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Resumo 

  

A transição para a reforma representa um processo psicossocial que engloba mudanças 

a vários níveis, em particular, ao nível da identidade. A atenção diminuida que este tema 

tem recebido suscita a necessidade de explorar o planeamento da reforma num sentido 

holístico. O presente estudo tem como objetivo explorar, segundo dois eixos, os fatores 

vivenciais que participam no planeamento da reforma e que podem favorecer este 

planeamento numa perspetiva de desenvolvimento identitário. O primeiro eixo de análise 

remete para as experiências vividas antes da reforma, no qual exploramos construtos 

teóricos como o guião vocacional, a exploração vocacional e a teoria do Desenvolvimento 

Psicossocial de Erikson; o segundo eixo refere-se à natureza da projeção no futuro, no 

qual exploramos a teoria da Continuidade de Atchley. A recolha de dados foi realizada a 

partir de entrevistas semiestruturadas a doze participantes na pré-reforma, sete 

participantes do sexo feminino e cinco participantes do sexo masculino, com idades 

compreendidas entre os 55 e os 64 anos de idade. A Análise Temática Qualitativa destas 

entrevistas sugere que a maioria dos/as participantes deu início à fase do planeamento e 

têm em comum a intenção de cuidar das gerações contiguas e contribuírem de forma útil 

para o bem-estar social. Na transição para a reforma a relação com os outros surge como 

o principal contexto e objeto de exploração da identidade constando-se que metade dos/as 

participantes revelam franca dificuldade em derivar das experiências pessoais e 

interpessoais conclusões relevantes a respeito do Self. Esta limitação a nível do 

autoconhecimento, a par da reduzida abertura para a exploração de contextos, relações e 

atividades alternativas e da tendência para a continuidade na reorganização da sua 

estrutura e estilo de vida na reforma, suscita dúvida e preocupação quanto a se e que 

oportunidade a reforma virá a oferecer à atualização do potencial de desenvolvimento 

individual no sentido ericksoniano da integridade.   

 

Palavras-chave: reforma; planeamento; exploração vocacional; desenvolvimento 

pessoal; identidade; generatividade; integridade. 
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Abstract 

 

The transition to retirement represents a psychosocial process that includes changes in 

numerous levels, particularly in the identity level. The diminished attention that this 

subject has received raises the need to explore the retirement planning in a holistic sense. 

The present study aims to explore, according to two axes, the experiential factors that 

participate in retirement planning and can enhance this planning in a development identity 

perspective. The first analysis axis addresses the lived experiences before retirement in 

which we explore theory concepts such as vocational script, vocational exploration and 

Erikson Psychosocial Development theory; the second axis refers to the nature of the 

future projection, in which we explore the Atchley Continuity theory. Data collected from 

a total of twelve participants in pre-retirement, seven participants are female and five are 

male, with ages comprehended between 55 and 64 years old. The Qualitative Thematic 

Analysis of these interviews suggests that the majority of the participants began the 

retirement planning phase and have in common the intention of care for the contiguous 

generations and contribute to the well-being of society in a useful way.  In the retirement 

transition the relationship with others emerges as the main context and identity 

exploration object noting that half of the participants reveal difficulties in deriving 

personal and interpersonal conclusions relevant to the Self. This limitation in the self-

knowledge level combined with the reduced openness to the exploration of alternatives 

of context, relationships and activities and the tendency to the continuity in reorganizing 

their structure and lifestyle in retirement, raises doubts and worries about if and which 

opportunity the retirement will offer to the self-actualization of development potential in 

the eriksonian sense of integrity.  

 

Keywords: retirement; planning; vocational exploration; personal development; 

identity; generativity; integrity 
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Résumé 

 

Le départ à la retraite représente un processus psychosocial qui englobe des 

changements à différents niveaux, en particulier sur l´identité. La faible attention qu´a 

reçu ce sujet suscite la nécessité d´explorer, la planification de la retraite d´un point de vu 

holistique. Cette étude a pour objectif d´explorer, selon deux axes, les facteurs 

expérientiels qui participent à la planification de la retraite et qui peuvent favoriser cette 

planification dans une perspective de développement identitaire. Le premier axe de 

l´analyse fait référence aux expériences vécues avant la retraite, dans lequel nous avons 

exploré les concepts théoriques tel que le scénario vocationnel, l´exploration 

vocationnelle et la théorie du Développement Psychosocial d´Erikson. Le second axe fait 

référence à la nature de la projection dans le futur, dans lequel nous avons exploré la 

Théorie de la Continuité d´Atchley. Le recueil de données a été réalisé à partir d´entretiens 

semi-structurés de douze participants en pré-retraite, sept femmes et cinq hommes, âgés 

de 55 à 64 ans. L´analyse qualitative de ces entretiens suggère que la majorité des 

participants a débuté l´étape de la planification et que ces derniers ont en commun l´envie 

de prendre soin des générations à venir et de contribuer de manière utile au bien-être 

social. Dans le départ à la retraite, la relation avec les autres apparaît comme le principal 

sujet et objet d´exploration de l´identité constatant que la moitié des participants montrent 

une difficulté à partir d´expériences personnelles et interpersonnelles. Cette limitation 

dans la connaissance de soi d´une part et la faible ouverture à explorer des contextes, 

relations et activités alternatives et de la tendance à poursuivre dans la réorganisation de 

sa structure et de son mode de vie à la retraite, suscite des doutes et des inquiétudes quant 

à l´opportunité que la retraite a à offrir et à la mise à jour du potentiel de développement 

individuel au sens éricksonien de l'intégrité.  

 

Mots-clés: retraite ; planification; exploration professionnelle; développement 

personnel; identité; générativité; intégrité. 
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Na Europa, a idade da população está a aumentar, resultando num maior número de 

pessoas mais velhas, comparativamente com o número de crianças e jovens na Europa. 

Espera-se que a população na União Europeia tenha mais 9.8 a 10.0 anos de vida 

saudáveis depois dos 65 anos de idade (PORDATA, 2018). Com a introdução da 

segurança social, a reforma tornou-se uma oportunidade de estatuto (Fasbender & 

Dellerb, 2015), e com o aumento da esperança média de vida e do número de anos 

saudáveis após a reforma, o tempo de oportunidade que cada cidadão tem na continuação 

do seu desenvolvimento pessoal tem vindo a aumentar. 

O conceito de reforma assume múltiplos significados (Lytle et al., 2015). A reforma é 

definida como a “saída do trabalho no final da carreira do indivíduo, acompanhada pelo 

decréscimo do compromisso psicológico e comportamental desta saída do trabalho” 

(Froidevaux et al., 2018, p. 229). Numa perspetiva unicamente psicológica, podemos 

interpretar a reforma como um “processo psicossocial de transição da identidade e 

procura de significado (i.e., criação de uma nova identidade), despoletado por eventos da 

reforma” (Wang et al., 2014, p. 5). A reforma tem sido considerada como uma transição 

(Barbosa, et al., 2016; Henning et al., 2017) ou mesmo como um processo que se 

desenvolve progressivamente por via das escolhas, investimentos e experiências que vão 

sendo acumuladas ao longo da vida (Nascimento, 2008). Podemos concordar que a 

reforma é uma situação nova, marcada por um período que se estende ao longo do tempo 

e não um evento único (Froidevaux et al., 2017; Wang et al. 2014). É um novo desafio e 

alguns experienciam-no com mais entusiasmo do que outros. Não obstante, a transição 

para a reforma exige àqueles que passam por ela, se reorientem no mundo (Haslam et al., 

2019; Ihenetu, 2018). Esta transição engloba assim mudanças (Topa & Alcover, 2015) 

tais como novos papéis, expectativas, desafios e oportunidades (Henning et al., 2017), 

sentido de vida (Cook, 2015; Wang et al., 2014) e uma introspeção da identidade 

(Froidevaux et al., 2018; Silver & Williams, 2018; Wang & Shultz, 2010; Wang et al., 

2014). Esta transição implica um confronto com mudanças situacionais, ambientais, 

emocionais, económicas e psicológicas para as quais os indivíduos estão, na maioria das 

vezes, insuficientemente preparados (Simon, 1996). De acordo com Henkens e 

colaboradores (2011), esta diferenciação ocorre não apenas entre indivíduos, mas no 

próprio indivíduo ao longo do tempo.  
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A transição para a reforma é, por sua vez, considerada um processo (Hesketh et al., 

2011; Marshall & Mueller, 2002; Schlossberg, 1981) que começa na idade da pré-reforma 

e continua na pós-reforma (Piquart & Schindler, 2007). Quando a reforma se aproxima 

(i.e., segundo a definição oficial da idade da reforma), o indivíduo entra num processo 

significativo que exige trabalho cognitivo prévio, tal como o pensar sobre esta etapa e o 

conversar consigo próprio e com os outros (Wang et al., 2014). É, consequentemente, 

uma demanda introspetiva que começa antes da reforma formal. Um estudo de Negrini e 

colaboradores (2013) concluiu que o estado de saúde mental dos indivíduos pode ser 

melhorado se os indivíduos acreditarem que conseguem lidar com as transições.  

Atualmente, a revisão da literatura permite identificar uma série de estudos centrados 

no planeamento da reforma (e.g., Dennis & Fink, 2012; Donaldson et al., 2010; Earl & 

Archibald, 2014; Earl et al., 2015; Froidevaux et al., 2016; Froidevaux et al., 2017; Griffin 

et al., 2012; Han & Moen, 1999; Heraty & McCarthy, 2015; Principi et al, 2018; Topa et 

al., 2009; Rameli & Marimuthu, 2018). Contudo, estes estudos focam-se, essencialmente, 

no planeamento do timing da decisão de reforma considerando a vantagem e/ou 

desvantagem financeira do momento da reforma para o indivíduo (e.g., Earl et al., 2015; 

Heraty & McCarthy, 2015; Kiso & Hershey, 2017; Rameli & Marimuthu, 2018) ou nos 

contributos que a população na idade sénior pode trazer às organizações e à sociedade 

(e.g., Armstrong-Stassen et al., 2012; Casey & Berger, 2016; Fasbender et al., 2016; 

Micheel, 2019; Zaniboni, 2015). Nestes estudos, a pessoa em si e o potencial que cada 

uma pode alcançar é ignorado, sendo a reforma uma excelente oportunidade para investir 

na atualização deste potencial de desenvolvimento. Segundo Schlossberg (1981), o 

crescimento psicológico continua para além da adolescência; os indivíduos vão 

experienciar continuamente mudanças e transições que podem resultar em novas relações, 

novos comportamentos e novas auto-perceções.  

Tomando de empréstimo a definição de Ackerman (2009), poderá conceptualizar-se o 

potencial de desenvolvimento como a extensão máxima de crescimento e de 

funcionamento mental que todos os indivíduos podem alcançar e que influencia a 

expressão do seu carácter. Este conceito está altamente relacionado com alguns dos 

pressupostos da psicologia positiva, sobretudo aqueles que sublinham o poder da 

criatividade na transformação dos novos aspetos de uma eventual transição. No quadro 

da Psicologia positiva, a principal preocupação é e deve ser a de identificar e compreender 

as forças humanas e as suas virtudes, ajudando as pessoas a viverem mais felizes e a terem 
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vidas mais produtivas (Snyder & Shane, 2007). Grosso modo, na linha desta abordagem, 

mostra-se fundamental aproveitar os aspetos de cada nova transição, seja ela mais ou 

menos difícil, para que o indivíduo se possa desenvolver enquanto ser humano, sabendo-

se que quanto maior for o crescimento mental, mais preparada cada pessoa estará para 

lidar e ultrapassar com êxito qualquer transição, tal como argumenta a teoria do 

desenvolvimento psicossocial de Erikson, que será abordada mais à frente.  

Nesta perspetiva, a nova situação trazida pela transição para a reforma pode, então, ser 

vista como uma oportunidade para viver novas experiências e atividades desejadas, mas 

nunca antes concretizadas por motivo de falta de tempo; para dedicar mais tempo a 

atividades outrora não valorizadas mas agora apreciadas; ou ainda para dar continuidade 

ao trabalho de uma forma mais independente e/ou de muitas outras formas (Nascimento, 

2008). No entanto, a reforma é maioritariamente percecionada como sinal da exaustão da 

capacidade produtiva de alguém, o que, por vezes, é suscetível de estreitar a possibilidade 

de muitos para construir e investir em novos projetos (Nascimento, 2008). Este trabalho 

pretende iluminar aquelas que poderão ser as potencialidades do período da reforma, 

sublinhando a importância de o ver, essencialmente, como uma oportunidade para o 

desenvolvimento da pessoa, com especial foco no desenvolvimento pessoal, em vez de o 

período que resta na vida de cada pessoa. Mais do que identificar os fatores que podem 

promover a satisfação perante a reforma, o objetivo do presente trabalho será explorar e 

compreender se (e de que forma) essa fase da vida pode ser usada de modo produtivo para 

a (re)construção do sujeito psicológico numa perspetiva de promoção do seu 

desenvolvimento psicossocial. Parte-se do pressuposto de que, face à maior oportunidade 

de uso discricionário do tempo associada à cessação dos compromissos com a vida 

profissional, a tarefa principal do tempo pós-reforma é a de otimização de cada indivíduo 

enquanto pessoa. 

 

 

A Transição para a Reforma 

A saída do trabalho profissional abarca uma série de mudanças económicas, sociais e 

psicológicas na vida do indivíduo, particularmente: a mudança de estatuto, alocação do 

seu tempo, identidade e relações maritais (Dennis & Fike, 2012). Conforme o explanado 
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acima, a reforma é um processo que engloba planear (Maggiori et al., 2014), escolhas 

(Moen, 2012; Topa et al., 2009) e concretizar ações (Zacher & Rudolph, 2017) antes, 

durante e após a transição. Estas intenções e decisões espelham a colaboração entre 

indivíduos, famílias e instituições (Moen, 2012), e resultam em experiências objetivas e 

subjetivas que vão influenciar as atitudes e a identidade do indivíduo (Wang et al., 2014). 

Wang e Shultz (2010) sublinharam três fases no processo de reforma: 1) o planeamento 

da reforma; 2) a tomada de decisão sobre a reforma; 3) a transição e adaptação à reforma. 

A preparação na pré-reforma e a fase de planeamento marca assim o início deste processo 

(Wang & Shi, 2014). Este estudo incide sobre a primeira fase do processo. 

Estudos anteriores mostraram que a maioria das pessoas experiencia a reforma como 

uma transição positiva, mas nem todos se preparam (Froidevaux et al., 2017) ou se 

ajustam a esta de forma positiva (Nascimento, 2008), sendo, por isso, a preparação o 

aspeto mais central. É nesta fase inicial que os indivíduos começam a discutir os seus 

planos com colegas, amigos e família, permitindo a criação de expectativas realistas para 

esta nova etapa (Topa et al., 2009); começam a perceber quais as opções que estão 

disponíveis (Sterns & McQuown, 2015[…], assim como os recursos viáveis e aqueles a 

mobilizar em prol de uma adaptação às limitações do indivíduo (Dennis & Fike, 2012) e 

da satisfação dos seus objetivos (Wang & Shi, 2014; Wang & Shultz, 2010).  

