hosmer e Lemeshow (p > 

0,05) confirmou o ajuste dos dados ao modelo, e além disso, nenhum outlier foi 

encontrado na análise dos resíduos. O fator interesses fora do trabalho contribui 

significativamente (p = 0,01), explicando entre 2,4% (Cox & Snell R Square) e 3,3% 

(Nagelkerke R Square) da variância dessa decisão. Uma síntese desse resultado pode ser 

vista na Figura 11.  

 

Figura 11. Fator preditivo da intenção de não trabalhar após a aposentadoria 

Variáveis independentes (VI)                                          Variável de saída                                    Variáveis independentes (VI)                                          Variável de saída                                    
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d) Eu vou querer parar o trabalho remunerado para...  

Para a análise da decisão de parar o trabalho remunerado, os escores de cada 

indivíduo foram estimados pela média dos pontos atribuídos a quatro afirmativas: a) Eu 

vou querer parar o trabalho remunerado para passar mais tempo com meu parceiro ou 

cônjuge; b) Eu vou querer parar o trabalho remunerado para passar mais tempo com 

minha família; c) Eu vou querer parar o trabalho remunerado para ter menos pressão e 

prazos a cumprir; d) Eu vou querer parar o trabalho remunerado para ter mais escolhas e 

maior flexibilidade. A consistência interna (alfa de Cronbach) desses quatro itens de 

medida da intenção de parar o trabalho remunerado foi de 0,79.  

Em seguida, a variável de saída “Eu vou querer parar o trabalho remunerado” foi 

dicotomizada: as médias de pontos iguais ou maiores que cinco foram consideradas 

concordantes e tiveram o escore computado como “sim” (1), e os que não manifestaram 

concordância foram considerados como “não” (0), em semelhança a âncora utilizada na 

escala. 

Para identificar os previsores dessa intenção, conduzimos uma nova análise de 

regressão logística utilizando o método passo a passo (Stepwise Backward Likelihood 

Ratio), incluindo no modelo de investigação as variáveis que inicialmente apresentaram 

nível de significância menor do que 0,20 (Hosmer & Lemeshow, 2000, citado por 

Tabachnick & Fidell, 2006). Conforme a Tabela 32, todos os seis fatores apresentaram 

estatísticas escores dentro desse limite.  
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Tabela 32 

Contribuição das variáveis para o modelo 

Variáveis Escore gl p 

Autonomia 3,146 1 0,076 

Interação  6,656 1 0,010** 

Interesses  9,281 1 0,002** 

Flexibilidade 11,623 1 0,001*** 

Influencia Familiar 18,769 1 0,000*** 

Vínculo  3,250 1 0,071 

Estatística Global 44,750 6 0,000*** 

Nota: *p<0,05; **p<0,01; *** p<0,001 

 

 

Durante a análise foram construídos dois modelos de predição (Tabela 33), sendo 

o Modelo 2, com a estatística da razão de verossimilhança apresentando ² (5) = 48,34, p 

< 0,001, o que melhor identificou os previsores influentes da decisão de parar o trabalho 

remunerado, explicando entre 15,7% (Cox & Snell R Square) e 20,9% (Nagelkerke R 

Square) da variação dessa intenção. 

 

 

Tabela 33 

Regressão Logística dos fatores preditivos da intenção de parar o trabalho remunerado  

    Intervalo de Confiança 

de 95% 

Preditores B  EP Exp b  Inferior Superior 

Modelo 1      

Constante 0,64 0,67    

Influência familiar 0,24** 0,08 1,28  1,09 1,50 

Flexibilidade 0,31*** 0,10 1,36  1,13 1,64 

Interesses fora do 

trabalho 
0,18 0,10 1,20 0,98 1,47 

Interação - 0,17 0,12 0,84 0,66 1,06 

Autonomia - 0,37*** 0,11 0,70 0,56 0,86 

Vínculo - 0,09 0,13 0,91 0,71 1,18 
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Modelo 2      

Constante 0,39 0,56    

Influência familiar 0,25** 0,08 1,28 1,09 1,50 

Flexibilidade 0,31*** 0,10 1,36 1,13 1,64 

Interesses fora do 

trabalho 
0,18 0,10 1,19 0,98 1,46 

Interação - 0,21* 0,11 0,81 0,66 0,99 

Autonomia - 0,37*** 0,11 0,69 0,56 0,86 
MOota: R² % = 15,7% (Cox & Snell R Square), 20,9% (Nagelkerke R Square)  

* p<0,05; **p<0,01; *** p<0,001 

 

 

O Modelo 2 classificou corretamente 66,4% do total de predições, sendo 72,1% 

para os que tinham a intenção de parar o trabalho remunerado e 60,3% para os que não 

tinham essa intenção. O teste de Hosmer e Lemeshow (p > 0,05) indicou um bom ajuste 

no modelo encontrado. Os resultados mostraram que a chance de decidir parar o trabalho 

remunerado cresce 1,3 vezes a cada aumento em uma unidade no fator influência familiar 

(p = 0,002) e, 1,4 vezes a cada aumento no fator flexibilidade (p = 0,001). Em 

contrapartida, os relacionamentos interpessoais no trabalho e uma maior percepção de 

autonomia reduzem as chances dessa decisão em 19% e 30%, nessa mesma ordem.  

O fator interesses fora do trabalho apresentou um potencial de relacionamento 

positivo para essa decisão, mas não alcançou a significância estatística (p = 0,85) quando 

combinado aos outros fatores. Os intervalos de confiança desse fator cruzam a unidade 

(1) indicando certa instabilidade da direção desse relacionamento na população por poder 

ser tanto negativo (Exp B < 1) quanto positivo (Exp B > 1). Em síntese, apresentamos o 

modelo logístico encontrado dos preditores da intenção de parar o trabalho remunerado 

na Figura 12. 
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Figura 12. Fatores preditivos da intenção de parar o trabalho remunerado 

 

  

Variáveis independentes (VI)                                          Variável de saída                                    
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6.2. Resultados qualitativos 

 

     6.2.1. O que é aposentadoria?  

 O corpus Aposentadoria foi dividido em 282 UCEs, apresentando 1.502 formas 

gramaticais que ocorreram 8.237 vezes (média de 5,5). A análise de classificação 

hierárquica descendente (CHD) reteve 232 desses segmentos, isto é, 82,27% do corpus, 

indicando a existência de dois grandes blocos com 5 classes no total. Para a descrição das 

classes e construção do dendograma consideramos, além do ² (1) ≥ 3,84, a frequência 

das palavras maior ou igual a seis, ou com porcentagem de 100% na classe. 

 

 

 

Figura 13. Classificação Hierárquica Descendente do corpus aposentadoria 
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As relações interclasses e as palavras mais representativas podem ser vistas no 

dendograma da Figura 13. Primeiramente, o corpus foi dividido em dois subcorpora. 

Ocorreu uma segunda partição no primeiro subcorpus dividindo-o em dois, e originando 

a Classe 5. Em uma terceira partição, o primeiro subcorpus classificou as Classes 4 e 1, 

e o segundo subcorpus classificou as Classes 3 e 2 contrapondo-as às demais. Assim, o 

primeiro subcorpus é constituído pelas Classes 5, 4, e 1 e define a aposentadoria com 

significação de ordem mais subjetiva, cada classe apresentando associação com 

categorias de cargos dos servidores. Já no segundo subcorpus, constituído pelas Classes 

2 e 3, há predomínio de aspectos mais objetivos e legais e não houve associação 

significativa de nenhuma variável descritiva ao conteúdo. 

 

a) Classe 5 - Aposentadoria é uma nova etapa de vida 

Nesta classe, a segunda maior do corpus, a aposentadoria é representada como 

uma nova etapa de vida. As palavras mais representativas foram: uma, vida, atividade, 

novo, outro, profissional, viver, pensar, etapa, processo, realização, oportunidade, 

liberdade, fase. Os docentes foram os servidores que mais contribuíram para a sua 

formação (² = 13,7; p < 0,001).  

A noção de novo surge no conteúdo enfatizada por mudanças do modo de viver, 

no qual outras pessoas, outro ritmo, atividades prazerosas e até profissionais, 

caracterizam a imagem de um tempo de vida com outras realizações e crescimento 

pessoal. A noção de etapa se repete com palavras como fase e ciclo. Este trecho ajuda a 

ilustrar o conteúdo da classe e o contexto dos seus elementos: 

A aposentadoria seria apenas o término de uma fase profissional ativa e o início 

de outra completamente diferente da anterior. Menos exigências, menos pressão 
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por resultados e mais liberdade. Acho que nesse momento se inicia um novo tempo 

em que podemos associar trabalho de natureza diferente com outras atividades 

prazerosas, principalmente, viajar, praticar esportes, teatro, cinema, leitura. 

(Suj. 087, Docente, masculino) 

Também é bastante utilizado o artigo uma, indicando gramaticalmente uma 

situação ainda indefinida e desconhecida, em correlação com outra anterior, como ilustra 

esse exemplo: “Aposentadoria é o momento em que se inicia uma nova etapa em sua 

vida...” (Suj. 004, Técnico-administrativo E, feminino). No entanto, observa-se que para 

exprimir o início de outra etapa da vida várias considerações simbolizam o encerramento 

formal do ciclo da vida profissional. Aqui, a aposentadoria está associada ao término (f = 

5; 83,33%; ² = 12,44; p < 0,001) do trabalho, noção que surge por meio de vários 

sinônimos, tais como: interrupção, pausa, ruptura, cessar, encerramento, fechamento, fim, 

parada, desligamento, retirada, totalizando 23 ocorrências.  

Poucos pensam em continuar trabalhando, requerendo para isso um trabalho com 

menor grau de exigência. E, embora a perspectiva de um novo estilo de vida seja 

considerada uma fase normal, alguns participantes mencionam que há dor e prazer nesse 

processo. A possibilidade de difícil adaptação à mudança radical de ritmo é apontada, 

existindo ainda o receio de isolamento e depressão. Contudo, para a maioria, a 

aposentadoria surge como uma oportunidade permitindo total liberdade para realizar 

novas escolhas, novos projetos, novos caminhos, em contraste com a vida atual, como 

aponta esse participante: 

Como todos os fenômenos sociais, a aposentadoria constitui um momento 

específico na vida humana, na qual mais um ciclo será encerrado naquela 

instituição para recomeçar novos projetos. A aposentadoria pode significar um 

momento de reflexão, de repensar sobre a vida e as realizações já concretizadas, 
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rever os projetos e a trajetória de vida para buscar energia para recomeçar, 

realizar projetos pessoais, familiares, e também se inserir em novos projetos 

profissionais. (Suj. 128, Técnico Administrativo – E, feminino) 

 

b) Classe 4 – Aposentadoria é tempo para usufruir a vida 

Os elementos mais representativos dessa classe foram: tempo, vida, poder, mais, 

aproveitar, fazer, coisa, lazer, usufruir, qualidade, cuidar, saúde. Os servidores técnico-

administrativos de nível D e E contribuíram mais para a sua formação do que os outros 

cargos (² = 4,03; p < 0,05). Ainda observamos que, do total de participantes desta classe 

74% eram do sexo feminino, e 37% discordaram quanto à intenção de adiar a 

aposentadoria, embora não tenha havido uma associação significativa para este dado (p > 

0,05).  

Com relação ao conteúdo, o elemento comum diz respeito à visão de que o 

afastamento do trabalho possibilita mais tempo para dedicar-se a outras esferas de vida. 

A continuidade do trabalho não é almejada. A noção de ter tempo livre do trabalho para 

poder aproveitar, usufruir, e desfrutar (f = 3; ² = 5,08; p < 0,05) a vida, o lazer, o direito 

de aposentadoria, vem ratificar a ideia de que as obrigações do trabalho impediam de 

fazer essas coisas, como também de cuidar da saúde e se dedicar à família, como ilustram 

esses exemplos:  

Aposentadoria é deixar de trabalhar e usufruir o tempo livre de forma agradável. 

(Suj. 043, Docente, feminino)  

Para mim, aposentadoria é um direito (...), para o aposentado poder viajar e 

usufruir de outros lazeres, porque trabalhando praticamente não se tem lazer. Eu 
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quase não sei o que é lazer, não experimento isso. (Suj. 270, Técnico 

Administrativo – C, masculino)  

Os elementos mais, maior e melhor aparecem reforçando a ideia de algo de grau 

superior ao que era experimentado antes, se referindo ao tempo e a uma perspectiva de 

melhoria da qualidade de vida, como mostra esse exemplo: “Aposentadoria (...) 

possibilita ao mesmo viver uma vida mais tranquila para se dedicar mais à família, a sua 

saúde, lazer, tendo melhor qualidade de vida” (Suj. 025, Técnico Administrativo E, 

feminino). 

 

c) Classe 1 – Aposentadoria é ficar em casa ocioso 

Para a Classe 1, aposentadoria é ficar em casa ocioso. Contribuíram mais para sua 

formação servidores que têm a intenção de adiar a aposentadoria e permanecer no 

emprego atual (² = 4,71; p < 0,05), e técnico-administrativos de nível A, B e C (² = 

18,05; p < 0,0001). Além disso, 71% das respostas dessa classe pertencem a mulheres, e 

44% pertencem a servidores que também têm a intenção de trabalhar em outro lugar após 

a aposentadoria, mas essas associações não apresentam significância estatística (p > 0,05). 

Enquanto característica do conteúdo, as palavras mais representativas da classe foram: 

não, ficar, fazer, trabalhar, querer, aposentar, casa, continuar, chegar, hora, já, pensar, 

sair.  

Enquanto a classe antecedente considera que o afastamento do trabalho 

proporciona tempo para usufruir, este grupo compartilha da percepção de que parar de 

trabalhar é ficar sem vida, ocioso. Apesar de haver algumas considerações sobre a 

aposentadoria como a hora de recomeçar, de ter liberdade para fazer o que gosta, de 
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descansar e repousar (f = 2; 50%; NS), a maioria considera isso inoportuno e 

desnecessário no momento, como fica explícito nas ilustrações a seguir: 

Para mim, a aposentadoria envolve alguma perda financeira. Como eu não tenho 

mais filho pequeno, não vejo necessidade de me aposentar e ficar sem ter o que 

fazer em casa (Suj. 206, Técnico Administrativo – C, feminino).  

