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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo comparar as expectativas de militares da ativa 
relacionadas a sua aposentadoria com as conseqüências relatadas pelos militares 
da reserva do Comando da Aeronáutica em Brasília. A busca pelo trabalho 
idealizado é uma forma do individuo adquirir sua identidade, tendo, assim, um “lugar” 
reconhecido na sociedade (divisão social do trabalho). A questão da aposentadoria 
nas organizações militares apresenta características muito particulares. Diante dos 
poucos estudos e produções científicas sobre aposentadoria, é importante investigar 
as expectativas e as conseqüências deste processo sob a ótica do sujeito, sobretudo 
em organizações burocráticas, pouco abertas à realização de investigações 
científicas externas. A pesquisa é descritiva, qualitativa, exploratória e empírica. 
Participaram 20 servidores do comando da aeronáutica em Brasília (10 em processo 
de aposentadoria e 10 já aposentados). Foram empreendidas entrevistas 
presenciais semi-estruturadas com o uso de roteiros de condução e questionários 
com questões abertas. As entrevistas foram realizadas no período de 13 a 23 de 
outubro de 2011 e tiveram duração média de 30 minutos. Para análise dos dados, foi 
utilizada técnica de análise de conteúdo. Os resultados apontam para discrepâncias 
e convergências entre expectativas e conseqüências da aposentadoria nas 
seguintes dimensões da vida do indivíduo: familiar, lazer, ciclo de amizades, 
finanças pessoais, trabalho, política, auto-desenvolvimento e produção artística e 
bibliográfica. Como recomendação, sugere-se a concepção e implantação de um 
programa de preparação para aposentadoria na organização estudada. 
 
 
Palavras-chave: 1. Aposentadoria.2. Envelhecimento.3. Carreira Militar. 
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1 INTRODUÇÃO 

Chega um momento na vida no qual o indivíduo tem que responder uma pergunta 

profissional importante: qual carreira seguir? Feita a opção da profissão, o 

trabalhador exerce, no Brasil, no mínimo trinta anos de serviço para, então, 

responder outra pergunta profissional importante: se aposentar ou não? Neste 

momento de saída do mercado de trabalho, são verificados diversos aspectos que 

implicam em mudança radical para o sujeito, como: o significado atribuído ao 

trabalho, status social, os dilemas de se aposentar, expectativas, projetos de vida, 

envelhecimento, mudanças nos âmbitos pessoal, familiar, social, de saúde, lazer e 

ocupação. 

A busca pelo trabalho idealizado é uma forma do indivíduo adquirir sua identidade, 

tendo, assim, um “lugar” reconhecido na sociedade (divisão social do trabalho).  

A questão da aposentadoria nas organizações militares também apresenta 

características muito similares às ora apresentadas. A escolha pela carreira militar 

não é simplesmente um trabalho, mas sim uma opção de vida, pois o 

relacionamento pessoal, profissional e familiar girará em torno do “ser militar”. 

Algumas características da profissão militar como risco de vida, sujeição a preceitos 

rígidos de disciplina e hierarquia, disponibilidade permanente, proibição de participar 

de atividades políticas, restrições a direitos sociais, trazem conseqüências para o 

sentido que os trabalhadores desta carreira atribuem ao seu trabalho. 

Conseqüentemente há impactos na percepção destes indivíduos acerca de sua 

aposentadoria, pois a reserva representa uma ruptura prática, mas também social, 

afetiva, cognitiva e comportamental com o trabalho significado pelo sujeito. 

É comum as pessoas reagirem tanto de forma positiva quanto negativa diante de 

uma mudança, ou melhor, de uma ruptura com parte de sua identidade. Para que 

não haja prejuízos psicológicos, fisiológicos e sociológicos, o indivíduo tem que 

enfrentar a aposentadoria como uma nova etapa. O planejamento e a preparação 

para a aposentadoria, ainda no contexto organizacional, são necessários nesse 

momento. Com o aumento da longevidade, o sujeito que passa pelo processo de 

envelhecimento é visto pela sociedade contemporânea como uma pessoa com 

alterações fisiológicas, mas que continua tendo suas vidas social, psicológica e 
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afetiva ativas. É neste contexto teórico e empírico brevemente descrito que esta 

pesquisa se insere, pois visa, em última instância, fornecer bases para conhecer e 

comparar as expectativas e conseqüências da aposentadoria em uma organização. 

Neste contexto, os resultados aqui apresentados podem servir de base para a 

formulação de um programa de preparação para aposentadoria. 

A seguir, o problema e os objetivos que nortearam a pesquisa serão descritos. 

1.1 Formulação do problema  

A pergunta que norteou esta pesquisa é: Há diferenças entre as expectativas de 

militares da ativa no que diz respeito à sua aposentadoria e as conseqüências da 

aposentadoria relatadas por militares da reserva no Comando da Aeronáutica em 

Brasília? 

1.2 Objetivo Geral 

Comparar as expectativas de militares da ativa relacionadas a sua aposentadoria 

com as conseqüências relatadas pelos militares da reserva do Comando da 

Aeronáutica em Brasília. 

1.3 Objetivos Específicos 

Entre os objetivos específicos, estão: 

• Descrever, com base na literatura, a carreira militar e o sentido do trabalho, do 

envelhecimento e da aposentadoria; 

• Descrever as expectativas de militares da ativa do Comando da Aeronáutica no 

que diz respeito à aposentadoria; 



10 

 

 

• Mapear as conseqüências da aposentadoria para militares da reserva do 

Comando da Aeronáutica; 

• Descrever similaridades e diferenças entre as expectativas e as conseqüências 

da aposentadoria para os participantes. 

1.4 Justificativa 

O presente estudo busca estudar a aposentadoria ou a reserva remunerada dos 

militares no Comando da Aeronáutica, na cidade de Brasília. Diante dos poucos 

estudos e produções científicas sobre aposentadoria, é importante investigar as 

expectativas e as conseqüências deste processo sob a ótica do sujeito, sobretudo 

em organizações burocráticas, pouco abertas à realização de investigações 

científicas externas.  

Segundo Gragnolati, Jorgesen, Rocha e Fruttero (2011) a velocidade do 

envelhecimento populacional no Brasil será maior do que ocorreu nos países mais 

desenvolvidos no século passado. Para que a França aumentasse de 7% para 14% 

a idade igual ou superior a 65 anos da sua população demorou mais de cem anos. 

Com a mesma variação acontecerá com o Brasil entre 2011 e 2032 (em 31 anos) de 

aproximadamente 20 milhões (aproximadamente 10%) para 65 milhões 

(aproximadamente 32,5%) em 2050, conforme Gráfico 1. 

a. Países Desenvolvidos                         b. Países em Desenvolvimento 
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Gráfico 1 : A Velocidade de Envelhecimento Populacional: Número de Anos para a 
População 65+ Crescer de 10% para 32,5%, Fonte: National Institutes of Health, (2009). 

A população idosa aumentará de 11% em 2005, para 49% em 2050, em relação à 

população ativa, enquanto a população em idade escolar reduzirá de 50% para 29% 

no mesmo período. Por volta de 2020 o crescimento será negativo entre a faixa 

etária de 15 a 59 anos e o crescimento será liderado pelos idosos. Os gráficos 

evidenciam que a população feminina idosa será maior que a dos homens, que é 

comum em países em transição demográfica (GRAGNOLATI; JORGESEN; ROCHA; 

FRUTTERO, 2011). 

1950                                                          1980 

  

2010                                                       2050 

  
Gráfico 2: Brasil: Um Século de Mudanças na Estrutura Etária da População 1950-2050, 
Fonte: IBGE (2008). 

Gastos com saúde, com o aumento da população idosa e a grande procura pelos 

serviços de saúde pelos idosos, passam a ser uma das preocupações fiscais do 

Brasil nas próximas décadas. O crescimento nos próximos 30 anos de idosos 
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debilitados, apesar das campanhas de medicina preventiva e dos tratamentos 

inovadores, é realidade (GRAGNOLATI; JORGESEN; ROCHA; FRUTTERO, 2011). 

 
Gráfico 3: Brasil: Razão de Dependência das Crianças, Idosos e Total 1950-2050Fonte: 
Nações Unidas-Divisão de População Perspectivas da População Mundial, (2008). 

Pelo exposto, esta pesquisa reveste-se de importância em 3 esferas: social, 

institucional e acadêmica. Do ponto de vista social, é válida por investigar tema que 

terá impacto direto em boa parte da população brasileira nas próximas décadas. Do 

ponto de vista institucional, a Aeronáutica empreende pela primeira vez uma 

pesquisa que pode gerar subsídios para a elaboração de um programa de 

preparação para aposentadoria de seus servidores. Finalmente, em relação à esfera 

acadêmica, esta pesquisa constitui-se de estudo que fortalece a produção científica 

sobre aposentadoria no Brasil, que atualmente é apontada como residual. 

Na seqüência, serão apresentadas as premissas teórico-conceituais que dão base à 

pesquisa. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo destina-se à apresentação do referencial teórico utilizado como base 

para a realização desta pesquisa. Nele, serão relacionados assuntos inerentes aos 

conceitos de sentido do trabalho, envelhecimento na sociedade contemporânea, 

aposentadoria e carreira militar. 
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2.1 O Sentido do Trabalho 

No atual contexto capitalista, o trabalho está associado ao conceito de atividade 

remunerada, geração de sustento do indivíduo, geralmente realizada e chamada de 

emprego, em contextos burocráticos, repletos de normas, regras e rotinas (ZANELLI; 

SILVA, 2008). 

O trabalho é um dos aspectos mais relevantes da identidade individual. O sucesso e 

a satisfação no trabalho e na vida pessoal reafirmam o senso de identidade 

individual dentro de uma sociedade exigente e ao mesmo tempo trazem o 

reconhecimento social (MAGALHÃES; KRIEGER; VIVIAN; STRALIOTTO, 2004). 

O trabalho ocupa um grande espaço na vida do ser humano, desde o preparo, como 

estudando para um concurso público, ou se preparando em cursos técnicos, 

graduações, até a entrada no mercado de trabalho. O trabalho está associado a um 

significado de meio para a constituição da vida humana. A ocupação de um ser 

humano, expressa por meio de suas atividades diárias, ao satisfazerem suas 

necessidades básicas e motivacionais, torna-se essencial, também, à construção de 

sua auto-estima (ZANELLI; SILVA, 2008). 

Na perspectiva social, o trabalho é o principal ordenador da vida humana associada. 

Regras, horários, atividades e relações sociais fazem parte das exigências 

estabelecidas pelas tarefas de trabalho (SENGE; KLEINER; ROSS; ROBERTS; 

ROTH; SMITH, 1999). 

Para Zanelli, Silva e Soares (2010), o trabalho é um núcleo definidor do sentido da 

existência humana. Grande parte da vida é dedicada exclusivamente ao trabalho. 

Desde o primeiro contato com a sociedade, e a família, o indivíduo é questionado: O 

que você quer ser quando crescer? O amadurecimento do ser humano, portanto, 

constitui processo relativamente longo, que percorre a infância, a adolescência, a 

fase adulta e a terceira idade. A maturidade está relacionada, também, com a 

vinculação do ser humano com o trabalho. 

Conforme Zanelli e Silva(2008), a influência da formação individual, herança 

genética, e a influencia de fatores externos faz de todo trabalhador um ser único, 

justificando suas ações. Sua satisfação depende de como as condições ao redor são 
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percebidas e de como são associadas as suas expectativas. O trabalho que exerce 

e o ambiente onde estão inseridas as atividades devem ser dotados de sentido ou 

significado consistente com o conjunto de valores que é peculiar àquele trabalhador. 

