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RESUMO 

 

Trata-se de estudo de natureza qualitativa sobre a aposentadoria e o envelhecimento cujos 

objetivos foram: Descrever a trajetória de vida  do idoso como trabalhador; Identificar os 

sentimentos e expectativas do idoso como trabalhador e Conhecer o projeto de vida do idoso 

frente à aposentadoria. O estudo foi realizado no programa interdisciplinar de geriatria e 

gerontologia da Universidade Federal Fluminense ( PIGG/UFF) e contou com seis idosas que 

aceitaram responder entrevistas semi estruturadas, que após transcrição, foram submetidas a 

análise temática emergindo as seguintes categorias: Aposentei: e agora ? e (Vi)vendo a 

aposentadoria. Os resultados apontaram que a aposentadoria juntamente com o 

envelhecimento podem ser traumáticos, porém com o uso de planejamento e realização de 

atividades prazerosas este fase da vida pode trazer muitos benefícios. Então concluiu-se que 

um trabalhador que está ligado ao seu trabalho durante toda a vida, vivencia uma situação 

diferente e difícil ao se deparar com o fato de se aposentar e que para não tornar estar situação 

prejudicial ao indivíduo o uso de estratégias como uma elaboração de um plano para a 

aposentadoria é de fundamental importância para a construção de uma velhice e uma 

aposentadoria satisfatória.  

Descritores: aposentadoria, envelhecimento e qualidade de vida 
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ABSTRACT 

 

This is a qualitative study about retirement and aging whose objectives were: to 

describe the trajectory of life of the elderly as a worker; Identify the feelings and expectations 

of the elderly as a worker and Meet the design life of the elderly facing retirement. The study 

was conducted in the interdisciplinary program geriatrics and gerontology at the Universidade 

Federal Fluminense (PIGG / UFF) and had six elderly women who agreed to respond semi 

structured interviews, after which transcription were subjected to thematic analysis emerging 

from the following categories: retired: and now ? and (see) seeing retirement. The results 

showed that retirement along with aging can be traumatic, but with the use of planning and 

carrying out pleasurable activities this phase of life can bring many benefits. So it was 

concluded that a worker who is connected to his work throughout his life, experiences a 

different and difficult situation when confronted with the fact that retire and not to make the 

situation be detrimental to the use of individual strategies as an elaboration a plan for 

retirement is critical to building a healthy old age and a satisfactory retirement. 

 

Keywords: retirement, aging and life quality 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

O interesse pelo tema desse estudo surgiu a partir de uma experiência familiar quando 

minha tia veio a falecer de neoplasia e minha avó, desde então, passou a apresentar-se 

desmotivada e sem interesse pela realização das atividades da vida diária. Tal situação me 

chamou a atenção por se tratar de uma experiência nova para mim, já que eu também possuía 

pouco conhecimento sobre como lidar com o fato. 

Assim, considerando que minha avó sempre foi ativa e, já aposentada, aliada a esta 

perda, passou a ser menos ativa e com pouca interação social, comecei a pensar sobre como se 

dá a experiência da vida profissional do trabalhador observando pontos como frustrações, 

realizações, desejos e conquistas além da sua visão frente a um novo desafio que é a 

aposentadoria e suas repercussões na vida das pessoas que vivenciam essa situação.  

O trabalho, desde muito tempo, sempre foi considerado como uma inserção social, 

individualidade financeira, ocupação tanto para o corpo quanto para a mente, entre outros 

sinônimos, mas uma questão não deixa de surgir quando pensamos: “e quando eu me 

aposentar o que farei da minha vida? 

Nesse sentido, Caldas (2009, p.141) refere que :  

A aposentadoria pode ser considerada o final de uma fase da vida. Para alguns pode 

representar o ingresso num grupo de inativo, para os quais a vida carece de 

significado. Para outros, porém, pode ser a possibilidade de realização de novos 

projetos de vida. Pode ser a oportunidade para dedicar-se a uma atividade 

intelectual, desportiva ou social postergada por uma intensa vida de trabalho. O fato 

é que somos nós que atribuímos o significado que esta fase da vida terá. 

 

 

Sobre este assunto França (1999, p. 20) diz que o afastamento do trabalho provocado 

pela aposentaria talvez seja a perda mais importante da vida social das pessoas, podendo 

resultar em outras perdas futuras que tendem a afetar a sua estrutura psicológica. Mas será que 

a aposentadoria realmente precisa ser vista desta forma ou o trabalhador poderia se preparar 
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com estratégias viáveis para amenizar esta perda tão significativa que é o trabalho, ou o ato de 

trabalhar em si? 

 

  

O processo de envelhecimento populacional é um fenômeno mundial que vem sendo 

foco de diversos debates e preocupação constantes, principalmente em países emergentes, tal 

qual o Brasil. 

Segundo dados divulgados pelo DATASUS, em 2006, existem aproximadamente 18 

milhões de idosos no Brasil, o equivalente a 10% de toda a população. Estima-se que em 17 

anos esse número aumentará para 33 milhões, correspondendo à previsão da população com 

mais de 70 anos em 2050, o que nos dará o posto de 6º país em população idosa do planeta. 

E há de se parar para refletir um pouco com tamanho crescimento populacional, o que 

se fazer para ter o controle da situação? Como mobilizar e garantir direitos a essa classe da 

população que cresce exponencialmente e assim garantir uma qualidade de vida para a 

população idosa? 

Com base nessas informações ainda se acrescenta o fato do crescente número de 

aposentados tendo uma reentrada no mercado de trabalho e, sobre este assunto Fernandes e 

Menezes (2001), afirmam que para não reduzir seu padrão de vida, muitos deles são forçados 

a prolongar sua permanência no mercado de trabalho, outros ainda são obrigados a retornar a 

este mesmo mercado para garantir condições mínimas de sobrevivência 

Diversas pesquisas apontam que o trabalhador, devido ao grande período da vida 

dedicado ao trabalho, acaba se tornando dependente de toda essa situação. Situação essa, 

como levantar cedo, realizar as tarefas de seu emprego, ter compromissos a cumprir, 

relacionamento com os colegas de profissão. Todas estas atividades criam um vínculo 

trabalhador-trabalho que a aposentadoria acaba por cortar e de uma maneira, às vezes, abrupta 

demais para o trabalhador se acostumar. 

Com isso tendo em vista o tempo de trabalho de um individuo, eis que surge uma 

situação pelo qual, muitos trabalhadores enfrentam que é: o que farei da minha vida agora 

que estou perto de me aposentar?  

Sobre este assunto França (1999, p. 31) diz que a preparação para a aposentadoria é 

um processo educativo, contínuo e deve estar relacionada a um planejamento de vida.  

Com isso destaca-se  a importância da aposentadoria acontecer na vida do trabalhador 

através de etapas, em que cada passo se torna fundamental para a construção de um 

aposentado cheio de projetos sobre o futuro, com disposição para novas etapas e com um 
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ganho em sua qualidade de vida o que lhe proporcionaria um envelhecimento ativo e também 

saudável.  

Entretanto, mesmo para os que desejam se aposentar e tenham planos para o futuro, é 

comum o surgimento de certa ansiedade ao lidar com essa nova possibilidade, principalmente 

porque sabem que a aposentadoria poderá provocar uma série de mudanças (FRANÇA, 

1992). 

Portanto, com o envelhecimento progressivo da população, surgem indagações sobre 

como seria a continuação da vida do individuo que durante todo seu tempo ativo trabalhou, ou 

seja emerge uma questão que é: “Trabalhei minha vida toda e nunca pensei no que eu faria 

quando me aposentasse, e agora?” 

Sobre essa situação Pacheco (2006, p.173) ressalta que: 

Discutir trabalho, aposentadoria e envelhecimento humano é, antes de tudo, fazer 

uma reflexão sobre a trajetória de vida do homem, ao longo do  seu ciclo de vida, no 

contexto da sociedade em que está inserido. 

 

Á luz dessas considerações, o presente trabalho busca entender o processo de vida do 

trabalhador, como frustrações, anseios, expectativas e desejos no período de trabalho deste 

individuo com a finalidade de viabilizar uma aposentadoria saudável, com opções de lazer, 

ocupação para a mente e corpo, realizações de projetos de vida, inclusive uma possível 

reinserção no mercado de trabalho, fato este, que vem sendo muito discutido devido ao 

aumento da expectativa de vida da população mundial, principalmente no Brasil.  

Nesse contexto, a problemática dessa pesquisa está centrada na temática do idoso 

aposentado que, geralmente, trabalhou durante anos e contribuiu ativamente para o sustento 

do seu lar, mas agora precisa adaptar-se a uma nova fase que envolve um repensar dos seus 

planos e expectativas de vida e de viver... 

Assim, definiu-se como o objeto de estudo: a aposentadoria na trajetória de vida do 

idoso  

Questões norteadoras 

- Qual a trajetória de vida do idoso como trabalhador ? 

- Quais os sentimentos e expectativas do idoso frente à aposentadoria ? 

- Qual o projeto de vida do idoso frente à aposentadoria? 

 

Objetivos 

- Descrever a trajetória de vida  do idoso como trabalhador; 

- Identificar os sentimentos e expectativas do idoso como trabalhador; 
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- Conhecer o projeto a vida do idoso frente à aposentadoria 

 

Contribuições do Estudo 

 

Atualmente, sabe-se que a população idosa vem crescendo devido ao aumento da 

expectativa de vida com o incremento das tecnologias. Com isso a preocupação com este tema 

é fundamental para entender sobre o envelhecimento e a chegada da aposentadoria. 