Para mim, é como se eu fosse me aposentar da vida. Saio de casa para trabalhar 

desde os 16 anos, ou seja, há exatos 47 anos. Não tenho em que me ocupar depois 

de aposentada. Não me sinto com a idade que tenho. (Suj. 143, Docente, 

feminino) 

Só deve se aposentar quem não tem mais interesse ou prazer com o próprio 

trabalho. Não se sentem ainda preparados para esse afastamento. Parar de trabalhar é visto 

como desgastante, existindo o receio de acomodação, isolamento, depressão, doença, 

morte. Um servidor, por exemplo, afirma que: “... A pessoa trabalhando vive mais!” (Suj. 

013, Técnico Administrativo – C, masculino). Há intenção de continuar trabalhando 

mesmo após a aposentadoria, pois gostam de trabalhar, têm prazer e se envolvem com 

as tarefas. Além disso, trabalhando evita-se a ociosidade. Não imaginam atividades 

substitutivas ao trabalho, e sim atividades de trabalho mais leves. 

Para mim, aposentadoria é momento de descanso, pois comecei a trabalhar muito 

novo com apenas 13 anos. Por isto, penso sempre na aposentadoria, não como 

um meio de ficar em casa, mas continuar trabalhando em outra atividade, já que 

a minha é de risco (Suj. 142, Técnico Administrativo – D, masculino). 
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d) Classe 3 – Aposentadoria é um direito do trabalhador 

 A Classe 3, juntamente com a Classe 5, caracteriza em maiores proporções o 

conteúdo do corpus Aposentadoria em função do número de UCEs. Os elementos 

principais foram: trabalhador, direito, serviço, lei, cumprir, todo, receber, benefício, 

profissional, período, remunerar, idade, contribuição, contribuir, previdência social.  

As respostas classificadas apresentam em sua maioria o significado da 

aposentadoria por meio de seus requisitos legais, conforme este exemplo: 

“Aposentadoria é o direito que o trabalhador tem de após vários anos trabalhando e 

contribuindo para a previdência social, continuar a receber um salário sem precisar 

mais trabalhar” (Suj. 036, Docente, masculino).  

A aposentadoria é ainda percebida como o encerramento de um vínculo de 

obrigações para o usufruto de direitos, denotando a relação entre o fim da carreira e o 

dever cumprido perante a sociedade, como ilustra essa participante: “Aposentadoria é o 

cumprimento de sua carreira profissional junto à instituição e à sociedade incluindo a 

satisfação do dever cumprido” (Suj. 033, Técnico Administrativo – D, feminino). A 

noção de ter completado o tempo de trabalho é bastante destacada no conteúdo com 

palavras como cumprir, cumprimento (f = 4; 80%; ² = 8,24; p < 0,01), serviço, 

contribuição, contribuir, período, e determinado.  

Aposentadoria corresponde ao período após o trabalho remunerado, observados 

o cumprimento do tempo de serviço e idade estabelecidos em lei. Pessoalmente, 

a aposentadoria é a possibilidade de uma vida com qualidade, ou seja, mais 

tranquilidade e menos stress, usufruindo dos benefícios de uma vida de dedicação 

ao trabalho (Suj. 256, Docente, feminino). 
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e) Classe 2 – Aposentadoria é um descanso merecido 

 Para a Classe 2, a aposentadoria é um descanso merecido que vem em 

compensação aos longos anos de trabalho obrigatório exigidos pela lei. Esse campo 

comum é enfatizado com expressões como “muitos anos”, “tantos anos”, “anos a fio”, 

“vários anos”, “todos esses anos”, “decorrido o tempo”, e ainda com palavras como 

décadas, jornada, ou citando os 30 ou 35 anos de trabalho, como ilustra esse servidor: 

“Aposentadoria é um descanso para alguns, depois de tantos anos de trabalho com 

obrigações e horários a cumprir” (Suj. 111, Docente, masculino). 

Portanto, a aposentadoria representa um merecido (f = 3; 75%; ² = 10,59; p < 

0,01) prêmio (f = 3; 60%; ² = 7,4; p < 0,01), noção que se repete com palavras como 

recompensa, coroação, e premiação, totalizando 7 ocorrências. “Na minha percepção, 

aposentadoria é como um prêmio que se recebe após anos e anos de dedicação ao 

trabalho” (Suj. 088, Técnico Administrativo – E, feminino). Os elementos com maior 

associação à classe foram: trabalho, anos, após, descanso, longo, gozar, muito. 

 

 

     6.2.2. Expectativas diante da aposentadoria 

 A CHD do corpus Expectativas reteve 229 UCEs do total de 282, isto é, 81,21%. 

A análise relacionou 1683 formas gramaticais que ocorreram 8099 vezes, tendo a média 

de 4,8 palavras por forma. O corpus se dividiu em dois subcorpora constituindo 5 classes 

diferentes, cujas relações estão ilustradas no dendograma na Figura 14. Para a construção 

do dendograma, além do ² (1) ≥ 3,84, levamos em consideração as palavras com 

frequência ≥ 5 ou com porcentagem de 100% na classe. 
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Figura 14. Classificação Hierárquica Descendente do corpus expectativas diante da 

aposentadoria 

 

 Na primeira partição, o corpus se dividiu em dois subcorpora. Ocorreu uma 

segunda partição originando a Classe 4 no primeiro subcorpus. E, em seguida, uma 

terceira partição formando as Classes 3 e 2 no primeiro subcorpus, e em posição oposta 

no segundo subcorpus, as Classes 1 e 5. O conteúdo do primeiro subcorpus reflete mais 

a continuidade do trabalho. Já o conteúdo do segundo subcorpus possui uma visualização 

mais positiva da aposentadoria e do uso do tempo em prol de outras atividades.  

 

a) Classe 4 – Não penso na aposentadoria 

A análise do conteúdo dessa classe revela que a maioria dos participantes ainda 

não pensa na aposentadoria, como ilustra essa resposta: “Como não penso ainda na 
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aposentadoria, simplesmente não coloco a aposentadoria como um passo muito próximo 

de mim” (Suj. 018, Técnico Administrativo – E, feminino). 

Pensar na aposentadoria é desvincular-se do trabalho, é a inatividade. A esquiva 

desse assunto aparece no colocar a aposentadoria como algo distante, e ao se mencionar 

a falta de preparo e de planos concretos para esse momento. Consequentemente, há certa 

dificuldade de criar possibilidades futuras, existindo ainda o receio de não se adaptar ou 

de não conseguir fazer o que gostaria, gerando conflitos e sofrimento. “Não estou pronta, 

embora tenha mais de 40 anos de contribuição... tenho receio de depressão como tanto 

tenho visto. (...)Mas, vejo a aposentadoria como algo ainda bem distante de mim” (Suj. 

167, Técnico Administrativo – E, feminino). Aqueles que conseguem fazer planos para 

aposentadoria elegem o trabalho voluntário e iniciar outro ciclo profissional como a 

opção, evidenciando a importância do trabalho em suas vidas. 

Embora a maioria já tenha adquirido o direito à aposentadoria, se percebem ainda 

novos, atuantes, ou com condições de contribuir, como mostra esse exemplo: Estou 

completando 70 anos, este ano ainda, mas ainda tenho vontade e garra para continuar. 

Não me sinto cansado e com necessidade de descansar, assim gostaria de continuar (...)” 

(Suj. 068, Docente, masculino). 

A aposentadoria é para quando não se tem condições físicas e mentais de trabalhar, 

por isso não pretendem se aposentar agora, como ilustra essa resposta: “Pretendo me 

aposentar quando eu achar que não tenho mais condições de exercer a minha atividade 

profissional. Creio que, enquanto eu tiver saúde e disposição, não vejo necessidade de 

me aposentar” (Suj. 201, Técnico Administrativo – E, masculino). 

Servidores que nem concordam, nem discordam quanto ao fácil ajustamento à 

aposentadoria contribuíram para a formação dessa classe (² = 6,2; p < 0,05). Além disso, 
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a maioria (77%) concorda em adiar a aposentadoria e permanecer no emprego atual, e 

44% são docentes, porém não há associação significativa dessas características (p > 0,05). 

 

b) Classe 3 – Não tenho atividades substitutivas ao trabalho 

O conteúdo desta classe é mais heterogêneo apresentando palavras com baixa 

frequência, sendo ainda a menos expressiva do corpus (14%). No entanto, observamos 

uma preocupação que prevalece entre os respondentes: não ter atividades substitutivas ao 

trabalho. Assim, pensar na aposentadoria é um grande conflito, momento de refletir sobre 

as perdas e o receio de não se ter o que fazer.  

Se o servidor ao se aposentar tem outra atividade tudo bem, mas se não, as 

expectativas não são boas. Portanto, para mim, que não tenho outra atividade, 

uma vez que trabalho 40 horas semanais, me ver sem ter o que fazer é péssimo 

(Suj. 035, Técnico Administrativo - E, feminino) 

 Em consequência, embora haja algumas expectativas positivas e o planejamento 

de algumas atividades, a maioria delas não se mostra muito consistente e duradoura a 

ponto de substituir o trabalho (fazer cursos, viajar, visitar, viver com a família, viver de 

forma saudável, viver sem hora marcada...), a não ser o “continuar trabalhando menos 

horas ou num negócio próprio”. Assim, predominam expectativas mais sombrias ou 

duvidosas a respeito desse tempo, trazendo à reflexão questões sobre a remuneração, 

sobre a mudança no estilo de vida, e sobre o isolamento. “Esse é um dos meus grandes 

conflitos... já me aposentei uma vez e voltei. Tive muita dificuldade de viver fora... ainda 

não consegui elaborar um pensamento que me agrade para substituir o que faço na 

universidade” (Suj. 140, Docente, feminino). 
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Os participantes que não se sentem confiantes quanto ao fácil ajustamento à 

aposentadoria (² = 6,68; p < 0,01), e os que concordam em adiar a aposentadoria e 

permanecer no emprego atual (² = 4,5; p < 0,05) foram os que mais contribuíram para a 

formação desta classe.  

 

c) Classe 2 – Continuar trabalhando 

Com relação às características descritivas, os servidores técnico-administrativos 

do nível A, B e C estão associados a este contexto (X² = 5,68; p < 0,05). Além disso, 70% 

dos respondentes dessa classe concordam em adiar a aposentadoria, contudo não há uma 

associação significativa deste dado. 

O campo comum a respeito das expectativas é “continuar trabalhando”. Nesse 

sentido, a maioria dos respondentes enfatiza que pretende fazê-lo, alguns até a idade da 

aposentadoria compulsória ou até mesmo após a aposentadoria. “Mesmo pela 

compulsória de se afastar do trabalho diário, ao completar 70 anos, acredito que quando 

chegar este tempo, eu vou continuar trabalhando” (Suj. 159, Docente, feminino). 

A possibilidade de se aposentar não é descartada. Antes, é considerada e debatida 

reconhecendo-se a necessidade de preparo, de antes atingir alguns objetivos, e de se ter 

outras atividades para preencher o vazio. Há planos de melhorar a qualidade de vida, fazer 

atividade física, trabalhos manuais, arte, leituras, estudos, e trabalhar num ritmo que 

permita essas outras atividades. O trabalho que visualizam pode ser em outro lugar, para 

si mesmo, ou até o trabalho voluntário.  

Hoje estou estudando e com o objetivo de terminar o ensino superior. Pretendo 

na aposentadoria cuidar de outras atividades do dia a dia para não ficar com a 

mente vazia, preenchendo atividades, cuidando dos meus objetivos, como por 
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exemplo, me dedicar à agricultura não pensando no dinheiro, mas em me manter 

ativo, trabalhando para mim mesmo num terreno meu (Suj. 270, Técnico 

Administrativo – C, masculino). 

A ideia que compartilham é a manutenção da capacidade física e mental, 

praticando atividades físicas e outras coisas que trazem bem estar. Gostam de trabalhar, 

e o trabalho surge como uma das estratégias para evitar a ociosidade, a depressão, e o 

adoecimento, reputados como consequência do parar totalmente. 

Aposentadoria é algo que temos o direito, mas que só faz bem quando realmente 

estamos prontos, pois caso contrário torna-se algo maléfico para saúde do 

profissional. Comecei aos 15 anos e espero aos 60 anos parar, não por completo, 

mas ir diminuindo gradativamente minha intensa carga de trabalho. Trabalhar 

apenas por prazer (Suj. 101, Técnico Administrativo – E, masculino). 

 

d) Classe 5 - Poder ter mais tempo 

A Classe 5 faz parte do segundo subcorpus juntamente com a Classe 1, mas se 

diferencia desta em suas expectativas diante da aposentadoria por apresentar uma 

descrição mais detalhada das atividades pretendidas. Os elementos mais representativos 

foram: viajar, tempo, poder, família, cuidar, neto, amigo, ler, bastante, atividade física, 

livro, escrever, curtir, dar, social, familiar, atenção, praia, esposo.  

Se destaca com preponderância a intenção de investir nos relacionamentos 

afetivos. Essa noção é apresentada como “ter mais tempo” para cuidar, dar mais atenção, 

curtir, visitar essas pessoas com as quais se tem relações de afeto, sendo mencionadas 

além dos amigos (f=10), várias relações de parentesco: netos (f=11), família (f=15), 

familiares (f=5), cônjuge (f=5), filhos (f=4), mãe (f=1), sobrinhos (f=1), parentes (f=1), 
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como exemplifica esse participante: “... ter tempo livre para a família, para os amigos, 

para os livros que adquiri e não li, para a música, e para as adversidades da velhice” 

(Suj. 112, Docente, masculino). 

Poder ter mais tempo é o atrativo e representação principal da aposentadoria. 

Pretende-se fazer as atividades que são restringidas ou impedidas, até então, pelo tempo 

dedicado ao trabalho. Além do investimento nas relações afetivas, a expectativa é realizar 

outras atividades consideradas de lazer, sociais, e culturais, como viagens, leitura, 

atividade física, escrever, estudar, trabalho voluntário e trabalhos manuais, etc. 

Ainda pretendo ficar um tempo mais trabalhando, pois acho que 

profissionalmente é bom, mas não tanto que não me permita aproveitar a vida. 