De acordo com Schein (1996), o trabalho deveria satisfazer pelo menos as 

necessidades básicas do trabalhador. É a atividade fundamental para o 

desenvolvimento do ser humano. Estabelece suas aspirações e seu estilo de vida.  

O trabalho, como ação humanizada, impõe assimilações em aspectos fisiológicos, 

morais, sociais e econômicos. É fundamental na formação das coletividades e os 

valores são crenças sobre estilos de vida e formas de como são conduzidas as 

atitudes e comportamentos dos indivíduos (ROS, 2006). 

Segundo Magalhaes, Krieger, Vivian e Straliotto (2004), a auto-estima do indivíduo 

também está relacionada com prestígio atribuído aos papéis ocupacionais que 

desempenha. O papel do trabalho constitui a principal fonte de significados que 

nutrem as experiências de identidade e auto-estima da maioria dos sujeitos em 

nossa cultura. 

A seguir, será abordada a questão do envelhecimento na sociedade contemporânea. 

2.2 Envelhecimento na Sociedade Contemporânea 

O envelhecimento é fenômeno natural e processual, que vai do útero ao túmulo. Ao 

se observar as manifestações culturais daqueles que envelhecem na 

contemporaneidade, pode-se notar mudanças significativas de hábitos, imagens, 

crenças e termos utilizados para caracterizar esse período da vida. Além das 

tradicionais representações que ligam os momentos mais tardios da vida ao 

descanso, e à tranqüilidade da inatividade, atualmente, surgiram hábitos, imagens e 

práticas que associam o processo de envelhecimento a atividade, aprendizagem, 

flexibilidade, satisfação pessoal e vínculos amorosos e afetivos inéditos. O aspecto 

do envelhecimento ampliou-se tanto que a 'velhice' se somou à 'terceira idade' e a 

uma série de características inéditas que a acompanham (SILVA, 2008). 

O envelhecimento é concebido como um processo de crescimento que ensina, 

enriquece e enobrece o ser humano. Ser velho significa ter vivido, ter realizado 
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sonhos, ter feito aventuras, ter criado filhos e netos, ter acumulado conhecimento e 

ter conquistado, através destas experiências, um lugar socialmente valorizado 

(UCHÔA, 2003). 

A abordagem antropológica sobre a velhice visa a transcender particularismos 

culturais e encontrar alguns traços comuns do fenômeno que poderiam ser 

considerados universais. Para redefinir o papel social do idoso, a expressão 

contemporânea usada é “terceira idade”, uma nova construção social referida entre 

a vida adulta e a velhice. Esta terminologia é usada para designar um 

envelhecimento ativo e independente (JARDIM; MEDEIROS; BRITO, 2006). 

O surgimento da categoria 'terceira idade' passou a fazer parte da história da 

velhice. A modificação do enfoque sobre a velhice acabou gerando uma profunda 

inversão dos valores a ela atribuídos: antes entendida como decadência física e 

invalidez, momento de descanso e tranqüilidade no qual prevaleciam a solidão e o 

isolamento afetivo, passa a significar o momento do lazer, propício à realização 

pessoal que ficou incompleta na juventude, à criação de novos hábitos, hobbies e 

habilidades e ao cultivo de laços afetivos e amorosos alternativos à família (SILVA, 

2008). 

O envelhecimento ativo permite que as pessoas percebam o seu potencial para o 

bem-estar físico, social e mental ao longo do curso da vida, e que essas pessoas 

participem da sociedade de acordo com suas necessidades, desejos e capacidades; 

ao mesmo tempo, proporciona proteção, segurança e cuidados adequados, quando 

necessários. A palavra “ativo” refere-se à participação contínua nas questões 

sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis, e não somente à capacidade de 

estar fisicamente ativo ou de fazer parte da força de trabalho (GONTIJO, 2005). 

O envelhecimento saudável é composto pelo funcionamento físico e mental em boas 

condições e o envolvimento ativo com a vida. Também, pode ser vivenciado com 

satisfação, saúde e bem-estar, buscando um envelhecimento digno e bem-sucedido. 

O idoso lida muito bem com o estresse, devido a grande experiência concebida ao 

logo da vida, assim possuindo varias estratégias de articular os problemas 

(CUPERTINO; ROSA; RIBEIRO, 2007).  

A sabedoria seria uma característica adquirida com o envelhecimento. Cupertino et 

al. (2007) propôs categorias para fundamentar envelhecimento saudável como 
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saúde física; saúde social; saúde emocional; saúde cognitiva; alimentação e 

exercícios; evitar fatores de risco; atividades gerais; aceitação dessa fase; 

espiritualidade; atividade operacional; estrutura familiar; viver plenamente; ter 

espírito jovem; ter novas habilidades; não guardar mágoas; aprender; integridade; 

manter o controle; atividades específicas para terceira idade; e envelhecimento 

patológico. 

Um processo organicamente relacionado ao envelhecimento é a aposentadoria. A 

seguir, este tema será descrito. 

2.3 Aposentadoria 

Segundo Atchley (1999) apud Magalhaes et al. (2004), a pré-aposentadoria é 

dividida em duas fases: a primeira como algo remoto, algum dia vai acontecer; e a 

segunda está na iminência de acontecer, ou seja, já tem uma data prevista para se 

concretizar. A aposentadoria pode ser vista como uma transição que envolve a 

expansão, a redefinição e a mudança nos papéis do indivíduo. 

Segundo Dubar (1996) apud Zanelli et al. (2010), a identidade está enraizada em um 

mundo de significações e de uma rede social. As relações interpessoais, o mundo 

das relações significativas é de natureza social. A identidade constitui a busca do 

entendimento do conceito de si mesmo, a busca pelo “eu”, resultante de etapas 

sucessivas e históricas de construção psicológica. Caracteriza-se como um processo 

de permanente construção, definido pela intermediação constante das identidades 

assumidas e das identidades desejadas. 

A importância atribuída ao papel profissional, o grau de ruptura ou impacto 

emocional gerado pela aposentadoria mostra-se diretamente relacionado à 

identificação e à satisfação do sujeito em relação ao seu trabalho. O impacto 

emocional da perda do ambiente social do trabalho e a perda das amizades 

cultivadas nos anos de trabalho podem contribuir para um desgaste emocional 

daquele que se aposenta (MAGALHAES et al., 2004). 

A interrupção do trabalho e a conseqüente perda dos vínculos sociais estabelecidos 

neste contexto podem resultar em prejuízos para a qualidade de vida do trabalhador, 
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causando sentimentos de inutilidade, de solidão e de baixa auto-estima 

(MAGALHÃES; EUZEBY, 2005). 

Para Bruns e Abreu (1997), o desejo de realização pessoal representa uma visão de 

futuro a se tornar realidade quando chegar a aposentadoria. No entanto, muitos 

aposentados ficam indecisos e frustrados, por não conseguirem manter sua 

qualidade de vida, sem uma ocupação profissional em uma organização formal. Em 

decorrência da falta de projetos a serem construídos e consolidados na 

aposentadoria, tornam-se angustiados, solitários e dominados por vazio existencial. 

De acordo com Merton (1970) apud Zanelli, Silva e Soares (2010), quando as 

pessoas esperam ou acreditam em algo, tendem a agir como tal. Um aposentado, 

ao acreditar que não tem mais o que contribuir, pois agora encontra na condição de 

inativo, tenderá a se comportar como tal, confirmando a expectativa social existente. 

A sociedade supervaloriza a produção feita no ambiente de trabalho, então a 

aposentadoria passa ser uma experiência como a perda de sentido da vida, como se 

fosse uma morte social (ZANELLI; SILVA; SOARES, 2010). 

De acordo com Zanelli (2010), a idéia propagada a respeito do tempo que se dispõe 

na aposentadoria está ligada ao ócio, ao “não fazer”, ao “deixar a vida correr”.  

A importância de se construírem novas fontes de satisfação com a aposentadoria, 

substituindo-se os estímulos gratificantes relacionados à identidade profissional por 

novas formas de busca pelo prazer já é consenso na literatura sobre o tema 

(SOARES; COSTA; ROSA; OLIVEIRA, 2007). 

A categoria dos aposentados é denominada nos registros formais de inativa. O que 

significa não estar em atividade, não manifestar qualquer tipo de ação, inoperante ou 

não funcionando. Sentido oposto à mobilidade ou movimento, o que constitui a 

essência da própria vida. A aposentadoria requer um modelo mental que a maior 

parte das pessoas não possui, e isso porque a cessação da atividade profissional 

constitui uma exclusão do mundo produtivo, que é a base da sociedade moderna 

(RODRIGUES, 2000). 

Esteja ou não orientado para a sua aposentadoria, o trabalhador busca formas 

adaptativas para conviver nesta nova etapa de sua vida. O que ocorre com a auto-

imagem nesta etapa varia de pessoa para pessoa. Alguns se aposentam 

precocemente, porque a ocupação os motiva a fazê-lo (por exemplo, militares e 
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atletas profissionais) ou porque querem e apresentam as competências necessárias 

para iniciar outras carreiras (SCHEIN, 1996). 

O rompimento das relações de trabalho tem um grande impacto na vida, ainda que 

varie de pessoa para pessoa. A interrupção de atividades praticadas durante muitos 

anos, o rompimento dos vínculos e a troca dos hábitos cotidianos representam 

imposições de mudança no mundo pessoal e social. Quando as relações de trabalho 

são compostas de modo que o trabalhador se aproprie do processo de criação, ele 

se sente valorizado, desenvolve a autonomia e a consciência de cidadania. Quando 

as relações de trabalho são construídas com base na mecanização do fazer 

humano, e não no pensar, o trabalhador se sente depreciado (ARANHA, 2003).  

Na seqüência, será apresentada uma breve descrição teórica da carreira militar. 

2.4 A Carreira Militar 

Segundo Millet (1977) apud Viegas (2003), a carreira militar é uma profissão que 

ocupa o tempo integral do trabalhador. Há um envolvimento por toda a vida, como 

uma cultura vocacional. A exigência de uma educação formal e teórica e a lealdade 

como competência para abordar as necessidades da sociedade são prioridades.  

Juntamente com a profissão médica, a advocacia e o ministério religioso, a profissão 

militar é considerada uma das quatro profissões “clássicas”, no sentido de que foram 

as primeiras a reunir, no mundo Ocidental, aquele conjunto de características que 

são típicas de uma profissão no sentido atual do termo (VIEGAS, 2003). 

O que é designado como plano institucional é o domínio das normas, das 

organizações e das práticas, que define um universo social particular do “militar”, 

também regulado e regido por leis (escalonadas desde a Constituição aos 

Regulamentos), organizado em organizações permanentes (SANTOS, 2006). 

A profissão militar tem revelado, ao longo da história, aspectos de marcante 

singularidade, na razão em que os países sempre perceberam em suas Forças 

Armadas o elemento final - a ultima opção - para a preservação de seus interesses 

fundamentais. Recursos humanos altamente qualificados, treinados, motivados, bem 

equipados e integralmente dedicados à atividade militar fazem parte do fundamento 
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da capacitação de qualquer Força Armada, refletindo o desejo da própria sociedade 

(FILHO, 2003). 

Ao longo da sua carreira, o militar convive de perto com o risco. Seja nos 

treinamentos, na sua vida diária ou na guerra. A possibilidade iminente de um dano 

físico ou da morte é uma característica permanente da profissão. O exercício da 

atividade, por sua natureza, implica no possível comprometimento da própria vida 

(FILHO, 2003). 