Idosos sem perspectiva de vida se tornam menos produtivos e isso gera uma cadeia de 

acontecimentos negativos tanto para eles mesmos quanto para a sociedade com reflexos nos 

âmbitos políticos, sociais e econômicos do país. Assim, a presente pesquisa é relevante por 

tratar de um tema ainda pouco explorado que envolve a relação entre o aumento da 

expectativa de vida da população brasileira e a aposentadoria para a vida dos idosos, os quais 

vivenciam o desafio de ter que se adaptar a uma nova situação que acarreta ganhos e perdas 

repercutindo diretamente na qualidade de vida dessa população. 

Com isso é fundamental o estudo de temas como a ocupação pós-aposentadoria, 

melhorias na qualidade de vida e envelhecimento ativo visando a discussão de estratégias para 

incentivo ao envelhecimento ativo e adoção de políticas publicas que dêem suporte ao idoso 

nos diversos cenários da sociedade. 

Assim, este estudo espera contribuir para ampliar os conhecimentos na área de 

gerontologia, possibilitando uma maior compreensão das especificidades relacionadas ao 

processo de envelhecimento, aposentadoria  e inserção social do idoso, enquanto cidadão que 

possui um papel social importante com sua experiência e conhecimentos de vida. 

Ainda espera despertar reflexões sobre o papel que o trabalho ocupa em nossas vidas e 

as projeções que estamos fazendo (ou não) para quando a aposentadoria chegar... 
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REVISANDO A LITERATURA... 

 

O processo de envelhecimento populacional é um fenômeno mundial que vem sendo 

foco de diversos debates e preocupação constantes, principalmente em países emergentes, tal 

qual o Brasil. 

No que se refere ao ato de envelhecer em si, diferentes autores apontam conceitos 

sobre o envelhecimento e os diferem em três pontos: social, psicológico e biológico. 

Para  a questão do envelhecimento social tem-se estabelecido uma inadaptação do 

idoso aos padrões ideais da sociedade, o que faz levar uma perda de sua significância em seu 

ambiente de trabalho e também para a sua família já que ele passa a não ser mais visto como a 

pessoa provedora de dinheiro para a casa, fato este, que pode levar o indivíduo a solidão, 

levando à depressão e muitas vezes à morte. 

Outro tipo de envelhecimento é o psicológico que está relacionado aos aspectos 

cognitivos e as emoções que este indivíduo sente durante este nova fase de sua vida, e está 

intrinsecamente ligado a como cada um se sente quando começa a perceber que está 

envelhecimento (GATTO, 2002). 

Com isso surge também o fato do envelhecer em si e todos os seus processos 

relacionados ao corpo humano, o qual é denominado de envelhecimento biológico definido 

por Papaléo (2002, p.105), como o tempo de vida humano que o organismo sofre 

consideráveis mutações de declínio na sua força, disposição e aparência, as quais não 

incapacitam ou comprometem o processo vital.  

Dados recentes afirmam que a população mundial vem ficando mais velha com o 

passar dos anos e, segundo a Previdência Social (2010, p. 10): 

 
Aposentadoria por idade é um benefício concedido a trabalhadores urbanos do sexo 

masculino, a partir de 65 anos, e do sexo feminino, a partir de 60 anos. Para 

trabalhadores rurais do sexo masculino, a idade mínima é 60 anos e, para os 

trabalhadores do sexo feminino, 55 anos. Além da idade mínima, é necessário que 

cidadão tenha cumprido o tempo mínimo de contribuição (carência) para ter direito 

ao benefício. Trabalhadores urbanos inscritos na Previdência Social devem cumprir 
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pelo menos 180 contribuições mensais; no caso dos trabalhadores do campo, são 

exigidos 180 meses de atividade rural, comprovados com documentos.  

 

Tendo em vista o tempo de trabalho de um individuo, eis que surge uma situação pelo 

qual, muitos trabalhadores enfrentam que é, o que farei da minha vida agora que estou perto 

de me aposentar?  

Diversas pesquisas apontam que o trabalhador, devido ao grande período da vida 

dedicado ao trabalho, acaba se tornando dependente de toda essa situação. Situação essa, 

como levantar cedo, realizar as tarefas de seu emprego, ter compromissos a cumprir, 

relacionamento com os colegas de profissão. Todas estas atividades criam um vínculo 

trabalhador-trabalho que a aposentadoria acaba por cortar e de uma maneira, às vezes, abrupta 

demais para o trabalhador se acostumar. 

 Sobre este assunto França (1999, p. 31) diz que a preparação para a aposentadoria é 

um processo educativo, contínuo e deve estar relacionada a um planejamento de vida.  

Com isso se destaca a importância da aposentadoria acontecer na vida do trabalhador 

através de etapas, aonde cada passo se torna fundamental para a construção de um aposentado 

cheio de projetos sobre o futuro, com disposição para novas etapas e com um ganho em sua 

qualidade de vida o que lhe proporcionaria um envelhecimento ativo e também saudável.  

Assim, mesmo para os que desejam se aposentar e tenham planos para o futuro, é 

comum o surgimento de certa ansiedade ao lidar com essa nova possibilidade, principalmente 

porque sabem que a aposentadoria poderá provocar uma série de mudanças (FRANÇA, 

1992). 

Mudanças estas que são inevitáveis na vida de um indivíduo, pois além de estar 

passando pelo processo da aposentadoria, também está passando por outro processo 

importante que é a entrada na terceira idade. 

 

O envelhecimento populacional 

 

 Dados atuais revelam que o envelhecimento populacional no Brasil eleva à proporção 

de pessoas de 60 anos e mais, que de 8%, em 1996, atingirá os 15% em 2020. Tal perspectiva 

significa a duplicação da proporção de idosos, em menos de 35 anos (CAMARANO, 2002). 

O Brasil é um país que envelhece a passos largos. Em se tratando de números, no 

início do século XX, um brasileiro vivia em média 33 anos, ao passo que hoje sua expectativa 

de vida superou o dobro de anos passando a ser de 68 anos (VERAS, 2003). Esse autor 

ressalta também que, em nosso país, o número de idosos passou dos dois milhões, em 1950, 
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para seis milhões em 1975 e, para 15,4 milhões, em 2002, significando um aumento de 700%. 

Estima-se, ainda, para 2020, que esta população alcance os 32 milhões. 

E há de se parar para refletir um pouco com tamanho crescimento populacional, o que 

se fazer para ter o controle da situação? Como mobilizar e garantir direitos a essa classe da 

população que cresce exponencialmente e assim garantir uma qualidade de vida para a 

população idosa? 

Com base nessas informações ainda se acrescenta o fato do crescente número de 

aposentados tendo uma reentrada no mercado de trabalho e, sobre este assunto Fernandes e 

Menezes (2001), afirmam que para não reduzir seu padrão de vida, muitos deles são forçados 

a prolongar sua permanência no mercado de trabalho, outros ainda são obrigados a retornar a 

este mesmo mercado para garantir condições mínimas de sobrevivência. Os mesmos autores 

ainda afirmam sobre este assunto que: 

 

O perfeito conhecimento dos condicionantes da inserção do idoso neste mercado, 

bem como o conhecimento dos determinantes da renda desse representativo grupo 

de trabalhadores são elementos fundamentais para que se implementem políticas 

sociais e previdenciárias, almejando com isso uma melhoria das condições de vida 

da população como um todo e, em particular, daqueles que, de uma forma ou outra, 

já deram sua contribuição social e, portanto, merecem maior tranqüilidade nessa 

etapa de suas vidas (FERNANDES; MENEZES, 2001, pág. 53). 

 

 

Tais políticas públicas são explicadas por Borges (2002) como uma expressão 

atualmente utilizada nos meios oficiais e nas ciências social para substituir, o que até a década 

de setenta era chamado planejamento estatal. 

Portanto, como observado, muitas vezes os já aposentados reingressam no mercado 

de trabalho muitas vezes por necessidade financeira, pois o atual status “aposentado” não lhe 

garante condição monetária de sobrevivência, devido a diversos fatores entre eles a baixa 

remuneração de um aposentado, fato este confirmado por Carvalho et al. (1998, p.28) quando 

dizem que a aposentadoria, apesar de ter como proposição a garantia de direitos e de inclusão 

social do idoso, seus valores, do ponto de vista econômico, não permitem o atendimento 

satisfatório das suas necessidades de sobrevivência. 

Porém apesar desta baixa remuneração não satisfazer a situação do aposentado, uma 

realidade existente no Brasil é a de que mesmo sendo pouco o beneficio recebido, ele pelo 

menos existe e com esta frase muitos brasileiros procuram enfrentar suas dificuldades e 

adversidades e assim viver da melhor forma possível. Com isso cabe saber como este 

benefício teve origem no Brasil. 
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Tudo teve inicio com a propagação do fenômeno envelhecimento e de suas questões  

que foi inicialmente promovida pelas organizações internacionais (Organização Mundial da 

Saúde e Organização das Nações Unidas) que tiveram papel fundamental na análise e 

comunicação do impacto do envelhecimento sobre os países em desenvolvimento na tentativa 

de estimulá-los a adotarem medidas para o enfrentamento dessa realidade. Entre essas 

medidas, duas tinham destaque especial: no campo da saúde, discutir o envelhecimento 

saudável e, no campo social, lutar pelo envelhecimento com direitos e dignidade 

(GOLDMAN, 2004). 

Então um fato fundamental na luta pelos direitos dos idosos veio com a criação da 

nova Constituição de 1988. Tais direitos foram regulamentados através da Lei Orgânica de 

Assistência Social – LOAS (Lei nº 8.742/93). Entre os benefícios mais importantes, constitui-

se o Benefício de Prestação Continuada, regulamentado em seu artigo 20. Este Benefício 

consiste no repasse de um salário-mínimo mensal, dirigido às pessoas idosas e às portadoras 

de deficiência que não tenham condições de sobrevivência, objetivando a universalização dos 

benefícios, a inclusão social (GOMES, 2002). 