Uma transição para a reforma com sucesso ultrapassa o planeamento financeiro ou a 

posse de fundos suficientes para uma vida confortável na reforma (Donaldson et al., 2010; 

Haslam et al., 2019). Atualmente, o planeamento assume uma abordagem holística, que 

inclui a dimensão financeira e a não financeira, nomeadamente, aspetos sociais e 

psicológicos (Dennis & Fike, 2012). Os aspetos não financeiros incluem a escolha de 

atividades para tornar esta fase produtiva para o próprio e definir como passar o tempo 

(Muratore & Earl, 2010), o que se apresenta, de facto, como um tópico importante que 

poderá fazer a diferença no bem-estar da pessoa.  

Estudos no âmbito do planeamento têm verificado o impacto positivo do planeamento 

e preparação da reforma na adaptação e satisfação do indivíduo na reforma (Bednall & 

Muratore, 2015; Dennis & Fike, 2012; Donaldson et al., 2010; Earl & Archibald, 2014; 

Topa et al., 2009), bem como a autoconfiança em lidar com a transição e nos potenciais 

resultados de atividades realizadas na reforma (Earl & Archibald, 2014). Fará sentido 

considerar que este planeamento poderá aumentar a perceção de controlo e o próprio 
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estilo de adaptação, tendo estes dois fatores sido considerados preditores do bem-estar na 

reforma (Henning et al., 2017). O planeamento assume também um papel fulcral na 

identidade e vice-versa (Topa & Alcover, 2015). O planeamento constitui uma 

oportunidade para repensar “quem sou” e “quem vou ser”, num período em que a 

atividade laboral deixa de ser uma fonte ativa de identidade (Froidevaux et al., 2018). Em 

concordância com Nascimento (2008), intervir psicologicamente no planeamento da 

reforma é importante para que o indivíduo percecione este tempo por vir como o tempo 

que ainda tem, ao invés do “tempo que lhe resta”, encorajando-o a planear ativa e 

conscienciosamente a sua reforma, atendendo aos objetivos pessoais e identificando os 

recursos emocionai e instrumentais disponíveis (ou a obter) para assegurar a sua 

concretização.  

Diversas variáveis foram estudadas na sua relação com o planeamento na reforma, 

nomeadamente, o compromisso com atividades planeadas, competência (Kiso & 

Hershey, 2017), condições socioeconómicas e psicológicas (Wang & Shultz, 2010), 

sociais (Froidevaux et al., 2017), sentir que se é importante (Froidevaux et al., 2016) e o 

significado do trabalho (Fasbender et al., 2016). 

Assim sendo, a questão mais importante a colocar será a de quais são os fatores de 

âmbito psicológico que participam no planeamento da reforma e que podem favorecer 

este planeamento numa perspetiva de desenvolvimento da identidade pessoal? Na ótica 

da preparação de um futuro que possa assegurar continuidade ao processo de atualização 

das potencialidades individuais e de diferenciação da identidade, o planeamento 

atempado e antecipado da reforma é aqui visto como essencial. Olhar-se-á para este 

planeamento como um empreendimento que pressupõe a atenção a dois eixos principais 

nos quais se poderá enquadrar o comportamento face à transição para a reforma.  

O primeiro eixo remete para as experiências vividas antes da reforma. Tais 

experiências, ao terem permitido a exploração de determinadas dimensões do self e do 

ambiente terão produzido uma consciência mais alargada relativamente às necessidades 

e desejos pessoais bem como aos recursos de que, interna ou externamente, cada pessoa 

dispõe ou tem de agregar no sentido da organização dos seus projetos futuros. Os 

conceitos de “guião vocacional”, “exploração vocacional” e a “teoria de desenvolvimento 

psicossocial de Erikson” serão, assim, dimensões chave neste primeiro eixo.  
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O segundo eixo reporta à projeção no futuro e ao elenco de experiências que, estando 

ainda por viver, poderão vir a ser contempladas nos planos de reforma e que, ao 

favorecerem uma nova exploração do self e da relação com o ambiente, oferecem aos 

indivíduos a oportunidade de ampliarem e/ou aprofundarem o seu próprio 

desenvolvimento. A este nível, reconhece-se especial importância ao postulado de 

continuidade teorizado por Atchley (1989). Acresce que, considerando-se que a transição 

para a reforma requer a (re)exploração da identidade e uma retrospetiva face às 

experiências que se viveram para possibilitar a definição do que é importante para si e 

para a fase subsequente de vida (Schlossberg, 1981), não poderia deixar de se encarar a 

identidade como pedra angular no processo de ligação entre o passado, o presente e o 

futuro (Ibarra, & Barbulescu, 2010) que permite a (re)orientação do investimento das 

pessoas em etapas de transição.  

Tal como Schlossberg (1981) defende, a resposta a uma transição (i.e., reforma), 

depende do modo como o indivíduo lida com a transição, se a integra  ou se entra num 

desespero, o que varia conforme as características do indivíduo, da transição e do 

ambiente. É a integração destes aspetos que vai permitir que a pessoa seja empoderada 

para este futuro, assumindo o controlo da sua situação e devolvendo-se como ser humano. 

Pretende-se, por conseguinte, explorar os modos através dos quais, perante a transição 

para a reforma, as pessoas tendem a ligar as experiências vividas e as experiências ainda 

por viver nos planos que definem para esse novo tempo das suas vidas.  

A aproximação da reforma, acompanhada pela vivência de múltiplas mudanças a nível 

físico, cognitivo e psicológico, é marcada pela oportunidade de a pessoa repensar a sua 

identidade e reorientá-la (Moen, 2012; Wang et al., 2014), para repensar o seu sentido da 

identidade (i.e., quem sou eu, de onde vim e para onde vou), de forma a reencontrar-se e 

a sentir-se bem, sabendo para onde vai, com um sentimento de continuidade entre o 

passado e o futuro (Adams et al., 1996).  

 

O Vivido como Referencial para o Futuro 

Planear a reforma requer escolhas. Estas escolhas são uma forma de expressar a 

identidade vocacional até então construída. O guião vocacional (vocational script, Simon, 

1996) é a “caracterização única da identidade vocacional independente dos empregos, 
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posições e carreiras específicas... adapta-se à medida que os fatores ambientais mudam 

ao longo do tempo e interagem com as habilidades, capacidades, hábitos e estilos pessoais 

da pessoa” (Simon, 1996, pp. 4-5).  Pode ser visto como um guião que define como a 

pessoa funciona quando trabalha, como se adapta às características, atividades e rotinas 

do trabalho (Simon, 1996). Este guião vocacional tem duas faces: vocacional (composto 

pelos trabalhos, posições ou carreiras) e avocacional (composto pelos comportamentos, 

valores, atitudes e expectativas nas atividades de lazer, ou trabalho voluntário do 

indivíduo) (Simon, 1996). Entre as várias inspirações teóricas na base deste conceito (e.g., 

narrativa psicológica, teoria do guião de Tomkins, construtivismo), o autor chama a 

atenção para a perspetiva Eriksoniana, cuja ideia de um guião de vida que encaminha o 

“passado recordado, reconstruído e reavaliado” (p. 15) para o futuro.  

Em sequência com os estudos de Simon (1996), estar consciente do seu self vocacional 

é saudável e empodera as pessoas a usarem o seu guião vocacional, a planearem e a 

adaptarem-se à reforma podendo fortalecer as expectativas de autoeficácia em relação a 

esta, ajudando também na satisfação e adaptação desta nova etapa. O guião vocacional 

admite um sentido de continuidade (Simon, 1996), pois permite que o indivíduo o use e 

procure preencher o seu tempo de reforma com ocupações congruentes com os seus 

valores e necessidades. O desenvolvimento de um guião vocacional exige uma 

negociação contínua entre a relação do self com os eventos, atitudes e comportamentos 

do passado para que o self seja mais individualizado (Simon, 1996). Esta negociação é 

uma justificação das experiências e metas do indivíduo (Simon, 1996).  

A questão que permanece é: Como é que se pode aceder ao guião vocacional de cada 

pessoa? Segundo Simon (1996) há dois métodos que o tornam possível. O primeiro 

implica convidar as pessoas a contar histórias vocacionais, e, ao longo dessas narrativas, 

ir procurando “definir as características essenciais, adaptativas e dramáticas do self no 

trabalho”, aprendendo sobre as rotinas e atividades do trabalho, relações no trabalho e 

outras. O outro método requer a compreensão das estruturas cognitivas do indivíduo – 

perceber os seus pensamentos e sentimentos – visto que dessa forma fica mais claro como 

esta pessoa se vê a si própria, vê o mundo e se adapta a ele. Finalmente, o autor sugere o 

uso da perspetiva de Erikson para avaliar o passado da pessoa, explorar atitudes 

adaptativas e mal adaptativas, forças do ego e orientações para a vida, compreendendo 

assim o guião individual. 
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Qualquer que seja o método, parece evidente que a construção do guião vocacional 

requer uma sistematização das principais características e resultados do processo de 

exploração vocacional desde fases mais remotas da vida dos indivíduos até à atualidade. 

A exploração vocacional corresponde ao “processo psicológico através do qual os 

indivíduos obtêm informação e testam hipóteses acerca de si e do meio, para prosseguir 

objetivos vocacionais” (Taveira, 2004, p. 317). A exploração vocacional é, por 

conseguinte, o processo que permite ao individuo reconstruir e reorganizar o passado 

(Taveira, 2004).   Aquando do planeamento da reforma mostra-se por isso essencial que 

o foco seja também colocado no modo como, ao longo do continuum de desenvolvimento, 

os indivíduos realizaram explorações e de como fizeram uso dos resultados dessas 

explorações nas diversas fases e situações do seu percurso vocacional que tenham 

requerido escolhas e um esforço de adaptação. Deste ponto de vista, a exploração 

vocacional pode ser entendida como um processo de reflexão que se orienta para a 

verificação de valores, crenças e expectativas, que dá suporte à definição e ao alcance, 

pelos indivíduos, de certos objetivos vocacionais (Taveira, 2004). Este trabalho, ele 

próprio também exploratório, vai permitir a integração das experiências vividas, 

permitindo o uso desta estrutura para sintetizar o passado, perspetivar o futuro (Costa, 

1991; Taveira, 2004) e atualizar a identidade (Fasbender et al, 2016).  

Na linha de Erikson (1977) será através da análise retrospetiva e introspetiva da 

história da pessoa, que será possível compreender o self, o sentido da vida, os valores, 

conhecimentos, expectativas e as metas do indivíduo. Ter em conta estas dimensões no 

planeamento da reforma mostra-se essencial não só em termos de satisfação e bem-estar 

na reforma (e de contributo para a sociedade), mas também na perspetiva de promoção 

do desenvolvimento rumo às tarefas identitárias da integridade. Atribui-se ênfase ao 

autoconhecimento para a compreensão da identidade vocacional, às atitudes em relação 

ao envelhecimento e à reforma no próprio processo de planeamento da reforma. 

Acrescenta-se nesta equação o desenvolvimento da pessoa, bem como as virtudes que 

ganham com este, pois ao contribuírem para esse autoconhecimento há uma melhoria 

assinalável na preparação da pessoa para a transição da reforma (Erikson, 1977).  

Com efeito, o processo de autoexploração é essencial para encarar as transições, sendo 

esperado que quanto maior for o conhecimento do self, maior a preparação para lidar com 

o futuro e as mudanças que este traz (Robitschek, 1997). Deste modo, Robitschek (1997) 

chama a atenção para a exploração de constructos como os recursos psicológicos, valores 
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e sentido de vida nos papéis desempenhados ao longo da vida pelos indivíduos para uma 

melhor vivência da transição.  

 

Experiências por Viver 

Segundo a Teoria da Continuidade de Atchley (1989), a exploração acima referida 

mostra-se, mostra-se fundamental para garantir estabilidade à identidade pessoal e, em 

simultâneo, permitir que esta possa evoluir dinamicamente em função das experiências 

de vida associadas ao processo de envelhecimento. Atchley defende, por isso, que nas 

mudanças com que o indivíduo se depara ao longo da vida – e  que se acompanham de 

escolhas dos indivíduos para se conseguirem adaptar às circunstâncias destas mudanças 

– os adultos e idosos procuram preservar as suas estruturas internas (e.g., ideias, 

experiências, preferências e capacidades) e externas (i.e., contextos, capacidades, 

relações, papéis e atividades) privilegiando nessas escolhas um critério de continuidade 

(Atchley, 1989; Wang, 2007).  

De acordo com Atchley (1989), a continuidade interna possibilita a orientação de cada 

um, um sentido de direção, de como tomar decisões, criando assim previsibilidade de 

como o indivíduo vai agir numa determinada situação. A continuidade interna está inter-

relacionada com o self e a identidade, e contribui para o sentimento de mestria e 

competência, e autoestima do indivíduo, bem como a integração do ego, e assume um 

meio importante para alcançar necessidades (Atchley, 1989).  

A continuidade externa refere-se aos padrões validados pela continuidade interna, que 

podem ser vistos pelos outros (Atchley, 1989). O que pode ser percecionado como 

descontinuidade do contexto, nomeadamente a entrada para a reforma, desencadeiam 

esforços para encontrar a continuidade externa nesta nova situação. Esta continuidade 

externa reduz a ambiguidade dos objetivos pessoais que podem advir de mudanças como 

a reforma; aumenta a possibilidade de feedback preciso sobre o autoconceito; é um meio 

importante de coping para com a mudança e é também motivada com a mudança e é 

motivada pelo desejo de suporte social previsível (Atchley, 1989).  

Atchley (1989) argumenta que esta continuidade resulta do produto do processo de 

ligação entre o passado percebido e a mudança que o contexto exige. Este processo de 
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ligação de continuidade é usado para alcançar coerência nos padrões ao longo do tempo, 

viabilizando a diferença entre os indivíduos (Atchley, 1989). A reinterpretação do 

passado assume assim um processo adaptativo fundamental que permite um presente 

integrado (Atchley, 1989) para que o indivíduo esteja consciente de quem é para si próprio 

e para os outros, e usar este saber para o planeamento da reforma. Traduz-se numa 

perspetiva que permite uma visão dinâmica sobre o que fazer no tempo da reforma, 

apercebendo-se que este tempo tem um elevado potencial de experiências futuras (Wang 

et al., 2014).  