Ao longo de sua carreira, o militar exerce vários cargos e funções em graus de 

complexidade crescente, o que faz da liderança fator imprescindível à instituição. 

Esses aspectos determinam a existência de um fluxo de carreira planejado, 

obediente a critérios definidos, que incluem a rigidez, a capacitação profissional e os 

limites de idade, tudo isto difundindo nas promoções aos postos e graduações 

subseqüentes. Sem esse fluxo, a renovação permanente, possibilitada pela 

rotatividade nos cargos, ficaria extremamente prejudicada e a operacionalidade 

atingida (a inatividade). 

Ao ingressar nas Forças Armadas, o militar tem de obedecer a severas normas 

disciplinares e a estritos princípios hierárquicos, que condicionam toda a sua vida 

pessoal e profissional (FILHO, 2003). 

O militar em atividade não pode exercer qualquer outra profissão, ou seja, ele não 

pode ter outro emprego, o que o torna dependente exclusivamente do seu soldo, 

historicamente reduzido, e dificulta o seu posterior ingresso no mercado de trabalho, 

quando na inatividade. Disponibilidade para o serviço ao longo das 24 horas do dia, 

sem, por isso, ter direito a reivindicar qualquer remuneração extra, compensação de 

qualquer ordem ou cômputo de serviço especial. A movimentação a ex-ofício, ou 

seja, mudança para outra organização militar, por necessidade do serviço, em 

qualquer época do ano, para qualquer região do país, indo residir, em alguns casos, 

em locais inóspitos e destituídos de infra-estrutura de apoio à família (FILHO, 2003). 

As atribuições que são desempenhadas, não só por ocasião de eventuais conflitos, 

para os quais deve manter-se sempre preparado, mas também, cotidianamente, nos 

tempos de paz, exigem-lhe elevado nível de saúde física e mental. O militar é 

submetido, durante toda a sua carreira, a periódicos exames médicos, nas Juntas de 
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Saúde, e a testes de avaliação física que condicionam a sua permanência no serviço 

ativo (FILHO, 2003). 

É proibido de filiar-se a partidos e de participar de atividades de cunho político-

partidário. O impedimento de sindicalização e de participação em greve decorre dos 

princípios da hierarquia e disciplina e fundamenta-se na concepção de que o militar 

jamais deve contrapor-se à instituição a que pertence e ao próprio Estado, devendo-

lhes fidelidade irrestrita (FILHO, 2003). 

O militar não usufrui alguns direitos sociais, de caráter universal, que são 

assegurados aos demais trabalhadores, dentre os quais se incluem: remuneração 

do trabalho noturno superior à do trabalho diurno; jornada de trabalho diário limitado 

há oito horas; repouso semanal remunerado; e remuneração de serviço 

extraordinário, que extrapole às oito horas diárias estabelecidas pela Constituição 

como limite ao trabalho normal para as demais categorias (FILHO, 2003). 

O termo "aposentadoria", largamente usado para definir a situação de inatividade, na 

realidade traduz fielmente o que ocorre com os militares. Para os trabalhadores em 

geral, este termo é aplicável e correto porque, ao serem aposentados, permanecem 

nesta situação de acordo com a sua vontade e conveniência. Basicamente, o militar 

das Forças Armadas pode passar à inatividade de forma voluntária ou involuntária 

(ex-ofício). Voluntariamente, só depois de completar 30 anos de serviço, e, ex-ofício, 

ao atingir a idade limite de permanência no serviço ativo (variável com o posto ou 

graduação), ou quando apresentar problema de saúde que o incapacite para o 

serviço ativo (a inatividade). 

Mesmo quando na inatividade, o militar permanece vinculado à sua profissão. 

Quando não reformados, constituem a "reserva de 1ª linha" das Forças Armadas, 

devendo manter-se prontos para atender a eventuais convocações e ao retorno ao 

serviço ativo, conforme prevê a lei, independentemente de estarem exercendo outra 

atividade, não podendo, por tal motivo, eximirem-se dessa convocação (FILHO, 

2003). 

As exigências da profissão não ficam restritas à pessoa do militar. Elas afetam, 

intensamente, a sua vida familiar, a tal ponto que a condição do militar e a condição 

da sua família se tornam indissociáveis: a formação de uma família presentemente é 

dificultada; a educação dos filhos é prejudicada; o exercício de atividades 
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remuneradas por cônjuge do militar fica comprometido; o núcleo familiar não 

estabelece relações duradouras e permanentes na cidade em que reside (FILHO, 

2003).  

Hoje, espera-se que as Forças Armadas combatam as organizações criminosas, até 

o socorro à população civil afetada por desastres naturais. Diante da necessidade 

urgente de combater com eficiência a atuação de organizações criminosas nos 

grandes centros urbanos, tem sido freqüente a manifestação do ponto de vista de 

que as Forças Armadas deveriam se ocupar deste tipo de tarefa (VEIGAS, 2003). 

Com base no contexto teórico-conceitual até aqui descrito espera-se ter delineado 

as principais premissas da presente pesquisa. A seguir, então, será descrita a 

abordagem metodológica adotada. 

3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

O objetivo desta seção é caracterizar a pesquisa; apresentar organização onde o 

estudo ocorreu; descrever a amostra de participantes; descrever o instrumento de 

pesquisa; e apresentar os procedimentos de coleta e de análise de dados. 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

A pesquisa foi qualitativa, pois fiz uso de entrevistas semi-estruturadas para coletar 

dados em formato de texto. Exploratória, pois foi investigado um tema pouco 

estudado no Brasil, principalmente no contexto das forças armadas. Empírica, pois 

foram coletados dados primários. Descritiva, pois visa à descrição das 

características de um fenômeno em particular. Transversal, pois foram coletados os 

dados em um único espaço temporal. E, por fim, cabe destacar que a utilização de 

técnica de levantamento de dados. 
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3.2 Caracterização da Organização 

A organização escolhida foi o Comando da Aeronáutica, em Brasília.  

A Segunda Guerra trouxe ao país um grande incentivo para organizar a sua aviação, 

sobretudo depois de iniciada a batalha do Atlântico Sul. Com o afundamento de 

navios brasileiros, a aviação militar teve de assumir o patrulhamento do litoral e, 

mais tarde, acabou enviada à Itália, para combater com os aliados. 

O primeiro Ministro da Aeronáutica, Joaquim Pedro Salgado Filho assumiu o 

Ministério da Aeronáutica brasileira – a aviação civil, a infra-estrutura, a indústria 

nacional do setor e as escolas de formação de mão-de-obra – e do seu braço-

armado, a Força Aérea Brasileira (FAB), criada com o novo ministério a partir das 

aviações da Marinha e do Exército (NOTAER, 2011). 

No Brasil da década de 50, os chamados “Anos Dourados” marcaram a chegada da 

televisão ao país, a efervescência cultural, a criação da Bossa Nova, a eleição do 

presidente Juscelino Kubitschek e os primeiros passos rumo à industrialização, com 

a população migrando do campo para as cidades. Foi no início dessa década que 

São José dos Campos, no Vale do Paraíba, deixa de ser apenas uma estância 

climática para tratamento de pobres com tuberculose em São Paulo para seguir a 

vocação de pólo de desenvolvimento (NOTAER, 2011). 

A transformação da pacata cidade de 30 mil habitantes começou com a construção 

do Centro Técnico de Aeronáutica (CTA), idealizado pelo então Coronel-Aviador 

Casimiro Montenegro Filho. O CTA foi erguido para abrigar dois institutos científicos, 

tecnicamente autônomos – um para o ensino superior, o Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica (ITA) e outro para pesquisa e desenvolvimento nas áreas de aviação 

militar e comercial (Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento - IPD) (NOTAER, 

2011). 

Criada em 1956, a Comissão de Aeroportos da Região Amazônica – COMARA teve 

origem na Superintendência do Plano de Valorização da Amazônia (SPVEA), 

fundada em 1953, que mais tarde foi transformada em Superintendência de 

Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). Hoje, a experiência da COMARA a 
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credencia como a maior construtora de aeródromos do Norte do país (NOTAER, 

2011). 

“Em 1968, o primeiro avião brasileiro, o Bandeirante, levantava vôo”, lembra Ozires 

Silva, engenheiro aeronáutico e oficial da Força Aérea que liderou a equipe que 

projetou e construiu o Bandeirante e também inaugurou a implantação da indústria 

aeronáutica no Brasil, com a fundação da Empresa Brasileira de Aeronáutica 

(EMBRAER) (NOTAER, 2011). 

O militar alvo do objeto de estudo trabalhou no mínimo trinta anos de serviço para os 

aposentados e os que estão próximo a se aposentarem estão perto de completar o 

tempo de serviço estipulado pelo Estatuto dos Militares. 

A carreira militar inicia com ingresso em uma escola de formação, conforme o 

concurso realizado, as escolas são: 

� AFA (Academia da Força Aérea) - é um estabelecimento de ensino superior, que 

integra o Sistema de Formação e Aperfeiçoamento do Comando da Aeronáutica.       

Tendo como e aprimoramento os atributos intelectuais, morais e físicos, de 

forma a obter-se, como produto final desse treinamento, oficiais capazes e 

eficientes, em condições de tornarem-se os verdadeiros líderes de uma moderna 

força aeroespacial. 

� EEAR (Escola de especialista de Aeronáutica) – possui um regime de internato e 

tem a duração de quatro semestres letivos, é o maior complexo de ensino 

técnico da América Latina, tendo como finalidade formar Sargentos Especialistas 

para o Comando da Aeronáutica, abrangendo instruções nos Campos Geral, 

Militar e Técnico-Especializado. Ambos os sexos. Escolaridade: Ensino Médio. 

� O Estágio de Adaptação para QFG (Quadro Feminino de Graduado) tinha a 

duração de, no máximo, seis meses e era realizado no CIAA (Centro de 

Instrução e Adaptação da Aeronáutica). Este quadro não existe mais, 

atualmente a formação de sargentos é realizada na EEAR, para ambos os 

sexos.  

Em 20 de janeiro de 1941 foi criado o Ministério da Aeronáutica (MAER) no governo 

do presidente Getúlio Vargas. Entretanto, durante o governo do presidente Fernando 

Henrique Cardoso, o MAER foi transformado em Comando da Aeronáutica 
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(COMAER), passando a estar subordinado ao Ministério da Defesa. O organograma 

das organizações militares subordinadas ao Comando da Aeronáutica é o seguinte: 
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Figura 1: Estrutura do Comando da Aeronáutica (COMAER), Fonte: Centro de Comunicação 
Social da Aeronáutica (2011). 
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A unidade subordinada ao Comando da Aeronáutica, em Brasília, e que foi campo 

para esta pesquisa foi o Hospital de Força Aérea de Brasília (HFAB). 

Sob o comando do Tenente-Brigadeiro-do-Ar Juniti Saito, Comandante da 

Aeronáutica, as organizações militares, acima descritas, são vinculadas ao 

Comando da Aeronáutica, no Distrito Federal. 

A missão estabelecida pela Constituição Federal é a defesa da Pátria, a garantia dos 

poderes constitucionais e as atribuições da Aeronáutica. 