Dando continuidade ao processo de evolução dos direitos dos idosos no Brasil, outro 

importante marco histórico foi a criação da Política Nacional do Idoso (PNI), instituída pela 

Lei 8.842/94, regulamentada em 3/6/96 através do Decreto 1.948/96, amplia 

significativamente os direitos dos idosos, já que, desde a LOAS, as prerrogativas de atenção a 

este segmento haviam sido garantidas de forma restrita. Surge num cenário de crise no 

atendimento à pessoa idosa, exigindo uma reformulação em toda estrutura disponível de 

responsabilidade do governo e da sociedade civil (COSTA, 1996). 

 Essa política está norteada por cinco princípios básicos que são: 

 

1. a família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso 

todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na 

comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida; 

 

2. o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, 

devendo ser objetivo de conhecimento e informação para todos; 

 

3. o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza; 

 

4. o idoso deve ser o principal agente e o destinatário das 

transformações a serem efetivadas através dessa política; 

 

5. as diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as 

contradições entre o meio rural e o urbano do Brasil deverão ser 

observadas pelos poderes públicos e pela sociedade em geral na 

aplicação dessa lei (PNI, 1994). 
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Tais princípios devendo ser respeitados e direcionados em prol da melhora da 

qualidade de vida do idoso no Brasil. 

Na atualidade, juntamente com as demais leis de proteção e garantia dos direitos dos 

idosos o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003, foi criado para 

acrescentar e consolidar o respaldo na lei dos direitos dos idosos e estabelece prioridade 

absoluta às normas de proteção ao idoso, elencando novos direitos e estabelecendo vários 

mecanismos específicos de proteção os quais vão desde precedência no atendimento ao 

permanente aprimoramento de suas condições de vida, até à inviolabilidade física, psíquica e 

moral (CENEVIVA, 2004). 

 

O trabalhador frente à aposentadoria 

 

O trabalhador enfrenta diversas dificuldades ao se deparar com a aposentadoria e com 

isso existem diversas formas de se observar uma aposentadoria, dependendo de cada 

indivíduo e de cada vivencia. 

Seguindo esta idéia Bulla e Kaefer (2003, p.53) dizem: 

 

As diferentes formas pelas quais os sujeitos idosos percebem o trabalho e a 

aposentadoria podem ser ressaltadas pela história de vida de cada um. Os processos 

de envelhecimento e de aposentadoria ocorrem de maneiras diversas, apresentado 

múltiplas interfaces, que estão relacionadas às mudanças na vida social e no mundo 

do trabalho, à reorganização da vida familiar que se presencia na sociedade 

contemporânea, ao convívio dentro e fora do trabalho, à rotina laborativa, aos papéis 

sociais desempenhados, ao status do sujeito, ao modo de ser de cada um, aos 

projetos de vida e a muitos outros fatores.  

 

A aproximação com a aposentadoria pode ser vivida como assustadora por uns, na 

medida em que o que vislumbram é o tédio, a inutilidade, o isolamento. Para outros, é o início 

de uma nova fase que permitirá a realização de projetos adiados e de prazeres não vividos 

(ADLER, 1999, p. 143). 

Segundo Frias (1999, p.183), nós trabalhamos para garantir nossa sobrevivência, 

produzir e transformar a realidade do país em que vivemos. Porém apesar de trabalharmos 

durante uma grande parcela das nossas vidas, nada substitui a idéia do tão merecido descanso 

que a aposentadoria proporciona e com isso passa a surgir infindáveis formas de se curtir este 

momento, só cabendo a cada um de nós escolhermos a melhor forma.   

Existem diferentes formas de lidar com a aposentadoria e todas essas formas visam um 

melhor enfrentamento desta nova etapa na vida de um indivíduo. Porém assim como cada 
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pessoa é diferente da outra, as formas também se tornam diferentes, podendo ou não, ajudar 

neste momento. O que se torna fundamental é se utilizar de momentos, aonde se deve parar, 

pensar e olhar para um novo horizonte que está por vir e se munir de bons pensamentos para 

não deixar que o passado, antes ativo durante o trabalho, atrapalhe a nova etapa que é a 

aposentadoria. 

Sem dúvida, o momento de aposentar-se é de transição, de mudança apreensão, 

ansiedade, dúvidas inevitáveis diante do desconhecido, do que está por vir (ADLER, 1999, 

p.146). 

Com isso, sabe-se o que não fazer para se ter uma aposentadoria não proveitosa, mas o 

que fazer com ações práticas para amenizar o trauma de “deixar de ser ativo” para a 

sociedade?  

 

 

Estratégias para uma aposentadoria saudável 

 

Para muitos trabalhadores não existe época melhor na vida do que a proximidade com 

a aposentadoria. Muitos planos antes planejados poderão ser realizados, tempo livre para 

descansar e curtir antigos e também futuros projetos. 

E, nos dias atuais, pode-se observar que o número de aposentados vem aumentando e 

sobre isto Adler (1999, p.145) fala que:  

 

O avanço da tecnologia médica e da bioengenharia vem possibilitando a 

longevidade da população mundial. No ano 2000, os brasileiros passaram a viver em 

média 68,6 anos, quase 70 anos, enquanto em 1900 viviam 33,7 anos. Vemos que 

em 100 anos a média de idade da população quase dobrou. Isto indica que 

viveremos bem mais do que as gerações que nos antecederam. No ano 2000, estima-

se que existirão mais de 500 milhões de pessoas com mais de 80 anos no mundo. 

 

Antigamente a questão da aposentadoria era pouco discutida, pois como observamos a 

expectativa de vida era muito baixa, então porque discutir algo que quase não acontecia? Mais 

as tecnologias elevaram a expectativa de vida da população mundial e com isso veio a tona a 

questão aposentar-se e mais especificamente, aposentar-se saudavelmente, com o intuito de 

minimizar possíveis doenças e tornar o aposentado útil frente à sociedade, que muitas vezes, o 

discrimina. 
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Um tema muito discutido por Junior (2009), no livro Empreendedorismo, Trabalho e 

Qualidade de Vida na Terceira Idade, é a importância da continuidade da atividade laboral, 

como uma das estratégias de enfrentamento para uma pós-aposentadoria. 

Sobre isto Dulcey-Ruize e Gutiérrez (2007, p.39) apontam alguns benefícios para a 

continuidade da atividade laboral pós-aposentadoria:  

 

Fortalece o sentimento de pertencimento a grupos e organizações, aumenta as 

chances de socialização através das relações naturais dos contextos de trabalho,. 

Melhorias na manutenção de autoimagem, autoeficácia e autoestima.  

O planejamento do trabalho pode ser  integrado com o planejamento das metas e dos 

objetivos de vida, permitindo avaliações e revisões constantes; manutenção de status 

e influência; organização do tempo e definição de prioridades.  
 

Tais benefícios são fundamentais na vida de um aposentado que sonha em viver uma 

aposentadoria tida com dignidade, pois, além do mesmo se sentir útil, ele estará construindo 

um envelhecimento ativo. 

Envelhecimento ativo, para Organização Mundial de Saúde (OMS, 2005), é o processo 

de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas.  

Portanto, tal conceito possui objetivos que visam o aumento da expectativa de vida  

tornando-a o mais saudável possível, e uma melhora na qualidade de vida tanto para pessoas 

saudáveis quanto para aquelas que possuem alguma debilidade. 

Outra importante intervenção é a presença da terapia ocupacional como descoberta do 

que fazer no período da aposentadoria. A ajuda de um profissional especifico, no caso o 

terapeuta ocupacional, ajuda no vinculo criado com o individuo na descoberta de atividades 

que transformarão o aposentado em um ser ativo e descobridor de novas habilidades antes 

encobertas pela falta de tempo e desinteresse pelo novo (PAULIN; OLIVEIRA, 2009). 

Souza, Lautert e Hilleshein (2011) dizem que outras atividades que pesquisadores vêm 

analisando envolvem a realização de trabalhos manuais, em que são descobertas novas 

habilidades que ocuparão tanto mente quanto corpo fato este que, comprovadamente, 

diminuem as chances de o aposentado adquirir morbidades. 

Em geral, as atividades que um aposentado pode desenvolver são infinitas e vão desde 

a reinserção no mercado de trabalho, até o trabalho voluntário em organizações não 

governamentais (ONG’s) ou comunidades carentes (SANTANA; CHAVES, 2009). 

 Então cabe ao aposentado se identificar com alguma atividade que proporcione  

satisfação pessoal e com a qual ele possa se dedicar para poder realizá-la da melhor forma 
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possível, pois assim em cada tarefa bem sucedida, ele sentirá uma enorme satisfação pessoal, 

não dando espaço para que o sentimento de inutilidade surja em nenhum momento e atrapalhe 

este momento da sua vida que é a aposentadoria associada ao envelhecimento e a entrada na 

terceira idade.  
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CAMINHO METODOLÓGICO 

 

Caracterização do estudo 

 

Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa do tipo descritivo-exploratório. 

A pesquisa qualitativa dá resposta às questões particulares de uma realidade que não 

possibilita ser quantificada. Este tipo de pesquisa, de acordo com Minayo (2007, p.26), 

quando em um trabalho científico, possui um processo dividido “em três fases: fase 

exploratória; trabalho de campo; análise e tratamento do material empírico e documental.” 

Segundo Gil (2008), a pesquisa descritiva utiliza-se de técnicas padronizadas de 

coletas de dados, tendo um de seus objetivos o levantamento de opiniões, atitudes e crenças 

de uma população, com a finalidade de descrever suas características. O autor ainda esclarece 

que algumas pesquisas que em seus objetivos são definidas como descritivas, acabam se 

aproximando das pesquisas exploratórias pois passam a servir para proporcionar uma nova 

visão de um problema. 