Acho que mais cinco anos são suficientes, num ritmo mais lento, sem muito stress. 

Depois pretendo viajar bastante, ler, ouvir música, ir ao cinema, visitar os 

amigos, curtir a família, sobrinhas... Tudo que o trabalho não me permitiu fazer 

(Suj. 176, Técnico Administrativo – E, feminino).  

 A continuidade do trabalho também é mencionada (f=14) por esta classe, apesar 

de que se deseja trabalhar em menor intensidade. O trabalho surge sendo apenas mais 

uma das atividades a serem realizadas, mesmo que em caráter voluntário, contribuindo 

com o propósito de se manter ativo.  

... continuar trabalhando muito menos, como professor voluntário e concluindo 

atividades acadêmicas de orientação de dissertação e teses. Ler todos os livros 

que não pude por causa do trabalho, assistir filmes, viajar e poder descansar nos 

fins de semana sem culpa. (Suj. 245, Docente, feminino) 

Com relação às variáveis descritivas, embora não haja uma associação 

significativa, 70% dos respondentes dessa classe estão confiantes de que vão se ajustar 

facilmente à aposentadoria e 46% são docentes. 
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e) Classe 1 – Vida com mais qualidade 

 Os elementos mais representativos da Classe 1 foram: vida, família, saúde, 

qualidade, dedicar, aproveitar, melhor, sem, realizar, usufruir, praticar, adquirir, 

tranquilo, cumprir, tranquilidade, cobrança. Contribuíram mais para a formação do seu 

conteúdo os servidores que estão confiantes quanto ao seu fácil ajustamento à 

aposentadoria (X² = 9,78; p < 0,01), e respondentes que discordam em adiar a 

aposentadoria (X² = 7,34; p < 0,01).  

 O contexto dessas UCEs compartilha a expectativa de viver com mais qualidade 

na aposentadoria. Uma vida sem cobranças, sem hora marcada, sem estresse, com mais 

autonomia e o sentimento de dever cumprido. Semelhantemente à Classe 5, compartilham 

a noção de aproveitar melhor o tempo antes destinado ao trabalho, vivendo um novo 

momento em que é possível se dedicar à família, cuidar da saúde, e realizar sonhos e 

outras atividades. 

Espero, primeiro, contemplar esse “júbilo”. Depois, realizar outras atividades 

que gosto de fazer. Aproveitar melhor o tempo para cuidar de minha saúde, de 

minha qualidade de vida. Aproveitar minha experiência para o voluntariado - 

forma de agradecimento pelo que conquistei em meu trabalho. E o melhor: ter o 

compromisso que eu desejar - sair da rotina. (Suj. 027, Docente, masculino) 

Entretanto, se diferencia da classe antecedente por não colocar a ênfase das 

expectativas em atividades e sim na melhoria da qualidade de vida como um todo. Até 

mesmo, há a intenção de incluir o trabalho nessa fase, mas numa proporção que não 

impeça a qualidade de vida. O trabalho surge mais circunscrito ao objetivo de cuidar de 

seus próprios interesses e repassar a experiência adquirida, como exemplifica este 

servidor: “... continuar trabalhando em outras atividades, especificamente cuidando dos 
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bens adquiridos sem a pressão do cumprimento de horário e cobranças da chefia” (Suj. 

239, Técnico Administrativo – E, masculino).  

A importância de um planejamento para a aposentadoria aparece com os 

elementos planejar (f = 4; 66,67%; X² = 6,56; p < 0,05) e planejamento (f = 2; 66,67%; 

NS) indicando o reconhecimento da necessidade de uma preparação para este momento. 

 

     6.2.3. Influência Conjugal 

 A CHD do corpus Influência Conjugal reteve 154 UCEs, do total de 183, 

correspondendo a 84,15% do total. A análise relacionou 701 formas gramaticais que 

ocorreram 2845 vezes, apresentando a média de 4 palavras por forma. Assim, para a 

construção do dendograma levamos em consideração o ² (1) ≥ 3,84, e as palavras com 

frequência ≥ 4 ou com porcentagem de 100% na classe.  

Na CHD, o corpus se dividiu em dois subcorpora na primeira partição, 

constituindo 5 classes diferentes. Ocorreu uma segunda partição originando a Classe 5 no 

segundo subcorpus. E, em seguida, uma terceira partição formando as Classes 1 e 4 no 

primeiro subcorpus, e no segundo subcorpus, as Classes 3 e 2. O conteúdo do primeiro 

subcorpus se configurou em função do tamanho resumido das respostas, apenas 

atribuindo ou não alguma influência por parte do cônjuge. Já o conteúdo do segundo 

subcorpus apresentou de forma mais detalhada a forma como essa influência era 

percebida. Essas relações e as palavras mais associadas com as classes estão ilustradas na 

Figura 15. 
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Figura 15. Classificação Hierárquica Descendente do corpus influência conjugal 

 

 

a) Classe 4 – Há influência 

 A Classe 4 foi composta por respostas breves afirmando a percepção de algum 

nível de influência conjugal sobre a decisão de continuar ou não trabalhando. Para os 

participantes, a continuidade do trabalho possibilita o compartilhar de responsabilidades 

na manutenção da família e a conquista de uma melhor estabilidade financeira. Demandas 

de cuidados de saúde do cônjuge foi apontado como um motivo para o encerramento das 

atividades laborais. 
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b) Classe 1 – Não há influência 

Para a Classe 1, a maior desse corpus (29,2%), o elemento compartilhado no 

conteúdo foi a percepção de que não há influência do cônjuge para a continuidade do 

trabalho. A análise sugeriu que nessa classe há uma maior concentração (40,74%) de 

respondentes que discordam em continuar no trabalho remunerado, contudo esse dado 

não apresentou significância estatística (p > 0,05).  

 

c) Classe 5 – O trabalho faz parte da vida  

 A Classe 5 foi proporcionalmente a segunda mais expressiva (25,3%). A maior 

parte dos respondentes (74%) têm a intenção de continuar trabalhando e apenas um terço 

refere não haver influência conjugal nessa decisão. Os elementos mais representativos 

foram: trabalho, ser, minha, continuar, vida, aposentadoria, remunerar, poder, relação, 

cônjuge, nossa, sempre, marido, caso, ver, viver, intenção, decisão, atividade. 

 O conteúdo circulou em torno do trabalho sendo apresentado de forma positiva, 

fazendo parte da vida pessoal e da vida a dois, por isso a intenção de continuar 

trabalhando. Há referências à satisfação com o trabalho, preferência pelo trabalho, 

remuneração, atividade profissional, e oportunidades que o trabalho proporciona, como 

demonstra esses exemplos: “Nós temos a compreensão de que o trabalho é uma forma de 

sermos úteis a outras pessoas” (Suj. 093, Docente, masculino). “Independentemente da 

minha parceira, continuo no trabalho remunerado para continuar realizando tanto os 

meus sonhos materiais quanto espirituais” (Suj. 254, Técnico-administrativo E, 

masculino).  

 Enquanto para alguns não há uma relação direta entre o trabalho e a família, para 

outros eles estão interligados, como dizem estes respondentes: “Vejo que a necessidade 
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de exercer atividade laborativa é importante para o crescimento do casal, como pessoa” 

(Suj. 053, Técnico-administrativo D, masculino). “Como meu marido é também professor 

universitário, continuar eventualmente no trabalho remunerado poderia ser mais um 

vínculo entre nós” (Suj. 140, Docente, feminino). 

 O equilíbrio da relação promove planos conjuntos em busca de melhor qualidade 

de vida para a família. Problemas de saúde do cônjuge, o desejo de investir na relação a 

dois, ou em projetos de trabalho comuns, pode direcionar para a decisão de aposentadoria, 

como esclarece esse exemplo:  

No meu caso não saberei responder... sou casada há 24 anos e temos um sonho 

na nossa aposentadoria, montar alguma coisa, não sei o que. Como faltam quatro 

anos, já estou articulando para ver o que acontece, até porque a intenção é nossa 

e não só minha (Suj. 058, Técnico-administrativo D, feminino). 

 

d) Classe 3 – Trabalhar ou aposentar 

Essa é a menor classe (13%) do corpus Influência Conjugal, e as palavras mais 

representativas foram: mais, ter, nosso, mesmo, ainda, aposentar, estar, acreditar, e cedo.  

Nesta classe são apresentados vários componentes de influência indireta entre o 

relacionamento e a intenção de continuar trabalhando. Trabalha-se porque o cônjuge 

trabalha, pela melhoria do padrão financeiro familiar, e porque contribui para o 

crescimento da relação, como ilustra esses exemplos: “Meu cônjuge influencia pelo fato 

dele ainda não estar aposentado” (Suj. 127, Técnico-administrativo C, feminino). “Ele 

é da mesma área que eu, então nos aproximamos mais pelo fato de estarmos ainda 

trabalhando, possibilitando uma discussão de temas que nos interessam 

profissionalmente” (Suj. 179, Docente, feminino). 
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 A noção de nosso e mesmo também sugere o reconhecimento da vida em comum 

proporcionada por aspectos relativos ao trabalho: “Acredito que nosso relacionamento é 

muito bom e o nosso trabalho ajuda a manter este relacionamento” (Suj. 122, Docente, 

masculino). 

Mas, o tema que diferencia essa classe da precedente é a presença indireta ou 

direta no discurso da noção aposentadoria (f = 4; 28,6%; NS) sendo também utilizada as 

palavras aposentar e aposentado (f = 3; 42,9%; X² = 5,79; p < 0,05), ou referências a 

planos para esse período, como mostra esses exemplos: “Não pretendo mais trabalhar. 

Chegou a hora” (Suj. 263, Técnico-administrativo D, masculino). “Nós estamos 

pensando em viajar mais e ter mais flexibilidade em nossos horários e atividades 

enquanto ainda gozamos de boa saúde. Não temos certeza de nossos futuros” (Suj. 155, 

Docente, feminino). No entanto, outros consideram que ainda é cedo para essa decisão. 

A experiência negativa do cônjuge com a aposentadoria ou gostar de trabalhar também 

são motivos apontados para a continuidade do trabalho. 

 

e) Classe 2 – Trabalhar ou ficar em casa 

Com 28 UCEs, a Classe 2 representa 18,18% do corpus Influência Conjugal 

apresentando como elementos mais significativos as seguintes palavras: trabalhar, 

esposo, continuar, ter, minha, casa, aposentar, querer, ir, ficar, tempo, bastante, achar, 

também. Cerca de 75% dos respondentes desta classe pretendem continuar no trabalho 

remunerado e 78,5% reconhecem que o cônjuge tem certa influência nessa decisão, 

contudo não há associação significativa (p > 0,05) para esse dado.  

Para a Classe 2, contrária à decisão de continuar trabalhando está o retorno ao 

ambiente doméstico, perspectiva que não é atrativa. Como ilustram esses exemplos a 
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seguir, ficar em casa não parece uma opção pelas dificuldades no relacionamento 

conjugal ou pela falta do que fazer:  

Meu relacionamento com ele não é bom, quase inexistente. Não gosto da 

perspectiva de me aposentar e ficar em casa com ele. Isso me influencia a 

continuar. Se fosse diferente entre nós teríamos coisas a fazer juntos. (Suj. 259, 

Técnico-administrativo C, feminino) 

Influencia bastante, pois ele é aposentado mas tem outros trabalhos durante um 

período e ninguém quer ficar em casa sem fazer nada. (Suj. 231, Docente, 

feminino) 

Outro elemento compartilhado é que o fato do cônjuge ainda estar trabalhando 

motiva a continuidade. O trabalho e a aposentadoria são pensados como uma atividade 

em conjunto (F = 2; 66,67%; X² = 4,83; p < 0,05), noção que se repete por meio das 

palavras junto (F = 3; 42,86%; NS) e também (F = 4; 50%; X² = 5,74; p < 0,05). Dessa 

forma, conduzem à visualização de planos interligados, tanto para a continuidade do 

trabalho, quanto no planejamento do momento da aposentadoria.  

Meu esposo trabalha no mesmo local e horário que eu. Temos os mesmos 

interesses no nosso trabalho, por esse motivo só quero me aposentar quando ele 

puder também se aposentar. Pretendemos montar o nosso próprio negócio, viajar 

bastante e curtir a família juntos. (Suj. 003, Técnico-administrativo C, feminino) 

Minha intenção é continuar trabalhando até o tempo que minha esposa estiver 

também. Quando ela for se aposentar eu também me aposentarei. (Suj. 138, 

Técnico-administrativo D, masculino) 

 Aqui a influência do cônjuge é percebida de forma direta, e explicitada com 

palavras como motivar, estimular, influenciar, decisão conjunta, como ilustra esse 

exemplo: 
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Ele me motiva a trabalhar e diz que se eu ficar em casa eu vou morrer, não vou 

aguentar ficar parada. (Suj. 054, Técnico-administrativo C, feminino) 

Ela me estimula a continuar trabalhando para que eu tenha novas metas e que a 

renda fique mais folgada. (Suj. 265, Técnico-administrativo D, masculino) 
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CAPÍTULO VII 

DISCUSSÃO 

 

 

7.1. A intenção de continuar no trabalho remunerado 

O prolongamento da vida de trabalho tem recebido amplo interesse por 

pesquisadores e é apontado na literatura como uma nova direção e expectativa frente à 

aposentadoria (Ekerdt, 2010; Menezes & França, 2012). Busca-se não só compreender 

quais fatores influenciam a continuidade, como também promovê-la, por ser apontada 

como uma das principais respostas frente ao envelhecimento populacional e aumento da 

longevidade. 

No que concerne ao indivíduo, durante a parte final de sua trajetória profissional, 

com a proximidade da aposentadoria, emerge a necessidade de decidir a respeito da 

continuidade ou cessação do trabalho. Essa, possivelmente, é uma das situações da vida 

de trabalho que requer uma avaliação mais decisiva acerca das suas preferências, pois 

envolve o trabalho, a remuneração, e o tempo não-trabalho; mas, um tempo não-trabalho 

prolongado, proposto pela aposentadoria. Como aponta MOW (1987), esses três tipos de 

preferências implicam em diferentes direções levando o indivíduo a fazer escolhas e 

compensações, e envolve valores referentes ao significado do trabalho. Mas, afinal, que 

aspectos são considerados pelo indivíduo na decisão de continuar trabalhando? Como o 

indivíduo lida com as tensões que envolvem essas áreas? Que características do trabalho 

atraem a essa decisão e de que forma a aposentadoria e as perdas financeiras são 

avaliadas? 