A continuidade nas atividades, capacidades e contextos é um resultado lógico que 

conduz o indivíduo às suas forças para conseguir uma satisfação ótima da sua vida 

(Atchley, 1989) e potenciar o seu desenvolvimento pessoal. O lazer e as atividades 

constituem um contributo para a criação de continuidade no processo de transição para a 

reforma, permitindo dar significado ao longo da vida e contribuir para a identidade (Earl 

et al., 2015). Este pressuposto da continuidade pode permitir antever que o que interessou 

ao indivíduo antes da reforma irá continuar a interessar-lhe e a ser uma fonte de satisfação 

e significado no futuro (Wang et al., 2014). As atividades escolhidas para a reforma quase 

podem ser preditas intuitivamente pela valorização do que seria a continuidade nas suas 

vidas (Ihenetu, 2018), com a ressalva de que as atividades selecionadas poderão ser novas, 

embora seja de esperar que o domínio no qual se inserem não o seja – novo (Atchley, 

1989).  

 

O Antes e o Depois da Reforma: Nexos Identitários  

A relação próxima da sociedade Ocidental com o trabalho convida a abordá-lo na sua 

estreita relação com a reforma e, particularmente, com a identidade nesta transição.. O 

significado pessoal do trabalho fortalece a identidade do trabalho e potencia os resultados 

vocacionais (Fasbender et al., 2016). Para aqueles com uma identidade de trabalho muito 

pronunciada, a reforma pode ser problemática, pois pode ser percecionada como uma 

ameaça ao seu sentido de self (Silver & Williams, 2018). Neste sentido, Froidevaux e 

colaboradores (2018) chamam a atenção para a incongruência de identidade que pode 

surgir na transição do trabalho para a reforma. Este fenómeno assume a congruência entre 

a identidade relacionada com o trabalho e a identidade de reformado. Os autores 
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defendem que a negociação da transição da identidade é uma estratégia para os indivíduos 

diminuírem a identidade incongruente para alcançarem uma identidade de reformado 

mais compatível com a identidade relacionada com o trabalho. Esta congruência é 

relevante porque poderá estar na base da adaptação à reforma e no bem-estar do indivíduo 

(Froidevaux et al., 2018). 

A identidade assume uma grande relevância no estudo da preparação para a reforma, 

nomeadamente, no planeamento da reforma. Em conformidade com Costa (1991), a 

identidade é um processo contínuo, construída por decisões sucessivas influenciadas pelo 

meio e pela hereditariedade, com mudanças ao longo do ciclo vital. Segundo a autora, o 

indivíduo tem necessidade de uma constante redefinição da sua identidade, das suas 

escolhas e investimentos, estando esta redefinição associada à idade e ao contexto sócio 

histórico do indivíduo.  

De acordo com Erikson (1977), a identidade psicossocial constrói-se a partir de uma 

integração gradual de todas as identidades, como é o exemplo da identidade individual e 

da identidade de grupo. O olhar sobre estas identidades tem de ser feito segundo um todo 

e não pela soma das partes. A teoria do desenvolvimento psicossocial observa o 

crescimento do ser humano segundo a passagem por oito estádios, sendo que a resolução 

de um estádio permite que o indivíduo ganhe uma virtude, tornando-o mais capacitado 

para lidar com futuras crises. Existe uma virtude por cada estádio psicossocial, sendo cada 

uma delas qualidades do ego, adquiridas nos períodos críticos do desenvolvimento 

quando o indivíduo demonstra que o seu ego é suficientemente forte para integrar o 

cronograma do desenvolvimento do seu organismo com a estrutura das instituições 

sociais (Erikson, 1977).  

O primeiro estádio do Desenvolvimento Psicossocial de Erikson é a confiança básica 

vs. desconfiança básica, com a virtude “esperança”. É focado na experiência de uma 

relação recíproca das capacidades de si próprio e as maternais, que com a uniformidade 

e continuidade desta mutualidade, é proporcionada um sentimento rudimentar de 

identidade do ego (Costa, 1991; Erikson, 1977). O segundo estádio retrata a autonomia 

vs. vergonha e dúvida, com a virtude “vontade e poder”, salienta a experimentação 

gradual e bem orientada, o autocontrolo sem a perda da autoestima, desenvolver uma 

consciência precoce, liberdade na autoexpressão e na inibição (Erikson, 1977). O terceiro 

estádio, iniciativa vs. culpa, com a virtude “propósito”, refere-se ao desenvolvimento 
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gradual de um sentido de responsabilidade moral, da participação responsável (Erikson, 

1977). O quarto estádio, indústria vs. inferioridade, com a virtude “competência”, 

marcado pela “entrada na vida”, retrata uma etapa decisiva, na qual a criança de idade 

escolar deve aprender a trabalhar com os outros e respeitar a divisão deste trabalho 

(Erikson, 1977). O quinto estádio, identidade vs. confusão da identidade, com a virtude 

“fidelidade”, que foca a preocupação do que os outros percebem do indivíduo, 

comparando com o que sente que é, portanto, a procura de um sentido de continuidade e 

coerência (Costa, 1991; Erikson, 1977). A aquisição desta virtude facilita o investimento 

futuro (Costa, 1991).  

Normalmente marcado na juventude, o sexto estádio, intimidade vs. isolamento, com 

a força básica “amor”, realça as relações caracterizadas pela partilha, compromisso e 

reciprocidade, ou seja, o equilíbrio entre o estar só e envolver-se numa relação íntima 

(Erikson, 1977). Neste estudo vamos focar-nos no sétimo e oitavo estádio de Erikson (i.e., 

generatividade vs. estagnação; integridade vs. desespero) que caracterizam as tarefas 

desenvolvimentais mais relevantes na vida adulta. No sétimo estádio, Erikson (1977) 

destaca o papel do indivíduo como guia da nova geração, sendo a sua virtude o “cuidado”. 

A generatividade abrange procriatividade, produtividade e criatividade (Erikson & 

Erikson, 1998). Do mesmo modo que os restantes estádios, o alcance desta virtude deverá 

ser feito com o balanço e integração de ambos os polos, ou seja, a generatividade real 

pressupõe elementos de estagnação (Marcia, 2010). A resolução com sucesso deste 

estádio é necessária para uma Integridade genuína do último estádio (Marcia, 2010). No 

oitavo estádio, a aproximação da morte proporciona a questão da integridade do 

indivíduo, na qual deverá questionar-se qual o significado da vida e quais os seus lutos e 

orgulhos, chegando assim a uma predominância entre a reconciliação e aceitação ou o 

desapontamento e desânimo (Hearn et al., 2012). A capacidade de integrar as experiências 

do passado e as emoções que estas abarcam, permite assim a aquisição da virtude 

“sabedoria e paz interior”, é um sentido de coerência e de um todo (Erikson, 1977; 

Erikson & Erikson, 1998). Contrariamente, o desespero expressa que o tempo é curto e 

que não resta tempo para explorar alternativas (Erikson & Erikson, 1998). Erikson (1977) 

defende que o alcance desta virtude prepara o indivíduo para defender com segurança o 

seu estilo de vida e que toda a integridade humana perdura. 

Tendo como premissa a necessidade de exploração, de repensar a identidade nas 

transições (i.e., transição para a reforma), Marcia (1966) operacionalizou um modelo de 



13 

quatro estilos de aquisição da identidade, denominados “estatutos de identidade” (Costa, 

1991; Kroger & Marcia, 2011; Marcia, 1966; Marcia, 2010): o Achiever, indivíduo que 

reflete estabilidade e confiança, mantém flexibilidade, mas não é facilmente induzido por 

influências externas, é otimista em relação ao futuro e tem consciência das dificuldades 

que advêm da implementação dos elementos de identidade escolhidos, a nível cognitivo, 

caracteriza-se por uma complexidade e flexibilidade integrativa; o Foreclosure, indivíduo 

que escolhe a segurança do não confronto com outras alternativas, é normalmente rígido 

em relação às suas atitudes e valores, e é intolerante às opiniões dos outros; o Moratorium, 

indivíduo que se debate num período exploratório para chegar ao comprometimento, que 

procura de forma ativa definir-se e que se encontra dividido entre as alternativas que 

explora; o Diffusion, indivíduo que não explora alternativas e não se compromete, varia 

nos seus padrões emocionais e responde às pressões externas escolhendo a alternativa de 

menor resistência, acompanhado por sentimentos de vazio e insignificância. Estes 

estatutos permitem perceber como é que os indivíduos lidam com a identidade, mais num 

sentido de resolução de identidade do que o respetivo processo (Costa, 1991).  

Face ao exposto, e constatando que há uma lacuna na literatura no que se refere à 

incidência de esforços de investigação na relação entre o comportamento de planeamento 

da reforma e o seu contributo para o processo contínuo de desenvolvimento da identidade, 

esta investigação tem como propósito explorar e compreender (1) se as virtudes 

desenvolvidas nesse processo de construção da identidade surgem associadas a atitudes 

mais positivas em relação à reforma e a planos mais robustos face a esta transição e (2) 

averiguar até que ponto esses planos pessoais de reforma são potenciadores do 

desenvolvimento pessoal, tentando responder à questão colocada por Nascimento (2008): 

os projetos que os indivíduos planeiam para a reforma permitem-lhes desenvolverem-se 

ou contribuem para a estagnação do seu desenvolvimento?  

Pretende-se compreender se, e até que ponto, o planeamento da reforma prevê 

objetivos de desenvolvimento pessoal, bem como identificar os fatores psicológicos e 

vivenciais associados à visão da reforma suscetíveis de influenciarem comportamentos 

mais proativos face a essa transição. Para este fim, esta investigação visa, mais 

especificamente: (1) explorar as experiências vividas pelo indivíduo, no sentido de 

recolher indicadores acerca da identidade vocacional e desenvolvimento psicossocial (na 

linha do 7.º estádio Eriksoniano); (2) explorar as perspetivas dos indivíduos em relação 

ao futuro na forma de objetivos para a reforma que lhes proporcionem o acesso a 
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experiências pessoalmente significativas; (3) perceber como é que, no planeamento da 

reforma, os indivíduos articulam as experiências vividas e as experiências por viver.  

 

 

1. Método 

 

1.1.  Participantes 

Integram o grupo de participantes deste estudo, 12 indivíduos não reformados/as (5 do 

género masculino e 7 do género feminino) com idades compreendidas entre os 55 e os 64 

anos de idade (M=59.2; DP=2.6), de acordo com o único critério de exclusão definido a 

priori, isto é, a posse de idades inferiores a 55 anos ou superiores a 65 anos. Este intervalo 

etário de participação no estudo foi definido como critério com base na idade oficial de 

acesso à pensão de velhice do regime geral de segurança social em 2018, 66 anos e cinco 

meses de idade (Diário da República Elétronico). Recuou-se 10 anos em relação a esse 

requisito etário formal por se ter considerado que entre os 55 e os 65 anos de idade as 

pessoas estarão mais predispostas ao planeamento da reforma e/ou mais sensíveis ao 

tema. Os/as participantes foram identificados por conveniência a partir de informantes da 

rede informal de relações da investigadora tendo em conta a facilidade de acesso a pessoas 

com o perfil indicado.  

À data da recolha de dados, 83.3% dos/as participantes são casados/as e 16.7% 

divorciados/as. Todos os/as participantes indicam um nível socioeconómico médio. Dois 

participantes (16.7%) colaboram profissionalmente com entidades privadas, mas a grande 

maioria exercia funções em organismos públicos (83.3%). No que concerne a formação 

escolar, um/a participante tem o sexto ano de escolaridade, cinco participantes o décimo 

segundo ano de escolaridade e seis participantes possuem formações de nível superior. 

Todos os/as participantes têm filhos, no mínimo um e no máximo três filhos/as (M=1.6; 

DP=0.7). Quatro participantes têm netos, metade dos quais com dois netos e a outra 

metade com apenas um neto. Perto de 60% dos/as participantes (58.3%) manifesta a 

intenção de reformar-se assim que esteja atingida a idade oficialmente prevista para a 

aposentação. Informações mais detalhadas sobre os/as participantes no Anexo 1. 
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No que concerne as considerações e cuidados éticos, a participação neste estudo foi 

estritamente voluntária. Os/as participantes foram informados/as que poderiam 

interromper a participação neste estudo a qualquer momento do processo. A gravação em 

formato de áudio das entrevistas foi iniciada aquando a autorização dos/as participantes 

e foi anunciado o início e o final de cada gravação. Foi adotada uma postura de 

transparência e respeito pelos/as participantes tendo a investigadora informado os/as 

participantes sobre qualquer alteração ou dúvida sobre algum aspeto da investigação. O 

discurso dos/as participantes foi e será exclusivo do conhecimento da equipa de 

investigação (investigadora principal e orientadora desta dissertação), tendo sido refletido 

ao longo do processo da investigação sobre possíveis implicações que os anexos e frases 

dos/as participantes poderiam pôr em causa o anonimato dos/as participantes, tendo sido 

excluídas todas as informações que pudessem servir para a identificação dos mesmos. 

 

1.2. Instrumentos 

Para a concretização dos objetivos da investigação, optou-se pela realização de um 

estudo qualitativo exploratório, com recurso à técnica de entrevista semiestruturada. A 

entrevista é um meio poderoso para obter informações em diversas áreas da vida da 

pessoa, proporcionando o acesso a perceções subjetivas da pessoa, ao modo como o 

próprio se expressa através do discurso, onde se incluem aspetos como emoções, 

necessidades inconscientes, influências interpessoais, intenções, ideias e valores, 

potenciando uma espécie de introspeção (Amado & Ferreira, 2013). Pretende-se que a 

entrevista em causa funcione, ainda, como meio de diagnóstico-caracterização, visto que 

a partir das questões a realizar se procurará obter pistas que permitam caracterizar o 

processo de preparação para a reforma (Amado & Ferreira, 2013). As auto-narrativas são 

também consideradas um meio para colmatar e ligar os antigos papéis do indivíduo com 

os novos papéis e identidades que a transição pode trazer às interações sociais do contexto 

do indivíduo (Ibarra & Barbulescu, 2010).  