A pesquisa exploratória consiste em investigações empíricas com objetivo de 

estabelecer questões com finalidade de desenvolver hipóteses, possibilitar maior propriedade 

para o pesquisador a cerca do ambiente, fato ou fenômeno e realizar posteriormente uma 

pesquisa mais profunda ou transformar ou clarificar conceitos (FIGUEIREDO; SOUZA, 

2008).  

 

Aspectos éticos da pesquisa 

Conforme preconizado na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, um 

protocolo de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) sob o número 125.294 (Apêndice A).  

Partindo da aprovação no Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) a coleta de informações  

começou a ser realizada com a aprovação dos responsáveis pelo projeto e pelo campo em que  

a pesquisa seria realizada. 
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A Coleta, organização e análise das informações 

 A coleta de informações foi desenvolvida no período de 14 de novembro a 01 de 

dezembro de 2012 na sede do Programa Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia (PIGG) 

da Universidade Federal Fluminense o qual oferece diversas atividades para idosos.  

O PIGG originalmente proposto pela Faculdade de Medicina da UFF como uma 

extensão da disciplina de geriatria, hoje possui uma sede própria, situada no antigo Mequinho, 

e é um programa multiprofissional que oferece cursos de especialização e extensão para 

profissionais da área de saúde na área de geriatria e gerontologia. Dentre as atividades 

desenvolvidas e serviços oferecidos destaca-se: grupo de demências, grupo de cuidadores, 

grupo de sala de espera, dança, artesanato, atendimento ambulatorial e visita domiciliar.  

No caso desse estudo optou-se por abordar os idosos que frequentavam o grupo de 

Sala de Espera, que oferece atividades educativas e de recreação (dança, artesanato, 

fotografia, pintura, etc), por serem idosos em condições mentais e físicas de participar do 

estudo.  

Assim, os sujeitos do estudo foram 6 mulheres aposentadas que aceitaram participar 

da pesquisa, após esclarecimentos quanto aos objetivos da mesma, seus direitos quanto a se 

retirar da pesquisa a qualquer momento e a preservação do sigilo de seus dados e nomes, bem 

como a necessidade da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

que formaliza a permissão para realização da entrevista. 

Optou-se pela entrevista semi-estruturada como técnica de coleta de informações, com 

um roteiro para nortear o pesquisador durante sua realização, o que permitiu aos sujeitos 

falarem livremente sem interrupção e ao pesquisador a possibilidade de ter uma referência 

para guiar a entrevista segundo os objetivos propostos na pesquisa (APÊNDICE B). 

A entrevista é uma comunicação verbal que tem como objetivo dispor de informações 

pertinentes sobre um assunto de interesse, que pode ser classificada como semi-estruturada 

quando “combina perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de 

discorrer sobre o tema em questão sem se prender à indagação formulada” (MINAYO, 2007, 

p.64). 

As entrevistas foram realizadas em ambiente tranqüilo, com pouco barulho e de forma 

individual, de acordo com a disponibilidade dos sujeitos, visando facilitar a escuta e 

entendimento das perguntas feitas para os sujeitos e a gravação das mesmas para posterior 

transcrição. 
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Não houve nenhuma intercorrência durante a realização das entrevistas e os sujeitos, 

após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foram muito solícitos para 

com o entrevistador, sempre respondendo de forma clara às questões formuladas.   

Posteriormente, as entrevistas foram transcritas na integra e identificadas com nomes 

das seguintes cores Amarelo, Lilás, Laranja, Verde, Azul e Vermelho. 

Em seguida as informações foram submetidas à análise temática que, segundo Bardin 

(1979), é: 

 

Um conjunto de técnicas de analise de comunicação visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção destas mensagens ( BARDIN, 1979, pág. 42). 

 

Nessa etapa, as entrevistas sofreram diversas leituras, visando identificar os temas 

comuns emergentes os quais foram agrupados nas seguintes categorias: Aposentei e agora? e 

(Vi)vendo a aposentadoria.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: IDOSOS CONTAM SUAS HISTÒRIAS... 

 

Durante toda a vida de um trabalhador o processo de trabalhar contribui para uma 

ocupação de seu tempo, quase que total muitas vezes... Levantar cedo... ir para o trabalho... 

vivenciar as rotinas de um emprego...os encontros e desencontros... são passos da trajetória de 

vida do indivíduo  dita como "útil" que são repetidos durante um longo período da 

vida....constituindo-se assim uma parte importante do processo de viver das pessoas que nem 

sempre percebem que o tempo está passando e que com o tempo chegam outras etapas a 

serem vividas...com outros desafios, limites e possibilidades... 

Assim, juntamente com esse complexo período, chega outra etapa de nossas vidas 

que é o envelhecimento. Então como poder enfrentar e superar dois processos tão complexos 

quanto esses, a aposentadoria e o envelhecimento?  

Ferrigno (2002) designa a aposentadoria como um fenômeno social, que lança a 

pessoa em uma condição estigmatizante, na qual ela é percebida como alguém incapaz, uma 

vez que nada mais tem a contribuir com sua força de trabalho. Esta imagem é reafirmada 

pelos preconceitos de incapacitação que atingem o corpo envelhecido. 

Mas, como ressalta Caldas (2009, p.142): 

Para viver no mesmo padrão de antes é preciso elaborar um esquema razoável das 

próprias possibilidades. Um rendimento digno para proporcionar um nível de vida 

mínimo é requisito fundamental, mas é preciso ter consciência de que as 

possibilidades de vida após aposentadoria não se reduzem ao dinheiro.É preciso 

planejar bem a utilização do novo tempo disponível. A maior parte das pessoas não 

está preparada para dispor deste tempo.Se não souber como utilizá-lo para melhorar 

sua qualidade de vida, este tempo torna-se uma carga, em vez de uma oportunidade. 
 

Portanto cabe a cada indivíduo não deixar a aposentadoria e o envelhecimento serem 

um tabu e enfrentá-los com o intuito de superar essas etapas pensando sempre em planos para 

realizar durante a aposentadoria e, planos esses que podem ser variados, passando desde 

projetos de vida há muito esquecidos até a incursão em novos projetos como cursos, viagens 

entre outros... 
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Conhecendo os sujeitos... 

Compreender a aposentadoria na vida dos idosos desse estudo implica antes, em 

conhecer um pouco de cada um deles, possibilitando talvez um olhar familiar a cada um e 

suas formas de contar suas histórias, suas formas de expressar como é envelhecer e aposentar 

em um mundo cada vez mais focalizado na globalização, na estética com as contradições que 

demarcam uma sociedade que envelhece progressivamente mas que ainda carece (re)conhecer 

o processo de envelhecer, seus limites e possibilidades de (vi)ver uma vida digna enfrentando 

e desafiando estereótipos em busca de um envelhecimento ativo, conforme preconiza a PNI... 

 

Quadro 1: Caracterização dos sujeitos 
 AMARELO ROXO LARANJA VERDE AZUL VERMELHO 

IDADE 80 71 59 61 65 82 

COR Branco Negro Pardo Branco Branco Branco 

ESTADO CIVIL Casada Viúva Casada Divorciada Viúva Viúva 

RELIGIÃO Católico Católico Católico Espírita Evangélico Católico 

ESCOLARIDADE Médio 

Completo 

Superior 

Completo 

Médio 

Completo 

Superior 

Completo 

Superior 

Completo 

Superior 

Completo 

TRABALHAVA 

COMO 

Funcionária 

pública 

Professora Funcionária 

pública 

Secretária Professora Professora 

MORA COM Marido Filha e 

sobrinho 

Marido e 

filha 

Filho Filho Sozinha 

 

Após observação dos dados apresentados no quadro acima constata-se uma 

heterogeneidade dos sujeitos entrevistados, com faixa etária entre 61 a 82 anos;  Quanto a cor 

4 eram de cor branca, 1 de cor parda e uma de cor negra;  quanto ao estado civil 2 eram 

casadas, 3 eram viúvas e 1 era divorciada; 2 moravam com seus filhos, 2 com marido e filho, 

1 com o marido e 1 morava sozinha.quanto a religião 4 eram católicas, 1 era espírita e 1 

evangélica; quanto a escolaridade 4 com ensino superior completo e 2 com ensino médio 

completo; Antes de se aposentarem 3 sujeitos trabalhavam como professoras, 2 eram 

funcionárias públicas e 1 era secretária. 

Então, partindo da idéia central de realização de atividades pós-aposentadoria, os 

sujeitos foram questionados nos temas centrais: aposentadoria e planos para uma 
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aposentadoria satisfatória. Após analise das respostas obtidas, uma categoria emergiu com a 

intenção de agrupar esses dois temas "Aposentei e agora? " 

 

Aposentei : e agora? 

 

O fato de se aposentar pode gerar diferentes sentimentos para o trabalhador, e tais 

sentimentos são tão variados que seria quase impossível delimitá-los em apenas algumas 

palavras, pois ao se tratar de sentimentos, no caso da aposentadoria, pode-se perceber que 

depende muito de como essa aposentadoria aconteceu e o que foi gerado de bom ou ruim para 

o indivíduo. 

Pode-se afirmar que a reação de uma pessoa frente à aposentadoria está diretamente 

ligada à sua história de vida, suas relações com a sociedade, sobretudo com o papel 

profissional e seu modo de enfrentar perdas e de adaptar-se às novas situações 

Juntamente com os sentimentos dos indivíduos, vem também uma parte muito 

importante dessa nova fase de vidas que são os planos pensados enquanto ainda trabalhavam 

para que se pudesse ter uma aposentadoria satisfatória. 

 E quanto a isso Barros (2001) diz que criar uma razão para o significado de estar 

vivendo parece uma questão sempre presente na velhice. A concretização do projeto dá uma 

resposta possível a essa questão.  