Segundo Plano Estratégico Militar da Aeronáutica (2010) as atribuições subsidiárias 

particulares da Aeronáutica, são: 

a) prover a segurança da navegação aérea; 

b) contribuir para a formulação e condução da Política Aeroespacial 

Nacional; 

c) estabelecer, equipar e operar, a infra-estrutura aeroespacial, aeronáutica e 

aeroportuária, de competência do Comando da Aeronáutica; 

d) operar o Correio Aéreo Nacional; 

e) cooperar com os órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão aos 

delitos de repercussão nacional e internacional, quanto ao uso do espaço aéreo e de 

áreas aeroportuárias, na forma de apoio logístico, de inteligência, de comunicações 

e de instrução; e.  

f) preservadas as competências exclusivas das polícias judiciárias, atuar, de maneira 

contínua e permanente, por meio das ações de controle do espaço aéreo brasileiro, 

contra todos os tipos de tráfego aéreo ilícito, com ênfase nos envolvidos no tráfico 

de drogas, armas, munições e passageiros ilegais, agindo em operação combinada 

com organismos de fiscalização competentes, aos quais caberá a tarefa de agir 

após a aterragem das aeronaves envolvidas em tráfego aéreo ilícito, podendo, na 

ausência destes, revistar pessoas, veículos terrestres, embarcações e aeronaves, 

bem como efetuar prisões em flagrante delito. 

A missão da Aeronáutica é defender o Brasil, impedindo o uso do espaço aéreo 

brasileiro para a prática de atos hostis ou contrários aos interesses nacionais. Para 

isso, a Aeronáutica deverá dispor de capacidade efetiva de vigilância, de controle e 
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de defesa do espaço aéreo, com recursos de detecção, interceptação e destruição 

(PEMAER, 2010). 

A definição da missão em síntese é: “Manter a soberania no espaço aéreo nacional 

com vistas à defesa da Pátria” (PEMAER, 2010). 

O efetivo total da Força Aérea Brasileira é 77.454 servidores, sendo 67.527 de 

homens e 9.927 de mulheres. O efetivo total de militares (70.907) é composto de 

9.279 oficiais; 24.471 suboficiais e sargentos, 33.661 cabos, soldados e taifeiros; e 

3.496 cadetes e alunos. Efetivo total de funcionários civis é de 6.547. 

3.3 Participantes da Pesquisa 

Os participantes do estudo foram 10 servidores envolvidos no processo de pré-

aposentadoria, isto é, faltando 5 anos para se aposentar e 10 servidores no 

processo de aposentaria (já aposentados), totalizando 20 participantes. 

Uma característica percebida da amostra é que os pré-aposentados têm maior nível 

de escolaridade comparado com os aposentados, conforme Gráfico 4. 
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Gráfico 4: Comparativo do Nível de Escolaridade dos Pré-aposentados x Aposentados. 
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O pré-aposentado aposenta-se com idade média de 50 anos, ainda em idade 

produtiva, sendo que a idade média dos aposentados participantes é de 74 anos.  
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Gráfico 5: Comparativo da idade dos Pré-aposentados x Aposentados.  

3.4 Instrumentos de Pesquisa 

Foram elaborados dois roteiros de entrevista, conforme Anexo 1. As perguntas 

foram direcionadas a investigar três dimensões da vida dos participantes: pessoal, 

profissional e social. Tais dimensões aparecem na literatura como sendo as 

estruturadoras dos efeitos da aposentadoria para o trabalhador. A dimensão pessoal 

refere-se a algo característico da pessoa, é a formação da identidade pessoal como 

local onde mora, gênero, família, lazer. A dimensão profissional refere-se à 

ocupação trabalhista do individuo. A dimensão social refere-se à interação do 

individuo com o mundo e outras pessoas. 

Cada roteiro contém 15 perguntas, divididas em expectativas (direcionadas apenas 

àqueles em processo de aposentadoria) e conseqüências (direcionadas apenas 

àqueles que já se aposentaram). 

Na dimensão pessoal, por exemplo, foi abordada, nas expectativas e nas 

conseqüências, a questão do relacionamento do participante com a família, 

entendida como uma instituição significativa em sua vida.  

Na dimensão profissional, foi abordada, nas expectativas e nas conseqüências, a 

questão da política como uma opção de profissão, por exemplo. 
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Na dimensão social, por exemplo, foi abordada, nas expectativas e nas 

conseqüências, a questão do sentimento de falta do trabalho e dos colegas de 

organização. 

3.5 Procedimentos de Coleta dos Dados 

A coleta dos dados foi realizada no Hospital de Força Aérea de Brasília que tem 

como missão assistir ao contingente da Aeronáutica em Brasília. Como é 

freqüentado por militares da ativa e da reserva foi o motivo pelo qual foi escolhido 

(HFAB, 2010). 

Foi solicitado ao Diretor do Hospital de Força Aérea de Brasília informalmente 

autorização, para entrevistar os pacientes que concordassem em colaborar para a 

pesquisa desse objeto de estudo. Foram realizadas 20 entrevistas individuais e 

presenciais. As entrevistas foram realizadas na Divisão de Pesquisa e Ensino, no 

período de 13 a 23 de outubro de 2011 e tiveram duração média de 30 minutos.  

3.6 Procedimentos de Análise dos Dados 

Para tratamento dos dados, foi utilizada à técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 

2009). 

A análise consistiu na extração dos núcleos de sentido das falas dos entrevistados, 

conforme as seguintes etapas de análise: 

- Digitação das entrevistas: as entrevistas foram gravadas em áudio e vídeo e, 

então, para melhor análise dos conteúdos todos os discursos foram digitados em 

arquivos de textos. 

- Organização dos dados por pergunta: todos os conteúdos digitados foram 

separados por pergunta à qual se referia.  
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- Leitura flutuante do texto: depois de digitado e organizado, as respostas a cada 

pergunta passaram por um processo de leitura fluida do texto, com intenção de 

conhecer seu conteúdo na íntegra. 

- Identificação dos núcleos de sentido das falas: Em nova rodada de leitura, os 

núcleos de sentido de cada fala foram destacados. 

- Categorização dos núcleos de sentido: para cada pergunta, todos os núcleos de 

sentido comuns, convergentes em conteúdo, foram, então, agrupados e 

categorizados. 

- Definição constitutiva das categorias: as categorias anteriormente formadas foram, 

então, definidas em termos constitutivos, demonstrando ao o que cada uma se 

referia. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção, serão apresentados os resultados e, também, serão comparadas as 

expectativas e as conseqüências da aposentadoria na opinião dos respondentes.  

Relação com a Família  
Expectativas Conseqüências 

Família já 
Independente: 
refere-se ao fato de 
que a família 
(cônjuge, filhos, 
netos, parentes) do 
pré-aposentado já 
encontra-se em fase 
de independência 
plena. 

Desejo de se 
dedicar: refere-se ao 
fato de, após a 
aposentadoria, os 
participantes 
manifestam maior 
desejo de se dedicar 
à família. 

Indecisão ou 
Independência: 
refere-se ao fato de 
que, após a 
aposentadoria, o 
pré-aposentado não 
sabe ao certo se 
dedicar-se-á à 
família ou então terá 
uma vida 
independente da 
família. 

Desejo de se 
dedicar: refere-se ao 
fato de, após a 
aposentadoria, 
querer se dedicar à 
família. 

1. já estão 
grandes, criados 

2. cada uma já têm 
a sua vida 

3. cada uma já tá 
tomando o seu 
mundo 

4. não vão precisar 
de tanta atenção 

5. provavelmente 
vai ser menos 

6. já são crescidos 

7. cada um vai 
procurar seu 
canto 

8. isso ainda vai 
demora 

9. Não na minha 
cabeça 

10. cada um cuidar 
de si 

11. não pretendo 
ficar carregando 
no colo 

1. família com 
certeza 

2. Isso eu já faço 

3. eu espero depois 
dar mais atenção a 
cada um deles 

4.se dedicar a 
família e as outras 
atividades 

5. Creio que sim 

sim aos familiares da 
minha família 
mesmo 
 

1. situação ainda 
não está muito 
2. bem definida  
3. moro sozinho 

Eu vou investir em 
mim 

 

1. Você volta mais 
para a família 

2. mais do convívio 
do meu filho 

3. você começa a se 
prender 
4. Mais presença em 
casa 

5. Melhoro, agora 
tenho mais tempo 
para eles 

6. Sim, melhorou 
dou um pouco mais 
de atenção para  
7. Melhorou, fico 
mais em casa ajudo 
nas coisas 

8. mais atenção a 
esposa 

9. deu aquela 
chance de você está 
junto com a família 

10. mais atenção 
aos filhos. 
11. mais intimidade, 
mais aproximação 

12. mais tempo junto 

Quadro 1: Quadro de Relação com a Família.  

Com base nos resultados apresentados no Quadro 1, pode-se notar que, no que diz 

respeito à relação com a família, os participantes relatam mais expectativas que 
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conseqüências. Como expectativa, aparece o fato de que parte dos pré-aposentados 

já possui uma família de membros independentes, com idade para cuidar de si, 

portanto, sem exigir que o pré-aposentado dedique-se exclusivamente à família. 

Também nota-se que o discurso de parte dos respondentes pré-aposentados gira 

em torno da expectativa de, após se aposentar, dedicar-se mais à família e também, 

por outro lado, aqueles que estão indecisos ou já se consideram independentes e 

manifestam o desejo de investir em si mesmo. Por outro prisma, os participantes 

aposentados relataram um discurso bastante alinhado no que diz respeito às 

conseqüências da aposentadoria para a relação com a família. Os núcleos 

estruturadores do discurso dos aposentados giraram quase que exclusivamente em 

torno da conseqüência de que todos se dedicam mais à família após a 

aposentadoria. Nota-se que, comparativamente, no que diz respeito à relação com a 

família, há duas dimensões de expectativas (“Família já Independente” e “Indecisão 

ou Independência”) que não são relatadas como conseqüências da aposentadoria. 

No Quadro 2, abaixo, são apresentados os resultados que dizem respeito às 

expectativas e conseqüências da aposentadoria para a relação do sujeito com o 

lazer. 

Relação com o lazer  
Expectativas  Conseqüências 

Turismo: refere-se 
ao fato de, após a 
aposentadoria, os 
participantes 
manifestarem 
expectativa de viajar 
e realizar turismo. 

Atividade Física: 
refere-se ao fato de, 
após a 
aposentadoria, os 
participantes 
manifestam 
expectativa de 
praticar atividade 
física. 

Turismo: refere-se 
ao fato de, após a 
aposentadoria, os 
aposentados 
realizarem viagens e 
turismo. 

Atividade Física: 
refere-se ao fato de, 
após a 
aposentadoria, os 
aposentados 
realizarem 
modalidades de 
atividades físicas. 

1. Turismo de 
aventura. 
2. Viajar. 
3. Viajar 
4. Viajar, viajar e 
viajar. 
5. Viajar  
6. Viajar bastante 

1. Fazer ginastica e 
alguma caminhada. 
2. Fazer ginástica, 
caminhar de manha. 
hidroginástica, 
3. Velejar, 
mergulhar,  
4. Entrei na 
academia para 
manter a forma 

1. Viajo 
2. Turismo 
3. viagens 
4. turismo  
5. viajo 
6. viagens 
7. viajando muito 
8. viajar  
9. viajar e conhecer 
novos lugares. 

1. Atividade física 
2. natação 
3. caminhadas 
4. ginasticazinha 
5. caminho duas 
horas por dia 

Quadro 2: Quadro de Relação com o lazer.  