Os resultados do modelo de regressão logística múltipla indicam que uma 

combinação de quatro fatores relacionados ao trabalho – autonomia pessoal, interação 
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interpessoal no trabalho, interesses fora do trabalho, e condições flexíveis de trabalho, 

são importantes para os trabalhadores e tornam mais provável a intenção de continuar no 

trabalho remunerado, explicando 20,3% da variância dessa intenção (Nagelkerke R. 

Square).  

O primeiro fator, a autonomia, se refere à liberdade de tomar decisões relativas ao 

exercício das funções e na realização de tarefas. Particularmente, foi o aspecto do trabalho 

que mostrou maior associação, sendo consistente como preditor da intenção de continuar 

no trabalho remunerado e da intenção de adiar a aposentadoria e permanecer no emprego 

atual. Desse modo, os resultados sugerem que essa é uma das características que os 

trabalhadores consideram mais atrativas para a continuidade do trabalho. Este dado 

confirma a quarta hipótese (H4), de que os trabalhadores que percebem maior nível de 

autonomia pessoal no trabalho estão mais propensos a continuar trabalhando, e corrobora 

a importância desse fator já observada por Harpaz (2002), Menezes e França (2012), 

Morin (2001), Shacklock (2006). MOW (1987) constatou que a autonomia pode ser 

considerada um dos valores universal do trabalho diante da grande proporção de pessoas 

que têm preferência por essa característica. 

O segundo fator relacionado foi a interação interpessoal no trabalho, confirmando 

a hipótese (H3) de que os relacionamentos interpessoais positivos no trabalho tornam 

mais provável a intenção de continuar trabalhando. A atratividade dessa característica 

aparece significativamente aumentando a chance de continuar trabalhando, e 

congruentemente, em um modelo posterior, reduzindo as chances de parar o trabalho 

remunerado. Estudos constatam que a oportunidade de manter contato com pessoas no 

trabalho é uma das principais perdas na aposentadoria, e uma das razões de permanecer 

trabalhando (Barnes et al., 2004; França & Vaughan, 2008; Magalhães et al., 2004; Morin, 

2001; Morse & Weiss, 1955; MOW, 1987; Pires et al., 2013; Winkelmann-Gleed, 2012; 
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Zanelli et al., 2010). Semelhantemente, o baixo nível de relações interpessoais no trabalho 

é apontado como um preditor da descontinuidade do trabalho (Harpaz, 2002). 

A importância desse fator pode estar relacionada ao fato que, para alguns, a 

necessidade de contatos e relacionamentos interpessoais são mais preenchidas no 

ambiente de trabalho do que no ambiente externo, como sugerido por Harpaz (2002). 

Outra consideração a esse respeito é levantada por Morin (2001), que aponta as 

experiências de interação humana satisfatórias no trabalho como uma das características 

de um trabalho que tem sentido, contribuindo não somente para o desenvolvimento da 

identidade pessoal e social, como também para a transposição de questões existenciais 

referentes à solidão e morte. 

 O terceiro fator apontado no modelo logístico se refere aos interesses fora do 

trabalho. Embora no estudo de Shacklock e Brunetto (2011) esse fator tenha se revelado 

como um preditor da intenção de continuar trabalhando, outros estudos indicam a relação 

positiva desses interesses com a aposentadoria (França & Vaughan, 2008; Tuominen et 

al., 2012; Zanelli et al., 2010). Diante disso, previmos que interesses fora do trabalho 

tornariam menos provável a intenção de continuar no trabalho remunerado (H7). 

Todavia, inicialmente esse fator compreendia a família, hobbies, amigos, 

desenvolvimento espiritual, o lazer, e os interesses comunitários. Na análise fatorial, os 

itens referentes à família formaram um fator separado dos outros interesses fora do 

trabalho. Esse fato pode estar relacionado a aspectos culturais brasileiros, sugerindo que, 

no que se refere ao espaço não-trabalho, a esfera familiar se distingue do nível dos outros 

interesses. Dessa forma, a hipótese (H7) foi parcialmente suportada no que diz respeito à 

influência familiar. 

Conforme os resultados encontrados, o fator interesses fora do trabalho torna mais 

provável a intenção de continuar trabalhando. Os dados sugerem que as experiências 
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pessoais com esses interesses podem se relacionar em algum nível com o trabalho, 

tornando-o mais atrativo. Observamos assim, uma fronteira mais frágil entre o trabalho e 

o não-trabalho, sinalizando que o lugar ocupado pelo trabalho intermedia outros espaços 

da vida pessoal. Alguns recortes dos participantes ajudam a ilustrar essa possibilidade: 

Eu atuo no sindicato dos servidores e vejo isso como um interesse comunitário 

que me influencia a continuar trabalhando, mesmo já tendo o direito de me 

aposentar. O desenvolvimento espiritual também influencia porque a convivência 

entre as pessoas é importante para a espiritualidade, e isso o trabalho 

proporciona. (Técnico-administrativo B, masculino) 

Meu hobby é trabalhar! (Técnico-administrativo B, masculino). 

O trabalho é o meu lazer, e os colegas e o ambiente de trabalho a minha 

comunidade! (Técnico-administrativo C, feminino)  

O quarto fator que contribuiu com o modelo foram as condições flexíveis de 

trabalho. Embora a flexibilidade seja apontada na literatura como um aspecto desejável 

do trabalho (Barnes et al., 2004; Menezes & França, 2012; Pengcharoen & Shultz, 2010; 

Shacklock, 2006; Shacklock & Brunetto, 2011; Winkelmann-Gleed, 2012), conforme 

nossos achados, esse fator isoladamente não prediz a intenção de continuar trabalhando. 

No entanto, no contexto da análise multivariada, as condições flexíveis de trabalho se 

mostrou um preditor da intenção de continuar no trabalho remunerado associada à 

autonomia, de modo que, a relação entre a autonomia e a intenção de continuar 

trabalhando pode aumentar ou diminuir, dependendo do nível de flexibilidade percebida. 

Desse modo, a hipótese (H5) de que condições flexíveis de trabalho tornam mais provável 

a intenção de continuar trabalhando, é parcialmente confirmada. 

Uma possível explicação para isso é que, até um certo nível, condições flexíveis 

quanto aos horários de trabalho e na escolha de quando completar suas tarefas, contribui 



166 
 

para a percepção de liberdade e o sentimento de responsabilidade no exercício da 

atividade, aumentando o grau de autonomia percebida e influenciando a intenção de 

continuar trabalhando. No entanto, condições flexíveis excessivas atuaria como redutor 

dessa intenção. Conforme o relato de alguns servidores, a ideia de flexibilidade em 

demasia, ao ponto de trabalhar ocasionalmente e não precisar dar satisfações a outros, é 

difícil de ser visualizada no âmbito da instituição, e se contrapõe ao que se acredita ser 

uma das responsabilidades do trabalhador: a obrigação de cumprir uma carga horária 

específica para fazer jus à remuneração. A flexibilidade a ser oferecida deve ser justa. 

Para alguns, a remuneração parece mais associada à carga horária do que à atividade em 

si. Percebe-se assim, o atravessamento de valores morais relacionados ao trabalho e da 

experiência profissional atual na percepção desse fator. 

Quanto ao fator vínculo com o trabalho, ainda que não tenha se mostrado um fator 

preditivo na análise multivariada, isoladamente mostrou significância como preditor. Em 

vista disso, a hipótese (H1) de que os trabalhadores que apresentam maior vínculo com o 

trabalho são mais propensos a continuarem trabalhando foi confirmada. 

Ao apontar essas características intrínsecas como desejadas, os trabalhadores mais 

velhos evidenciam não só suas expectativas subjetivas e valores relacionados ao trabalho, 

mas também que consideram o trabalho uma das vias de acesso à satisfação dessas 

necessidades. Com relação a isso, um ponto que merece ser destacado é que os resultados 

mostram que há diferenças significativas entre as médias dos fatores por sexo e por cargo, 

confirmando as hipóteses secundárias (h2) e (h3). Por exemplo, os servidores masculinos 

apresentaram média maior do que as mulheres nos fatores vínculo com o trabalho, 

interesses fora do trabalho e influência familiar, sendo esta diferença significativa. Esse 

dado nos leva a concluir que os homens consideram a influência desses fatores sobre a 

continuidade do trabalho de maneira diferente das mulheres. 
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Semelhantemente, a percepção de influência dos fatores sobre a intenção de 

continuar trabalhando é diferente entre os cargos. A autonomia é uma característica mais 

atrativa para os docentes do que para os técnico-administrativos de nível A, B, e C. Uma 

explicação para isso é que geralmente os docentes usufruem de mais autonomia no 

trabalho. Na literatura, é apontado que a experiência prévia em um trabalho com conteúdo 

mais intrínseco, e um maior nível de educação, termina por influenciar preferências por 

essas características (MOW, 1987; Shacklock, 2006).  

Por outro lado, os técnico-administrativos de nível A, B, e C, percebem maior 

influência da interação interpessoal no trabalho sobre a intenção de continuar trabalhando 

do que os docentes, resultado que parece se relacionar com características diferentes entre 

as atividades dos cargos e ambiente de trabalho. Outra diferença encontrada, é que os 

técnico-administrativos de nível D e E discordam mais do que os técnico-administrativos 

de nível A, B, e C, acerca da influência dos interesses fora do trabalho sobre a intenção 

de continuar trabalhando. Essa diferença sugere que os técnico-administrativos de nível 

D e E consideram a dimensão trabalho e não-trabalho mais distintas.  

Os resultados deste estudo diferem um pouco do encontrado por Shacklock e 

Brunetto (2011). Na amostra australiana, a intenção dos trabalhadores mais velhos 

continuarem no trabalho remunerado foi em função dos seguintes preditores: condições 

flexíveis de trabalho, interesses do indivíduo fora do trabalho, gestão e fatores 

organizacionais, e importância do trabalho. Porém, na adaptação brasileira, esses dois 

últimos fatores não apresentaram bom desempenho pela baixa consistência interna, 

impossibilitando verificar as hipóteses (H2) e (H6). 
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     7.1.1. Continuar trabalhando: adiar a aposentadoria e/ou trabalhar após a 

aposentadoria 

Os resultados descritivos mostram que uma proporção considerável de servidores 

participantes deste estudo tem a intenção de continuar trabalhando alguns anos após a 

aquisição do direito à aposentadoria. Contudo, essa intenção tende mais ao adiamento da 

aposentadoria e permanência na própria organização do que a trabalhar em outro lugar 

após a aposentadoria, como verificado na análise de diferença dentre as médias das 

intenções. 

Para os docentes e os técnico-administrativos de nível A, B, e C, a intenção de 

continuar no trabalho remunerado se mantém no que concerne a adiar a aposentadoria e 

permanecer na instituição. Mas, para os técnico-administrativos de nível D e E, a média 

da intenção de continuar trabalhando decresce significativamente no que diz respeito a 

adiar a aposentadoria e permanecer na instituição, sugerindo menor intenção de 

adiamento. Ademais, para todos os cargos, a intenção de continuar no trabalho 

remunerado decresce significativamente comparada à intenção de aposentar-se e 

trabalhar em outro lugar, indicando uma menor intenção de trabalhar depois da 

aposentadoria. 

Uma possível explicação para essa diferença pode estar relacionada ao cargo. Os 

resultados indicam que técnico-administrativos de nível A, B, e C apresentam maior 

intenção de adiar a aposentadoria, se diferenciando significativamente dos outros cargos. 

Esse resultado parece contradizer os achados de MOW (1987), Harpaz (2002), e 

Shacklock (2006) que relacionam o nível educacional, mais qualificação e capacitação 

profissional com a centralidade do trabalho e propensão a continuar trabalhando. Outras 

análises referentes às idades em que os participantes planejam se aposentar e parar de 

trabalhar em qualquer trabalho remunerado, também indicam que essas médias diferem 
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significativamente entre os cargos. Os docentes planejam ficar trabalhando até uma idade 

mais longa que os técnicos. Os técnico-administrativos de nível A, B, e C planejam 

permanecer na instituição e no trabalho remunerado com mais idade do que os técnico-

administrativos de nível D e E, que por sua vez, planejam aposentar-se e sair do trabalho 

remunerado com menos idade do que os outros cargos.  

Conforme a literatura, geralmente, as intenções quanto a idade de aposentadoria 

tende a efetivar-se. Por exemplo, Tuominen et al. (2012) realizou uma pesquisa 

longitudinal de 2003 a 2009 na Finlândia com mais de dois mil trabalhadores, em que um 

dos objetivos era examinar se as intenções de aposentadoria eram efetivamente 

concretizadas. Eles verificaram que pouco mais da metade dos entrevistados se aposentou 

como tinham planejado, um terço se aposentou mais tarde do que intencionava, e uma 

pequena proporção mais cedo do que pretendia. Concluiu que a maior parte dos 

entrevistados concretizou suas intenções e queria trabalhar além da idade mínima de 

aposentadoria. 

Dessa forma, a idade em que se planeja continuar no trabalho remunerado também 

pode ser uma influência. Constatamos que, para a maioria dos servidores, a idade em que 

planejam se aposentar também ultrapassa em alguns anos a idade mínima legalmente 

estabelecida. Além disso, os resultados mostram que 16% das mulheres e 21% dos 

homens pretendem se aposentar aos 70 anos, limite da aposentadoria compulsória. 

Apenas 11,4% das mulheres e 24,8% dos homens pretendem continuar no trabalho 

remunerado além dos 70 anos, idade que também foi a mais citada (28%) como sendo a 

idade de parar de trabalhar em qualquer trabalho remunerado. 

Esses dados sugerem que a idade da compulsória tem se convertido numa 

referência para os trabalhadores permanecerem trabalhando. É possível que essa idade 

seja vista, por alguns, como o marco do término da vida profissional. Salgado (2000, 
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como citado em Both & Carlos, 2005) aponta que, a fixação de uma idade utilizada em 

políticas de aposentadoria compulsória possibilita suposições errôneas de que a idade 

estabelecida significa velhice e incapacidade funcional. 