Partindo da questão dos sentimentos vividos e dos planos a serem realizados, os 

sujeitos da pesquisa apresentaram falas distintas, porém de grande importância para que 

pudesse ser observado como a aposentadoria pode ocorrer de formas diferentes e ser por isso 

mesmo vivenciada de diferentes formas (RODRIGUES et al, 2005). 

Nesse sentido destaca-se a fala da senhora Amarelo a respeito do que foi a 

aposentadoria para ela: 

 

Aposentadoria depende muito, se for espontânea eu acho que é maravilhosa, 

mas a minha não foi. Até eu... aconteceu uma coisa diferente comigo que eu tinha 

um cargo de confiança e eu não sabia que me aposentando eu perderia o cargo, e 

eu poderia continuar, mas eu não sabia ai eu fui aposentada direto 

 

 

Ainda na fala da senhora Amarelo, agora na questão dos planos a serem realizados 

durante a aposentadoria ela diz: 
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Eu queria ocupar a minha vida com alguma coisa saudável, uma coisa sólida, 

mas tudo séria, eu só gosto de coisas bem difíceis, eu não gosto de nada assim... e 

também queria fazer diversos cursos bem difíceis. 

 

Observa-se então que o aposentado, neste caso, mesmo tendo uma aposentadoria 

ocorrendo de forma não planejada e em algumas vezes até abrupta, pode sim ter planos para 

realizar em seu tempo livre, ou seja, a ocupação do tempo livre com outras atividades sendo 

importante para uma aposentadoria satisfatória. 

Outro sentimento a se destacar foi o de ganho com a aposentadoria. Ganhar no 

sentido amplo da palavra, que para muitos aposentados vem de diferentes formas e para a 

senhora Lilás ganhar veio em um sentido de poder realizar atividades que antes não podia: 

 

Aposentadoria a gente imagina ser a fase de descanso que para mim não foi, 

porque depois que eu me aposentei eu comecei a fazer aquilo que eu não podia 

enquanto eu estava na ativa, porque comecei a sambar mais, eu canto, comecei a 

fazer minhas serestas, me apresentar e corri para um curso de teatro que era o 

meu sonho.Então aposentadoria para mim não foi descanso. 

 

Em sua fala, Dona Lilás evidencia que mesmo a aposentadoria sendo uma fase de 

descanso, ela não se limitou a ficar sem realizar nenhuma atividade e procurou fazer 

atividades que lhe dessem prazer e que antes não podiam ser realizadas devido a falta de 

tempo. 

Quanto ao questionamento de seus planos fica ainda mais claro seu sentimento de 

liberdade ao se pensar na fase pós aposentadoria em que ela comenta: 

 

Aposentadoria para mim era justamente isso, poder fazer tudo aquilo que eu 

queria e na ativa eu não podia fazer, né? Porque agora eu saio a hora que eu 

quero, chego a hora que eu quero, eu não tenho compromisso com horário, né? 

Então, para mim a aposentadoria me favoreceu. Eu posso ir a médico pra fazer 

meus exames regularmente, que você na ativa até esquece um pouquinho, né? E 

agora não eu me cuido realmente. 

 

A criação de planos para serem realizados durante a aposentadoria criou e gerou um 

sentimento de tamanha alegria que ficou evidenciada a sensação de liberdade em poder não 

ter compromissos fixos que não lhe dessem prazer. Poder fazer o que gosta, na hora que 

quiser ajudou a construir uma aposentadoria e também um envelhecimento favorável para ela 

tanto que o fato de se cuidar mais foi destacado. 

 A respeito de planos e da criação de projetos a serem realizados Bosi (2004) diz que 

nossas faculdades, para continuarem vivas, dependem de nossa atenção à vida, do nosso 

interesse pelas coisas, enfim dependem de um projeto. 
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Outro fator comum observado nas entrevistas foi o equilíbrio entre sentimentos bons 

e ruins quanto à aposentadoria. 

Se sentir satisfeito ou insatisfeito, planejamento prévio e um não planejamento são 

coisas que podem influenciar na vida de um indivíduo aposentado tanto positivamente quanto 

negativamente. 

Esse sentimento de equilíbrio aparece na fala da senhora Laranja que comenta: 

Para mim aposentadoria foi bom, mas eu vejo muitas pessoas ai aposentadas e 

para elas, foi um sacrifício, um sacrifício muito grande. Ela tem uma vida ativa 

e daqui a pouco ela vai vendo que tudo vai se transformando na vida dela...uma 

aposentadoria que vem... e ela não se preparou, ou não esta preparada para 

aquilo, aí se ela não se engajar como eu e outras pessoas mais, com grupos... se ela 

tiver uma outra atividade, ai ela vai vem, mas se não... fica parada no tempo, como 

muitos ai que eu vejo que dá até pena, por questão de saúde e questão até de 

financeiro. 

 

 

Pode-se perceber que tais transformações afetam a vida do aposentado e que para se 

amenizar os efeitos sentidos é necessário ter planos e atividades para serem realizadas, porém 

esses planos nem sempre podem ser planejados antecipadamente devido a aposentadoria que 

não aconteceu nem por tempo de serviço e nem por idade, proporcionando talvez um tempo 

maior para um planejamento prévio de seu tempo livre enquanto aposentado for. 

A concretização de um projeto na terceira idade tem um peso muito grande, pois 

mostra que o idoso, apesar das diversidades, pode superar algumas limitações (tais como: 

idade, condição física, etc.) e indo em busca de seus desejos, superando alguns estereótipos 

ainda tão arraigados em nossa sociedade (MOREIRA, 2000). 

Quanto a isso, na questão dos planos, a senhora Laranja diz: 

 

A minha aposentadoria ela foi uma aposentadoria bem antes do tempo, é 

diferente das pessoas que estão pensando em se aposentar por tempo de serviço 

e aquelas coisas todas. Eu já me aposentei muitos antes, a idade bem antes, 

é...não estava pensando em me aposentar...foi devido uma doença, quer dizer, então 

tudo isso envolve você no meio do caminho ser cortado e se aposentar. Eu graças a 

Deus levei e estou levando essa aposentadoria bem, mas outras pessoas se 

tivessem na mesma situação de se aposentar, ser cortada no meio do caminho, as 

atividades, a sua carreira... e você ser obrigada a desviar da sua função, ou você se 

aposenta ou se desvia de função e eu optei por me aposentar, me aposentar porque 

eu não ia perder nada, as vantagens eu não ia perder. Então chegou a hora de pular 

fora, pensando na parte financeira, vendo todos os outros lados se me aposento ou 

diminuo o meu salário, eu preferia que o meu estivesse atualizado e continuasse ali, 

mas por doença e muito difícil e muito sacrificante você se aposentar sem estar 

esperando. 

 

Olievenstein (2001) refere que quando vem o golpe da aposentadoria compulsória, 

instalam-se dissimuladamente, os sentimentos de inutilidade, de inferioridade. O que era para 



30 

 

ser um meio de concretizar projetos, por outro lado, quando vem acompanhado por uma 

severa redução de renda, pode levar a uma depressão ou à negação de si mesmo. 

Tal redução de renda, neste caso, não foi evidenciada, por se tratar de uma 

aposentadoria relacionada com uma negociação de ambas as partes, tanto o aposentado quanto 

a empresa, porém para que tal sentimento de inutilidade e de inferioridade não seja um marco 

negativo para o indivíduo a necessidade da inserção em projetos de vida saudáveis se torna 

peça fundamental na intenção de proporcionar uma qualidade de vida satisfatória. 

Em contrapartida as questões de se pensar em planos a serem realizados e como 

realizar esses planos, levanta-se um ponto importante e delicado da discussão que é a questão 

financeira da aposentadoria. 

Muitos aposentados questionam o fato de que ao se aposentar, muito do seu dinheiro 

é perdido e justamente na fase que o tempo aparece como aliado, a questão financeira surge 

como vilã. 

Quanto a isso Magalhães et al (2004) dizem que a aposentadoria também pode se 

transformar em grande fonte de tensão quando associada à diminuição do poder aquisitivo, de 

forma que o empobrecimento é agravado, dificultando até mesmo o suprimento de 

necessidades básicas do cotidiano. 

Observando a fala da senhora Verde pode-se evidenciar tal situação de frustração 

quanto à baixa remuneração no período de aposentadoria: 

 

Aposentadoria é um prêmio, pena que o governo não reconhece os aposentados 

e não dá o devido valor ao tempo que eles dedicaram as empresas no qual eles 

trabalharam, é uma pena... deveria ser mais recompensado financeiramente, 

porque quando a gente se aposenta, a gente perde muito do nosso valor em 

dinheiro e é exatamente o espaço de tempo que a gente precisa de ter dinheiro, 

porque você tem tempo livre pra fazer várias coisas e aposentadoria para mim é isso 

é a recompensa. 

 

 

A senhora verde ainda comenta outra importante situação a respeito da 

aposentadoria: 

 
É também o tempo que a gente tem para nós mesmos, o tempo que você deixou 

de fazer uma coisa, deixou de se dedicar a uma obra social, deixou de se dedicar 

a um trabalho voluntário, porque você não tinha tempo porque precisava 

ganhar dinheiro e aposentadoria para mim é um projeto de vida também, 

porque agora que eu me aposentei eu penso em me dedicar as obras sociais, ajudar 

as pessoas que mais precisam, agora sim porque eu tenho tempo livre. 
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Nesta fala muito interessante é o fato de que, como em falas anteriores, o tempo 

ocupado com o trabalho é determinante para a não realização de atividades prazerosas para o 

indivíduo, neste caso obras sociais e trabalho voluntário. 