As questões incluídas no guião da entrevista foram pensadas por forma a permitir 

aceder a informação relevante à compreensão dos aspetos vivenciais relacionados com os 

principais conceitos estruturantes do estudo.  Assim, através das questões procurou-se: 
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(1) averiguar se o/a participante já começou, mesmo que apenas no 

plano da ideação, o planeamento da reforma e perceber quais os aspetos que 

influenciaram a iniciação deste processo (i.e., “Em que momento começou a 

pensar na reforma?”);  

(2) perceber se os/as participantes conhecem o seu self vocacional, 

assim como procura descrever as características do autoconceito e valores do 

guião vocacional e a integração das experiências vividas, com o intuito de 

perceber as aptidões e interesses do indivíduo que poderão ser usadas no 

planeamento, para isto, procurou-se explorar: (a) o guião vocacional dos/as 

participantes (e.g., “Pense concretamente no seu percurso profissional. Á 

medida que foi acumulando experiências no trabalho, o que é que foi 

aprendendo sobre si e sobre o que é importante para si”); (b) as aptidões e 

interesses que poderão ser usadas na exploração vocacional (e.g., “Quais foram 

até hoje as conquistas/vitórias de que mais se orgulha? (no trabalho; na vida 

em geral; em relação a si próprio/a – crescimento, mudanças/progressos)?”); 

(c) como é que o/a participante integra as experiências vividas (e.g., “O que 

mudaria/faria hoje de maneira diferente? (no trabalho; na vida em geral; em si 

próprio/s).”);  

(3) numa ótica de desenvolvimento psicossocial, descrever a 

identidade do/a participante, nomeadamente, o que é importante para este no 

presente e a forma como (re)explora a sua identidade e as alternativas para a 

transição para a reforma, nomeadamente, as tarefas de desenvolvimento, a 

identidade (self), o sentido de vida, a realização pessoal e a exploração da 

identidade (e.g., “Fazendo um balanço da sua vida até agora, o que diria sobre 

o tipo de pessoa que é?”);  

(4) explorar a congruência entre as representações do/a reformado/a e 

a identidade que o/a participante acha que virá a construir (i.e., “Em geral, o 

que pensa sobre a reforma? E sobre os/as reformados/as?”; “Que tipo de 

reformado/a acha que virá a ser?”);  

(5) pretendem descrever a projeção para o futuro do/a participante e o 

que este espera deste tempo de reforma, bem como averiguar se estas 

expectativas permitem o desenvolvimento pessoal ou se contribuem para a sua 

estagnação, a fim de: (a) explorar as expectativas para a reforma, num sentido 

qualitativo (e.g., “Como é que imagina a sua vida, na altura em que esteja 



17 

reformado/a?”); (b) projetos antigos ainda não realizados (i.e., “Que sonhos, 

objetivos e/ou planos sente que ainda não teve hipótese de realizar?”);  

(6) averiguar planos mais ou menos concretos pensados para este 

tempo de reforma (i.e., “Existem planos pensados para a vida na reforma? Que 

planos são esses?”);  

(7) objetivar a hierarquia de prioridades dos/as participantes numa 

tarefa de projeção de futuro na condição de reformados/as (i.e., “Atribua uma 

pontuação de 0 a 7 conforme represente uma prioridade maior ou menor para 

si na reforma”);  

(8) recolher indicadores quanto ao que poderiam ser expressões de 

continuidade (e.g., “Quais as experiências que gostaria de (man)ter nessa fase 

da sua vida?”) e de descontinuidade (e.g., “O que passaria a ser/fazer diferente 

na sua vida?”) na transição para a reforma. 

 

1.3. Procedimento 

Depois da identificação dos potenciais participantes, foi-lhes proposta a possibilidade 

de colaboração na investigação, através de um documento de consentimento informado 

do qual constava a explicação do objetivo e da metodologia do estudo (incluindo 

referência à gravação áudio da entrevista a realizar), das formas de colaboração prevista 

e direitos associados, dos fins da investigação e usos a dar aos dados recolhidos e da forma 

de devolução dos resultados da investigação  (cf. Anexo 2). 

Após obtenção do consentimento livre e informado do/a participante, a maioria das 

entrevistas foram realizadas no local de trabalho dos/as participantes, de acordo com a 

preferência e conveniência manifestada por estes/as. Apenas uma entrevista foi realizada 

na casa de um/a participante e uma outra entrevista numa sala reservada para o efeito. 

Cada entrevista foi áudio gravada para posterior transcrição e análise do conteúdo do 

discurso produzido pelos/as participantes. As doze entrevistas tiveram o tempo mínimo 

de 22 min e o tempo máximo de 76 min (M=43,9 min). O método qualitativo utilizado 

foi a Análise Temática Qualitativa, que permite uma liberdade e flexibilidade na 

investigação, potenciando um conteúdo rico e complexo (Braun & Clarke, 2006). 
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O método de análise de conteúdo selecionado foi o misto, ou seja, foram criados temas 

a partir dos conceitos teóricos que estiveram na origem do guião criado para a entrevista 

(método dedutivo) e, após a análise de conteúdo, as categorias inicialmente criadas foram 

ajustadas a partir da informação que emergiu das entrevistas (método indutivo). A 

unidade de análise privilegiada foi a frase por forma a que, no processo de categorização, 

fosse possível extrair conteúdo significativo de todas as respostas e não apenas daquelas 

que, à partida, operacionalizassem um tópico mais especificamente corresponde a uma 

dada categoria. Numa primeira fase procedeu-se à identificação de temas preponderantes 

no discurso da generalidade dos/as participantes; numa segunda fase, o esforço de análise 

fez-se no sentido da procura e sinalização de tendências e/ou padrões em função de 

dimensões específicas do perfil dos/as participantes. Na linha dos passos definidos pelas 

autoras Braun e Clarke (2006) para efeitos de análise temática, foi realizada a recolha de 

dados (a partir da entrevista semi-estruturada), seguidamente, foi feita a transcrição destas 

entrevistas para um formato escrito; depois, foram criadas as categorias de codificação 

iniciais; para criar temas iniciais a partir destes códigos; de seguida estes temas foram 

revistos; posteriormente, foram definidos e cada tema foi nomeado; por último, foram 

selecionados exemplos da entrevista que retratassem cada tema, para possibilitar a escrita 

de resultados de acordo com os objetivos da investigação. 

O sistema de categorias final resultou em três grandes temas: experiências vividas, 

tema que abrange a descrição de acontecimentos do passado e das experiências e 

aprendizagens no âmbito vocacional; desenvolvimento psicossocial que inclui a descrição 

da identidade do/a participante que poderá incluir características e aspetos importantes do 

self, características adaptativas e representações do self e do mundo; e experiências por 

viver que compreende a projeção para o futuro no tempo da reforma (cf. Anexo 3.2.). E 

onze categorias de segundo nível, nove categorias de terceiro nível e sete categorias de 

quarto nível (cf. Anexo 3.1.).  
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2. Resultados 

 

Os resultados explanados de seguida, procuram manter a estrutura dos objetivos da 

introdução: (1) experiências vividas; (2) perspetivas em relação ao futuro. O terceiro 

objetivo, articulação entre as experiências vividas e as experiências por viver, será 

abordado na discussão.  

 

2.1.  Experiências Vividas 

Na exploração do guião vocacional, seis dos/as participantes (50%) demonstram uma  

coincidência entre os descritores do autoconceito e o dos valores, apontando as mesmas 

aprendizagens para ambos. Na sua exploração, a maioria dos/as participantes (83,3%) 

foca esta introspeção na sua relação com os outros, enquanto que os restantes focam a sua 

individualidade. No que concerne ao autoconceito, os/as participantes respondem, 

maioritariamente, no sentido do desenvolvimento pessoal. Particularmente, os/as 

participantes referem que o percurso profissional, os ajudou a lidar com as pessoas 

(33,3%), a escutar (25%), a serem altruístas e resilientes (8,3%), a serem tolerantes 

(16,67%), a investirem no conhecimento (16,67%), a perceberem os seus limites (33,3%) 

e a viverem mais no presente (8,3%). Em relação aos valores, os/as participantes 

enfatizam, de igual modo, o “ser mais humano”. Especificamente, referem a necessidade 

de serem úteis e ajudar as pessoas (33,3%) e serem apreciados (8,3%), aprenderem com 

os outros (33,3%), em dedicarem-se ao trabalho (8,3%), orgulharem-se do crescimento e 

do conhecimento adquirido (16,67%), sentirem-se incluídos na sociedade (8,3%) e 

aproveitarem as experiências ao longo do desenvolvimento (8,3%).  

Na categoria da exploração vocacional preparatória dos projetos de reforma, salienta-

se o foco dos/as participantes em “sentir-se útil” à sociedade, expressada repetidamente 

ao longo das entrevistas (e.g., PM4 refere que: “ser capaz de encontrar atividades de 

trabalho, desportivas, culturais, de família, sociais (...) que me possam fazer sentir-me útil 

e realizado”). Esta necessidade é incluída nos planos dos/as participantes quando 

respondem sobre os seus projetos para o futuro (e.g., PM8 refere que: “A minha reforma 

passará por isso, por fazer algo de útil.”). Quando expressaram as intenções de 
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contribuírem para a sociedade, sob a forma de voluntariado, entre os que afirmaram: “se 

aparecesse algo, sim”, dois dos/as participantes salientam a importância de esse 

envolvimento vir a satisfazer um critério: permitir-lhes sentirem-se úteis (e.g., PF11 

verbaliza: “se surgisse estaria disponível, se achar que sou uma mais valia, então sim.”). 

Desta forma, numa ótica de identidade vocacional, cinco dos/as participantes (41,67%) 

identificam características pessoais e/ou propósitos de vida que aparentam ser 

congruentes com as características das profissões e das organizações onde trabalham. Por 

exemplo, PM4, defende a importância em ser útil e na construção de um mundo inclusivo 

e, paralelamente, trabalha numa associação cuja missão é apoiar pessoas com 

incapacidades fisicas ou mentais e incluí-las na sociedade, e PF10 descreveu-se: “tenho 

um componente humano, uma responsabilidade social”, trabalhando, paralelamente, no 

serviço social de um hospital público.  

Ao explorar a integração das experiências vividas, os/as participantes não apresentam 

dificuldades em identificar, pelo menos, uma conquista da qual se orgulham. Entre os 

diferentes aspetos que os/as participantes referem (i.e., ter efetuado o seu trabalho da 

melhor forma, capacidade em lidar de forma positiva com a doença física, ajudar os 

outros, orgulho nos filhos, participação ativa na sociedade, realização de projetos como a 

construção de uma casa e família, ter feedback positivo do local de trabalho), destaca-se 

o orgulho nos filhos e netos (75%), bem como no percurso profissional (58,3%). Cinco 

participantes (41,67%) referem conquistas para além da dimensão familiar e profissional 

– “Orgulho-me de ainda ter amigos desde os 10 anos de idade.” (PF10) e “A nível social 

tenho feito o que posso (...) sei que é só uma gotinha, mas a nível social tentei” (PM4). 

 Quando perguntado sobre o que mudariam no passado, três dos/as participantes (25%) 

afirmam estar satisfeitos com a vida que levaram, não tendo nenhuma mudança a apontar. 

No que concerne os aspetos referidos que gostariam de ter feito diferente, quatro 

participantes (33,3%) referem a continuação ou antecipação dos estudos – “estudar, para 

ir mais longe (...)” (PM5) – e três participantes (25%) afirmam que, no domínio das 

relações, gostariam de ter tido mais tempo para se focarem em si próprios (PF2 refere 

que: “A vida não é só o trabalho ou a lida de casa, nem os amigos. Temos de pensar em 

nós próprios (...)” e PF12 refere que: “o trabalho que tenho (...) tive sempre uma vida 

muito presa e se calhar não passei o tempo que queria com os meus filhos quando eles 

eram pequenos.”), para a família, ou para a relação marital (PF10 refere que: “ter alguém 
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com quem partilhar a vida e na reforma (...) gostaria de ter feito algo diferente, para estar 

para partilhar, para conversar.”). Três dos/as participantes referem um desejo de 

mudanças sociais ou organizacionais,  contudo, estas mudanças não dependeriam de si, 

por exemplo, PF6 refere que: “É difícil mudar porque eu acho que o grande mal nas 

administrações é a política (...)”. 

Os/as participantes consideram que a sua realização pessoal depende de vários aspetos: 

o bem-estar e felicidade da família, nomeadamente, de novas gerações (25%), a estima 

dos outros (16,67%), investir no conhecimento (16,67%), contribuir para a sociedade 

(16,67%), ter novas rotinas (8,3%), realizar atividades que se gosta (8,3%), equilíbrio 

entre o “Eu profissional e o Eu familiar” (8,3%), e a força interior (8,3%). Três dos/as 

participantes (25%) tomam o passado como referencial na identificação das fontes de 

realização pessoal, por exemplo, PF1 refere que: “É olhar para trás, ver pessoas por quem 

eu tenho estima, e que eu sei que essas pessoas também têm estima por mim (...)”; sete 

dos/as participantes (58.3%) orientam-se para o futuro; e dois dos/as participantes 

(16,67%) referem o passado, o presente e mostram alguma projeção no futuro, parecendo 

demonstrar um certo desejo de continuidade. Por exemplo, PF6 refere que: “Neste 

momento, a minha realização pessoal é viver bem a vida, fazer coisas que gosto, sentir-

me bem e logo verei o que vai aparecendo para fazer (...) sou viciada na leitura, adoro 

viajar (...)” e PM4 refere que: “Saber que estou a tentar deixar o mundo um pouco melhor 

daquilo que o encontrei (...) todos os dias, as decisões têm de ser muito bem pensadas 

porque uma ação, uma decisão, se não for bem pensada, poderá ser a morte do artista, 

poderá pôr em causa todo o passado e todo um futuro.” Ressaltamos a expressão de oito 

participantes (66,67%) que consideraram viajar um aspeto de realização pessoal (e.g., 

PM4 refere que: “viajei um pouco por todo o mundo, portanto sinto-me realizado, mas 

quero ainda mais, se puder.”). 

Quando perguntado acerca do sentido de vida, os/as participantes orientam-se, 

maioritariamente, para a família (75%), particularmente, para a felicidade destes e 

mostram-se interessados em estarem presentes para apoiarem os familiares. É também 

mencionado, por três participantes, o lar, o trabalho e a saúde. 

Ao averiguar as tarefas de desenvolvimento, surge uma unanimidade quanto à intenção 

de cuidar das gerações anteriores e futuras, a partir do apoio que estes familiares poderão 

precisar. Apesar dessa convergência, cinco dos/as participantes visionam ainda 
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ocupações que proporcionam desenvolvimento psicossocial, nomeadamente, encontrar 

novas fontes de felicidade, dedicar tempo às novas gerações, contribuir para a 

comunidade e conhecer-se a si próprio. Por exemplo, PM7 pondera a possibilidade de: 

“disponibilizar à comunidade e participar em algum tipo de projetos mais sociais a nível 

comunitário, que agora não tenho”.  

A perspetiva dos/as participantes face ao desenvolvimento pessoal, mostra que a 

maioria (66,67%), considerou-o como um aspeto importante. As expressões que os/as 

participantes associam ao desenvolvimento pessoal são as seguintes: “tolerância”, 

“calma”, “tempo para mim”, “a formação, o saber”, “procura dessa perfeição”, 

“desenvolver essa capacidade”, “maduro como pessoa, mais evoluído, não só em relação 

aos outros, mas também comigo próprio”, “ter disciplina”, “comunicação”, “aceitar 

opiniões diferentes”, “conhecimentos que vou adquirindo”, “com esse esforço, com 

objetivos”, “aberto à inovação”, “ter algum tempo para parar e pensar”, “aumentar a 

minha resiliência, ser mais assertiva, ficar mais culta, enriquecer mais através da leitura, 

estar mais atualizada”, “ficar melhores pessoas”, “reflexão”, “serenidade” e “consolidar 

aquilo que nós somos”.  

