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Resumo 

O número de profissionais com idade avançada no mercado de trabalho está 

crescendo e é crítico reconhecer a variabilidade de seus perfis, sobretudo certas 

características advindas do envelhecimento. Diante disso, a nossa proposta teórica 

fundamenta-se em verificar algumas proposições sobre até que ponto o idoso possui 

mais dificuldade em aprender do que os jovens e quais são suas qualidades que 

compensam essas perdas, comparado aos trabalhadores mais jovens. Assim, 

direcionamos este ensaio teórico a fim de analisar a motivação e a aprendizagem desses 

profissionais no ambiente de trabalho utilizando como referencial teórico o Modelo 

SOC (socialização, otimização e compensação) e a Teoria da Expectativa. 

Palavras Chaves: mercado de trabalho; teoria da Expectativa, comportamento 

do idoso 

 

1. Introdução 

A proporção de indivíduos mais velhos na população e na força de trabalho está 

aumentando em muitas sociedades (Hedge, Borman, & Lammlein, 2006). Os avanços 

na medicina trazem essa nova realidade mundial que, apesar de positiva, gera grandes 

impactos no meio organizacional.  

Estudos científicos no campo da Psicologia voltados para o envelhecimento são 

relativamente recentes. Durante muitos anos predominou a noção do declínio intelectual 

na vida adulta e na velhice (Yerkes, 1921; Miles & Miles, 1932; Lehman, 1953) e do 

declínio da capacidade cognitiva (Ackerman, Beier & Bowen, 2002). Essas noções são 

completamente incompatíveis com qualquer ideia de desenvolvimento em idade mais 

avançada, corroborando as crenças sociais.  

Por outro lado, estudos mais recentes como a teoria da seleção, otimização e 

compensação (Baltes & Baltes, 1990), contribuem para uma melhor visão do 

envelhecimento tornando-o bem sucedido por meio da utilização de estratégias que 

visam minimizar as perdas relacionadas com a idade e maximizar os ganhos. Outras 

teorias, por exemplo, como a Teoria da Expectativa de Vroom (1964), afirmam que a 

motivação de um indivíduo está mais relacionada a expectativa gerada pelo que se 

deseja e o que se consegue, do que efetivamente pela a idade que o indivíduo tenha. A 

idéia central é que o comprometimento organizacional depende do que os trabalhadores 

querem em seu trabalho e daquilo que recebem. Quanto maior o desequilíbrio entre o 

que se quer e o que se tem, maior a chance de absentismo, turnover, problemas de 

desempenho etc. (Jurkiewicz, Massey & Brown, 1998). 

Diante do que foi colocado, podemos identificar um papel importante na 

organização que é o de descobrir quais fatores de trabalho motivam os trabalhadores e 

quais recursos e treinamentos são necessários para realizar o equilíbrio entre o querer e 

o poder do funcionário e estimular a minimização das perdas e a maximização dos 

ganhos ao longo do envelhecimento.  



 

2. Referencial Teórico 

 

2.1 Envelhecimento 

O crescimento da população idosa é um fenômeno mundial, conforme pode ser 

observado na pirâmide etária abaixo. A proporção mundial de pessoas com 60 anos ou 

mais está crescendo mais rápido do que qualquer outro grupo etário. Em 2025, haverá 

um total de 1,2 bilhões de pessoas com idade superior a 60 (Organização Mundial da 

Saúde, OMS, 2002, p6). McFadden (1999) afirma que esta é uma parte do tempo de 

vida nunca antes vivida por tantas pessoas e que, portanto, precisamos de novos 

modelos de envelhecimento.  

Objetivando proteger esse crescente número de idosos, diversas leis têm sido 

aprovadas, porém, em vez de pretensos privilégios especiais, os idosos deveriam ter 

condições para viver dignamente envelhecendo da melhor maneira possível. O 

envelhecimento se refere a mudanças que ocorrem nas funções biológicas, psicológicas 

e sociais ao longo do tempo e, por conseguinte, afeta cada indivíduo nos níveis 

organizacionais e sociais (Lange, 2006; Settersten & Mayer, 1997; Sterns & Miklos, 

1995). 

Em relação às mudanças biológicas, ainda não possuímos respostas a todas as 

indagações de como e por que envelhecemos. As pesquisas têm demonstrado, 

entretanto, que as mudanças biológicas não devem ser encaradas como doenças (Silva, 

2000). Hábitos de vida, condições de moradia, emprego e saúde interferem na qualidade 

de vida e geram um perfil diferenciado de envelhecimento. A motivação e a constante 

aprendizagem favorecem os processos cognitivos, motores, sensoriais e intelectuais 

(Fonseca, 2006). Ocorre, também, a diminuição do potencial biológico e o aumento da 

necessidade de utilização dos recursos psicológicos, sociais e materiais oferecidos pela 

cultura, para compensar tais perdas (Baltes, 1997).  