Com base nos resultados do Quadro 2, pode-se notar que, no que diz respeito à 

relação com o lazer, os participantes relatam expectativas e conseqüências 
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totalmente convergentes (turismo e atividade física). Como conseqüência, o 

aposentado dispõe de mais tempo para planejar e vivenciar seu lazer. Nas 

conseqüências, a categoria que se destacou foi o turismo e as viagens. É natural 

que os aposentados viajem mais, pois não tem mais o vínculo empregatício. A 

categoria atividade física em expectativa destaca-se pelo fato de já ser uma 

atividade presente diariamente na carreira militar, seja em manobras, como 

acampamento, teste de aptidão física entre outros.  

No Quadro 3, abaixo, são apresentados os resultados que dizem respeito às 

expectativas e conseqüências da aposentadoria para a relação do individuo com a 

vida financeira. 

 

Relação com a vida financeira  
Expectativas Conseqüências 

Exercício de outra 
ocupação 
profissional: refere-
se ao fato de que o 
pré-aposentado 
pretende ter outro 
trabalho ou emprego 
para complementar 
suas finanças 

Estagnação da vida 
financeira: refere-se 
ao fato de que o pré-
aposentado pretende 
viver apenas com o 
dinheiro da 
aposentadoria 

Exercício de outra 
ocupação 
profissional: refere-
se ao fato de, após a 
aposentadoria, os 
aposentados 
trabalharem em 
outros empregos 
para complementar 
suas vida financeira. 

Estagnação da vida 
financeira: refere-se 
ao fato de que o 
aposentado vive 
apenas com o 
dinheiro da 
aposentadoria 

1. Melhorar a renda 
com o trabalho de 
guia de turismo de 
aventura 
3. voltar a lecionar, 
mais o dinheiro 
desse trabalho 
5. trabalhar mais do 
que eu preciso em 2, 
3 empregos 
6. poder trabalhar 
7. continuar 
trabalhando fora 
8. não viver só da 
aposentadoria 

1. viver da 
aposentadoria 
2. vou poder 
controlar mais. 
3. viver com que eu 
tenho. 
4. continuar a 
mesma coisa 
5. continuar a 
mesma, pretendo 
viver com o dinheiro 
da reserva. 
6. a gente tem que 
viver sem os 
benefícios 

1. Sim, melhorou, 
as obras e os 
serviços que eu faço 
de engenharia  
2. aposentei na vida 
civil 
3. oportunidade de 
fazer um serviço 
extra 

1. Deu uma 
melhorada, começa 
a ajustar mais as 
coisas. Ir ao 
mercado 
diariamente. 
2. a mesma coisa. 
3. colocar as 
finanças em dia 
4. Não mudou em 
nada. 
5. a mesma coisa 

Quadro 3: Quadro de Relação com a vida financeira.  

Com base nos resultados apresentados no Quadro 3, pode-se notar que, no que diz 

respeito à relação com a vida financeira, os entrevistados relatam expectativas e 

conseqüências convergentes entre si, mas com categorias antagônicas dentro de 

cada uma das dimensões. Como expectativa, aparece o fato de que parte dos pré-
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aposentados já possui um planejamento em exercer outra atividade profissional. 

Percebe-se, nos núcleos das falas, que o trabalho aparece de forma bastante 

marcante no discurso dos pré-aposentados, com alguns participantes ressaltando o 

desejo de atuar em mais de uma área. Tanto em expectativas e conseqüências 

foram identificadas duas categorias antagônicas. Uma é Exercício de outra 

ocupação profissional, para o complemento da remuneração da aposentadoria; e a 

outra é a Estagnação da vida financeira, que se destacou entre os aposentados 

entrevistados. 

No Quadro 4, abaixo, são apresentados os resultados que dizem respeito às 

expectativas e conseqüências da aposentadoria para a relação do individuo com um 

hobby. 

Relação com um hobby  
Expectativas Conseqüências 

Planejamento de algum tipo de hobby: 
refere-se ao fato de que, após a 
aposentadoria, o pré-aposentado planeja 
fazer algum tipo de hobby, 

Planejamento de algum tipo de hobby: 
refere-se ao fato de que, após a 
aposentadoria, o aposentado faz algum tipo 
de hobby, 

1. turismo de aventura 
2. voltar a lecionar 
3. corredor de raly 
4. Poder ir, no cinema 
5. dormir mais 
6. Cozinhar para os amigos 
7. Gosto muito de ler, retornar a minha 
caminhada 
8. ficar de seis meses a um ano viajando, ir 
até o Caribe velejando 
9. gosto muito de equitação 
10. fazer aula de pintura 
11. Aprender tocar um instrumento musical, 
como violão, e aula de canto 

1. Fazendo caminhada  
2. Faço coleção de carrinhos e aviões 
3. Velejar 
4. trabalho autocad 
5. gosto de viajar, eu gosto de saí, de 
passear 
6. aconselhar meu filho 
7. fazer muito esporte, faço uma hora de 
caminhada toda manha 
8. crio galinha 
9. : Jogo um futebol, não acordo tão cedo  

Quadro 4: Quadro de Relação com um hobby. 

Com base nos resultados apresentados no Quadro 4, pode-se notar que, no que diz 

respeito à relação com a vida financeira, os entrevistados relatam expectativas e 

conseqüências totalmente convergentes entre si. Tantos os pré-aposentados como 

os já aposentados relatam a intenção de busca e planejamento de algum hobby, 

como: turismo de aventura, caminhada, vela, equitação, entre outros. 

No Quadro 5, abaixo, são apresentados os resultados que dizem respeito às 

expectativas e conseqüências da aposentadoria para a relação do individuo com 

outro trabalho. 
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Relação com outro trabalho  
Expectativas Conseqüências 

Pretensão de 
trabalho: refere-se 
ao fato de que, após 
a aposentadoria, o 
pré-aposentado 
pretende trabalhar  

Aposentadoria como 
uma nova fase: 
refere-se ao fato de 
que, após a 
aposentadoria, o 
pré-aposentado não 
pretende trabalhar 
(formal e informal), 
mas sim apreciar 
essa nova fase. 

Pretensão de 
trabalho: refere-se 
ao fato de, após a 
aposentadoria, 
querer continuar 
trabalhando (formal 
ou informal). 

Aposentadoria 
como uma nova 
fase: refere-se ao 
fato de que, após a 
aposentadoria, o 
trabalho não faz 
mais parte da sua 
vida. 

1. seria de guia de 
turismo 
2. trabalhar dentro 
da área do 
magistério em 
educador físico 
3. como fotografo  
4. sou professora, 
talvez eu volte a 
lecionar 
5. Trabalhar na área 
de saúde, em 
hospital 
6. prestação de 
serviço, de design de 
serviço 
7. fazer meus 
exames e ser um 
cardiologista mais 
ativo 
8. pensei em dar 
aula 
9. advogar em causa 
própria 
10. fazer alguma 
coisa 

1. Não pretendo 
trabalhar  
2. Não 

1. técnico eletricista 
2. Gosto de pintura 
faço alguns serviços, 
não fico parado 
3. como medico 
anestesista na 
Fundação 
4. como técnico de 
enfermagem na 
Fundação, no pronto 
socorro do Gama 
5. voltar a trabalhar, 
5. Eu trabalho na 
minha área que é de 
enfermagem 
 

1. agora não vou 
trabalhar mais 
2. Não 
3. não podia voar 
numa companhia 
aérea porque não 
aceitava mais de 
60 anos 

Quadro 5: Quadro de Relação com outro trabalho.  

Com base nos resultados apresentados no Quadro 5, pode-se notar que, no que diz 

respeito à relação com a vida financeira, os entrevistados relatam expectativas e 

conseqüências convergentes. Como expectativa, aparece o fato de que parte dos 

pré-aposentados tem pretensão de continuar trabalhando após se aposentar tanto 

para complementar a renda, quanto para manter as atividades mentais ativas, 

exercitar o corpo e manter as relações sociais. O militar inicia a carreira muito cedo 

normalmente com 16 a 24 anos, então conseqüentemente se aposenta muito cedo. 

Portanto, a categoria pretensão de trabalho é coerente com a condição física e 

psicológica dos pré ou pós-aposentados, pelo fato de poderem continuar no 
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mercado de trabalho exercendo outra profissão ou atividade remunerada. Também 

nota-se que o discurso de parte dos respondentes pré-aposentados gira em torno da 

expectativa de, após aposentar, continuar trabalhando e também, por outro lado, 

aqueles que já não querem trabalhar e que tem outros objetivos para sua vida. Por 

outro prisma, os participantes aposentados relataram um discurso bastante alinhado 

no que diz respeito às conseqüências da aposentadoria para a relação com outro 

trabalho. Os núcleos estruturadores do discurso dos aposentados giraram em torno 

da conseqüência de que em sua maioria continuou trabalhando após a 

aposentadoria.  

No Quadro 6, abaixo, são apresentados os resultados que dizem respeito às 

expectativas e conseqüências da aposentadoria para a relação do individuo com a 

política. 

Relação com a política  
Expectativa Conseqüência 

Não envolvimento: refere-se ao fato de que, 
após a aposentadoria, o pré-aposentado 
espera não ter envolvimento com política.  

Não envolvimento: refere-se ao fato de que, 
após a aposentadoria, o aposentado não se 
envolveu com política. 

1. Não 
2. Não 
3. Não 
4. Não 
5. Não 
6. Não 
7. Não 
8. Negativo 
9. Não 
10. Não 
11. De jeito e maneira 

1. Não 
2. Não 
3. Não 
4. Não 
5. Não 
6. Não 
7. Não 
8. Não 
9. Não 
10. Não, detesto politica 

 

Quadro 6: Quadro de Relação com a política.  

Com base nos resultados apresentados no Quadro 6, pode-se notar que, no que diz 

respeito à relação com a política, os participantes relatam categorias de discursos 

convergentes tanto nas expectativas quanto nas conseqüências. A relação com a 

política não é presente na carreira militar, pelo fato do militar ser proibido de fazer 

greve e ter como principio básicos a hierarquia e a disciplina. Obedecer ao Estado e 

estar isento de qualquer responsabilidade, que não a militar, são premissas para o 

trabalhador das forças armadas. Os participantes relataram um discurso bastante 

alinhado no que diz respeito às conseqüências da aposentadoria para a relação com 

a política. Os núcleos estruturadores do discurso giraram quase que exclusivamente 

em torno dão fato de que todos não apresentam interesse pela política.  
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No Quadro 7, abaixo, são apresentados os resultados que dizem respeito às 

expectativas e conseqüências da aposentadoria para a relação do sujeito com os 

estudos e auto-desenvolvimento. 

Relação com os estudos  
Expectativas Conseqüências 

Busca do 
conhecimento: 
refere-se ao fato de 
que, após a 
aposentadoria, o 
pré-aposentado 
apresenta interesse 
em continuar 
estudando  

Satisfação com o 
que já foi aprendido: 
refere-se ao fato de 
que, após a 
aposentadoria, o 
pré-aposentado não 
ter interesse em 
continuar estudando. 
 

Busca do 
conhecimento: 
refere-se ao fato de 
que, após a 
aposentadoria, o 
aposentado ter 
continuado 
estudando 

Satisfação como que 
foi aprendido: refere-
se ao fato de que, 
após a 
aposentadoria, o 
aposentado não ter 
interesse em 
continuar estudando. 
 