 Souza e Lautert (2008) consideram o trabalho voluntário como uma forma de ajuda 

mútua, onde os idosos que o realizam assessoram a outras pessoas ao mesmo tempo em que 

se sentem úteis e inseridos na sociedade, sendo que esta troca também reflete na saúde e na 

qualidade de vida dos voluntários. 

A importância do trabalho voluntário se dá de diversas maneiras, como citado pelos 

autores é uma via de mão dupla em que ambas as partes, saem ganhando, tanto que ajuda 

quanto quem é ajudado, portanto a estimulação por campanhas e conscientização para 

voluntariados é de fundamental relevância nos dias atuais. Mais pessoas ajudando pessoas e 

sendo também ajudadas pode vir a gerar um ciclo vicioso positivo no processo contínuo da 

vida. 

Ainda falando sobre a narrativa da senhora Verde observa-se seu desejo em ajudar ao 

próximo e também a outro importante recurso a ser utilizado na aposentadoria, que são os 

trabalhos manuais: 

 

Para mim o plano que eu tinha é ter um tempo livre, me dedicar a projetos sociais, 

ajudar a crianças de orfanato, ajudar os idosos nas casas assistenciais, também um 

tempo livre para mim para eu poder me dedicar a trabalhos manuais que gosto tanto. 

Fazer um bordado, um tricô, e de repente ate fazer algo que me de uma renda  a mais 

na minha aposentadoria. É esse meu projeto de vida e que eu pretendo realizá-lo. 

 

 

A realização de trabalhos manuais sendo ele apresentado de diferentes formas, como: 

tricô, pintura, artesanato entre outros é muito importante para o aposentado, pois além de 

oferecer uma forma de ocupar seu tempo livre e conhecer novas pessoas mediante entrada de 

cursos do gênero, pode também se apresentar como uma nova forma de renda. 

Outro fato marcante quando se fala em aposentadoria vem da questão de como o 

indivíduo vivenciou seus dias enquanto trabalhador. 

Como foi observado anteriormente o trabalho acaba por ocupar totalmente o tempo 

livre do trabalhador que passa seus dias se dedicando, muitas vezes, exclusivamente ao 

serviço a se prestar. Tal fato fica evidenciado na fala da senhora Azul quando ela diz: 

 

Aposentadoria para mim é a gente ter tempo de fazer o que a gente gosta, porque a 

gente trabalha a vida toda, a gente não tem tempo de se dedicar a família, às vezes 

não pode passear, pelo menos no meu caso, de sair até pra se cuidar. Porque eu 

sempre fui assim, com uma dedicação exclusiva pro meu trabalho, porque eu 

trabalhava com criança, então eu nunca faltava, eu ficava o mínimo doente possível, 
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eu ia pro trabalho do jeitinho que eu tivesse eu ia pro trabalho, porque eu tinha muita 

responsabilidade com as crianças. Então aposentadoria para mim é um momento de 

descanso. 

 

Portanto, nessa fala, pode-se observar uma proporcionalidade entre o fato de sua 

dedicação ao trabalho e querer que seu serviço fosse sempre bem realizado com o agora 

merecido descanso em sua aposentadoria. 

Porém, esse descanso muitas vezes não fica só respaldado com um "não fazer nada de 

produtivo" com meu tempo útil. A inserção e a necessidade em realizar planos previamente 

pensados pela senhora Azul se dá através da sua fala: 

 

Os meus planos... eu sempre desejei viajar, viajar... e me dedicar mais a minha casa 

e é isso que eu tenho conseguido, graças a Deus, eu tenho conseguido. E assim mais 

dedicação com trabalhos da igreja, em poder visitar as pessoas enfermas. Então 

esses eram os meus planos enquanto eu trabalhava e as vezes até ter a oportunidade 

de ficar para ver um filme da sessão da tarde que eu nunca podia porque eu tinha que 

ir trabalhara. Então tudo isso agora, como aposentada eu consigo. 

 

 

Neste caso surge a questão pela necessidade em ajudar em trabalhos relacionados com 

a religião. E sobre isso Silva e Gunther (2000) referem que as mulheres e os mais idosos 

participam mais de atividades religiosas, sendo estas as principais atividades sociais 

desenvolvidas pelas idosas viúvas. 

Tal trabalho de cunho religioso é também de grande relevância para a ocupação de seu 

tempo livre, inserção em novos grupos de convívio, sensação de alívio espiritual entre outros 

sentimentos que irão dar ao aposentado a esperança de que a aposentadoria é e será uma fase 

com muitos benefícios. 

Em contrapartida, a aposentadoria não planejada, como por exemplo a aposentadoria 

compulsória, existe a aposentadoria planejada que ocorre com um maior tempo para um 

planejamento prévio e com isso o aumento das possibilidades de se pensar em planos a serem 

realizados e um aumento na expectativa para esta nova fase. 

Seguindo uma linha de raciocínio lógico os indivíduos que possuíram mais tempo para 

pensar em sua aposentadoria a veriam de uma forma mais positiva, o que fica evidenciado na 

fala da senhora Vermelho: 

 

Foi muito boa, to muito satisfeita com a minha aposentadoria, até porque me 

aposentei por tempo de serviço e tive mais tempo para poder pensar nela.  
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Porém, ao se tratar de aposentadoria e envelhecimento, estamos lidando com diversas 

situações diferentes, com indivíduos diferentes, com vidas diferentes e exposições a situação 

de aposentadoria de formas diferentes. 

Ao me deparar com a fala da mesma senhora a respeito dos seus planos para a 

aposentadoria, emergiu uma situação nova, antes não presenciada nas falas das entrevistadas, 

que foi a percepção de um sentimento de acomodação de sua parte em não explorar essa sua 

fase de descanso: 

 

Depois que eu me aposentei eu procurei ajudar minhas filhas, no que eu pude. Tratar 

da minha saúde, cuidar da minha casa, ai eu não fiz mais nada não, porque eu já 

estava com 76 anos. Eu nunca pensei em fazer nenhum curso extra, porque o que eu 

sabia já bastava para mim resolver os meus problemas e não fiz mais curso nenhum 

não. 

 

Observando-se que mesmo aproveitando sua aposentadoria, a não necessidade pela 

procura do novo causou a seguinte indagação: Porque será que essa senhora não quis a 

inserção em novos grupos? Talvez por falta de estimulação externa de familiares? Falta de 

necessidades em buscar o novo? 

Quanto a isso Alvarenga et al (2009) dizem que o planejamento da vida pós-

aposentadoria, em que se considera a necessidade de reorganização do tempo para abarcar 

novas experiências na vida familiar, no lazer e até mesmo em um novo emprego, proporciona 

um enfrentamento mais objetivo das condições frustrantes às quais muitos idosos ficam 

expostos. 

É claro que a decisão do que fazer com sua vida na fase pós aposentadoria é individual 

e intransferível, porém mesmo parecendo satisfatória, os anos vividos nesta fase podem 

parecer mais longos e frustrantes quando não existir uma nova perspectiva de vida.  

Então sendo de fundamental importância o incentivo dos mais diferentes órgãos 

responsáveis e principalmente as empresas em que esses indivíduos trabalham na construção 

de planos para a aposentadoria. Tais planos podem ser realizados de diferentes formas, porém 

importante destacar o fato de serem construídos juntamente com os trabalhadores. 

Os benefícios destes planos para a aposentadoria caminham visando um 

envelhecimento saudável com uma aposentadoria satisfatória e um envelhecimento ativo 

como pode ter sido observado durante as falas das entrevistadas. O fato de se pensar em algo 

para fazer durante a fase pós aposentadoria, mesmo que esta aposentadoria tenha ocorrido de 

forma traumática, possibilita um leque de opções para o aposentado e lhe aponta perspectivas 

sólidas a serem construídas em sua fase de descanso pós trabalho. 
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(Vi)vendo a aposentadoria     

 

Ao se tratar de temas como aposentadoria e envelhecimento estamos lidando com duas 

realidades distintas que se cruzam em um determinado momento na vida de um indivíduo. 

Geralmente ao trabalhar durante toda a vida, o trabalhador está exposto a rotinas e tais rotinas 

comumente observadas como levantar cedo, se dirigir ao trabalho, trabalhar durante todo o dia 

e voltar para as suas casas. 

Muitos trabalhadores são expostos a essas rotinas durante praticamente toda a vida, 

tendo em vista um tempo médio de serviço prestado de 30 a 40 anos e, de repente, se vê 

diante de um grande abismo para a quebra destas rotinas que é a aposentadoria. 

Segundo Rodrigues et al (2005, p. 55), em nossa sociedade o trabalho não se constitui 

apenas como uma fonte de renda para o homem. É por meio desta atividade essencialmente 

humana que o sujeito organiza seus horários e sua rotina, estabelece planos, metas e 

aspirações, constrói seus laços afetivos, exerce sua criatividade, garante sua independência e 

expressa sua produtividade. 

No tema anterior pode-se observar que a aposentadoria e seus planos a serem pensados 

no período de trabalho para serem realizados no período pós aposentadoria, são de 

fundamental importância para o indivíduo se ocupar e maximizar o seu tempo ocioso, de 

forma que o engajamento em atividades possam lhe trazer benefícios. 

Neste tema denominado de (Vi)vendo a aposentadoria o trocadilho com a palavra 

vivendo vem do duplo sentido da junção do verbo ver no infinitivo com o viver no gerúndio, 

assim dando a idéia central do tema a ser discutido que vem do fato do aposentado além de 

ver a aposentadoria, de um modo prévio, também vive a aposentadoria de um modo contínuo. 