Por outro lado, o serviço público apresenta características peculiares. Os 

servidores públicos gozam de estabilidade no emprego e, diferentemente do setor privado, 

é comum que permaneçam muitos anos em uma mesma instituição. Assim, a decisão por 

adiar a aposentadoria e permanecer na organização, ao invés de se aposentar e trabalhar 

em outro lugar, pode estar relacionada ao entrincheiramento na carreira. Isto é, para 

trabalhadores mais velhos, o adiamento pode ser visto como uma alternativa diante dos 

custos emocionais de quebra de vínculo pela aposentadoria e da insegurança em construir 

novas alternativas de carreira, tendo em vista a instabilidade do mercado de trabalho, 

competitividade e dificuldades de empregabilidade (Rowe, Bastos, & Pinho, 2011).  

Mas, além disso, que características do trabalho tornam mais provável a intenção 

do adiamento? Levando em conta que mais de 60% dos participantes deste estudo já 

adquiriram direito à aposentadoria, consideramos que a análise dos resultados sobre o 

adiamento da aposentadoria e permanência no emprego atual não se restringe somente a 

intenção, por se tratar de uma decisão já concretizada pela maioria dos participantes. O 

modelo de regressão logística múltipla resultante indica que uma combinação de três 

variáveis: a autonomia pessoal, condições flexíveis de trabalho, e o incentivo financeiro 

por meio do abono de permanência, são fatores preditivos da decisão de adiar a 

aposentadoria e permanecer no emprego atual, explicando 17% da variância (Nagelkerke 

R Square). 

A autonomia pessoal no trabalho permanece como um preditor consistente da 

continuidade no trabalho remunerado, sendo o seu papel preditivo reafirmado para a 

decisão de adiamento da aposentadoria. Similarmente ao modelo da intenção de continuar 
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trabalhando, a flexibilidade se torna um fator preditivo associado à autonomia, 

apresentando tendência moderadora da decisão do adiamento.  

Combinado a esses fatores, a análise indica que o não recebimento do abono de 

permanência reduz em 70% as chances de adiamento. Esse dado confirma a nossa 

hipótese (h1) de que o recebimento do abono de permanência torna mais provável o 

adiamento da aposentadoria, e vem reforçar a influência financeira sobre as escolhas 

relativas ao trabalho, já apontada na literatura (e.g., Barnes et al., 2004; Beehr, 1986; 

Flynn, 2010; França & Vaughan, 2008). MOW (1987) destaca o “papel da remuneração 

como um reforço condicionado generalizado” (p.156). Por conseguinte, percebemos que 

o objetivo de estimular o adiamento da aposentadoria por meio de um incentivo financeiro 

tem atingido bem o seu propósito, correspondendo ao encontrado por Tuominen et al. 

(2012) que incentivos financeiros são um dos melhores preditores da aposentadoria tardia. 

Ainda assim, características intrínsecas do trabalho (autonomia e flexibilidade) se 

mostraram relevantes para os trabalhadores mais velhos diante dessa decisão. Esse 

resultado encontra suporte em MOW (1987) quando refere que, na avaliação de perdas e 

ganhos concernentes a remuneração e características intrínsecas do trabalho, o aumento 

da remuneração deve ser substancial a fim de superar a tendência geral dos indivíduos a 

dar maior peso à autonomia e/ou outras características intrínsecas do trabalho. 

Já com relação à intenção de aposentar-se do emprego atual e trabalhar em outro 

lugar, os resultados indicam que os homens apresentam uma intenção significativamente 

maior a esse respeito do que as mulheres, dado que encontra suporte nos achados de 

Tuominen et al. (2012); não foram encontradas diferenças entre os cargos. Como a 

maioria dos servidores discordou dessa intenção, na análise de regressão logística o 

modelo resultante foi inverso, apontando que o fator interesses fora do trabalho (hobbies, 
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amigos, desenvolvimento espiritual, lazer, comunidade) torna mais provável a intenção 

de não trabalhar após a aposentadoria. 

Esse resultado sugere que, tendo já concretizado a decisão de aposentar-se e 

rompido o vínculo formal com o trabalho, os interesses fora do trabalho tornam mais 

provável a intenção de não trabalhar após a aposentadoria.  

 

     7.1.2. Parar o trabalho remunerado 

Por fim, com relação a intenção de parar o trabalho remunerado, o modelo de 

regressão logística múltipla aponta a combinação de quatro fatores preditivos: autonomia, 

interação interpessoal no trabalho, influência familiar, e condições flexíveis, explicando 

21% (Nagelkerke R Square) da variância dessa intenção. Enquanto que a percepção de 

autonomia pessoal no trabalho e de benefícios da interação interpessoal reduzem a chance 

da intenção de parar o trabalho remunerado, a influência familiar e a flexibilidade a 

tornam mais provável. 

 A presença dos fatores autonomia e interação interpessoal nesse modelo vem 

ressaltar que a percepção de autonomia pessoal no trabalho e de benefícios dos 

relacionamentos no ambiente de trabalho dificultam a intenção de parar o trabalho 

remunerado. O papel preditivo desses fatores é congruente com os modelos discutidos 

anteriormente, tendo sua importância já sido exposta e respaldada na literatura. Assim, 

nos restringiremos a discutir o papel dos outros fatores. 

 Mas, é importante destacar que o modelo construído para a intenção de parar o 

trabalho remunerado apresenta fatores preditivos e opositores. Por um lado encontra-se 

os relacionamentos proporcionados pelo trabalho reduzindo a chance de aposentadoria, e 

por outro o desejo de passar mais tempo com familiares e cônjuge aumentando essa 

chance. Da mesma forma, por um lado encontra-se a percepção de um trabalho que 



173 
 

possibilita autonomia, dando liberdade de decisão, de pôr em prática as próprias ideias, e 

por outro, encontra-se a flexibilidade intensificada pela proposta da aposentadoria, de ter 

menos pressão e prazos a cumprir, de poder escolher quando e como se dedicar às 

atividades, e dentre elas o trabalho, se assim o desejar. 

A influência familiar é apontada no modelo de regressão tornando mais provável 

a intenção de parar o trabalho remunerado. Esse dado encontra suporte na literatura 

(França & Carneiro, 2009; Henkens & Leenders, 2008; Smeaton & McKay, 2003). Por 

exemplo, em um estudo transcultural com brasileiros e neozelandeses, ter mais tempo 

para os relacionamentos afetivos foi considerado o maior ganho da aposentadoria; além 

disso, a influência familiar se mostrou o segundo preditor mais importante na decisão de 

aposentadoria (França & Vaughan, 2008; França, 2009). Ainda Shacklock (2006), 

observou que aqueles que ranquearam a família como “mais importante” que o trabalho 

eram os que pretendiam parar o trabalho remunerado. Szinovacz, DeViney, & Davey 

(2001) encontrou que trabalhadores com fortes laços de relacionamentos familiares são 

mais propensos a se aposentar do que aqueles com nenhum vínculo familiar.  

O papel do fator condições flexíveis de trabalho não fica de todo claro. Nesse 

modelo, o fator entra no conjunto da análise multivariada com um papel preditivo próprio 

e não como moderador, e também se confirma isoladamente como um preditor da 

intenção de parar o trabalho remunerado. Uma possível explicação para isto é que a 

atração por condições mais flexíveis no uso do tempo no trabalho, e a impossibilidade de 

sua satisfação no âmbito da instituição, remeta à liberdade proposta pela aposentadoria, 

aumentando as chances dessa decisão. Como não foi possível analisar o trabalho após a 

aposentadoria devido à baixa intenção dessa amostra, não se pode verificar se a condições 

flexíveis de trabalho seria um preditor do bridge employment.  
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7.2. Significados e expectativas da aposentadoria para servidores públicos federais 

A análise dos dados textuais ressalta a existência de cinco categorias de 

significados da aposentadoria produzidos pelos servidores: direito do trabalhador, 

descanso merecido, ficar em casa ocioso, tempo para usufruir, e nova etapa de vida. 

Revela, assim, representações formuladas ao longo da história e valoradas nos contextos 

sociais que têm se agregado ao conceito tradicional da aposentadoria, de saída do trabalho 

remunerado.  

 

 

Figura 16. Significado da aposentadoria vinculado à decisão de adiamento 

 

Para uns, a aposentadoria é um direito do trabalhador, uma troca equitativa pelo 

cumprimento do trabalho como um dever, ressaltando-se aspectos das normas sociais 

sobre o trabalho. Desse modo, a aposentadoria atesta que o indivíduo contribuiu para a 

sociedade pelo tempo determinado, e assim, como acordado em lei, pode receber o seu 

benefício. Esse significado da aposentadoria é apontado na literatura como uma 

concepção desenvolvida ao longo do século XX, interligada ao processo de organização 
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social do trabalho e das lutas sindicais pela extensão da aposentadoria para todos os 

trabalhadores (Beger & Derntl, 2005; Sargent et al, 2013).  

Para outros, a aposentadoria é um descanso merecido, sendo simbolizada como 

uma recompensa, um prêmio, em contraponto aos longos anos dedicado ao trabalho. Essa 

categoria remete a uma visão do trabalho como esforço, emprego de tempo e energia, e a 

visão da aposentadoria como o fim do trabalho para o gozo de um descanso justo. A 

associação da aposentadoria com descanso é reportada por outros autores, como por 

exemplo, Hornstein e Wapner (1985), Pinheiro e Teixeira (2003), e Sargent et al. (2011).  

Para um terceiro grupo, aposentadoria é ficar em casa ocioso, indicando uma 

perspectiva mais negativa para esse momento. Aposentadoria é deixar de trabalhar e ficar 

sem fazer nada, por isso teme-se a acomodação, a depressão pelo vazio. Como não 

imaginam outras atividades, não se sentem preparados para isso; por sentirem prazer e 

interesse pelo trabalho, pretendem continuar trabalhando além do período obrigatório, e 

até mesmo, após a aposentadoria em um trabalho mais leve. Esse significado da 

aposentadoria aponta para a presença do trabalho definindo o sentido e ordenando a vida 

humana, como retratado na literatura (e.g., Salanova et al., 1996; Zanelli et al., 2010). 

Ainda Morin (2001), refere que as ocupações do trabalho proporcionam “uma estrutura 

de defesa contra a ansiedade da morte e do vazio” (p.17). Post et al. (2013) referem que 

intenções de aposentadoria tardia está associada com a centralidade do trabalho. 

Outro ponto relevante, é que a possibilidade da aposentadoria remete para o 

retorno ao ambiente doméstico, para o “ficar em casa”, uma perspectiva que não é atrativa 

para alguns, como também foi observada por Pires et al. (2013). Tendo em vista que a 

maioria dos participantes (71%) que contribuíram para essa classe foram mulheres, essa 

questão pode estar relacionada a dificuldades conjugais, um dos motivos relatados de 

influência do cônjuge para a continuidade do trabalho; ou ainda, ao retorno para o serviço 
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doméstico e constatação da ausência de outras atividades significativas fora do trabalho, 

expondo as inquietações dos sujeitos sobre essa parte da vida. 

Os resultados mostram que esse significado da aposentadoria está vinculado 

significativamente à intenção de adiamento, e ainda, revelam que os técnico-

administrativos de nível A, B, e C contribuíram significativamente mais do que os outros 

cargos para a sua formação. Anteriormente, já apontamos que os técnico-administrativos 

de nível A, B, e C, apresentam maior média na intenção de adiamento e nos fatores 

interação interpessoal no trabalho e interesses fora do trabalho, se diferenciando 

significativamente dos outros cargos. Embora esses dados estejam dispostos em paralelo, 

sugerem que o trabalho intermedia outros espaços da vida pessoal desses trabalhadores, 

reforçando a importância do trabalho e maior centralidade em suas vidas. Mas, ainda que 

a análise permita essa especificidade com relação aos técnico-administrativos de nível A, 

B, e C, não se restringe a eles. É importante ressaltar que a composição dos significados 

ou expectativas concernentes à aposentadoria não foi exclusiva de uma única categoria 

de servidores.  

As duas últimas classes de significados da aposentadoria apresentam uma 

conotação mais positiva. Para aqueles que significam a aposentadoria como uma nova 

etapa da vida, esse período é visto como uma oportunidade de viver o novo (e.g., novos 

projetos, novos sonhos) tendo concluído a etapa profissional. Poucos pensam em 

continuar trabalhando, a não ser que o trabalho tenha menor grau de exigência. Esse 

recomeço é encarado como uma etapa normal, que conduz a novas realizações. Sargent 

et al. (2013) destacaram que a visão da aposentadoria como uma fase de vida diferente 

surgiu a partir do aumento da longevidade, pela regulamentação de uma idade definida 

de aposentadoria. Assim, a aposentadoria foi valorizada e padronizada como uma parte 

do ciclo de vida, gerando a expectativa por alcançá-la.  
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Já os que significam a aposentadoria como um tempo de usufruir a vida, 

enfatizam esse período como um tempo para se dedicar a outras esferas da vida impedidas 

ou restringidas pelos anos dedicado ao trabalho. A continuidade do trabalho não é 

mencionada. O tempo que era empregado no trabalho será agora redirecionado ao lazer, 

ao cuidado com a saúde, e a perspectiva é de melhoria na qualidade de vida. As descrições 

desses dois últimos significados se assemelham a outras já apontadas na literatura, como 

por exemplo: nova vida (Magalhães et al, 2004), novo começo (Gee & Baillie, 1999; 

Hornstein & Wapner, 1985), e explorando novos horizontes (Sargent et al., 2011). 

Mais de um terço dos que contribuíram para a construção do significado da 

aposentadoria como tempo de usufruir a vida discordam quanto ao adiamento sugerindo 

uma tendência mais favorável à aposentadoria, condizente com o conteúdo retratado. 

Semelhantemente, a maioria dos que compuseram essa categoria foram mulheres (74%), 

porém aqui não se percebe uma perspectiva negativa no retorno ao ambiente doméstico 

encontrada na categoria ficar em casa ocioso. 