1. fazer um curso 
para se capacitar, 
para ter uma melhor 
formação 
profissional2. 
terminar o mestrado 
3. fazer uma pós-
graduação, para 
voltar para o 
mercado 
4. vontade de fazer 
gastronomia 
5. vou continuar 
estudando 
6. faça uma pós, 
porque para dar aula 
em faculdade 
7. conciliar uma pós-
graduação em 
recursos humanos 
8. Continuar 
estudando isso é 
importante 

1. Não 

2. Não 

3. O que tenho já 
chegou no limite, eu 
preciso concretizar o 
que eu já estudei 
antigamente 

4. Não  
5. Não 

 

1. Curso de 
empreendedorismo 
na UNB. E cursos no 
SEBRAE 

2. estudar, leio muito 
em casa 

3. faço questão de 
estudar é a parte de 
desenho 

 

1. Não 

2. Não 

3. Não, meu 
conhecimento é em 
loco 

4. Não 

5. Não 

6. Não 

7. Não  
 

Quadro 7: Quadro de Relação com os estudos.  

Com base nos resultados apresentados no Quadro 7, pode-se notar que, no que diz 

respeito à relação com os estudos, os entrevistados relatam categorias 

convergentes de discurso. Como expectativa, aparece o fato de que parte dos pré-

aposentados já possui um planejamento continuar estudando, de dar continuidade 

em cursos de aperfeiçoamento. Percebe-se, nos núcleos estruturadores das falas, 

que a busca pelo autodesenvolvimento aparece em diversas áreas de estudo.  
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No Quadro 8, abaixo, são apresentados os resultados que dizem respeito às 

expectativas e conseqüências da aposentadoria para a relação do sujeito com 

produção bibliográfica. 

Relação com produção bibliográfica  
Expectativas Conseqüências 

Produzir bibliografia: refere-
se ao fato de que, após a 
aposentadoria, o pré-
aposentado tem vontade ou 
já iniciou uma produção 
bibliográfica (livro, artigo, 
resenha). 
 

Não produzir bibliografia: 
refere-se ao fato de que, 
após aposentadoria, o pré-
aposentado não tem vontade 
de registrar e nem produzir 
alguma bibliografia (livro, 
artigo, resenha). 
 

Não produzir bibliografia: 
refere-se ao fato de que, 
após aposentadoria, o 
aposentado não teve 
vontade de registrar e nem 
produzir alguma bibliografia 
(livro, artigo, resenha). 
 

1. Pretendo,catálogo de 
locais aqui no DF 

2. um livro com as minha 
passagens num pronto 
socorro 

3. vou escrever uma coisa 
sim relacionada a minha 
experiência na aeronáutica, 
4. um livro voltado para 
política econômica 
basicamente do Brasil 
voltado para o mundo 

5. Sim, tem muitas coisas 
que eu vivi no Rio de 
Janeiro, na época da 
ditadura 

6. escrever um livro de 
cunho religioso 

1. A princípio não. 
2. Nunca pensei 
3. Não. 
4. Não, nada. 
5. Não 

6. No momento não 

 

1. Não. 
2. Não. 
3. Não. 
4. Não. 
5. Não. 
6. Não. 
7. Não. 
8. Não. 
9. Não. 
10. Não. 
 

Quadro 8: Quadro de Relação com produção bibliográfica.  

Com base nos resultados apresentados no Quadro 8, pode-se notar que, no que diz 

respeito à relação com produção bibliográfica, os participantes relatam mais 

expectativas, em função de terem o desejo de produzir bibliografia. Como 

expectativa, aparece o fato de que parte dos pré-aposentados tem vontade ou já 

iniciou uma produção bibliográfica. Também nota-se que o discurso de parte dos 

respondentes pré-aposentados gira em torno da expectativa de, após aposentar, 

não realizar produção bibliográfica. Por outro prisma, os participantes aposentados 

relataram um discurso bastante alinhado no que diz respeito às conseqüências da 

aposentadoria para a relação com não produção bibliográfica. Nota-se que, 

comparativamente, no que diz respeito à relação com produção bibliográfica, há uma 

dimensão de expectativas (“Produzir bibliografia”) que não é relatada como 
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conseqüências da aposentadoria. É possível inferir que essa expectativa pode não 

ser atingida quando os participantes se aposentarem. 

No Quadro 9, abaixo, são apresentados os resultados que dizem respeito às 

expectativas e conseqüências da aposentadoria para a relação do sujeito com 

produção artística. 

Relação com produção artística  
Expectativas  Conseqüências 

Exteriorização da 
criatividade em 
forma de arte: refere-
se ao fato de que, 
após aposentadoria, 
o pré-aposentado 
demostra vontade de 
realizar alguma 
produção artística. 

Desinteresse pela 
produção artística 
própria: refere-se ao 
fato de que, após 
aposentadoria, o 
pré-aposentado não 
demonstrar 
expectativa de 
realizar alguma 
produção artística 

Exteriorização da 
criatividade em 
forma de arte: refere-
se ao fato de que, 
após aposentadoria, 
o pré-aposentado 
demostra vontade de 
realizar alguma 
produção artística. 

Desinteresse pela 
produção artística 
própria: refere-se ao 
fato de que, após 
aposentadoria, o 
pré-aposentado não 
demonstrar 
expectativa de 
realizar alguma 
produção artística 

1. cantar, 
tenho muita vontade 
de participar de coral 
2. Música, 
tocar guitarra 
3. exposições de 
fotografia 
4. pinturas de 
paisagens 
5. Pintura, 
contemplar a 
natureza 
6. Pintura de todos 
os tipos 
7. tocar violão. 

1.  Não. Não 
tenho habilidades 
2.  Nada 
3. Não tenho 
habilidade 
4. Não tenho dom 

1. A produção 
artística que eu faço 
é fazer moveis 
2.  já 
trabalhava com 
musica antes e 
agora tenho mais 
tempo 
3.  teatro, faço 
parte 
4.  fazer 
mosaico. 
estou trabalhando 
numa letra de 
musica 

 1. Não 
  2. Não 

3. Não 
4. Não 
5. Não 
 

Quadro 9: Quadro de Relação com produção artística.  

Com base nos resultados apresentados no Quadro 9, pode-se notar que, no que diz 

respeito à relação com produção artística, os participantes relatam categoria de 

discurso convergente. Como expectativa, aparece o fato de que parte dos pré-

aposentados tem o desejo de aprender e realizar alguma forma de arte e 

conseqüentemente colocar sua criatividade em prática e começar a produzir. 

Também nota-se que o discurso de parte dos respondentes pré-aposentados gira 

em torno da expectativa de, após aposentar, não empreender qualquer tipo de 

produção artística. Por outro prisma, os participantes aposentados relataram um 

discurso bastante alinhado no que diz respeito às conseqüências da aposentadoria 

para a relação com produção artística. Os núcleos estruturadores do discurso dos 
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aposentados giraram na sua maioria em torno da não produção artística após a 

aposentadoria. 

No Quadro 10, abaixo, são apresentados os resultados que dizem respeito às 

expectativas e conseqüências da aposentadoria para a relação do sujeito com o 

negócio próprio. 

Relação com negocio próprio  
Expectativas Conseqüências 

Empreendedorismo: 
refere-se ao fato de 
que, após 
aposentadoria, o pré-
aposentado planeja 
criar um negocio 
próprio 

Não abrir negócio 
próprio: refere-se ao 
fato de que, após 
aposentadoria, o 
pré-aposentado não 
ter expectativa de 
abrir um negócio 
próprio. 

Empreendedorismo: 
refere-se ao fato de 
que, após 
aposentadoria, o 
aposentado planejou 
ou criou um negócio 
próprio 

Não abrir negócio 
próprio: refere-se ao 
fato de que, após 
aposentadoria, o 
aposentado não tem 
como opção a 
abertura de um 
negocio. 

1. trabalhar 
como 
autônomo 
como guia 
turismo 

2. montando meu 
estúdio fotográfico 
Marcos e Melo 
3. um escritório de 
contabilidade 
4. Abrir um asilo. 
5. um consultório 
medico e fazer alguns 
exames cardiológicos 
 

1.  Não 
2. Não tenho 
isso definido 
3. Nem pensar 
4. Não  
5. Não 
6. Não 
7. Não 

1. Abri, mas não deu 
certo 
2. mexer com 
projetos, com o 
autocad 
3. firma de 
engenharia para fazer 
projetos para 
infraestrutura de 
aeroportos 
4. abri um negocio de 
reciclagem 

1. Não 
2. Não. 
3. Não 
4. Não 
5. Não 
6. Não 
 

Quadro 10: Quadro de Relação com negócio próprio.  

 

Com base nos resultados apresentados no Quadro 10, pode-se notar que, no que 

diz respeito à relação com negocio próprio, os participantes relatam categorias de 

discurso convergentes. Como expectativa, aparece o fato de que parte dos pré-

aposentados não possui o interesse na abertura de negocio próprio. Os núcleos 

estruturadores do discurso dos aposentados também apontam para duas 

conseqüências da aposentadoria no que diz respeito à abertura de negócio próprio: 

há aqueles que não pensam nisso.  

No Quadro 11, abaixo, são apresentados os resultados que dizem respeito às 

expectativas e conseqüências da aposentadoria para a relação do sujeito com o 

trabalho atual. 

Relação com o trabalho atual  
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Expectativas Conseqüências 
Sentimento de vinculo: refere-se ao fato de 
que, após aposentadoria, o pré-aposentado 
sentirá falta dos vínculos feitos no trabalho e 
do próprio trabalho. 

Sentimento de vinculo: refere-se ao fato de 
que, após aposentadoria, o aposentado 
sentiu falta dos vínculos feitos no trabalho e 
do próprio trabalho. 
 

1. Com certeza! Muita falta 

2. Sim manter contato com as pessoas 

3. Tenho um vinculo com todos eles 

4. Provavelmente 

5. Um oi de free lance 

6. Isso com certeza, o trabalho passa a ser a 
sua segunda família 

7. Com certeza vou sentir muita falta do 
trabalho 

8. Com certeza, todo mundo no inicio 
quando sai sente 

9. A gente sente são muitos anos de 
convívio, você forma vínculos 

10. Já estou sentindo, vou sentir muito a 
saída 

11. É sempre bom manter o vinculo com os 
colegas 

 

1. A gente sente as coisas boas que ficam, 
as amizades  
2. Sente muita falta 

3. A gente sente falta dos colegas 

4. Sente, isso não há como não sente 

5. Senti, muito. Aqui foi meu primeiro 
emprego. 
6. Sim, tenho contato até hoje 

7. Sente, de repente, da noite para o dia 
acabou 

8. gente participava de alguns jantares e 
festinhas 

9. um encontro todo ano, para comemorar o 
dia que a gente saiu oficial 
 
 

Quadro 11: Quadro de Relação com o trabalho atual.  

Com base nos resultados apresentados no Quadro 11, pode-se notar que, no que 

diz respeito à relação com o trabalho atual, os participantes relatam mais 

expectativas e conseqüências convergentes, denotando que todos irão sentir ou já 

sentem falta do contexto de trabalho na aeronáutica. Como expectativa, aparece o 

fato de que parte dos pré-aposentados tem certeza de que irá sentir falta do 

trabalho, da convivência das amizades feita no ambiente de trabalho. Por outro 

prisma, os participantes aposentados relataram um discurso bastante alinhado no 

que diz respeito às conseqüências da aposentadoria para a relação com o trabalho 

atual. Os núcleos estruturadores do discurso dos aposentados giraram 

exclusivamente em torno da conseqüência de que todos sentirão falta principalmente 

da convivência e da rotina do trabalho após a aposentadoria.  

No Quadro 12, abaixo, são apresentados os resultados que dizem respeito às 

expectativas e conseqüências da aposentadoria para a relação do sujeito com um 

novo ciclo de amizade e convívio. 