Um interessante ponto a ser comentado é a presença das fases da aposentadoria e  

Galindo (2004, p. 15) explica que: 

 

A aposentadoria, em sentido amplo, constitui-se como um processo de transição, que 

tem início assim que o sujeito começa a tomar consciência de sua aproximação. Esse 

período que antecede a aposentadoria pode caracterizar-se por dois momentos de 

preparação, denominados fase remota e fase aproximada. Na primeira, a 

aposentadoria é vista de forma positiva, porém pouco concreta, sendo concebida 

como um acontecimento longínquo. Já na fase aproximada, a questão do tempo e a 

iminência do desligamento do trabalho são visualizadas de forma mais delineada. 
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O aposentado deve começar a construir a sua aposentadoria já na fase remota em que a 

sua pouca visibilidade sobre o que fazer e como fazer devem ser encaminhadas para a fase 

aproximada, e a partir daí os medos e temores sobre como será essa nova fase de suas vidas, 

serão amenizados. 

Viver a aposentadoria, deve ser muito mais do que apenas planejar fazer atividades,  

muito mais do que querer ocupar o tempo ocioso, muito mais até do que ter tempo para cuidar 

de si mesmo. O processo da aposentadoria conta com todos esses planos sim, porém conta 

com uma constante que é vivenciar a aposentadoria, fazer parte dela, entendendo e 

compreendendo-a e com isso evoluindo juntamente com ela. 

Falar em aposentadoria como um ser pode parecer estranho, porém se o trabalho acaba 

sendo uma entidade tão presente na vida de um trabalhador, porque não a aposentadoria fazer 

parte do ser de um indivíduo aposentado? 

Partindo deste questionamento o tema discutido engloba dois pontos importantes na 

visão do aposentado que foram levantados durante as entrevistas: a realização ou não dos 

planos pensados enquanto trabalhador para uma aposentadoria satisfatória e a satisfação ou 

não do aposentado com a sua aposentadoria. Pontos estes que foram agrupados com o intuito 

de entender o processo de aposentadoria e ajudar a construí-lo da melhor forma possível. 

Assim como quando os sujeitos foram perguntados sobre os temas anteriores, no tema 

atual, surgiram diferentes sentimentos e respostas evidenciados por várias causas.  

Por exemplo, quando perguntado às entrevistadas se as mesmas conseguiram realizar 

seus planos para a aposentadoria observa-se as seguintes respostas: 

 

É... to fazendo ainda. (senhora Amarelo) 

 

Quase todos...quase todos...Então eu estou vivendo, porque o que eu tinha medo 

para aposentadoria era de pegar a bengala e sair por ai, Deus que me livre, né? Eu 

queria envelhecer saudável. Era isso que eu queria para mim, para minha velhice. E 

busco mais ainda, sabe, viver saudável. ( senhora Lilás) 

 

Com estas falas podemos perceber que a temática de ambas as respostas girou em 

torno de um sentimento de continuidade, de uma vontade de fazer a aposentadoria ser 

construída e vivida constantemente, porque assim ela pode vir a trazer os benefícios que 

foram pensados que ela traria. 
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Na contramão de se observar esta continuidade, existe também a sensação de que a 

idéia de se aposentar foi apresentada precocemente ao trabalhador e a respeito disso a senhora 

Laranja diz: 

 

Eu não pensava em aposentadoria, então eu não pensava em fazer planos, em 

viajar...devido a aposentadoria eu fui fazer muitas coisas que eu não pensava e que 

foram muito boas para mim a doença realmente eu acho que ela veio talvez até em 

um momento bom. Eu perdi muita coisa, mas somando tudo eu ganhei muito 

também e bem antes do tempo, mas eu ganhei muita coisa e continuo ganhando. 

Mesmo a aposentadoria sendo apresentada de uma forma precoce e não havendo 

tempo para ser pensada, podemos constatar que ela está sendo vivida e de uma forma 

benéfica. Neste caso, a descoberta da necessidade de se aposentar pode chocar um 

trabalhador, porém a importância de realizar tarefas é fundamental, até mesmo para quebrar o 

paradigma de que o aposentado é um ser inútil dentro da sociedade. 

Se sentir útil perante a sociedade que julga o indivíduo pelo que o mesmo produz e 

não pelo que ele é se torna peça fundamental na vivência da aposentadoria. Saber que você é 

capaz sim de se sentir produtivo não depende de mais nada a não ser de si mesmo. 

Uma das formas mais comumente aderidas, atualmente, pelos aposentados para se 

sentirem úteis e também devido a baixa remuneração na aposentadoria é a reinserção no 

mercado de trabalho. Mas, nem sempre a reinserção no mercado de trabalho é possível para o 

aposentado, pois ao atingir determinada idade ele acaba se tornando "velho" demais para 

trabalhar e a procura por um novo emprego se torna muito difícil. 

 Quanto a isso Guimarães (2002, p. 17) fala que: 

No caso do Brasil, por bases culturais, o idoso é visto como incapaz, improdutivo e 

dependente. Todavia, através de trabalhos direcionados a Terceira Idade esta 

realidade vem se demonstrando falsa e comprovando que o idoso muito tem a 

contribuir em nossa sociedade. Esse preconceito é considerado um tipo de juízo 

provisório “porque não possuem nenhuma teoria que os sustentem, ou seja, são 

pensamentos empíricos baseados na experiência cotidiana e social das pessoas.”. 

 

Sobre o assunto da reinserção no mercado de trabalho a senhora Verde comenta: 

 

Ainda não, porque eu ainda preciso continuar tendo minha renda. Porque por eu ter 

me aposentado por tempo de serviço, e não por idade, eu ainda sou uma pessoa 

jovem para o mercado pois tenho somente 61 anos e ainda preciso produzir. É 
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preciso um tempo maior trabalhando para eu realmente me dedicar aos projetos o 

qual eu sonhei e sonho um dia em realizar. 

 

Apesar de estar aposentada a mesma ainda não conseguiu realizar seus planos, devido 

a sua necessidade por continuar trabalhando, necessidade esta, que pode ser por diversos 

fatores, mas que foi observado que a atrapalha a aproveitar sua aposentadoria. 

Porém aonde um sentimento de frustração é percebido, também existe um sentimento 

de esperança para que o tempo de poder realizar seus planos chegue logo e com isso ela possa 

aproveitar sua aposentadoria da maneira como ela havia pensado. 

Vendo tais sentimentos, um dos mais felizes a ser percebido quando se ouve um 

aposentado falando é o de realização. Realização esta por estar vendo seus planos sendo 

realizados e a aposentadoria sendo vivida de uma forma produtiva e trazendo benefícios e 

com isso as senhoras Azul e Vermelho dizem: 

A com certeza todos eles. De viajar, de cuidar melhor da minha casa, de trabalhar 

nos trabalhos da igreja e ficar em casa as vezes sem fazer nada. ( senhora Azul) 

Consegui, consegui realizar sim, eu estou muito bem de vida e foi o que eu pensei 

para a minha aposentadoria. Agora eu estou descansando, farreando, indo nas festas 

que meus amigos me convidam e de vez em quando viajo e to levando uma vida 

muito boa. (senhora Vermelho) 

 

 A fala de um aposentado se sentindo realizado ao falar sobre sua aposentadoria não 

vem somente carregada com palavras boas e pensamentos de alegria, tal sensação traz consigo 

todo um planejamento, toda uma vivência de experiências que contribuíram para que essa 

realização acontece. 

Portanto chegando ao último questionamento feito as entrevistadas um fato pode se 

destacar. Em relação à satisfação de suas aposentadorias houve uma prevalência de respostas 

positivas contra as respostas negativas, porém em algumas respostas mesmo com a presença 

da satisfação, a mesma vinha carregada com um pesar. Baixa remuneração, insatisfação, 

esperança de ainda poder ser melhor, são alguns dos sentimentos que constatam o fato da 

aposentadoria mesmo sendo boa para algumas não é completamente perfeita, pois por se tratar 

de uma fase, a sua continuidade  e nuances variam de acordo com o que o aposentado está 

vivendo no momento. 

A respeito da satisfação sentida na aposentadoria destaca-se a fala das entrevistadas: 

Estou satisfeita, estou, porque eu tenho saúde, eu corro atrás e posso realizar aquilo 

que eu quero.(senhora Lilás) 
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Me sinto muito...(risos) me sinto muito satisfeita...quer dizer coisas que eu não fazia 

quando eu trabalhava. Era só aquilo e casa e aqui eu fui encontrando varias coisas e 

aqui eu faço quase de tudo (senhora Laranja) 

Sinto, muito satisfeita. Eu to muito feliz, muito satisfeita com a minha aposentadoria 

(senhora Vermelho)  

 

   Nas falas a satisfação está relacionada com acontecimento bons que marcaram as 

suas aposentadorias além da realização de atividades prazerosas. 

Porém, em outras falas a satisfação pode ser percebida juntamente com outros 

sentimentos: 

Muito, muito. Assim nisso que eu falei a você das coisas que eu consegui né, mas 

agora a parte financeira o aposentado e muito mal remunerado que é a época da vida 

da gente que a gente precisa mais do dinheiro. Então pra você fazer tudo isso você 

tem que ter um planejamento bem... como eu vou dizer a palavra... um planejamento 

bem planejado, senão você não faz nada disso não. (senhora Azul)  

Eu depois que vim para cá melhorou um pouquinho, mas eu ainda tenho muito para 

dar, entendeu? Eu fico assim, meu Deus para que eu ainda estou estudando, o que eu 

vou fazer com isso? (senhora Amarelo) 

 

Quando a senhora Azul comenta sobre sua satisfação, logo em seguida surge a questão 

da baixa remuneração. Tal insatisfação poderia vir a influenciar negativamente a sua 

aposentadoria, porém a mesma fala possui um elemento muito importante que é o 

planejamento. Se planejar, neste caso, conseguiu superar a adversidade e mesmo com esse 

obstáculo da baixa remuneração a satisfação pode prevalecer em sua aposentadoria. 