Outras associações relacionadas aos cargos foram observadas. Os servidores 

docentes contribuíram significativamente mais do que os outros cargos na formação do 

significado da aposentadoria como uma nova etapa de vida. Esses servidores também se 

diferenciaram significativamente dos outros cargos, considerando trabalhar até uma idade 

mais avançada do que os outros técnicos. Já os técnico-administrativos de nível D e E 

contribuíram significativamente mais do que os outros cargos para o significado da 

aposentadoria como um tempo de usufruir a vida. Esse dado também pode estar associado 

ao resultado de que esses servidores planejam se aposentar e sair do trabalho remunerado 

com menos idade do que os outros. Wang e Shultz (2010) apontam que aqueles que tem 

se preparado para a aposentadoria e sentem-se prontos para fazer a transição são mais 

propensos a sair mais cedo da força de trabalho.  
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Diante dos significados da aposentadoria expostos, podemos observar algumas 

similaridades com as expectativas que foram formuladas pelos servidores, concernentes 

à aposentadoria. Pela maneira como visualizam o próprio futuro como aposentados, 

também foi possível acessar suas preferências e intenções. Cinco grupos de expectativas 

foram formadas: não tenho atividades substitutivas ao trabalho, continuar trabalhando, 

não penso na aposentadoria, poder ter mais tempo, e viver com mais qualidade. 

 

 

Figura 17. Expectativas vinculadas à decisão de adiamento da aposentadoria 

 

A expectativa de um grupo de servidores é não ter atividades substitutivas ao 

trabalho, por isso as expectativas diante da aposentadoria são mais sombrias. Apesar de 

conseguirem pensar em atividades, o fato delas não parecerem consistentes e duradouras 

a ponto de substituir o trabalho traz relutância frente à decisão de aposentadoria. 

Conforme a análise, essa expectativa está vinculada significativamente a servidores que 

não confiam que se ajustarão facilmente à aposentadoria, e servidores que concordam em 

adiar a aposentadoria e permanecer no emprego atual. Esses dados sugerem uma relação 
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entre a falta de planos concretos para a aposentadoria, o receio de desajuste, e o adiamento 

da aposentadoria, sendo condizente com os achados de Fretz et al. (1989). Gee e Baillie 

(1999) também observaram que pessoas que não sabem o que fazer com o seu tempo livre 

são mais propensas a ter expectativas negativas para a aposentadoria. 

Para o grupo que espera continuar trabalhando, a intenção é trabalhar até a idade 

da aposentadoria compulsória, e mesmo depois, ainda que seja um trabalho voluntário. 

Os resultados apontam que técnico-administrativos de nível A, B e C, contribuíram 

significativamente mais para a formação desta expectativa que os outros cargos, à 

semelhança do significado da aposentadoria ficar em casa ocioso. Aqui, fala-se da 

importância da presença do trabalho aliado a outras atividades que tragam bem estar, 

como uma estratégia para evitar a ociosidade, a depressão, o adoecimento, vistos como 

consequências do “parar totalmente”. A justificativa é manter-se ativo para manter-se 

saudável, preservando assim a capacidade física e mental. Trabalho é ter algo para se 

fazer, visão que ressalta a concepção do trabalho como uma atividade essencial que não 

pode ser dispensada por dar sentido à vida e estruturar o tempo, conforme apontado na 

literatura (e.g., Salanova et al., 1996; Zanelli et al., 2010). Expectativas semelhantes a 

respeito da aposentadoria foram encontrados por Fonseca (2009) e Selig e Valore (2010). 

Uma terceira expectativa formada foi não penso na aposentadoria. Para esse 

grupo, pensar na aposentadoria é pensar na inatividade, no desvincular-se do trabalho, 

algo que é evitado pela identificação com o trabalho e dificuldade de criar possibilidades 

futuras, embora a maioria já tenha adquirido o direito à aposentadoria. Diante da 

aposentadoria, a alternativa é iniciar outro ciclo profissional ou o trabalho voluntário, 

expressando a força do envolvimento deste grupo com o trabalho. Outra justificativa é 

que ainda se sentem novos, atuantes e em condições de continuar a contribuir; a aquisição 

do direito não é uma circunstância determinante para desvincular-se do trabalho. 
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Aposentadoria é só para quando não se tem mais condições de trabalhar, e assim, 

implicitamente se faz referência ao envelhecimento enquanto incapacidade para o 

trabalho. Quase a metade dos servidores que compuseram essa última categoria são 

docentes.  

Essas três categorias de expectativas estão reunidas em um mesmo subcorpus da 

análise, havendo uma proximidade de relacionamento entre elas, principalmente entre as 

duas primeiras. Aqui, o significado implícito e recorrente da aposentadoria é ficar sem 

uma ocupação. A continuidade do trabalho se apresenta como uma saída diante dessa 

possibilidade, manifestando a importância social e psicológica do trabalho para esses 

servidores. O trabalho é visto de forma positiva, provendo a vida de uma atividade regular 

e com propósito, mantendo a capacidade física e mental, promovendo a saúde, retardando 

o envelhecimento. Não se sabe viver sem o trabalho, e outras atividades não se revestem 

de igual sentido e importância. Há reconhecimento não só da falta de preparo para a 

aposentadoria como da esquiva em pensar nesse assunto, o que remete à centralidade do 

trabalho na vida desses servidores. França (1999) observa que, pessoas que constroem 

toda a sua identidade vinculada apenas ao trabalho estão simultaneamente construindo 

uma aposentadoria difícil.  

Poucos referem a motivação financeira para a continuidade do trabalho. Alguns 

servidores têm a expectativa de complementar a renda trabalhando após a aposentadoria, 

mas outros referem intenção de trabalhar sem qualquer interesse financeiro. Embora surja 

o tema das perdas salariais ele não é predominante. Se faz mais referência à perspectiva 

de estabilidade por ter um benefício garantido e de usufruto desse benefício. 

Aproximadamente 90% dos servidores esperam estar financeiramente seguros quando 

parar de trabalhar. 
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Por outro lado, foram formadas outras duas categorias de expectativas mais 

positivas com relação à aposentadoria: poder ter mais tempo para investir nos 

relacionamentos afetivos, e atividades de lazer, sociais, e culturais; e viver com mais 

qualidade. Com relação à primeira, quase a metade dos servidores que a compuseram 

são docentes. Já a última aparece vinculada significativamente à discordância quanto ao 

adiamento, e a confiança quanto ao fácil ajustamento à aposentadoria, além de ser a única 

classe que menciona o planejamento para a aposentadoria. Para esses grupos, o trabalho 

cumpriu seu objetivo de atividade econômica necessária para garantir a sobrevivência. 

Espera-se na aposentadoria realizar-se com a liberdade de escolher outras atividades que 

venham suprir outros interesses. Desse modo, a perspectiva da vida fora do trabalho 

aparece mais delimitada e diferenciada da vida de trabalho anterior.  

No entanto, entre esses dois últimos grupos, a ideia de trabalhar também não se 

extingue por completo, mas não surge em uma frequência que caracterize o pensamento 

do coletivo. Os que ainda almejam trabalhar, pensam em fazê-lo com menor intensidade, 

como uma atividade complementar e não concorrente. A aposentadoria é vista como o 

período em que o trabalho perde sua centralidade diante das outras esferas da vida, 

destacando-se o desejo de investir nos relacionamentos familiares. Ainda se pensa no 

trabalho, como fonte de realização, de desenvolvimento pessoal, mas não como uma 

ocupação essencial ou de valor puramente econômico. Espera-se do trabalho resultados 

mais intrínsecos: pensa-se em autonomia, flexibilidade, satisfação, na interação 

interpessoal, que pode ser proporcionada por um trabalho voluntário repassando a 

experiência adquirida, ou em novos projetos profissionais que não restrinja a dedicação 

aos outros espaços da vida. Espera-se uma vida com mais qualidade. 

Esses resultados encontram suporte na literatura que aponta que, enquanto alguns 

indivíduos se sentem ameaçados pela aposentadoria, outros a veem como um 
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acontecimento positivo (e.g., França, 1999; Zanelli et al, 2010). Como assinalam Borges 

e Yamamoto (2004), “uns sonham com um mundo no qual não precisem trabalhar, outros 

aposentam-se e reinventam um trabalho para si mesmos, porque não conseguem viver 

sem trabalho” (p.24). A suposição inicial de que os significados atribuídos pelo indivíduo 

à aposentadoria conduzem a padrões de intenções no processo trabalho-aposentadoria foi 

verificada. Para a população estudada, a intenção de aposentar-se e a confiança quanto ao 

ajustamento está relacionada significativamente a uma imagem mais positiva da 

aposentadoria e à expectativa de viver com mais qualidade. Semelhantemente, aqueles 

que representam a aposentadoria como um tempo para usufruir com atividades que 

tragam bem estar e esperam investir nos relacionamentos familiares também estão mais 

confiantes e inclinados à aposentadoria. Por outro lado, a intenção de adiar a 

aposentadoria está relacionada significativamente a uma imagem mais negativa da 

aposentadoria, de não ter o que fazer sem o trabalho, o que reduz a confiança de um fácil 

ajustamento. 

Logo, observa-se que a presença ou ausência de planos e objetivos mais 

detalhados para a época da aposentadoria, expressos nas expectativas, encontra-se 

significativamente associada ao nível de confiança quanto ao ajustamento nessa fase, 

influenciando nessa decisão. Os que não tem atividades substitutivas ao trabalho não são 

confiantes quanto a um fácil ajustamento; os que não pensam na aposentadoria, não 

manifestaram uma opinião quanto a isso; os que esperam viver com mais qualidade, 

concordam que se ajustarão facilmente.  

A maioria dos respondentes com cônjuge referiram haver influência deste, direta 

ou indireta, no processo de decisão trabalho-aposentadoria. Os planos conjuntos, tantos 

de trabalho quanto de aposentadoria, acabam por tornar essas duas condições mais 

atrativas, condizente com os achados de Barnes et al. (2004), Smeaton e McKay (2003), 
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e Tuominen et al. (2012). A aposentadoria é a opção quando o cônjuge demanda cuidados 

de saúde, ou quando há desejo de investir na relação a dois, em projetos comuns. Por 

outro lado, continua-se trabalhando quando o cônjuge também trabalha (Wang & Shultz, 

2010), porque o trabalho é visto como uma parte da vida a dois, ou porque o trabalho 

permite evitar situações desconfortáveis na relação. Henkens e Leenders (2008) também 

apontaram que a influência das relações conjugais nas intenções de aposentadoria 

depende da qualidade do relacionamento conjugal. Ele observou que trabalhadores que 

realizam mais atividades em comum com seu cônjuge tendem a intenções mais firmes de 

aposentadoria do que os trabalhadores que apenas partilham atividades.  

Diante da perspectiva de longevidade, pouco se fala do envelhecimento parecendo 

não ser esse o foco das preocupações na decisão trabalho-aposentadoria, confirmando a 

gradativa dissociação aposentadoria-velhice que outros autores têm observado (e.g., 

Gracia et al., 1996). Os resultados deste estudo sugerem que não só a aposentadoria tem 

sido adiada. Semelhantemente, retarda-se refletir sobre o envelhecimento, sobre aspectos 

pendentes das relações familiares, sobre outras áreas de interesse além do trabalho. Seja 

a opção aposentar-se ou trabalhar por mais tempo, a preparação para a aposentadoria 

continua sendo um dos desafios da atualidade. 
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CAPÍTULO VIII 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este estudo apresenta uma investigação realizada com 283 servidores públicos 

federais, próximos à aposentadoria, sobre a intenção de continuar no trabalho remunerado 

além do tempo obrigatório de contribuição. O prolongamento do trabalho foi discutido a 

partir de dois constructos teóricos: o significado do trabalho e o significado da 

aposentadoria. Utilizamos a escala Older Worker´s Intention to Continue Working 

(OWICW) de Shacklock e Brunetto (2011), fundamentada no modelo teórico do 

significado do trabalho da equipe MOW (1987), como base para identificar variáveis 

relacionadas à intenção de trabalhadores mais velhos continuarem no trabalho 

remunerado. Ademais, expandimos essa investigação a fim de explorar a relação entre os 

significados atribuídos à aposentadoria e a intenção de continuar ou não trabalhando. 

Como meta adicional, também examinamos o impacto do incentivo financeiro (abono de 

permanência) para a decisão do adiamento da aposentadoria. 

Os resultados de pesquisa revelam que a maioria dos participantes tem a intenção 

de continuar no trabalho remunerado além do período de contribuição obrigatória, 

constatando uma tendência de prolongamento da vida laboral. A regressão logística 

múltipla apontou que a autonomia pessoal, condições flexíveis de trabalho, a interação 

interpessoal no trabalho, e interesses fora do trabalho, são preditores dessa intenção e 

fazem parte das expectativas subjetivas dos trabalhadores com relação a situações futuras 

de trabalho. 

Ainda vimos que, para a população estudada, a intenção de continuar trabalhando 

propende mais ao adiamento da aposentadoria e permanência na atual instituição do que 
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ao trabalho após a aposentadoria em outro lugar, tendo a maioria dos participantes já 

concretizado essa decisão. Portanto, os resultados da regressão logística múltipla 

demonstram que a autonomia pessoal, uma flexibilidade razoável, e o incentivo 

financeiro são preditores da decisão de adiamento da aposentadoria. Tais resultados 

estimulam a refletir que, embora o incentivo financeiro venha se mostrando como uma 

política eficaz, instiga a importante discussão que características específicas do trabalho 

devem ser possibilitadas para essa continuidade. 

Ainda que tenhamos encontrado o impacto preditivo desses fatores relacionados 

ao trabalho, seu poder explicativo corresponde de 17 a 20% da variância da decisão de 

continuar trabalhando, indicando que outras variáveis não contempladas no modelo 

poderiam ter um papel igualmente influente ou complementar. Esse fato nos leva a 

considerar que a intenção de continuar no trabalho remunerado é multideterminada, 

devendo ser explorada a partir de modelos com múltiplos níveis de análise, considerando 

em estudos futuros, além de fatores do trabalho, outros relativos à organização, fatores 

pessoais, e relacionados à história da carreira profissional.  