É notado ao longo da entrevista que os/as participantes verbalizam sistematicamente a 

necessidade de se desenvolverem no tempo de reforma, aproveitando esta oportunidade 

para se atualizarem enquanto pessoas. Exemplos disto: PM4 quando verbaliza: “espero 

também fazer outro tipo de trabalho e estar sempre a aprender, sempre a inovar, se 

possível (...) espero ser útil, funcional” e PM8 refere que: “quando tiver um momento 

mau, tentar ultrapassá-lo da melhor maneira com criatividade, tal como faço aqui na 

empresa (...) vou tentar que a minha vida de reformado seja assim.” 

No que concerne as representações da reforma e do estatuto de reformado, 

encontramos duas valências emocionais associadas: 41,67% dos/as participantes 

percecionam a reforma e o/a reformado/a de forma negativa como um indivíduo inativo 

e excluído pela sociedade (e.g., PF1 descreveu os/as reformados/as como pessoas “mais 

desintegradas da própria sociedade” e PF6 descreveu “deixa de haver ligação (...) as 

pessoas despegam, são lixo (...) acho isto desumano”) e 25% dos/as participantes de forma 

positiva, percecionando a reforma como um tempo de descanso e de liberdade (e.g., PF10 

referiu que “deve ser muito bom, a reforma. Se pudermos gozá-la com aquilo que nós 
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idealizámos.”). Os restantes participantes (33,3%) exprimem uma perceção neutra sobre 

a reforma ou apresentaram um discurso meramente focado na dimensão financeira.  

Quando procuram definir a sua identidade, quatro participantes (33,3%) focam-se nas 

suas características individuais (e.g., PM5 afirmou: “eu sou muito metódico, pragmático, 

sou muito exigente comigo próprio”) e seis participantes (50%) focam-se na relação com 

os outros e/ou o seu contexto (e.g., “Sou uma pessoa que gosta muito de ajudar as outras 

pessoas, estou sempre atenta, gosto de dar conselhos (...) Até acho que penso mais nos 

outros do que em mim própria – PF12), enquanto que os restantes dois participantes 

(16,67%), referem a ligação entre ambas dimensões (e.g., PM7 defende: “sou uma pessoa 

simples, muito objetiva, prática, mas que, em muitas situações, sei que é difícil lidar 

comigo porque é tudo para ontem e, por vezes, ponho muita pressão naqueles que me 

envolvem”).  

Simultaneamente, ao explorar aspetos de adaptação à transição para a reforma, a 

maioria dos/as participantes (58,3%) optou por realçar os aspetos mais relevantes para os 

próprios que potenciariam a adaptação à reforma.  

Apenas cinco participantes (41,67%) identificam características pessoais que 

facilitariam a sua adaptação à reforma. As características facilitadoras mencionadas são: 

o bom humor e positivismo, a facilidade e abertura na relação com os outros, 

considerarem-se pessoas ativas, flexíveis e com capacidades de escuta ativa. Por exemplo, 

PM9 defendeu: “Considero-me muito flexível, no sentido em que faço qualquer coisa (...) 

é isso que me dá alguma força, no sentido de me ver ocupado e numa perspetiva de 

desenvolver e de colaborar, sendo, ainda, útil.” Para além destas características pessoais, 

os/as participantes identificam aspetos que facilitariam esta adaptação: o tempo livre, 

mais sossego e a presença de ocupações e atividades nas suas vidas (e.g., PM7 refere que: 

“eu tenho uma estrutura montada, tenho muitos hobbies que me ocupam o dia. Não vou 

ser aquela pessoa que fica em sofrimento sem saber o que vai fazer.”).  

A maioria dos/as participantes (66,67%) identifica aspetos que podem dificultar a 

adaptação à reforma. Os aspetos verbalizados passam pela perda da relação com os 

colegas e clientes do trabalho (maioria), a falta de ocupação, a preocupação em passar 

mais tempo do que é hábito nas relações maritais, preocupação com a saúde e o facto de 

se descrever como uma pessoa preocupada. Neste tópico, destaca-se a expressão de três 
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participantes que, quando identificam dificuldades, mantêm a crença de que procurariam 

ultrapassar estas dificuldades, particularmente, a partir da criatividade na exploração de 

alternativas, PM5 ilustra esta crença: “Só se for isso, mas eu penso que isso não será 

motivo para me colocar um entrave. Eu programo e desenvolvo precisamente para 

combater isso, portanto, eu combato o que a sua pergunta me traria.”  

 

2.2.  Perspetivas em Relação ao Futuro 

Relativamente às perspetivas em relação ao futuro, começamos por averiguar a 

iniciação do planeamento para a reforma. Sobre este tema, sete participantes (58,3%) já 

começaram o planeamento da reforma, e afirmaram ter começado a pensar nesta transição 

entre os 40 e os 61 anos de idade. Dos aspetos que levam estes participantes a pensarem 

na reforma são: a aproximação da idade oficial da reforma, as condições do trabalho, por 

elevado stresse ou cansaço, problemas de saúde, preocupações financeiras ou porque a 

própria empresa propôs. Destes aspetos, destacam-se as condições no trabalho e as 

condições físicas e psicológicas sentidas pelos/as participantes (e.g., PF3 referiu: “mais 

stresse, mais pressão. Já não dá tanto prazer estar a trabalhar (...)”). Os cinco participantes 

que não deram início ao planeamento da reforma até ao momento da entrevista, 

justificaram que não o fizeram por ainda se sentirem ativos no trabalho, com vontade de 

trabalhar, notou-se ainda uma perceção negativa da reforma por parte de alguns 

participantes (e.g., PM9 refere que: “julgo que a aposentação tem sempre a ver com um 

fim, daí que, de uma forma muito natural, nunca me preocupei demasiadamente.”), e nada 

tem a ver com a dimensão financeira. Para os/as participantes PF2 e PM5, iniciativas 

como o recurso ao simulador oficial da reforma constituiu a única expressão da antevisão 

da reforma. 

Na maioria dos casos, o discurso dos/as participantes (83,3%), exprime a expectativa 

de que a vida como/a reformado/a será ativa e preenchida de ocupações, “se calhar, mais 

ativa do que agora, do que quando estou a trabalhar. Porque tenho vários hobbies” (PM5). 

Neste discurso, surge também, por parte de 50% dos/as participantes, a ideia em 

manterem rotinas, sem horários, todavia com rigor (PF10 afirma que: “continuo ativa, 

continuo a ter as minhas rotinas, faço coisas diferentes”). Quatro dos/as participantes 

(33,3%), expressam o desejo de realizar ou dedicar mais tempo a atividades que, por não 

terem ou terem pouco tempo para estas ocupações no presente, por exemplo, PM4: “penso 
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continuar a fazer coisas que gosto (...) dedicar-me à cultura (...) que eu, neste momento, 

talvez por excesso de trabalho, raramente consigo”. Metade dos/as participantes 

expressam o desejo de ocuparem a reforma com a família (i.e., netos, pais e filhos). 

Alguns participantes referem aspetos financeiros (16,67%) ou condições físicas (8,3%) 

que poderão condicionar a reforma, mas mostram uma atitude positiva em relação a este 

futuro (PF1 refere que: “porque as reformas também não ajudam, também tem esse 

contra. Mas à partida algumas coisas irão aparecer”). Três dos/as participantes (25%) 

projetam este futuro sempre em conjunto com o cônjuge, por exemplo, PF12 espera: 

“passá-la junto do meu marido e aproveitarmos ao máximo o tempo que nos resta viver.”  

Na comparação entre a vida antes da reforma e na que esperam da reforma, a maioria 

dos/as participantes (75%) afirma que vai sentir falta do contacto com as pessoas com 

quem contactam rotineiramente no seu trabalho, quer dos colegas, quer dos 

clientes/utentes. Os/as outros/as participantes, afirmam que: “não vou sentir falta” (PF3), 

“não há nada que me ligue” (PF6) e “acho que não vou sentir diferença (...) em vez de 

umas rotinas, vou ter outras rotinas” (PM4). Cinco dos/as participantes (41,67%), julgam 

que vão sentir falta do trabalho que realizam, por exemplo, PF10 afirma: “vou sentir falta 

daquilo que faço (...) vir para casa contente porque fiz alguma coisa que melhorou a vida 

de outros”.  Metade dos/as participantes considera que o tempo livre será o fator mais 

relevante que a reforma lhes vai permitir ter, por exemplo, PM9 referiu: “alguma 

liberdade, mais tempo livre (...) neste momento estou muito sobrecarregado”. Esperam 

usar este tempo para descansar, dedicar-se a atividades que gostam para além do trabalho, 

encontrar novas atividades, estar com a família. Três participantes esperam ter uma vida 

mais calma, com menos fatores geradores de ansiedade.  

Num sentido mais identitário, quando perguntado sobre o tipo de reformado que viriam 

a ser, dois participantes (16,67%) demonstram uma visão negativa, enquanto oito 

participantes (66,67%) uma visão positiva. Cinco dos/as participantes (41,67%), apontam 

atributos que se prendem com as suas expectativas e desejos quanto à sua condição física 

e de saúde (e.g., “uma reformada saudável” – PF3) ou outros que constituem um 

contraponto em relação  a estereotipias, representações e significações relativamente ao 

“ser reformado”. Por exemplo, “não quereria ser (...) aquele que é tolerado (...) quero 

fazer alguma coisa para continuar útil” (PM8), “um reformado como o meu pai (...) 

trabalhar ainda como ele trabalha, ativo” (PM9), PF10 referiu que as pessoas na reforma 

deveriam “aproveitarem a reforma para fazerem outras coisas que ficaram um bocadinho 
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adiadas porque é quase impossível conciliar com a dinâmica que temos semanal.” e, 

paralelamente, afirmou que “quero continuar ativa, a desenvolver atividades que têm a 

ver comigo (...) uma reformada dinâmica”. Alguns dos/as participantes (33,3%) revelam 

relutâncias em projetarem-se identitariamente na reforma. Em contrapartida, metade 

dos/as participantes preveem mudanças positivas na forma de ser, destaca-se a maneira 

de ser mais calma e com menos preocupações, por exemplo, PF12 refere que: “Acho que 

vou andar mais calma, porque agora é muita pressão, muito trabalho.” Os restantes dois 

participantes (16,67%) consideram que não vão sentir mudanças significativas na sua 

forma de ser. A maioria dos/as participantes (75%) destaca o que “faria” de diferente, 

referindo atividades. Apenas dois participantes (16,67%) destacam o “ser”. 

Em relação aos desejos, a maioria dos/as participantes (66,67%) refere sonhos ou 

planos que consideram ser ainda possível virem a concretizar no futuro. Quatro 

participantes referem planos que existem desde o passado. Três dos/as participantes 

(25%) afirmam não ter planos ou sonhos que não tiveram oportunidade de realizar. 

Salienta-se que metade dos/as participantes (50%) inclui planos de viagens nestes sonhos. 

Em menor número, referem a continuação dos estudos (i.e., doutoramento), apoiar a 

família, ter terrenos para cultivar, e PF11 refere que: “uma coisa que gostava de 

concretizar seria ir para a reforma e pensar num projeto para a reforma, mas ainda não sei 

bem o quê (...)”. Salienta-se que, entre os/as participantes que identificam tais projetos, 

regra geral, demonstram uma atitude positiva em relação a estes planos ou sonhos e visam 

conseguir concretizá-los no futuro. Apenas um/a participante referiu a dificuldade de os 

concretizar por constrangimentos familiares associados ao seu papel de cuidadora (PF3 

refere que: “ainda não posso pensar em sonhos, porque tendo uma mãe numa unidade, 

estou lá diariamente”).  

Quando averiguados os planos concretos ou a serem implementados para a reforma, a 

maioria dos/as participantes (66,67%) não identificam nenhum plano. Dos/as 

participantes que manifestam planos pensados, três deles não estavam, no momento da 

entrevista, a implementá-los e apenas um/a participante fez algo para iniciar a 

implementação de um dos seus planos. Estes quatro participantes incluem os seguintes 

planos: viver cada dia, viajar, passar tempo com a família e aprofundar conhecimentos. 

Pelo conteúdo das respostas, é possível perceber que cinco dos/as participantes (41,67%), 

incluem planos que tenham em vista o desenvolvimento pessoal. Por exemplo, PM4, 
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refere que: “espero também fazer outro tipo de trabalho e estar sempre a aprender, sempre 

a inovar, se possível (...) espero ser útil, funcional”.  

Ao explorar as prioridades de cada participante no planeamento da reforma, na qual 

“0” era atribuída uma prioridade nula e “7” é atribuída uma prioridade máxima, tratar da 

saúde e do bem-estar físico assumiu a prioridade máxima para todos os/as participantes 

(M=7), seguindo-se da prioridade em apoiar os familiares diretos (M=6.9). Em seguida, 

as viagens (M=5.9), investir no desenvolvimento pessoal (M=5.8), contribuir para a 

comunidade (M=5.6), envolver-se em novas atividades (M=5.1), continuar a realizar 

algum tipo de trabalho (M=4.8), concretizar projetos antigos (M=4.7) e por último, 

alargar a rede de relações (M=4.3). Quando perguntado sobre prioridades que gostariam 

de acrescentar, três participantes acrescentam: cuidar da natureza, prioridade máxima 

(PM8); aprender a falar mais línguas, com prioridade máxima, e aprender a nadar, com 

prioridade (PF10) e prioridade 4 para não ser colocada numa instituição quando perder a 

autonomia (PF11). Para além das prioridades que são destacadas ao longo da análise, 

acrescenta-se que, regra geral, e coerente com o tópico “alargar a rede de relações”, os/as 

participantes não atribuem grande importância ao planeamento e procura ativa de novas 

atividades, mostrando-se dependentes do acaso “se aparecer aparece”. Alargar a rede de 

relações, representa assim um domínio em que os/as participantes se abrem à exploração 

a novos meios e relações que estes trazem, mas não representa, para a generalidade dos/as 

participantes, uma prioridade. Contudo, a maioria dos/as participantes reconhece o valor 

das relações para o seu futuro (66,67%).  