 

 

Relação com novo ciclo de amizade e convívio  
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Expectativas Conseqüências 
Inovação de ciclo: refere-se ao fato de que, 
após aposentadoria, o pré-aposentado 
espera fazer novos ciclos de convívio 

Inovação de ciclo: refere-se ao fato de que, 
após aposentadoria, o aposentado fez 
novos ciclos de convívio.  

1. contato com novas pessoas seja os 
turistas 

2. Com certeza, a gente acaba fazendo 
outras amizades 

3. Sim com certeza, as relações 
interpessoais não devem parar. 
4. toda hora estou fazendo novos amigos 

5. Normalmente isso é uma lei natural, um 
novo ciclo de amizade. 
6. Isso é uma coisa natural, 
7. Isso é uma coisa normal, você desenvolve 
novos convívios 

8. os que convivem com a gente são poucos 
e a convivência familiar, não muda muito 
não. 
9. vida vai proporcionando essas pessoas 
na nossa vida.  
10. Com certeza a gente vai fazer, porque 
você volta a sua atenção para outras 
atividades 

11. Isso é ciclo normal da vida, fazer novos 
colegas 

12. já tenho o grupo de motoqueiros, a 
gente está sempre se encontrando e 
viajando junto 

1. Uma vez que, você vai atrás de outros 
ciclos, novos ciclos que se formam 

2. Fiz, tem que fazer senão fica só 

3. tenho encontrado 

4. Tenho na igreja muitas amizades 

5. Fiz com o pessoal que eu jogo uma bola 

6. Faço parte do grupo da igreja da terceira 
idade 

7. Muitas amizades. 
8. Sim, com a família e alguns vizinhos 

 

Quadro 12: Quadro de Relação com novo ciclo de amizade e convívio.  

Com base nos resultados apresentados no Quadro 12, pode-se notar que, no que 

diz respeito à relação com novo ciclo de amizade e convívio, os participantes relatam 

expectativas e conseqüências idênticas: todos pretendem ou já iniciaram um novo 

ciclo de amizades. Como expectativa, aparece o fato de que parte dos pré-

aposentados já possui um novo ciclo de amizade e tem pretensão de obter um 

convívio diferente do atual trabalho após a aposentadoria. Também nota-se que o 

discurso de parte dos respondentes pré-aposentados gira em torno da expectativa 

de, após aposentar, dedicar-se mais a novos ambientes de convivência para a 

renovação social. Por outro prisma, os participantes aposentados relataram um 

discurso consensual no que diz respeito às conseqüências da aposentadoria para a 

abertura de novos ciclos de amizade. Os núcleos estruturadores do discurso dos 

aposentados giraram exclusivamente em torno da conseqüência de que todos 

cultivam diferentes amizades e novos ambientes sociais após a aposentadoria. 
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No Quadro 13, abaixo, são apresentados os resultados que dizem respeito às 

expectativas e conseqüências da aposentadoria para a relação do sujeito com o 

convívio de grupos de terceira idade. 

Relação com o convívio de grupos de terceira  idade  
Expectativas Conseqüências 

Interação com a 
idade: refere-se ao 
fato de que, após 
aposentadoria, o 
pré-aposentado 
esperar fazer uma 
relação com grupos 
de terceira idade. 
 

Independência de 
convívio: refere-se 
ao fato de que, após 
aposentadoria, o 
pré-aposentado não 
ter interesse em 
constituir relação 
com grupos de 
terceira idade 

Interação com a 
idade: refere-se ao 
fato de que, após 
aposentadoria, o 
aposentado faz uma 
relação com grupos 
da terceira idade. 
 

Independência de 
convívio: refere-se 
ao fato de que, após 
aposentadoria, o 
aposentado não ter 
constituído relação 
com grupos de 
tericeira idade. 
 

1. Pretendo 
frequentar a UGG, 
porque é uma forma 
de você se sentir 
motivado 
2. Com certeza. Para 
fazer atividades 
diferentes, conviver 
com pessoas da sua 
idade 
3. grupo de 
tercerona, pode até 
ser,você está com o 
pessoal da sua 
geração, os 
assuntos ficam meio 
distorcido 
4. quando 
estiver bem velhinho 
não quero da 
trabalho, para os 
filhos 

5. Com 
certeza 

6. Eu quero, quando 
eu chegar na terceira 
idade, porque ainda 
sou nova. 

1. Não frequentaria a 
UGG. 
2. Não 

3. Não vou está novo  
4. Não tenho planos. 
5. Não, ainda não. 
Pretendo continuar 
frequentando a 
academia 

6. não nem 
pensando nessa 
situação. 
 

1. Talvez 

frequentar a UGG 2. 
mais para frente 

3. Estou 
frequentando a 
UGG, estou 
gostando estou 
conhecendo o 
pessoal 
4. Achei interessante 
na UGG, porque tem 
aula de internet é 
bom para se 
atualizar 
 

1. agora não. 
2. Não frequento 

3. Ainda não 

4. Não.  
5. tenho outros 
grupos como o da 
igreja, do teatro 

6. Não. 
7. Não tenho nada 
na cabeça quanto a 
isso 
 

Quadro 13: Quadro de Relação com o convívio de grupos de terceira idade.  

Com base nos resultados apresentados no Quadro 13, pode-se notar que, no que 

diz respeito à relação com convívio de grupos de terceira idade, os participantes 

apresentaram expectativas e conseqüências convergentes. Como expectativa, 

aparece o fato de que para parte dos pré-aposentados existe a intenção de 

participar de um grupo de terceira idade, ou até mesmo, da Unidade de Geriatria e 
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Gerontologia da Aeronáutica. Também nota-se que o discurso de parte dos 

respondentes pré-aposentados gira em torno da expectativa de, após aposentar, se 

considerarem independentes e não manifestam o desejo de participar de qualquer 

grupo desse tipo de convívio. Por outro prisma, os participantes aposentados 

relataram um discurso antagônico no que diz respeito às consequências da 

aposentadoria para o convívio em grupos de terceira idade.  
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No Quadro 14, abaixo, são apresentados os resultados que dizem respeito às 

expectativas e conseqüências da aposentadoria para a relação do sujeito com 

instituições sem fins lucrativos. 

Relação com instituições sem fins lucrativos  
Expectativas Conseqüências 

Voluntariado em 
instituições: refere-
se ao fato de que, 
após aposentadoria, 
o pré-aposentado 
querer doar um 
pouco do seu tempo 
para instituições sem 
fins lucrativos 

Não demonstra 
interesse em ajudar: 
refere-se ao fato de 
que, após 
aposentadoria, o 
pré-aposentado não 
tem intenção de 
ajudar instituições 
sem fins lucrativos. 

Voluntariado em 
instituições: refere-se 
ao fato de que, após 
aposentadoria, o 
aposentado doou um 
pouco do seu tempo 
para instituições sem 
fins lucrativos 

Não demonstra 
interesse em 
ajudar: refere-se ao 
fato de que, após 
aposentadoria, o 
aposentado não 
ajudou instituições 
sem fins lucrativos. 
 

1. Sim, Como a parte 
ambiental 
2. Principalmente 
crianças de idade já 
avançadas, criança 
que não são o 
padrão de adoção 
3. uma cota de 
contribuição a 
sociedade, por uma 
questão existencial 
4. Eu já trabalho. No 
lar dos velhinhos 
Maria de Madalena 
5. Com certeza. Da 
palestra em escolas 
publicas, ensina 
alguma coisa oficina, 
6. já trabalho em 
casa de recuperação 
de viciados em 
drogas e lar de 
crianças. 
7. Espero está mais 
ativo, nos trabalhos 
da igreja, no hospital  
8. Num asilo ou num 
orfanato, 
 

1. Não. Completar. 
2. Não 

3. Não, eu acredito 
que a gente tem que 
se doar no trabalho, 
fazer um trabalho 
honesto. 
4. Não. Sempre tem 
a pilantropia. 
 

1. A gente já faz ajuda, 
com doação de sexta 
básica. 
2. No lar dos velhinhos, 
vamos lá levo roupa e 
alimentos 

3. Sim, um trabalho de 
assistência a crianças 
carentes, 
4. Sim, 
esporadicamente. 
distribuição de cestas 
básicas, faço pão e o 
dinheiro arrecadado é 
para compra de 
mantimentos 

5. Vou no lar dos 
velhinhos eu mesmo 
levo lá eu estou 
sabendo o que eu fiz e 
se eu entregar para 
alguém aonde vai parar. 
6. principalmente para 
as instituições que 
tratam de câncer 
7.Colaboro 
financeiramente com os 
médicos sem fronteiras, 
Betel em Goiânia e lar 
dos idosos. 
8. Ajudo 
financeiramente a 
construção da igreja 
católica. 

1. Não. 

2. Não. Porque 
meu tempo é 
corrido. 

 

Quadro 14: Quadro de Relação com instituições sem fins lucrativos. 

Com base nos resultados apresentados no Quadro 14 pode-se notar que, no que diz 

respeito à relação com instituições sem fins lucrativos, os participantes relatam 
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igualmente tanto as expectativas como as conseqüências. Como expectativa, 

aparece o fato de que parte dos pré-aposentados já são voluntários em instituições 

de caridade. Também nota-se que o discurso de parte dos respondentes pré-

aposentados gira em torno da expectativa de, após aposentar, não ser voluntário e 

nem participar de alguma ação social. Os aposentados, igualmente, dividiram o seu 

discurso em duas dimensões. Parte dos respondentes aposentados relatam o fato, 

após a aposentadoria, terem desenvolvido ações de ajuda a instituições sem fins 

lucrativos; outra parte dos aposentados participantes relatou, por outro lado, que não 

desempenhar ações de ajuda a instituições sem fins lucrativos. 

No Quadro 15, abaixo, são apresentados os resultados que dizem respeito às 

expectativas e conseqüências da aposentadoria para a relação do sujeito com a 

ajuda ou a fundação de instituições sociais. 

Relação de ajuda ou fundação de instituições sociai s 
Expectativas Conseqüências 

Ambição de empreender ação 
autônoma: refere-se ao fato 
de que, após aposentadoria, 
o pré-aposentado ter 
interesse em ajudar ou fundar 
uma instituição social. 

Não tem ambição de 
empreender ação 
autônoma: refere-se ao 
fato de que, após 
aposentadoria, o pré-
aposentado não tem 
expectativa em iniciar uma 
ação autônoma de ajuda 
ou fundação de uma 
instituição social. 

Não tem ambição de ser 
voluntário ou autônomo: 
refere-se ao fato de que, 
após aposentadoria, o 
aposentado não se 
interessou em iniciar uma 
ação autônoma e nem 
empreender ações de ajuda 
social 

1. seria voluntário no Parque 
Nacional 
2. desenvolver algum projeto 
social voltada para adoção de 
crianças carentes, 
3. participar de uma ONG, 
alguma questão na área da 
promoção da atividade física 
4. Recebi um premio de uma 
igreja chamada Jesus Maria 
José, 
5. pedi para cada um trazer 
um quilo de alimento, a gente 
vai fazer uma sopa e vamos 
distribuir para galera pobre no 
meio da rua. 
6. Fundar um lar de idoso. 
7.Provavelmente, na parte de 
escolar, fazendo palestra, 
como amigos da escola ou 
alguma coisa pela igreja. 