Na tentativa de ampliar o olhar sobre o adiamento da aposentadoria, exploramos 

ainda outras direções. Complementarmente, identificamos a existência de cinco padrões 

de significados da aposentadoria entre os respondentes, revelando outras representações 

formuladas e valoradas nos contextos sociais que têm se agregado ao conceito tradicional 

da aposentadoria, de saída do trabalho remunerado: nova etapa de vida, tempo de usufruir, 

ficar em casa ocioso, direito do trabalhador, e descanso merecido. A correspondência 

desse resultado com outros já apontados na literatura, inclusive em outros países, indica 

uma certa universalidade desses significados entre os trabalhadores do mundo ocidental. 

De conformidade com o objetivo proposto, averiguamos que as crenças 

transmitidas culturalmente sobre o significado e atratividade da aposentadoria 
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influenciam as preferências e intenções de aposentadoria. Os resultados revelam que a 

intenção de aposentar-se está significativamente vinculada a ideia de viver com mais 

qualidade usufruindo melhor o tempo; e, a decisão de adiar a aposentadoria está 

significativamente relacionada à representação da aposentadoria como ociosidade; à 

ausência de atividades que pareçam consistentes ou suficientes para substituir o trabalho, 

o que conduz a uma expectativa de difícil ajustamento à aposentadoria; e, a perspectiva 

de retorno a um ambiente doméstico não atrativo.  

Nos detendo especificamente na população estudada, alguns resultados 

destacados a respeito das diferenças encontradas entre os cargos podem gerar subsídios e 

contribuir para políticas de gestão de pessoas mais específicas dentro do serviço público 

federal. Ainda que a amostra dessa pesquisa não tenha sido aleatória, atende ao critério 

de proporcionalidade caracterizando os servidores desta instituição. A decisão do 

adiamento nos leva a considerar a importância de ações específicas voltadas para a saúde 

do trabalhador mais velho, principalmente pela opção de prolongar a vida de trabalho, 

algumas vezes em situações desgastantes ou insalubres. 

A intenção ou não de manter-se trabalhando remete não só ao significado do 

trabalho e aos significados da aposentadoria compartilhados pelos trabalhadores, mas 

também à relação existente entre as principais esferas da vida, o trabalho, o tempo livre, 

a família, e os papéis que se espera vivenciar nesses espaços. Ademais, os significados e 

expectativas da aposentadoria revelados enfatizam a importância de ações voltadas para 

o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, como sugerem Stepansky e França (2009). 

É notória a dificuldade de alguns trabalhadores em encontrar outras áreas de 

interesse que não seja o trabalho, o que reforça a importância dos programas de orientação 

à aposentadoria. Além disso, os resultados desta pesquisa corroboram a literatura quanto 

à associação entre o planejamento de atividades para a aposentadoria e o nível de 
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confiança conduzindo a um fácil ajustamento nesse período. Paralelamente, questões 

concernentes ao significado do trabalho e aspectos atrativos do trabalho que influenciam 

o prolongamento da vida laboral precisam ser considerados e compreendidos nas ações 

do programa. O trabalho tem há muito tempo ocupado um lugar que preenche muitas 

necessidades, não devendo o apego ao trabalho ser, por si só, um objeto de crítica.  

Esse estudo apresenta algumas limitações, dentre as quais queremos ressaltar três. 

Em primeiro lugar, quanto à sua generalização. Por incidir apenas sobre servidores de 

uma universidade seus resultados se aplicam a uma população específica, em um 

determinado espaço de tempo. A amostra de sujeitos não foi representativa, o que não 

permite generalizações para populações mais amplas. Uma segunda limitação se refere 

ao pequeno número de respondentes preferindo trabalhar após a aposentadoria, o que não 

permitiu investigar fatores preditores para a continuidade do trabalho nesta direção.  

Em terceiro lugar, por se tratar de uma pesquisa de levantamento descritiva e 

transversal, verificando opiniões, pode estar expressando uma visão que não 

necessariamente será a realidade prática acerca das preferências de trabalho e 

aposentadoria, daqui a alguns anos. Um estudo de seguimento poderia trazer mais 

esclarecimentos a esse respeito. Principalmente, no que se refere ao planejamento de 

aposentar-se próximo da compulsória. No entanto, o fato de que a maioria dos 

respondentes já decidiram pelo adiamento revestem nossas conclusões sobre esse tópico 

de maior validade.  

Em resposta às transformações sociais e demográficas, é crescente o interesse de 

investigar maneiras eficientes de incentivar e aumentar a participação de trabalhadores 

mais velhos no mercado de trabalho. Questões éticas e práticas da implicação de 

pesquisas voltadas para a compreensão desse assunto precisam ser consideradas. A 

descoberta de aspectos negativos que contribuem para a continuidade laboral não deve 
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ser utilizada enquanto aspectos a serem reforçados, e da mesma forma, a descoberta de 

aspectos positivos que conduzem à aposentadoria não deve ser utilizada como aspectos a 

serem inibidos. O direito à aposentadoria é fruto de anos de lutas trabalhistas e ainda não 

é um direito de todos. 

Esta pesquisa se insere nesse cenário buscando ampliar o diálogo a partir de dados 

oriundos do contexto brasileiro. A validação brasileira da escala OWICW, e as 

semelhanças e diferenças nos resultados encontrados entre os dois países, nos permite 

avaliar com mais propriedade que modelos aderem à nossa realidade. Retornando a alguns 

pontos já discutidos na literatura, este estudo nos permite avançar um pouco mais, 

apontando que contribui para o prolongamento da vida laboral dos trabalhadores mais 

velhos um trabalho que permite a autonomia pessoal, oportunize a interação interpessoal, 

ofereça uma flexibilidade razoável, e esteja atrelado a outros interesses fora do trabalho. 

Esses são os valores que podem tornar o trabalho atrativo, interessante, e gratificante 

nessa etapa de vida.  
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos: 

 

Este é um convite para você participar desta pesquisa que tem por objetivo investigar a 

intenção de continuar no trabalho remunerado após adquirir o direito à aposentadoria. O 

questionário leva cerca de 15 a 20 minutos para responder, contendo na maioria questões 

de múltipla escolha. Os participantes são servidores que já adquiriram direito à 

aposentadoria ou se encontram próximos de completar o tempo de contribuição previsto 

em lei (até cinco anos antes). 

 

Sua participação poderá contribuir para o conhecimento do processo de transição 

trabalhoaposentadoria e para o aperfeiçoamento de políticas de gestão de pessoas. 

Sua decisão de participar é voluntária e você pode desistir a qualquer momento sem que 

isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. Com o objetivo de manter sua privacidade, 

todas as informações obtidas serão sigilosas e você responderá sem precisar identificar 

seu nome. Os dados serão guardados em local seguro por cinco anos, e a divulgação dos 

resultados será feita focalizando o conteúdo geral e resultados estatísticos, sem identificar 

os participantes. 

 

Esta atividade não apresenta nenhuma despesa, dano, ou desconforto, consistindo apenas 

no investimento de parte do seu tempo para uma reflexão sobre a transição 

trabalhoaposentadoria. Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, será ressarcido. Caso aconteça algum desconforto emocional decorrente desta 

pesquisa, e deseje, poderá ser encaminhado para atendimento psicológico no DASS. 

 

Esta pesquisa está sendo coordenada pela servidora e mestranda Luciani Macêdo e pelo 

Prof. Dr. Pedro F. Bendassolli da UFRN (Programa de Pósgraduação em Psicologia) e 

foi aprovada pelo Comitê de Ética da UFRN sob o parecer n. 147.511/12. Você ficará 

com uma cópia deste termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, 
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poderá entrar em contato diretamente com Luciani Macêdo pelo email 

lucianissm@uol.com.br ou pelo telefone 3215.3662 (DASS). Dúvidas a respeito da ética 

dessa pesquisa também poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFRN conforme endereço também especificado ao final. Obrigado pela atenção! 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa 

“INTENÇÃO DE CONTINUAR TRABALHANDO”.     

Natal/RN, ___ de _________ de 2013 

Participante da pesquisa: 

Nome: Assinatura: 

Pesquisador responsável: 

Nome:  Assinatura: 

 

Comitê de ética e Pesquisa: UFRN, Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. 

Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN Telefone/Fax (84) 3215-3135. 

 

  

Digital 
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APÊNDICE B – Tabela 9  

Itens do instrumento modificados durante o pré-teste 
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APÊNDICE C – Tabela 34 

Distribuição dos participantes em percentual quanto aos itens do questionário  

Itens Discordam 

Nem 

concordam, 

nem 

discordam 

Concordam 

 % % % 

Estou confiante de que vou me ajustar 

facilmente à aposentadoria 
24,00 10,60 65,40 

Vínculo 

As pessoas que trabalham na minha 

área/profissão têm uma verdadeira 

“vocação” para o seu trabalho 

18,70 9,90 71,40 

A maioria das pessoas permaneceria na 

minha área de trabalho/profissão, mesmo 

que seus rendimentos financeiros fossem 

reduzidos 

53,70 13,40 32,90 

A melhor coisa sobre a minha área de 

trabalho/profissão é a dedicação das pessoas 
21,20 8,50 70,30 

Importância do trabalho em sua vida 

Trabalhar é a coisa mais importante da 

minha vida 
14,10 5,70 80,20 

Se eu ganhasse uma grande quantia de 

dinheiro na loteria ou uma grande herança, 

eu continuaria no trabalho remunerado 

25,80 11,00 63,30 

Trabalhar é mais importante que outros 

aspectos da minha vida (família, amigos, 

comunidade, lazer, hobbies, saúde, 

desenvolvimento espiritual) 

60,40 6,40 33,20 

Interação interpessoal no trabalho (lidar com todas as pessoas, incluindo colegas 

de trabalho, clientes e outros) 

Minha intenção de continuar no trabalho 

remunerado seria influenciada pelo prazer e 

diversão que eu sinto ao lidar com as 

pessoas 

14,50 8,10 77,40 

Minha intenção de continuar no trabalho 

remunerado seria influenciada pelo 

sentimento de valorização proporcionado 

pelo contato com as pessoas 

14,50 7,40 78,10 

Minha intenção de continuar no trabalho 

remunerado seria influenciada pelo fato de 

que quando lido com pessoas no trabalho 

não penso em outros problemas 

26,10 13,40 60,60 

Minha intenção de continuar no trabalho 

remunerado seria influenciada pelo 

relaxamento e descontração que eu sinto 

quando lido com pessoas 

26,50 10,20 63,30 
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Minha intenção de continuar no trabalho 

remunerado seria influenciada pelo fato de 

que quando eu lido com pessoas não sinto 

solidão 

35,30 14,10 50,50 

A oportunidade de lidar com pessoas no 

trabalho influenciaria minha intenção de 

continuar no trabalho remunerado 

20,80 9,90 69,30 

Autonomia pessoal no trabalho 

Minha intenção de continuar no trabalho 

remunerado seria influenciada pela 

possibilidade de eu decidir como fazer meu 

trabalho 

23,00 10,60 66,40 

Minha intenção de continuar no trabalho 

remunerado seria influenciada pelas muitas 

oportunidades de colocar em prática minhas 

próprias ideias sobre meu trabalho 

17,70 8,50 73,90 

Minha intenção de continuar no trabalho 

remunerado seria influenciada se minhas 

próprias decisões no trabalho fossem 

questionadas ou modificadas por outros 

43,50 17,30 39,20 

Minha intenção de continuar no trabalho 

remunerado seria influenciada caso eu 

pudesse ser meu próprio chefe em quase 

todas as situações de trabalho 

55,50 16,60 27,90 

A liberdade para determinar como eu faço o 

meu trabalho influenciaria a minha intenção 

de continuar no trabalho remunerado 

21,90 10,20 67,80 

Condições flexíveis de trabalho (por exemplo, horas/dias flexíveis de trabalho, 

possibilidade de escolha de trabalho em tempo parcial, compensação de horas) 

Minha intenção de continuar no trabalho 

remunerado é influenciada pela 

oportunidade de trabalhar ocasionalmente 

(trabalhar quando tenho vontade ou quando 

eu preciso) 

62,20 7,10 30,70 

Minha intenção de continuar no trabalho 

remunerado é influenciada pela 

oportunidade de trabalhar meioperíodo 

(trabalhar regularmente, porém menos do 

que em tempo integral 

42,00 6,70 51,20 

Poder controlar e escolher minhas horas e 

arranjos de trabalho influenciaria minha 

intenção de continuar no trabalho 

remunerado 

33,00 6,40 60,10 

Ambiente de trabalho 

Minha intenção de continuar no trabalho 

remunerado seria influenciada pelo nível de 

burocracia (excesso de formalidades) no 

trabalho 

57,60 12,40 30,00 
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Minha intenção de continuar no trabalho 

remunerado seria influenciada dependendo 

de quem fosse meu chefe 

47,00 8,80 44,20 

Minha intenção de continuar no trabalho 

remunerado seria influenciada pela minha 

capacidade física 

14,10 10,20 75,60 

Um ambiente de trabalho 

negativo/desagradável influenciaria minha 

intenção de continuar no trabalho 

remunerado 

36,40 3,50 60,10 

Saúde    

A saúde da minha família/parentes 

influenciaria minha intenção de continuar no 

trabalho remunerado 

20,80 7,80 71,40 

Estou propenso a parar o trabalho 

remunerado assim que me for possível (ou 

seja, enquanto ainda estou saudável e antes 

que problemas de saúde possam ocorrer), 

pois tenho ouvido falar ou visto outras 

pessoas que não fizeram isso 

26,90 13,10 60,10 

Minha própria saúde influencia minha 

intenção de continuar no trabalho 

remunerado num futuro próximo 

15,50 9,90 74,60 

Situação financeira 

Minha situação financeira influenciaria 

minha intenção de continuar no trabalho 

remunerado 

17,30 12,00 70,70 

Eu espero estar financeiramente seguro 

quando eu parar de trabalhar/me aposentar 
6,00 4,60 89,40 

Interesses fora do trabalho 

Minha intenção de continuar no trabalho 

remunerado seria influenciada por 

meu/minha parceiro(a) ou cônjuge 

59,00 11,70 29,30 

Minha intenção de continuar no trabalho 

remunerado seria influenciada por interesses 

familiares 

51,90 14,10 33,90 

Minha intenção de continuar no trabalho 

remunerado seria influenciada pelos meus 

hobbies 

53,00 12,70 34,30 

Minha intenção de continuar no trabalho 

remunerado seria influenciada pelos meus 

amigos 

73,90 9,50 16,60 

Minha intenção de continuar no trabalho 

remunerado seria influenciada pelo meu 

desenvolvimento espiritual 

45,20 17,30 37,50 

Minha intenção de continuar no trabalho 

remunerado seria influenciada pelos meus 

interesses de lazer 

44,90 11,00 44,20 
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Minha intenção de continuar no trabalho 

remunerado seria influenciada pelos meus 

interesses comunitários 

46,60 17,70 35,70 

Eu vou querer parar o trabalho remunerado 

Eu vou querer parar o trabalho remunerado 

para passar mais tempo com o meu/minha 

parceiro(a) ou cônjuge 

42,80 19,80 37,50 

Eu vou querer parar o trabalho remunerado 

para passar mais tempo com minha família 
25,80 15,90 58,30 

Eu vou querer parar o trabalho remunerado 

para ter menos pressão e prazos a cumprir 
37,80 14,50 47,70 

Eu vou querer parar o trabalho remunerado 

para ter mais escolhas e maior flexibilidade 
30,40 12,40 57,20 

N = 283 



1. Prezado servidor, 
 
Estamos lhe convidando para participar desta pesquisa que tem por objetivo investigar 
a intenção de continuar no trabalho remunerado após adquirir o direito à 
aposentadoria. O questionário leva cerca de 15 a 20 minutos para responder, contendo 
na maioria questões de múltipla escolha. Os participantes são servidores que se 
encontram até cinco anos antes de completar o tempo de contribuição previsto em lei. 
 