Já na fala da senhora Amarelo, o "vir para cá" se refere a inserção de grupos para a 

terceira idade. Quanto a isso, se nota a importância do idoso aposentado dedicar seu tempo 

livre a diferentes atividades que além de dar um suporte biopsicossocial ao aposentado lhe 

darão o sentimento de utilidade tão almejado nessa fase e como citado lhe proporcionou uma 

melhora em sua vida. 

O sentimento de insatisfação somente foi percebido na fala da senhora Verde que 

disse: 

Não, não me sinto, tanto não me sinto que o dinheiro que eu ganhei, porque eu perdi 

quase 40% pelo tempo de serviço e não por idade, que eu continuei trabalhando e 

ainda continuo trabalhando pra poder fazer a renda. Porque eu tenho coisas a 

sustentar.Então a minha aposentadoria que eu ganhei pelos 30 anos de serviços 

prestados ainda não são suficientes para cobrir as despesas que eu tenho hoje. Então 

ainda não é possível realizar o meu projeto de vida, ainda não é possível. 
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Para ela a aposentadoria não lhe proporcionou uma melhora em sua vida 

principalmente pela questão financeira. Enfrentar essa nova fase tendo uma baixa 

remuneração em muitos casos observados foram determinantes para a não satisfação plena 

com a aposentadoria, porém a presença de apenas uma palavra em sua fala vem carregada de 

esperança e vontade que tempos melhoram possam vir. Quando ela diz a palavra "ainda" o 

sentimento de querer ver a realização de seus projetos de vida acontecendo se torna maior do 

que qualquer problema por ela enfrentado no momento. E é isso que muitos aposentados 

infelizmente enfrentam 

 Situações tidas como adversas são enfrentadas de diferentes formas, mas devem 

sempre ter o intuito de serem vencidas. Durante o caminho da aposentadoria muitas "pedras" 

podem atrapalhar o aposentado a chegar ao estado de satisfação, mas ao ouvir o depoimento, a 

história de vida contada pelas entrevistadas, os sentimentos postos em palavras sobre suas 

vivências a respeito da aposentadoria, pude perceber o quanto um planejamento pode fazer a 

diferença nessa fase. 

Muitas são as formas em que o idoso pode manter-se ativo após a aposentadoria, 

considerando que, atualmente, há grande preocupação em formular políticas públicas e sociais 

que promovam o envelhecimento saudável da população. (RODRIGUES, 2005) 

Se planejar,  montar planos a serem vividos, ter desejos a serem realizados, estimativas 

a serem cumpridas, se torna o marco mais importante para um aposentado ter o desejo de 

continuar a se sentir útil. A inserção em grupos de convivência, trabalhos voluntários, 

necessidade financeira ou pessoal pela reentrada no mercado de trabalho, são apenas algumas 

estratégias para serem utilizadas pelo aposentado, porém como cada aposentadoria é única o 

desejo por se sentir bem também é, cabendo a cada indivíduo escolher a que possa melhor 

atender as suas necessidades.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante a realização do estudo que tratava de um tema tão amplo e importante para a 

sociedade que é falar sobre envelhecimento e aposentadoria, a fala dos idosos, ou melhor, 

suas histórias de vida são de grande importância para o entendimento desta fase enfrentada 

por um número cada vez mais crescente da população brasileira que é a entrada na chamada 

terceira idade. 

Quando falamos de idosos, atualmente, falamos de uma classe em ascensão na 

população brasileira que tem estatuto próprio, que tem legislação específica, ou seja, que é de 

extrema importância na construção de uma sociedade. 

Dados do IBGE trazem esta ascensão e nos afirmam que a população além de estar 

envelhecendo cada vez mais, esta vivendo cada vez melhor. Portanto daí a preocupação cada 

vez maior com a população idosa do nosso país, deve ser uma constante em nossas vidas. 

Além do fato deste crescente envelhecimento populacional, também existe o fato do 

número de aposentados aumentar na mesma proporção e a partir deste fato a construção de 

uma aposentadoria juntamente com um envelhecimento saudável ser fundamental para o 

idoso ter uma velhice proveitosa. 

Dentro do contexto do tema, foi de grande importância entender as etapas da vida de  

um trabalhador ( entrada no mercado de trabalho, sua vida enquanto trabalhador e a 

proximidade com a aposentadoria) para assim compreender sua visão quando estava perto de 

se aposentar. E quanto a isso, notou-se que a trajetória de vida de um trabalhador acontece de 

diferentes formas, com diferentes nuances e finais como por exemplo ser aposentado antes da 

hora por invalidez ou acordo com a empresa; se aposentar e ter que continuar a trabalhar pois 
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a renda não é suficiente ou simplesmente ter que se acostumar com a aposentadoria sem nem 

mesmo ter pensado nela enquanto trabalhava. 

Os sentimentos de um trabalhador que está perto de se aposentar são diversos, mas se 

destaca o medo de enfrentar uma nova etapa de sua vida, a vontade de aproveitar a 

aposentadoria para descansar e realizar tarefas que antes não tinha tempo, a insatisfação com a 

baixa remuneração que os aposentados são expostos, a esperança de que uma situação ruim 

vivida no inicio de suas aposentadorias seja contornada e transformada durante suas velhices e 

principalmente a vontade de enfrentar o novo sempre com perspectivas e planos positivos 

para suas aposentadorias. 

Quando se trata da temática "projeto de vida frente à aposentadoria" um novo mundo foi 

descoberto ao ouvir as histórias de vida tão gentilmente contadas pelos aposentados. Ao se 

tratar de planos pessoais, como o próprio nome já diz, cada individuo possuirá o seu, porém 

qual foi minha surpresa em perceber que, muitas das vezes, tais planos acabam se repetindo 

em um determinado momento das falas.  

O desejo pelo trabalho voluntário, pela inserção em grupos religiosos, por trabalhos 

manuais, por reafirmação dentro da sociedade foi unânime dentro de suas especificidades e tal 

fato só reafirma a necessidade da construção de um plano prévio de aposentadoria, aonde os 

desejos e necessidades devem ser postos em primeiro lugar visando sempre a qualidade 

satisfatória da aposentadoria. 

Mesmo não podendo contar com um número muito grande de entrevistados e apenas 

contando com mulheres, o presente de estudo foi de grande relevância para mim e acredito 

que para toda uma sociedade que não vê, ou finge não ver a importância que os aposentados 

tem dentro de uma sociedade. 

Como pesquisador pude comprovar que a criação de um plano de aposentadoria para o 

idoso é de fundamental importância em sua vida. Pensar no que fazer depois de se aposentar, 

antes de se aposentar ajuda na construção de um ser idoso muito mais saudável e capaz de 

vivenciar as dificuldades em que serão expostos. 

Trabalhos voluntários, trabalhos manuais, reinserção no mercado de trabalho, ocupação 

do tempo ocioso com leitura, passeios, inserção em grupos de convívio são apenas alguns 

exemplos do que pode ser feito durante a aposentadoria, porém cabe a cada um querer e ter a 

vontade de se sentir sempre útil, pois nunca é tarde demais para ser eternamente jovem. 
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APÊNDICE A  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 

CORDENAÇÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E LICENCIATURA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

Título do Projeto: APOSENTADORIA E ENVELHECIMENTO: histórias contadas por idosos 

Acadêmico: Pedro Márcio Freitas de Góes  

Pesquisador Responsável: Profª Fátima Helena do Espírito Santo  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

 Telefone para contato: (21) 98077109 

 

Nome do voluntário:______________________________________________ Idade:____________; 

RG:______________________.O Sr. está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa 

“APOSENTADORIA E ENVELHECIMENTO: HISTÓRIAS CONTADAS POR IDOSOS”, de 

responsabilidade do pesquisador Profª Dr. Fátima Helena do Espírito Santo. Os objetivos da pesquisa são: 1) 

Descrever a trajetória vivida pelos trabalhadores em sua vida profissional; 2) Identificar pontos como: 

frustrações, realizações, desejos e conquistas; 3) Descrever a visão dos aposentados frente à aposentadoria Caso 

necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de qualquer dúvida acerca dos 

procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados à pesquisa. Os resultados da pesquisa serão tornados 

públicos em trabalhos e/ ou revistas científicas. A retirada do consentimento e permissão de realização do estudo 

pode ser feita a qualquer momento, sem que isso traga prejuízos. Será mantido o caráter confidencial de todos os 

dados de identificação e informações relacionadas à privacidade do paciente. Este documento será elaborado em 

duas vias, sendo uma retida pelo representante legal do sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador. 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, declaro 

ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima 

descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

_____________________________________   ________________________________ 

            (Voluntário)                                                                  Pedro Marcio Freitas de Goes 

                                                                                      (Responsável por obter o consentimento) 
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APÊNDICE B 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Dados de identificação 

Entrevista nº: ____ 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

Idade: ________             Cor: (   ) Branco  (   ) Pardo  (   ) Negro 

Estado civil: _____________________ 

Religião: (   ) Católico  (   ) Evangélico   (   ) Espírita  (    )  Outras: ________________ 

Escolaridade: (   ) Fundamental incompleto   (   )   Fundamental completo 

                       (   )  Médio incompleto   (   ) Médio completo 

                       (   ) Superior incompleto   (   ) Superior completo 

Antes de se aposentar trabalhava com o que: ___________________________ 

Mora com: _______________________________ 

Telefone: ________________________________ 

 

Roteiro de entrevista semi-estruturada 

1. O que é aposentadoria para você? 

2. Quais eram os seus planos, enquanto trabalhava, para uma aposentadoria satisfatória? 

3. Você conseguiu realizá-los agora que está aposentado? 

4. Você se sente satisfeito com a sua aposentadoria? 
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