Adicionalmente, quando questionados sobre a continuação de algum tipo de trabalho 

como uma prioridade, os/as participantes incluem diferentes definições deste conceito 

(e.g., voluntariado, tarefas ou ocupações que não pertencem à profissão). Apenas um 

dos/as participantes menciona a possibilidade de continuar a fazer algum tipo de trabalho 

dentro da área profissional que exerce. Destaca-se a expressão de continuidade subjacente 

à exploração vocacional, na qual, os/as participantes esperam realizar algum tipo de 

trabalho que dê continuidade às ocupações que têm no presente, por exemplo, PM9 

afirma: “seria na linha de uma colaboração empresarial e outras.”. Da mesma forma, os/as 

participantes mostram-se pouco mobilizados face à procura e/ou à possibilidade de 

dedicação a novas atividades. Mesmo quando verbalizam a intenção de investir em novas 

atividades, expressam continuidade neste planeamento (e.g., PF1 refere: “se for uma coisa 

que me interesse, que me agrade, que esteja dentro da minha maneira de ser e das minhas 
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expectativas.”). Destaca-se a reflexão da identidade vocacional expressada por três 

indivíduos, particularmente, PM5, que afirma: “teria de ver que tipo de atividade é. Estou 

a situar-me, reformar-me, mas com a cabeça no presente e eu tenho feito o contrário, 

estava em muitas atividades e fui deixando para trás as que me eram menos atrativas, 

menos prioritárias (...)”.  

Ao longo do discurso, é salientada a importância dos recursos financeiros e não 

financeiros (i.e., saúde, dependência dos familiares) para os projetos de vida. Destaca-se 

a saúde, pois todos os/as participantes atribuem a prioridade máxima para a reforma, 

interpretando o tratar da saúde e bem-estar físico como um recurso insubstituível para 

concretizarem planos pensados para a reforma. Por exemplo, PM5 refere: “Para conseguir 

fazer tudo aquilo que falei, isso é o principal.” e PF6 verbaliza: “um problema no joelho 

e pretendo recuperar disso. Se eu não conseguir andar, se não conseguir caminhar, se ficar 

dependente de alguma coisa, vem tudo por água abaixo.” 

Como se tem vindo a evidenciar, as expressões de continuidade são apresentadas ao 

longo de toda a entrevista. Na sua maioria (91,67%), os/as participantes facilmente 

identificam expressões de continuidade para a reforma (e.g., PM8 refere: “se aquilo que 

me fazia feliz enquanto estava a trabalhar, vou fazer agora com mais qualidade.” e PM5 

refere: “Eu acho que é a minha preocupação em manter-me ativo e a continuidade dos 

projetos que eu tenho em mente, das coisas que estou a fazer agora e que quero continuar 

a fazer, enquanto tiver forças a capacidade para me manter ativo (...)”). O núcleo destas 

expressões alocou-se nas atividades específicas que oito dos/as participantes (66,67%) 

desejam continuar a realizar, nomeadamente, viajar. Entre estas atividades, sete dos/as 

participantes (58,3%) pretendem intensificar as atividades que têm no presente – “Tentar 

aprofundar coisas que eu gosto de fazer e neste momento não tenho grande tempo para 

me dedicar.” (PM4) – Enquanto que três dos/as participantes (25%) expressam esta 

continuidade na sua identidade, exemplo disto é PF2 que verbaliza: “A minha maneira de 

ser, de ajudar o próximo, mantém-se.” Metade dos/as participantes manifestam a intenção 

de continuar ou investir nas suas relações (PF3 refere que: “Falar com as outras pessoas, 

dando-lhes o apoio (...)”). Destaca-se que viajar e conhecer o mundo e o país assumiu 

uma prioridade para a maioria dos/as participantes (91,67%), representando uma 

expressão de continuidade (atividade que atualmente fazem) ou por terem tido poucas 

oportunidades no passado, procurando assim compensar na reforma. Quando 

questionados pelo contributo para a comunidade, a maioria dos/as participantes (75%) 



29 

demonstra expressões de continuidade ao desejar continuar a ajudar os outros no futuro 

(e.g., PF2 refere que: “Aqui ou noutra instituição em que ajude os utentes.”). 

Ao abordar as expressões de descontinuidade, os/as participantes aprofundam pouco a 

projeção do seu tempo de reforma, sendo que dois dos/as participantes apresentam 

dificuldades em responder a esta projeção do futuro. Ainda que o tema fosse a 

descontinuidade, cinco dos/as participantes (41,67%) mencionam apenas a continuidade 

que desejavam ter na reforma. Por exemplo, PM5 refere que: “Agora, estando 

reformado/a, muito provavelmente ia continuar a desenvolver as minhas capacidades, 

gosto muito de utilizar o computador, faço agricultura sustentável (...)”. Cinco dos/as 

participantes (41,67%) destacam a mudança nas suas rotinas e apenas três dos/as 

participantes mencionam aspetos que no presente não eram enfatizados e que pretendiam 

mudar esse aspeto, nomeadamente, tempo para si próprio, tempo para a família e viajar. 

 

 

3. Discussão 

 

Este estudo tem como finalidade explorar o planeamento da reforma, particularmente, 

quais os fatores psicológicos e vivenciais que poderão influenciar os comportamentos 

proativos para esta transição e se este planeamento, nas múltiplas expressões que possa 

assumir, permite antever que o tempo de reforma seja favorável ao desenvolvimento da 

identidade pessoal. Para este efeito, este estudo explorou as experiências vividas pelos/as 

participantes, as expectativas e projetos para o futuro e a articulação deste passado, 

presente e futuro dos/as participantes numa ótica identitária. 

A análise de conteúdo sugere que, à data da entrevista, a maioria dos/as participantes 

já terá iniciado o processo psicossocial da reforma (Wang et al., 2014), procurando definir 

a sua identidade, particularmente, na relação com os outros e na procura de significado 

para esta transição que normalmente é desencadeado pelo aproximar do tempo da 

reforma. Os/as participantes expressam a ideia de que o tema da reforma estaria a surgir 

nas suas vidas ou já teria surgido, sendo que a maioria iniciaram, inclusive, o planeamento 

da reforma. É notado por um número significativo de participantes casados, que membros 
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familiares influenciaram o início e o decorrer deste planeamento para a reforma (Wang 

& Shi, 2014). Tal como é indicado pela literatura (Froidevaux et al., 2017; Maggiori et 

al., 2014; Nascimento, 2008), a maioria dos/as participantes deste estudo perceciona a 

reforma como uma transição positiva e como uma oportunidade para aproveitarem as suas 

vidas. Não obstante, os/as participantes têm planos pouco definidos, focando-se no tempo 

livre e refletindo pouco sobre os problemas e/ou dificuldades que a reforma poderá 

acarretar. 

No que concerne a identidade vocacional, a exploração do guião vocacional permitiu 

perceber indícios de que os/as participantes foram negociando continuamente a relação 

entre o self e o meio. Os/as participantes afirmam ter aprendido sobre os seus limites e a 

adaptarem-se ao seu ambiente, nomeadamente, aos colegas de trabalho e a 

transformarem-se de acordo com o que o meio exigiu. Tal como defendido por Simon 

(1996), os/as participantes manifestam um sentido de continuidade, pois tendo em conta 

o seu guião vocacional, prevalecem as aprendizagens e evoluções no autoconceito (e.g., 

tolerar os outros) e na necessidade em sentirem-se úteis para a sociedade e em ajudarem 

os outros (valores), usam este guião para o seu dia a dia e expressam o desejo em continuar 

com estes comportamentos ao projetarem os planos da reforma. A congruência entre os 

valores da maioria dos/as participantes e as missões dos locais de trabalho anteriormente 

salientada mostra que a exploração vocacional ocorrida até ao momento presente se situou 

e cingiu ao que lhes foi proporcionado pela imersão nos seus próprios ambientes de 

trabalho sendo este o ponto do qual partem para a perspetivação da vida na reforma. Com 

efeito, não parece possível dissociar o orgulho no percurso profissional da aspiração que 

os/as participantes manifestam em continuar a contribuir para a sociedade e em ser útil 

para esta (Fasbender & Dellerb, 2015). Em conformidade com os estudos de Micheel 

(2019), a necessidade de ser e sentir-se útil para a sociedade é preponderante e, em 

conjunto com a importância atribuída às novas gerações, parece motivar os/as 

participantes a usar o tempo da reforma para investir neste propósito (Han & Moen, 1999; 

Savickas, 2015).  

Não obstante, a “Integração das Experiências Vividas” pressupõe que além da história 

profissional e do que dela foi internalizado na forma de conhecimento/s acerca de si, 

incorpora ainda experiências provindas do contexto familiar. Quigley e Tymon (2006) 

chamaram a atenção para a importância da carreira subjetiva (ligada ao indivíduo) e 

Taveira (2004) distinguiu a forma de lidar com as várias dimensões da vida pelo que não 
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surpreende que a dimensão familiar esteja de sobremaneira presente na forma como os/as 

participantes descrevem realizações passadas. O orgulho nos filhos e netos assume aqui 

especial destaque e, dado o interesse em continuar ou aumentar o apoio a estas novas 

gerações, sinaliza uma das direções para que o projeto de vida na reforma destas pessoas 

se orientará. De resto, as (poucas) frustrações que os/as participantes assinalam na sua 

vida e que tencionam resolver aquando da transição para a reforma prendem-se, em parte, 

com o facto de o trabalho as ter feito estar mais ausentes da vida familiar.  

Na dimensão do self, salienta-se a dificuldade de metade dos/as participantes em 

caracterizarem-se pessoalmente, expressando apenas as características da relação com os 

outros. Não obstante, todos os/as participantes manifestam uma certeza no seu sentido de 

vida, na sua realização pessoal e nas prioridades para o futuro da reforma que, mais uma 

vez, vai de encontro à tarefa de desenvolvimento de cuidar de outras gerações.  

Em concordância com os trabalhos dos vários autores mencionados na introdução (i.e., 

Bednall & Muratore, 2015; Dennis & Fike, 2012), quanto maior o investimento no 

planeamento da reforma, mais otimistas e confiantes estarão os indivíduos para lidar com 

a transição. De facto, a maioria dos/as participantes revela ter o seu sentido de vida bem 

definido, sentido este que no quadro das tarefas de desenvolvimento psicossocial mais 

presentes nesta fase da vida é consistente com o tema da generatividade. A priorização da 

prestação de apoio e cuidado aos seus familiares e, apesar de não tão salientado, a 

elementos não familiares e a sociedade em geral, surge como um denominador comum 

bem presente e transversal a todos os/as participantes. Em concordância com o estipulado 

por  Erikson (1977), embora não represente um objetivo do estudo, os/as participantes 

manifestam características do sétimo estádio de Erikson (generatividade vs estagnação), 

com vista a alcançar a virtude “cuidado”, visto que expressaram, ao longo da entrevista, 

que a essência das suas vidas estava, quer para o presente, quer para o futuro, no bem-

estar e na felicidade dos seus familiares e das novas gerações, a partir da transmissão de 

conhecimentos e do apoio que estes viessem a precisar. Por exemplo, PF10 afirma: “Acho 

que tenho um componente humano, uma responsabilidade social. Consigo, apesar de 

andar muito ocupada, dedicar-me às pessoas e mesmo assim dedico-me a mim. Dedico-

me até quando crio um espaço onde eu chego a casa e me sinto bem e as minhas filhas se 

sentem bem, os meus amigos e a minha família se sentem bem”, PM5 refere que: “Em 

relação à nova geração, se calhar transmitir os meus conhecimentos, transmitir os valores, 

aconselhá-los, ajudá-los a tomarem determinadas opções na vida, se fosse necessário, 
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financeiramente (...)” e PM8 refere que: “quero que o meu processo seja mais diluído no 

tempo, de modo a que não haja um corte abrupto com a empresa, até porque tenho aqui 

um jovem comigo a aprender, a iniciar, e quero passar-lhe toda a informação possível.” 

De um modo geral, os/as participantes mostram-se cientes das mudanças, problemas e 

dificuldades eventuais trazidas pela reforma, mas o planeamento desta está mais 

fortemente estribada na perspetiva desta contribuição generativa para a qualidade de vida 

de outros do que numa determinação pessoal a investir na expansão do seu 

autoconhecimento e desenvolvimento pessoal (exceção feita para a intenção de evoluir 

intelectualmente mediante o investimento na aquisição de novos conhecimentos).  

O período da reforma é encarado pelos/as participantes de forma predominantemente 

otimista como um tempo de liberdade para a realização pessoal (i.e., cuidar dos familiares, 

viajar). Destaca-se o interesse em desenvolverem-se pessoalmente, nomeadamente, em 

investirem nas suas ocupações e aprofundar o conhecimento destas. De um modo geral, 

podemos afirmar que os/as participantes parecem interpretar o desenvolvimento pessoal 

como uma otimização na relação com os outros e consigo próprio. Está presente no 

discurso da maioria o interesse em se otimizarem enquanto pessoas (i.e., aprofundar 

conhecimentos, desenvolver capacidades de relacionamento e aumentar os seus níveis de 

resiliência) e alguns participantes inclusivamente verbalizam a necessidade de “inovar”, 

de “otimizar”, de “evoluir”, de “aumentar a resiliência” e “consolidar” a sua identidade. 

Ainda que o interesse no crescimento pessoal tenha sido expresso como intenção por 

muitos dos/as participantes, a maioria manifesta pouca abertura em explorar novos 

contextos e novas relações, demonstrando passividade neste aspeto. A maioria dos/as 

participantes dá assim indícios de apresentar uma identidade sólida, ainda que metade 

apresente dificuldades em conhecer este guião, com intenções de, no tempo de reforma, 

se otimizarem enquanto pessoas (i.e., aprofundar conhecimentos, aumentar a resiliência). 

Parece evidente que os/as participantes têm facilidade em projetarem-se no futuro, 

expressam otimismo em relação a este, capacidades de coping para lidar com a transição 

e com as dificuldades que esta possa comportar, e refletem continuidade neste 

planeamento (Kroger & Marcia, 2011; Marcia, 1966, 2010). Todavia, e como já referido, 

manifestam pouca abertura e desejo em explorar novos contextos, novas relações, o que 

não pode deixar de ser visto como um entrave à exploração reconstrutiva da sua 

identidade pessoal no sentido de uma maior diferenciação.  
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A maioria dos/as participantes encontrava-se a planear a reforma quando a entrevista 

foi realizada. Este processo foi iniciado entre os 40 e os 61 anos e, ao contrário do que a 

literatura indica (Muratore & Earl, 2010), os/as participantes que aquando da entrevista 

ainda não tinham começado a planear a reforma, eram, em média, mais velhos (M=59,4) 

do que aqueles que já tinham iniciado este processo (M=59).  

As características do comportamento de planeamento dos/as participantes que na 

situação de entrevista foi possível apurar, revelam que os/as participantes não estão 

meramente focados na preparação da reforma relativamente à dimensão financeira, mas 

vão pouco além do que são as preocupações típicas associadas à reforma como as que se 

prendem com a saúde física e as formas de ocupação do tempo livre, estas últimas 

bastante limitadas às oportunidades e/ou necessidades encontradas no sistema familiar.  