Sua participação poderá contribuir para o conhecimento do processo de transição 
trabalhoaposentadoria e para o aperfeiçoamento de políticas de gestão de pessoas.  
 
Sua decisão de participar é voluntária e você pode desistir a qualquer momento sem 
que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. Com o objetivo de manter sua 
privacidade, todas as informações obtidas serão sigilosas e você responderá sem 
precisar identificar seu nome. Os dados serão guardados em local seguro e a 
divulgação dos resultados será feita focalizando o conteúdo geral e resultados 
estatísticos, sem identificar os participantes. 
 
Esta atividade não apresenta nenhuma despesa, dano, ou desconforto, consistindo 
apenas em uma reflexão sobre a transição trabalhoaposentadoria. Se você sofrer 
algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, será ressarcido. Caso 
aconteça algum desconforto emocional decorrente desta pesquisa, e deseje, poderá 
ser encaminhado para atendimento psicológico no DASS. 
 
Esta pesquisa está sendo coordenada pela servidora e mestranda Luciani Macêdo e 
pelo Prof. Dr. Pedro F. Bendassolli da UFRN (Programa de Pósgraduação em 
Psicologia) e foi aprovada pelo Comitê de Ética da UFRN sob o parecer n. 147.511/12. 
Para obter uma cópia deste termo, e caso tenha alguma dúvida a respeito desta 
pesquisa, poderá entrar em contato diretamente com Luciani Macêdo pelo email 
lucianissm@uol.com.br ou pelo telefone 3215.3662 (DASS). 
 
Obrigado pela atenção! 
 
 
 
 
 

 
Termo de consentimento livre e esclarecido

 

Aceito
 

nmlkj

Não aceito
 

nmlkj



2. Gostaríamos de conhecer sua opinião sobre a aposentadoria. Não há resposta certa 
ou errada, para nós importa saber o que o(a) senhor(a) pensa a respeito do assunto.  
Sendo assim, para o(a) senhor(a) o que é a aposentadoria? 

 

3. Quais são as suas expectativas diante da aposentadoria?

 

Para cada uma das afirmações apresentadas abaixo, por favor, marque o número que 
melhor indica o seu grau de concordância, utilizando a seguinte escala:
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4. Aposentadoria
1 2 3 4 5 6 7

Estou confiante de que vou me ajustar facilmente à aposentadoria nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. Vínculo com o trabalho 
1 2 3 4 5 6 7

As pessoas que trabalham na minha área/profissão têm uma 
verdadeira “vocação” para o seu trabalho

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

A maioria das pessoas permaneceria na minha área de 
trabalho/profissão, mesmo que seus rendimentos financeiros fossem 
reduzidos

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

A melhor coisa sobre a minha área de trabalho/profissão é a 
dedicação das pessoas

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Outro 



Para cada uma das afirmações apresentadas abaixo, por favor, marque o número que 
melhor indica o seu grau de concordância, utilizando a seguinte escala:

 

 

6. Importância do trabalho em sua vida
1 2 3 4 5 6 7

Trabalhar é a coisa mais importante da minha vida nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Se eu ganhasse uma grande quantia de dinheiro na loteria ou uma 
grande herança, eu continuaria no trabalho remunerado

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Trabalhar é mais importante que outros aspectos da minha vida 
(família, amigos, comunidade, lazer, hobbies, saúde, 
desenvolvimento espiritual)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. Interação interpessoal no trabalho (lidar com todas as pessoas, 
incluindo colegas de trabalho, clientes e outros)

1 2 3 4 5 6 7

Minha intenção de continuar no trabalho remunerado seria 
influenciada pelo prazer e diversão que eu sinto ao lidar com as 
pessoas

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Minha intenção de continuar no trabalho remunerado seria 
influenciada pelo sentimento de valorização proporcionado pelo 
contato com as pessoas

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Minha intenção de continuar no trabalho remunerado seria 
influenciada pelo fato de que quando lido com pessoas no trabalho 
não penso em outros problemas

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Minha intenção de continuar no trabalho remunerado seria 
influenciada pelo relaxamento e descontração que eu sinto quando 
lido com pessoas

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Minha intenção de continuar no trabalho remunerado seria 
influenciada pelo fato de que quando eu lido com pessoas não sinto 
solidão

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

A oportunidade de lidar com pessoas no trabalho influenciaria minha 
intenção de continuar no trabalho remunerado

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 



Para cada uma das afirmações apresentadas abaixo, por favor, circule o número que 
melhor indica o seu grau de concordância, utilizando a seguinte escala:

 

 

8. Autonomia pessoal no trabalho
1 2 3 4 5 6 7

Minha intenção de continuar no trabalho remunerado seria 
influenciada pela possibilidade de eu decidir como fazer meu 
trabalho

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Minha intenção de continuar no trabalho remunerado seria 
influenciada pelas muitas oportunidades de colocar em prática 
minhas próprias ideias sobre meu trabalho

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Minha intenção de continuar no trabalho remunerado seria 
influenciada se minhas próprias decisões no trabalho fossem 
questionadas ou modificadas por outros

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Minha intenção de continuar no trabalho remunerado seria 
influenciada caso eu pudesse ser meu próprio chefe em quase todas 
as situações de trabalho

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

A liberdade para determinar como eu faço o meu trabalho 
influenciaria a minha intenção de continuar no trabalho remunerado

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. Condições flexíveis de trabalho (por exemplo, horas/dias flexíveis 
de trabalho, possibilidade de escolha de trabalho em tempo parcial, 
compensação de horas)

1 2 3 4 5 6 7

Minha intenção de continuar no trabalho remunerado é influenciada 
pela oportunidade de trabalhar ocasionalmente (trabalhar quando 
tenho vontade ou quando eu preciso)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Minha intenção de continuar no trabalho remunerado é influenciada 
pela oportunidade de trabalhar meioperíodo (trabalhar regularmente, 
porém menos do que em tempo integral)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Poder controlar e escolher minhas horas e arranjos de trabalho 
influenciaria minha intenção de continuar no trabalho remunerado

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 



Para cada uma das afirmações apresentadas abaixo, por favor, marque o número que 
melhor indica o seu grau de concordância, utilizando a seguinte escala:

 

 

10. Ambiente de trabalho
1 2 3 4 5 6 7

Minha intenção de continuar no trabalho remunerado seria 
influenciada pelo nível de burocracia (excesso de formalidades) no 
trabalho

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Minha intenção de continuar no trabalho remunerado seria 
influenciada dependendo de quem fosse meu chefe

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Minha intenção de continuar no trabalho remunerado seria 
influenciada pela minha capacidade física

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Um ambiente de trabalho negativo/desagradável influenciaria minha 
intenção de continuar no trabalho remunerado

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11. Saúde
1 2 3 4 5 6 7

A saúde da minha família/parentes influenciaria minha intenção de 
continuar no trabalho remunerado

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Estou propenso a parar o trabalho remunerado assim que me for 
possível (ou seja, enquanto ainda estou saudável e antes que 
problemas de saúde possam ocorrer), pois tenho ouvido falar ou visto 
outras pessoas que não fizeram isso

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Minha própria saúde influencia minha intenção de continuar no 
trabalho remunerado num futuro próximo

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

12. Situação financeira
1 2 3 4 5 6 7

Minha situação financeira influenciaria minha intenção de continuar 
no trabalho remunerado

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Eu espero estar financeiramente seguro quando eu parar de 
trabalhar/me aposentar

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 



Para cada uma das afirmações apresentadas abaixo, por favor, marque o número que 
melhor indica o seu grau de concordância, utilizando a seguinte escala:

 

 

13. Interesses fora do trabalho
1 2 3 4 5 6 7

Minha intenção de continuar no trabalho remunerado seria 
influenciada por meu/minha parceiro(a) ou cônjuge

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Minha intenção de continuar no trabalho remunerado seria 
influenciada por interesses familiares

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Minha intenção de continuar no trabalho remunerado seria 
influenciada pelos meus hobbies

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Minha intenção de continuar no trabalho remunerado seria 
influenciada pelos meus amigos

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Minha intenção de continuar no trabalho remunerado seria 
influenciada pelo meu desenvolvimento espiritual

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Minha intenção de continuar no trabalho remunerado seria 
influenciada pelos meus interesses de lazer

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Minha intenção de continuar no trabalho remunerado seria 
influenciada pelos meus interesses comunitários

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

14. Futuro trabalho remunerado
1 2 3 4 5 6 7

Eu quero continuar no trabalho remunerado nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Eu vou querer adiar a aposentadoria e permanecer no emprego atual nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Eu vou querer me aposentar do emprego atual e trabalhar em outro 
lugar

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Eu vou querer parar o trabalho remunerado para passar mais tempo 
com o meu/minha parceiro(a) ou cônjuge

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Eu vou querer parar o trabalho remunerado para passar mais tempo 
com minha família

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Eu vou querer parar o trabalho remunerado para ter menos pressão e 
prazos a cumprir

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Eu vou querer parar o trabalho remunerado para ter mais escolhas e 
maior flexibilidade

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 



Por favor, responda às seguintes perguntas: 

15. Com qual idade (em anos) você planeja se aposentar? 
 

16. Com qual idade (em anos) você planeja parar de trabalhar em tempo integral? 
 

17. Com qual idade (em anos) você planeja parar de trabalhar em qualquer trabalho 
remunerado?

 

19. Qual a sua idade atual (em anos)?
 

20. Qual a sua data de nascimento? (DD/MM/AAAA)
 

21. Qual é o seu estado civil atual?

 

18. Sexo: 

 

Feminino
 

nmlkj Masculino
 

nmlkj

Casado/União Estável
 

nmlkj

Separado/Divorciado
 

nmlkj

Solteiro (nunca casou, nunca viveu com um companheiro/a)
 

nmlkj

Viúvo
 

nmlkj



23. Se você tem um cônjuge ou parceiro (a), como você acha que esse relacionamento 
influencia sua intenção de continuar no trabalho remunerado? 

 

 

22. Se você tem um cônjuge/companheiro (a), qual é a situação de 
emprego dele/dela? 
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Trabalho remunerado (tempo integral)
 

nmlkj

Trabalho remunerado (meio período)
 

nmlkj

Trabalho voluntário (não remunerado)
 

nmlkj

Autônomo
 

nmlkj

Aposentado, não trabalha
 

nmlkj

Desempregado
 

nmlkj

Atividades do lar
 

nmlkj



25. Qual é o seu cargo nesta instituição (UFRN)?
 

26. Onde você está lotado?
 

27. Quantos anos você tem de serviço/contribuição?
 

 

24. Qual é o seu nível atual de escolaridade? 

28. Você recebe algum adicional no seu salário? (insalubridade, 
periculosidade, raio x, irradiação ionizante...)

 

Alfabetizado
 

nmlkj

Ensino fundamental incompleto
 

nmlkj

Ensino fundamental completo
 

nmlkj

Ensino médio ou técnico incompleto
 

nmlkj

Ensino médio ou técnico completo
 

nmlkj

Ensino superior incompleto
 

nmlkj

Ensino superior completo
 

nmlkj

Especialização
 

nmlkj

Pósgraduação (Mestrado ou Doutorado)
 

nmlkj

Não
 

nmlkj Sim
 

nmlkj



29. Especifique qual o adicional (caso necessário, marque mais de uma opção).

 

 

Insalubridade
 

gfedc

Periculosidade
 

gfedc

Raio X
 

gfedc

Irradiação ionizante
 

gfedc

Outro (especifique)
 

 
gfedc



31. Qual a sua carga horária de trabalho? 

32. Se você já se aposentou e voltou ao trabalho, por favor, assinale a melhor resposta:  
O trabalho que você faz agora é... 

 

30. Você recebe abono de permanência? (reembolso da contribuição 
previdenciária por estar em condição de aposentarse, mas ter optado por 
continuar em atividade)

 

Sim
 

nmlkj Não
 

nmlkj

20 horas
 

nmlkj

25 horas
 

nmlkj

30 horas
 

nmlkj

40 horas
 

nmlkj

DE (dedicação exclusiva – professor)
 

nmlkj

Mais ou menos o mesmo de antes da aposentadoria
 

nmlkj

Completamente diferente
 

nmlkj

Ligeiramente diferente
 

nmlkj

Outro
 

nmlkj

Não se aplica, pois nunca me aposentei
 

nmlkj



Aqui termina a pesquisa! 
Muito obrigada pelo seu tempo e cooperação! 
 

34. Gostaria de receber um comunicado com um resumo dos resultados da pesquisa?

 

33. Aceita participar de outra fase da pesquisa?

Não
 

nmlkj Sim
 

nmlkj

Caso sim, informe um email para contato 

Não
 

nmlkj Sim
 

nmlkj

Caso sim, informe um email para contato 
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