1. Não. 
2. Não 
3. Não 
4. Não seria viável por 
causa do recurso 
financeiro, 
5. Não. 
6. Nunca pensei em fazer 
nada 
 

1. Não. 
2. Não. 
3. Não. 
4. Não. 
5. Não. 
6. Não. 
7. Não. 
8. Não. 
9. Não. 

Quadro 15: Quadro de Relação de ajuda ou fundação de instituições sociais.  
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Com base nos resultados apresentados no Quadro 15, pode-se notar que, no que 

diz respeito à relação de ajuda ou de fundação de instituições sociais, os 

participantes relatam mais expectativas do que conseqüências. Nota-se que os 

únicos a se disporem a empreender ajudam ou fundação de instituições sociais são 

os pré-aposentados. É possível inferir que essa expectativa pode não ser atingida na 

aposentadoria. Como expectativa, aparece o fato de que parte dos pré-aposentados 

não tem ambição de empreender ação autônoma no sentido de ajudar ou fundar 

instituição social. 

Em suma, com base nos resultados obtidos, nota-se que os pré-aposentados vêem 

a aposentadoria como mais uma etapa da vida. Esta etapa representa, portanto, um 

recomeço na vida civil, seja em outro emprego formal ou informal, na abertura de um 

negócio ou simplesmente se dedicar a família, por exemplo.  

O envelhecimento para o pré-aposentado é algo natural, como da criança ao 

adolescente; do adolescente ao adulto; e do adulto a terceira idade. Para o pré-

aposentado, todavia, aparentemente, a terceira idade é alguma coisa muito distante, 

porque se considera em idade adulta e ainda muito produtiva para o mercado de 

trabalho.  

Como os pré-aposentados passaram a carreira militar fazendo exercícios físicos, 

exercícios de campanha, atividades regradas, alimentação balanceada e com 

horários determinados pela vida de aquartelamento, aparentemente, o 

envelhecimento saudável é fato para esta parcela dos respondentes. Na pesquisa 

observou-se que, em sua maioria, os pré-aposentados têm pretensão de realizar 

alguma atividade física, lazer e hobby, para manter a mente e o corpo ativo e 

saudável.  

Nota-se que para os aposentados, a aposentadoria foi uma fase, entretanto uma 

etapa difícil de ser ultrapassada. Porém, todos os entrevistados a superaram; 

continuam fazendo suas atividades físicas diárias, colaborando para um 

envelhecimento saudável, junto com o lazer e o trabalho informal ou formal, 

atividades essas que contribuem para o exercício mental e físico. 

Ë perceptível à qualidade de vida dos aposentados melhorou, pois logo que se 

aposentaram tiram férias, viajaram, praticaram turismo fora da alta temporada, 

descansaram mais, dormiram mais. 
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Nota-se que, em sua grande maioria, as expectativas dos pré-aposentados foram 

atingidas, relatadas pelos já aposentados. Por fim, ressalta-se que o objetivo geral 

da pesquisa, de comparação das expectativas de militares da ativa relacionadas à 

sua aposentadoria com as conseqüências relatadas pelos militares da reserva do 

Comando da Aeronáutica em Brasília, foi plenamente atingido. Espera-se, com a 

presente pesquisa, ter contribuído para o entendimento rigoroso do processo de 

aposentadoria que servidores da aeronáutica vivenciam. Assim, a elaboração de um 

programa de preparação para aposentadoria no contexto desta organização pode 

ser pensada. 



49 

 

 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Neste capítulo final, cabe ressaltar alguns limites da presente pesquisa, bem como 

delinear uma agenda de pesquisas futuras. 

Como a amostra foi reduzida com apenas 20 participantes e desenho da pesquisa 

foi descritivo, não é possível generalizar os resultados para outras organizações 

militares. 

Não foram empreendidas outras técnicas de coleta de dados, como questionário 

fechado e observação, que certamente, enriqueceriam os resultados e dariam a 

possibilidade de triangulação de dados. 

Também não foi possível o uso de softwares de análise de conteúdo. Para isso, 

seria necessária de uma amostra maior e um corpus de texto mais robusto para que 

a análises fossem possíveis.  

Não foi possível participar mais pesquisadores na análise dos dados, para favorecer 

uma intersubjetividade na análise dos dados. 

O recorte transversal, ou seja, foi realizado naquele momento exato não permite 

dizer se os resultados devem-se a uma característica comportamental ou estrutural 

peculiar dos militares da aeronáutica no período de coleta de dados ou se eles 

realmente representam o padrão do fenômeno investigado relacionado à 

aposentadoria na organização. 

Com base nos limites ora apresentados, cabe delinear uma agenda de pesquisas 

futuras. Sugere-se: 

Replicar o estudo em outras organizações públicas, militares ou não. 

Ampliar a amostra, tanto em relação ao numero de participantes em Brasília, quanto 

realizar a pesquisa em outras cidades. 

Ampliar a diversidade de instrumentos e procedimentos de coleta e análise de 

dados.  

Fazer uso de softwares de análise de conteúdo e estatística, para maior precisão 

dos resultados sem a interferência do subjetivo. 

Fazer estudos longitudinais. 
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ANEXOS 

Anexo 1 - Roteiro de Realização das Entrevistas 

A idéia é que a entrevista tenha um momento, o qual o sujeito executa os passos 

propostos pelo pesquisador, no qual o sujeito responde oralmente a questões feitas 

pelo pesquisador.  Para realizar as entrevistas, sugere-se que o pesquisador siga os 

seguintes passos:  

1º Momento 

Passo 1:  O pesquisador se apresenta (nome, filiaçã o, ocupação). 

Passo 2:  O pesquisador explicita para o sujeito os  objetivos da pesquisa 

e da entrevista. 

Passo 3:  O pesquisador explica para o sujeito a di nâmica de entrevista  

Passo 4:  O pesquisador averigua se o sujeito tem d úvidas quanto à 

dinâmica da entrevista. Em caso positivo, repita os  passos 2 e 3. Em caso 

negativo, proceda para o passo 5. 

Passo 5:  O pesquisador disponibiliza o questionári o para o sujeito. 

Passo 6: O pesquisador averigua se o sujeito tem dú vidas quanto ao 

conteúdo. Em caso positivo, reproduza, em outras pa lavras. Em caso negativo, 

proceda para o próximo passo. 

Passo 7:  O pesquisador anuncia o início da entrevi sta e começa a fazer 

as questões. 

Passo 8:  O pesquisador agradece a colaboração do s ujeito e averigua se 

há algum questionamento a ser feito. Em caso positi vo, acrescente mais 5 

minutos para debate. Em caso negativo, proceda para  o próximo passo. 
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Passo 9:  finaliza a entrevista (é importante se di sponibilizar para 

eventuais dúvidas, contatos etc e reforçar que ele terá uma devolutiva do 

resultado da pesquisa) (até aqui, 75/80 minutos de entrevista). 

Perguntas para a 2ª parte da entrevista 

Primeiro roteiro de entrevista relativo às expectativas 

PESSOAL 

EXPECTATIVAS 

1. Após a aposentadoria, os seus planos na relação familiar é direcionar 

atenção para o(a) cônjuge, filhos, netos ou outras pessoas? Como? 

2. Após a aposentadoria, deseja fazer algum tipo de atividade de lazer ? 

Qual(is)? 

3. Após a aposentadoria, quais são as suas expectativas em relação à sua vida 

financeira? 

4. Após a aposentadoria, você pretende desenvolver algum tipo de hobby? Se 

sim, qual(is)? 

 

CONSEQUENCIAS 

1. Na sua opinião, quais foram as consequências da sua aposentadoria para 

seus relacionamentos familiares? Melhoraram ou pioraram? Como? 

2. Após a aposentadoria, você optou/conseguiu fazer algum tipo de atividade 

de lazer (turismo, saltar de paraquedas, andar de montanha russa)? Quais(l)? 

3. Após a aposentadoria, você notou alguma mudança em relação à sua vida 

financeira? Se sim, qual(is)? 

4. Após a aposentadoria, você optou/conseguiu desenvolver algum tipo de 

hobby? Se sim, qual(is)? 

PROFISSIONAL 

EXPECTATIVAS 
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5. Após a aposentadoria, existe alguma pretensão em trabalhar em outro 

emprego (formal ou informal, próprio ou não)? Se sim, quais são suas expectativas 

neste novo emprego? 

6. Você pretende se filiar a algum partido político após sua aposentadoria? 

Após se aposentar, você tem a intenção de se candidatar nas próximas eleições? 

Porque? 

7. Após sua aposentadoria, você pretende estudar (graduação, pós, 

especialização)? Se sim, quais são suas expectativas? 

8. Após se aposentar, você quer fazer alguma produção bibliográfica (livro, 

artigo, resenha)?  

9. Após a aposentadoria, você pretende empreender alguma produção 

artística, como pintura, musica, artesanato, entre outros?  

10. Após se aposentar, você pretende abrir um negocio próprio? Se sim, por 

quê? 

CONSEQUENCIAS 

5. Após a aposentadoria, você trabalhou em outro emprego (formal ou informal, 

próprio ou não)? Se sim, quais foram os resultados para sua vida profissional? 

6. Você se filiou a algum partido político após sua aposentadoria? Se 

candidatou para alguma eleição? Se sim, quais foram as consequências para sua 

vida profissional? 

7. Após sua aposentadoria, você voltou a estudar (graduação, pós, 

especialização)? Se sim, quais foram as principais consequências para sua vida? 

8. Após se aposentar, você realizou alguma produção bibliográfica (livro, artigo, 

resenha)? Se sim, quais foram as consequências para você?  

9. Após a aposentadoria, você empreendeu alguma produção artística, como 

pintura, musica, artesanato, entre outros? Se sim, quais foram os resultados 

positivos e/ou negativos para sua vida? 

10. Após se aposentar, você abriu um negocio próprio? Se sim, relate as 

principais consequências para sua vida. 
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SOCIAL 

EXPECTATIVAS 

11. Após a aposentadoria, você acha que sentirá falta dos colegas de trabalho? 

Você manterá contato com eles nesta nova etapa de sua vida? Se sim ou se não, 

porque? 

12. Após sua aposentadoria, você se sente motivado para estabelecer um novo 

ciclo de convívio e amizade com pessoas novas? Se sim ou se não, porque? 

13. Após se aposentar, você frequentará a Unidade de Geriatria e Gerontologia 

(UGG) da aeronáutica ou outros locais de convivência? Se sim ou se não, porque? 

14. Após se aposentar, você trabalharia como voluntario em uma instituição sem 

fins lucrativos? Se sim ou se não, porque? 

15. Após se aposentar, você ajudará autonomamente instituições sociais ou 

então empreender ações de ajuda social? Se sim, quais instituições ou ações 

pretende desenvolver? Se sim ou se não, porque? 

 

CONSEQUENCIAS 

11. Após a aposentadoria, você sentiu falta dos colegas de trabalho? Você 

mantém contato com eles nesta nova etapa de sua vida? Se sim ou se não, porque? 

12. Após sua aposentadoria, você se sentiu motivado para estabelecer um novo 

ciclo de convívio e amizade com pessoas novas? Se sim ou se não, porque? 

13. Após se aposentar, você frequentou a Unidade de Geriatria e Gerontologia 

(UGG) da aeronáutica ou outros locais de convivência? Se sim ou se não, porque? 

14. Após se aposentar, você trabalhou como voluntario em uma instituição sem 

fins lucrativos? Se sim ou se não, porque? 

15. Após se aposentar, você ajudou autonomamente instituições sociais ou 

então empreendeu ações de ajuda social? Se sim, quais instituições ou ações 

sociais você desenvolveu? Se sim ou se não, porque?  

 

 