A literatura aponta para vários aspetos que poderão influenciar os indivíduos na 

decisão de reforma, nomeadamente, a condição física e mental condicionadas pelo 

trabalho, fatores financeiros, o bem estar sentido (Lytle et al., 2015; Topa et al., 2009) e 

satisfação e envolvência no trabalho (Casey & Berger, 2016; Topa et al., 2009; Silver & 

Williams, 2018). Neste estudo, observou-se que a decisão de se reformar e o início do 

planeamento dessa transição, esteve mais condicionada pelo estado físico (i.e., fadiga) e 

psicológico (i.e., ansiedade) sentido na vida pessoal dos indivíduos e nas suas condições 

do trabalho (i.e., falta de motivação para as tarefas profissionais). A análise exploratória 

de padrões, permitiu comparar o discurso dos/as participantes do sexo feminino e do sexo 

masculino em relação à generalidade dos tópicos explorados durante a entrevista, quer 

para darem início ao processo de planeamento, quer para o delinear do planeamento para 

a reforma, como sugerido por Lytle e colaboradores (2015), comparação esta que não se 

propôs como um padrão. Ainda na análise exploratória de padrões, quando comparado o 

discurso dos/as participantes que afirmam ter começado o planeamento com aqueles que 

afirmaram não ter começado, verifica-se que quando os/as participantes se sentem ativos 

no trabalho e se sentem motivados e satisfeitos com o contexto profissional, tendem a 

adiar o início da preparação do processo de reforma. A leitura de ambos os resultados, ou 

seja, da idade média superior para os não planeadores e da forma ativa na profissão, leva 

a hipotetizar que as pressões internas (e.g., fadiga, motivação) são mais relevantes para a 

iniciação do processo de exploração que a transição para a reforma implica (Marcia, 

2010) do que as pressões externas (i.e., aproximação da idade da reforma).  
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Como sugerido por Froidevaux e colaboradores (2018), os/as participantes que 

perspetivam a reforma com uma atitude positiva, expressavam maior entusiasmo e 

conforto para esta transição. Os/as participantes procuram aproveitar o tempo de reforma 

para serem ativos e contrariarem as representações negativas que têm da reforma (i.e., ser 

ativo, dinâmico, saudável, com várias ocupações), potenciando, por sua vez, uma 

identidade mais resiliente e sã, física e mentalmente.  

Na mesma linha de um estudo de Principi e colaboradores (2018), os/as participantes 

consideram que o aspeto mais negativo da reforma será a perda de contacto com pessoas 

do seu trabalho. Num número ainda significativo, mencionam a perda das tarefas que 

realizam na sua profissão. Todos os/as participantes consideram que vão ter muito mais 

tempo livre e esperam preencher este tempo com projetos que, no presente e no passado, 

não tiveram tempo de realizar, vendo a reforma como a oportunidade para tal 

(Nascimento, 2008). Os projetos antigos não são esquecidos e é mantido o otimismo de 

que a reforma é uma oportunidade para os realizar se os seus recursos financeiros e não 

financeiros (i.e., saúde) lhes permitir. A preocupação em aproveitar este tempo, leva os/as 

participantes a priorizarem a saúde física. Coerente com os diferentes aspetos da 

entrevista, a generalidade dos/as participantes, espera uma vida ativa, com novas rotinas.  

Com efeito, além do recurso a simulações para determinação do momento ótimo (leia-

se, financeiramente) para desencadear a formalização da reforma nas entidades 

empregadoras, não se registam outras iniciativas ou ações concretas que possam ser 

consideradas instrumentais relativamente ao planeamento da reforma. A este propósito 

vale a pena salientar que a própria situação de entrevista se constituiu, tal como 

reconhecido pelos próprios/as participantes, como um estímulo importante relativamente 

à reflexão e à identificação de pistas úteis a esse planeamento: “Foi uma conversa 

interessante. É a primeira vez que tenho uma conversa com a pessoa da área e isto ajuda-

me a refletir, não que me tenha dado algum conselho objetivo, mas o facto de eu estar a 

falar e de estar perante estas questões, permite-me organizar as ideias.” (PM8); “gostei de 

falar consigo. De falar da minha reforma, apesar de não pensar muito nela” (PF1). No 

caso particular do/a participante PM8, colocamos a hipótese da entrevista ter potenciado 

o carácter exploratório. 

Baseando-nos na tipologia de Schlossberg (Froidevaux et al., 2017), alguns 

participantes expressaram-se numa linha de Easy Gliders, perspetivando a reforma como 
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um tempo de liberdade, mostrando planos pouco definidos pois pretendem aproveitar as 

oportunidades à medida que apareçam e outros de Continuers, uma vez que defenderam 

manterem as suas capacidades de trabalho nas suas atividades futuras. 

Para além de viajar e conhecer o país e o mundo e a continuação e aprofundamento 

das atividades atualmente realizadas, os/as participantes não apresentam projetos 

concretos e delineados de forma mais rigorosa. Ao contrário dos resultados de Zaniboni 

(2015), a generalidade de participantes deste estudo, embora com acesso a recursos 

pessoais (i.e., criatividade, motivação e interesse pelo desenvolvimento), não 

manifestaram intenções em trabalhar depois da reforma. Consistente com os resultados 

de Principi e colaboradores (2018), os/as participantes deste estudo manifestam intenções 

de incluir planos de voluntariado (maioritariamente por razões de continuidade), 

participação na sociedade e no cuidar de filhos, netos e idosos. Ainda na mesma linha 

deste estudo, é igualmente atribuída importância à saúde física para prevenir o 

envelhecimento precoce e investir em atividades (na generalidade, por razões de 

continuidade) para o futuro. Ao contrário do sugerido por Earl e Archibald (2014), o nível 

de escolaridade não parece representar um aspeto significativo para o planeamento dos/as 

participantes deste estudo.  

A continuidade parece ser a variável psicológica mais preditora do planeamento da 

reforma, particularmente, no planeamento de atividades (Earl et al., 2015). Em 

concordância com os estudos de Atchley (1989), os/as participantes mostram uma 

representação clara do que os outros pensam sobre eles próprios e, na sua maioria, o que 

são para si próprios.  

No geral, os/as participantes parecem preservar a sua continuidade interna (i.e., 

prioridades, ideais e capacidades), o que os direciona para as escolhas do planeamento, 

nomeadamente, como ocupar o seu tempo na reforma, estando esta continuidade interna 

inter-relacionada com o self e a identidade, tendo demostrado a intenção de realizar 

projetos que constituem uma continuidade dos seus valores (i.e., ajudar os outros) e 

interesses (i.e., família, ser útil), que tal como Earl e  colaboradores (2015) defenderam, 

dá indícios de permitir dar sentido ao longo da sua vida e contribuir para a identidade.  

Embora menos proeminente, a continuidade externa (relações, contextos e atividades) 

é também manifestada, visto que os/as participantes, apesar de estarem numa fase inicial 
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do planeamento, apresentam intenções de atividades algo definidas (e.g., jardinagem, 

viajar), bem como as intenções de, na sua generalidade, manter as relações e contextos 

do presente ou passado (Wang et al., 2014). Contrariamente, as expressões de 

descontinuidade, são raramente manifestadas. 

 

 

4. Conclusões 

 

Globalmente, os resultados deste estudo levam a concluir que, na generalidade, os/as 

participantes são capazes de reconstruir e reorganizar o passado (Taveira, 2004). 

Concretamente, os/as participantes são capazes de identificar as experiências vocacionais 

e outras que priorizavam e assim compreender aquilo a que lhes interessa dar 

continuidade no tempo de reforma para aprofundar e para pôr em prática estes seus 

valores contribuindo para a sociedade, nomeadamente, ser útil e contribuir para as futuras 

gerações.  

A continuidade assume um constructo base, utilizado pelos/as participantes quando 

planeiam o seu futuro na reforma. Existe, por conseguinte, indícios que apontam para a 

integração dos aspetos do passado com a projeção de prioridades para o futuro. Esta 

ligação resultou num planeamento predominantemente especulativo e pouco concreto, 

contudo, as bases deste planeamento (o que é importante para cada um) são definidas com 

convicção e usadas para a projeção futura desta identidade. Por tudo isto, sugere-se que 

o conhecimento do guião vocacional e da identidade contribuem significativamente para 

comportamentos proativos do planeamento da reforma.  

Como tem sido sugerido, metade dos/as participantes deste estudo apresentam 

dificuldades no autoconhecimento e caracterização do self. A outra metade manifesta um 

autoconhecimento mais claro, no entanto, alguns destes participantes mostram pouca 

proatividade na exploração de alternativas para esta redefinição da identidade na transição 

para a reforma. A proeminência da generatividade, num sentido de cuidar dos outros, 

demonstrada por todos os/as participantes associada a esta proatividade diminuída em 

questionar e explorar a identidade, leva-nos a ponderar que a maioria dos/as participantes 
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dedica este desenvolvimento à generatividade focada nos outros, enquanto que uma 

resolução ótima do sétimo estádio pressupõe, não apenas a generatividade para com os 

outros, como também do próprio indivíduo (Marcia, 2010). Explicado de outro modo, 

questiona-se se esta priorização das novas gerações, desta necessidade em dar aos outros 

e ser necessitado pelos outros, não poderá estar a representar um obstáculo para o 

desenvolvimento da identidade pessoal dos/as participantes, deste questionamento que os 

leva a explorar novas alternativas de identidade, aspeto este que permite que o indivíduo 

se aproxime do oitavo estádio de Erikson (1977). Este estádio retrata o ponto de 

desenvolvimento no qual o indivíduo integra o seu passado e as emoções subjacentes, que 

lhe irá permitir explorar novas alternativas nesta oportunidade que o tempo da reforma 

abarca e por fim, o estar em paz com o seu estilo de vida, sendo capaz, inclusive, de 

defendê-lo.  

O conhecimento do self, deste guião que conhecemos sobre a nossa identidade que nos 

permite ter consciência de quem somos, do que nos define, quais os valores, ideais e 

crenças que nos guiam, permitem não só predizer o nosso próprio comportamento, como 

refletir sobre o significado do nosso percurso do passado e aproximar-nos desta reflexão 

da identidade rumo à integração. É este mesmo desenvolvimento pessoal que, numa ótica 

de psicologia positiva, o ser humano deve procurar de forma ativa ao longo da vida. Sendo 

que este estudo, embora de carácter exploratório, criou reflexões de como os indivíduos 

não aparentam estar, idealmente, a procurar esta reconstrução da nova identidade que a 

transição implica.  

Por outro lado, podemos hipotetizar que os/as participantes não pressupõem 

desenvolvimento pessoal no seu planeamento para a reforma porque o planeamento que 

apresentaram é ainda, no geral, pouco definido, portanto, poderá ser prematuro retirar 

conclusões sobre os planos incluírem ou não desenvolvimento pessoal. Acrescenta-se 

ainda, embora não tenha sido o objetivo deste estudo, que a maioria dos/as participantes 

manifestou indícios de características presentes no estatuto de Foreclosure (Marcia, 

2010), representando assim alguma rigidez na identidade e pouca abertura em explorar 

alternativas no futuro. Contudo, Kroger e Marcia (2011) defendem que estes estatutos 

não são fixos, o que implica que estes participantes possam, num futuro próximo, abrir 

estes horizontes e dar início ao questionamento do self, aproximando-se de um estatuto 

Achiever. 
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Tal como referido anteriormente, o presente estudo aborda o planeamento da reforma 

com foco no desenvolvimento psicossocial — uma vertente que tem sido escamoteada. 

Espera-se que os seus resultados possam ter contribuído para uma melhor compreensão 

do planeamento da reforma numa ótica identitária, contribuindo particularmente, para 

alargar o conhecimento de dimensões psicológicas que limitam/potenciam os 

comportamentos proativos do planeamento para a transição da reforma.  

Embora de carácter exploratório e com um número total de participantes reduzido, os 

resultados deste estudo sugerem que o conhecimento do guião vocacional, bem como a 

utilização exploratória desse conhecimento para planear o futuro, tendo em conta os seus 

interesses e aptidões e dando continuidade à estrutura da identidade, assim como o 

conhecimento das características do self, do propósito de vida e da realização pessoal, são 

aspetos relevantes que, quando conhecidas, permitem a formação de um guião que pode 

ser usado no planeamento de um tempo de reforma.  

Outro aspeto que este estudo procura explorar é a presença do desenvolvimento 

pessoal neste planeamento e, apesar dos resultados terem contribuído para dar algum 

insight sobre o papel desta exploração da identidade, é o objetivo geral que suscita mais 

dúvidas de interpretação. Os resultados dão razão a interpretações opostas, entre as quais, 

a presença de um planeamento rumo à integridade, embora não delineado de forma clara 

e concreta, ou a presença de um planeamento rumo ao desespero, no qual os/as 

participantes, apesar de investidos na generatividade da sua sociedade, em particular dos 

seus familiares, expressam estar pouco investidos na exploração de uma faceta mais auto 

centrada da sua própria identidade pessoal.  

São vários os aspetos a apontar como limitações do presente estudo. Apesar da 

preocupação manifesta em adequar a abordagem para com os/as participantes do estudo, 

deve ser tida em consideração a diminuta experiência em/de campo da investigadora, 

servindo também o presente estudo para aprofundar essa mesma experiência. Esta 

dificuldade traduziu-se, em particular, na dúvida perante qual o melhor procedimento a 

adotar relativamente à questão do propósito de vida e da realização pessoal, visto alguns 

dos/as participantes manifestarem sinais de incompreensão face às perguntas e/ou à 

distinção entre os conceitos utilizados. Mais uma vez, esta dificuldade poderá ter 

embaraçado os/as participantes aquando do processo da sua caracterização pessoal. 



39 

É também necessário referir outras limitações commumente encontradas neste formato 

de trabalho. O fator da desejabilidade social merece particular suspeita, uma vez que o 

formato da entrevista poderá implicar no sujeito entrevistado uma projeção do futuro um 

tanto romantizada. Por outro lado, o estado atual da relação com o trabalho (apresentada 

por alguns como insatisfatória) poderá ter estado na base de uma possível idealização do 

futuro da reforma, proporcionando pouca exploração para as alternativas identitárias 

como para outras ocupações que a reforma possibilita, pelo desejo de terminar a etapa da 

vida profissional se sobrepor, e eventuais acontecimentos de vida temporários que 

pudessem estar a atuar como pressões externas.  

No que concerne a análise do conteúdo, apesar de o rigor científico pressupor três 

avaliadores nesta etapa, o presente estudo não pode integrar procedimentos de validação 

através de acordo interjuízes. Complementarmente, o distanciamento temporal para a 

reflexão sobre os dados que representa um aspeto importante da investigação qualitativa, 

não é cumprido por efeitos do tempo definido pelo curriculum.  

No que diz respeito aos fundamentos teóricos deste estudo, a teoria do 

Desenvolvimento Psicossocial de Erikson tem as suas críticas associadas, 

particularmente, por representar uma teoria determinista, conservadora e pouco 

desenvolvida, por não estar atualizada às questões de género ou culturais (Costa, 1991). 

Contudo, a teoria eriksoniana é basilar como construto teórico, sendo uma das escassas 

teorias do desenvolvimento psicossocial ao longo do crescimento do ser humano, e 

contribuiu para uma melhor compreensão do potencial de desenvolvimento referido por 

Ackerman (2009). Para colmatar e complementar esta teoria, é também utilizada a 

extensão de Marcia (1966), autor este que contribuiu e contribui para a extensão e 

compreensão do potencial que a teoria do desenvolvimento psicossocial introduziu. 

A integração do conhecimento científico traduz-se em práticas fundamentais que 

visam o alcance do potencial máximo dos indivíduos bem como a sua realização pessoal. 

Os contributos para a prática psicológica vão no sentido de introduzir iniciativas nas 

diferentes áreas da sociedade que potenciem o planeamento para a reforma de modo 

formal e informal, planeamento este que integra aspetos identitários, sociais e financeiros. 

Concretamente, na prática clínica e vocacional, seria fundamental a conceção e 

implementação de intervenções que procurassem apoiar o planeamento da reforma 

promovendo a exploração da identidade e também das oportunidades (além das 
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imediatamente acessíveis na família) para prevenir futuros estados de desespero e/ou 

estagnação na reforma.  

Este estudo almeja ter contribuído para uma maior compreensão do desenvolvimento 

psicossocial na sociedade atual, de um grupo populacional que, em larga medida, se sente 

ignorado e estigmatizado. Tal como PF6 afirmou “Quando uma pessoa quer ir para a 

reforma, não tem informação suficiente (...) eu não vejo ninguém a preocupar-se com 

os/as reformados/as e na verdade há muito que se lhe diga.”  Tal desabafo, evidencia a 

necessidade de iniciativas da prática psicológica que trabalhem com esta população para, 

educando para esta transição, estimulando uma reflexão crítica e um comportamento 

estratégico face à transição, que possa ser empoderadora e que reforce atitudes e 

comportamentos potenciadores do desenvolvimento pessoal (rumo à integridade).  

No âmbito da psicologia vocacional, este estudo contribui para mostrar como a 

exploração vocacional é importante não só na adolescência mas em todas as fases da vida, 

sendo importante desenvolver iniciativas, dentro e fora do ambiente de trabalho, que 

motivem as pessoas para a (re)construção progressiva do seu guião vocacional.  

Acrescenta-se a importância de criar, organizacionalmente, boas condições de trabalho 

para prevenir situações de exaustão e fadiga emocional que possam encaminhar os 

indivíduos para a reforma em fases nas quais se encontrem psicológica e fisicamente mais 

desgastados. Nessas alturas, dificilmente irão dispor de condições psicológicas que lhes 

permitam ver a reforma senão como uma figura formal que legitima a saída e o ansiado 

despreendimento do contexto profissional e da entidade empregadora.  

A conclusão que se procurou defender no presente estudo é a de que a reforma pode e 

deve, de facto, ser encarada como um meio de emancipação mas da própria identidade. 

Na reforma, é a identidade que se espera que se emancipe de todos os constrangimentos 

e condicionamentos, passados e presentes, que, ainda que sentidos como confortáveis, 

possam ter exercido e continuar a exercer um efeito inibidor no desenvolvimento das 

pessoas rumo à integridade.  

A estrutura e análise deste estudo aponta para outras sugestões que poderão constituir 

futuras direções na investigação: utilizar outras variáveis psicológicas que poderão incitar 

comportamento proativos do planeamento da reforma (e.g., autoeficácia); incluir outros 

constructos teóricos (e.g., teoria dos recursos, teoria dos papéis) para a compreensão 
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destes comportamentos proativos para o planeamento; aprofundar o guião da entrevista 

deste estudo (i.e., recursos emocionais, características da identidade pessoal) e estudá-lo 

com um grupo de participantes mais significativo; seguir os/as participantes deste estudo, 

num formato longitudinal, para explorar o seu desenvolvimento pessoal na entrada do 

oitavo estádio de Erikson e o nível de adaptação à reforma associado; explorar os estatutos 

de identidade de Marcia (1966) e de Hearn e colaboradores (2012) em indivíduos na pré-

reforma para estudar a influência destes estatutos no planeamento da reforma; estudar o 

planeamento da reforma nas relações maritais; estudar as diferenças de planeamento da 

reforma, também numa ótica de desenvolvimento pessoal, em diferentes países para obter 

uma maior compreensão das influências socioculturais. Exterior a este tema, sugere-se a 

exploração do significado das viagens e desta atividade como fonte de realização pessoal, 

visto que mostrou ser um aspeto importante para todos os/as participantes deste estudo. 
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Anexo 1 – Síntese da informação sociodemográfica por participante  

Número 

participante 

Código 

participante 
Idade Sexo Estado Civil NSE Filhos? 

Filhos: 

quantos? 
Netos? 

Netos: 

quantos? 
Formação 

Atividade 

Profissional 

Atual 

Outras Atividades 

Profissionais 

Quando tenciona reformar-se? 

Porquê? 

P1 PF1 60 F casada médio sim 2 não 0 12º ano 
Assistente 

Técnica 

Técnica de BAD 

(Biblioteca, arquivo, 

documentalista) 

Aos 66 anos e alguns meses, 

dentro da legislação atual 

P2 PF2 58 F casada médio sim 1 não 0 12º ano 
Assistente 

Técnica 

Empregada têxtil e 

funcionária das finanças 
Aos 62 anos 

P3 PF3 57 F casada médio sim 1 não 0 12º ano 
Assistente 

Técnica 

Trabalhei como 

administrativa na 

[entidade] em regime de 

voluntariado 

Tencionava reformar-me 

amanhã, mas infelizmente só 

aos 66 anos e alguns meses, de 

acordo com a lei, para o corte 

não ser significativo 

P4 PM4 59 M divorciado médio sim 2 não 0 mestrado 
Vice-presidente 

de uma IPSS  

Professor, músico, editor, 

formador 

De acordo com a lei (se isso não 

prejudicar a instituição) 

P5 PM5 55 M casado médio sim 1 não 0 12º ano 
Secretário 

Clínico 
Jornalismo Na data imposta por lei 

P6 PF6 64 F casada médio sim 1 sim 2 mestrado  
Especialista 

informática  

Diretora de um serviço 

público 

Já solicitei o pedido de reforma. 

Motivos: anos de serviço e 

desinteresse pela situação atual 

na organização 

P7 PM7 59 M casado médio sim 3 não 0 licenciatura Enfermeiro Docência 
Quando atingir a idade para a 

reforma em tempo total 
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P8 PM8 63 M casado médio sim 1 sim 2 12º ano 

Técnico de 

instalações 

elétricas  

Após a escola básica (4ª 

classe) iniciei a minha 

atividade laboral no 

comércio 

Início a pré-reforma no início 

de maio de 2019. As razões 

principais são a longa carreira 

profissional e porque penso que 

é muito importante abraçar a 

nova vida com saúde. 

P9 PM9 61 M casado médio sim 1 não 0 licenciatura 

Professor de 

ensino 

secundário 

Presidente de [entidade] Quando atingir a idade para tal 

P10 PF10 57 F divorciada médio sim 2 não 0 mestrado Assistente Social 
Nunca exerci outra 

profissão 

Quando cumprir a idade 

prevista, de acordo com a lei 

P11 PF11 59 F casada médio sim 2 sim 1 licenciatura  Enfermagem 

Na área da enfermagem, já 

fui formadora, diretora e 

instrumentalista 

Tenciono reformar-me após os 

60 anos 

P12 PF12 58 F casada médio sim 2 sim 1 6º ano Empresária Hotelaria  Na idade da lei 

 



 

 

Anexo 2 – Declaração de Consentimento Informado 

 

 

 

Declaração de Consentimento Informado  

No âmbito da realização da dissertação de Mestrado Integrado em Psicologia, na 

área de Psicologia Clínica e da Saúde, está a ser desenvolvida uma investigação sobre o 

tema geral do Planeamento da Reforma. Esta investigação procura (1) compreender se e 

até que ponto o planeamento da reforma prevê objetivos de desenvolvimento pessoal, 

bem como (2) identificar os fatores psicológicos e vivenciais associados à visão da 

reforma suscetíveis de influenciarem comportamentos mais proativos face a essa 

transição.  

A colaboração neste estudo implica a participação numa entrevista, com a duração 

máxima de duas horas, ao longo da qual se pedirá a sua resposta a algumas questões 

acerca da sua vida na atualidade bem como acerca das suas experiências passadas, 

particularmente no domínio da relação com os seus vários papéis de vida (e.g., no 

trabalho, na família, no lazer, na cidadania), e os seus planos para o futuro em termos de 

pós-reforma. De um modo geral, trata-se de questões relacionadas com a forma como 

antecipa a reforma e se prepara para essa ocasião. Não se prevê que as questões em causa 

lhe possam causar incómodo ou desconforto. Poderá, eventualmente, experimentar só 

alguma dificuldade em responder a uma ou outra questão pelo facto de abordarem 

assuntos em que possa ainda não ter pensado. Contudo, a participação na entrevista pode 

constituir uma oportunidade interessante para se debruçar sobre o tema do planeamento 

da reforma. Não sendo habitual as pessoas pensarem espontaneamente acerca destas 

questões, sugerimos que, até à data da entrevista, procure avaliar para si próprio/a como 

tem sido a sua vida até agora e como pretende que seja a sua vida na altura em que se 

venha a reformar.  

Ainda assim, poderá optar por não responder às questões da entrevista caso entenda que 

isso será melhor para si. De igual modo, no caso de aceitar colaborar nesta investigação, 

terá o direito de desistir de nela participar a qualquer momento, sem que daí resulte 

qualquer consequência negativa para si. 
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Para facilitar o processo de tratamento e análise dos dados será necessário 

proceder-se à gravação áudio da entrevista. Depois de concluída a transcrição do que seja 

falado durante a entrevista, ser-lhe-á facultado um documento com a mesma para que 

possa rever as suas respostas e retirar e/ou acrescentar eventuais novos dados e/ou 

comentários. 

Todos os dados pessoais recolhidos apenas serão do conhecimento da equipa de 

investigação (estudante e professora orientadora) e, em vez da identificação dos/as 

participantes, será usado um código de modo a garantir o anonimato. Os resultados 

obtidos serão usados para fins académicos podendo ser objeto de divulgação pública em 

publicações e/ou eventos científicos. A identidade de quem colabore será sempre 

devidamente protegida. 

Caso pretenda, poderá ter acesso à versão final da dissertação.  

Poderá, também, esclarecer qualquer questão ou dúvida acerca da sua participação 

e/ou dos resultados finais da investigação mediante contacto com a investigadora. 

Agradecemos a sua disponibilidade e a colaboração que nos possa prestar. 

 

A investigadora, 

Diana Filipa Correia Marques 

(up201505142) 

 

Contactos 

Email: diana.marques.0607@gmail.com 

Telemóvel: 962734482 
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Eu, ___________________________________________________ declaro que 

aceito participar voluntariamente na investigação que me foi apresentada e acerca da qual 

estou inteiramente esclarecido/a. Estou disposto/a a colaborar nessa investigação através 

da participação numa entrevista. Tenho conhecimento de que será salvaguardada a 

confidencialidade dos dados recolhidos e o anonimato dos/as participantes e de que posso 

desistir a qualquer momento. Sei quais os fins e usos que virão a ser feitos dos dados 

pessoais que faculte. Mais acrescento que fui informado/a acerca da necessidade de 

gravação áudio da entrevista, a qual autorizo.  

 

_______________________________________ 

(assinatura do participante) 

 

 

 Estou interessado/a em ter acesso pessoal e direto à transcrição da minha 

entrevista bem como à versão final da dissertação em causa, pelo que indico um endereço 

(eletrónico ou postal) para o qual esses documentos poderão ser-me enviados: 

__________________________________________________ 

 

 

 

____________________, ___________________ de ______ 
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Anexo 3.1. – Sistema de classificaçã de categorização do conteúdo do discurso dos/as participantes  



 

 

Anexo 3.2. – Categorias de 1º e 2º Nível 

 

Categorias (1º Nível) Definição 

Experiências Vividas 

Quando o tema que se destaca é a descrição de acontecimentos 

do passado ou a descrição de experiências e aprendizagens no 

âmbito vocacional. 

Desenvolvimento 

Psicossocial 

Quando o tema que se destaca é a descrição da identidade do/a 

participante, que poderá incluir: (1) características do self; (2) 

aspetos importantes para o self; (3) características adaptativas 

do self; e (4) representações do self e do mundo. 

Experiências por Viver 
Quando o tema que se destaca é a projeção para o futuro no 

tempo da reforma. 

 

Categorias (2º Nível) Definição 

Identidade Vocacional 

(2 subcategorias, ambas 

ramificadas) 

Referências explícitas ao self vocacional e as experiências no 

âmbito vocacional. 

Integração das 

Experiências Vividas 

Referências explícitas à reconstrução (no sentido de integrar) 

dos acontecimentos e realizações do passado. 

Self 

(2 subcategorias) 

Referências explícitas do/a participante às suas características 

identitárias (autoconhecimento) e à congruência entre esta 

identidade e as representações da identidade do/a reformado/a. 

Tarefas de 

Desenvolvimento 

Referências explícitas do/a participante às dimensões e 

características dos estádios da teoria eriksoniana. 

Realização Pessoal 
Referências explícitas do/a participante aos aspetos de 

realização pessoal. 

Sentido de Vida 
Referências explícitas do/a participante aos propósitos de vida 

dos/as participantes. 

Representações do 

desenvolvimento pessoal 

Referências explícitas às representações do conceito 

“desenvolvimento pessoal” do/a participante. 

Exploração da Identidade 

Referências explícitas do/a participante sobre características e 

atitudes na (re)exploração das alternativas para a transição 

para a reforma. 

Projetos de Vida 

(3 subcategorias, uma 

delas ramificada) 

Referências explícitas aos projetos a incluir no planeamento 

da reforma e às expectativas para este tempo futuro da 

reforma. 

Recursos 
Referências explícitas do/a participante a recursos que tem 

acesso ou conta ter acesso no futuro. 

Continuidade 

(2 subcategorias) 

Referências explícitas do/a participante a expressões de 

continuidade ou descontinuidade quando compara o que lhe 

interessou no passado ou que lhe interessa no presente e o que 

poderá interessar no futuro. 
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