Segundo Neri (1993), é inevitável que o idoso sofra algumas perdas nesta fase da 

vida, assim como ocorre em todas as etapas do desenvolvimento. Porém, há um grande 

número de idosos que consegue manter a capacidade biológica e o funcionamento 

biopsicossocial bem próximo aos dos adultos jovens, uma vez que, o acúmulo de 

conhecimento e desenvolvimento de habilidades aumenta ao longo da vida e compensa 

as perdas naturais. 

Em relação à motivação, cada indivíduo experimenta necessidades específicas, 

capacidades e desejos durante toda a sua vida. A fim de manter os trabalhadores 

motivados, o empregador tem de antecipar essas necessidades de mudança. A maioria 

dos adultos passa 40 anos ou mais na força de trabalho. Este tempo de vida está 

associado a maiores mudanças cognitivas e intelectuais que influenciam o 

funcionamento de uma pessoa (Smith & Marsiske, 1994). A administração tem de estar 

ciente destas mudanças buscando fornecer um ambiente de trabalho que reconhece e 

acomoda as necessidades únicas de ambos os trabalhadores mais jovens e mais velhos. 

Com o mesmo cuidado, deve-se procurar estimular o funcionário a atingir o máximo de 

seu potencial.   

É importante destacarmos que não existe uma definição clara para o que seria 

trabalhador mais velho. Na Europa, trabalhadores com mais de 45 anos são definidos 

como "trabalhadores mais velhos" enquanto que nos EUA um trabalhador mais velho é 

alguém com 60 anos ou mais. Em vários países da Europa Ocidental, mais atenção é 

dada para a aposentadoria dos trabalhadores mais velhos do que para o investimento no 

capital humano desses trabalhadores. Isto é resultado, em parte, da política de 

assistência social que acabou criando atrativos financeiros que estimulam a 



aposentadoria precoce abrindo espaço para os trabalhadores mais novos que estejam 

desempregados. Esta política acaba por reforçar os preconceitos contra os mais velhos 

lhes dando um sinal de que é melhor deixar o trabalho o mais cedo possível. Para 

Marilena Chauí (2000), ser velho é lutar para continuar sendo homem. Para Ecléa Bosi 

(1994), ser velho é sobreviver, referindo-se à sociedade capitalista, que ardilosamente 

penaliza aqueles que nada têm a produzir, nos termos do capital. 

O presente ensaio, entretanto, tem como objetivo apresentar fatores que 

comprovem que apesar dos trabalhadores mais velhos enfrentarem algum declínio físico 

e cognitivo, irão compensar essas perdas usando outros recursos e sua experiência. Ou 

seja, eles ainda são empregáveis (Marcoen, 2006).  

Outro ponto interessante e que vale um comentário é que o envelhecimento bem 

sucedido é visto como um processo geral de adaptação descrito como otimização 

seletiva com compensação (Baltes, 1991). Depreende-se daí que, com a crescente 

limitação imposta pela natureza biológica e no intuito de aumentar suas potencialidades, 

a tarefa adaptativa do idoso consiste em selecionar metas e objetivos mais importantes, 

otimizar recursos e compensar perdas. 

 

2.2 Aprendizagem 

A aprendizagem ao longo da vida é definida como "uma atividade com o objetivo 

de melhorar conhecimentos, habilidades e competências numa perspectiva pessoal, 

civil, social e / ou relacionada com as perspectivas do emprego" (Sitoe, 1996, p. 284) 

Portanto, é um aspecto importante do envelhecimento saudável e muitas vezes as 

pessoas mais velhas não são incluídas na discussão dessa questão. As pessoas mais 

velhas variam na sua necessidade, desejo e capacidade para aprender, e isso é evidente. 

A capacidade de resolver problemas e se adaptar à mudança são fortes contribuintes de 

um envelhecimento saudável e de longevidade de acordo com Anstey & Smits (1999). 

Butler (2002) cita o Estudo de MacArthur sobre envelhecimento como uma 

confirmação de que o engajamento em atividades significativas contribui para a boa 

saúde, satisfação com a vida e longevidade bem como ajuda a reduzir os custos de 

doenças físicas e emocionais. É evidente que a aprendizagem desempenha um papel 

importante no envelhecimento produtivo (Ardelt, 2000; Dench & Regan, 2000; 

Withnall, 2000), uma vez que fornece auxilio a resolução de problemas e ajuda as 

pessoas mais velhas a se adaptarem às mudanças. 

A aprendizagem advinda da educação é frequentemente vista como uma 

ferramenta importante para aumentar a participação e a qualidade de vida das pessoas 

mais velhas. Porém, para esse trabalhador, tempo e esforço investidos devem fazer uma 

diferença e, portanto, os benefícios esperados da participação em treinamentos precisam 

ser claros. Participação em treinamento formal é um assunto que é visto de forma bem 

relacionada com os resultados de treinamento e incentivos no local de trabalho 

(Tikkanen, 2008).  Como vantagem do treinamento, vale destacar que o contexto social 

é importante tanto para as pessoas idosas quanto para os jovens por proporcionar a 

possibilidade de aprender via interação com as experiências de vida dos idosos. 

Para melhor entendermos a aprendizagem, primeiro precisamos saber como ela é 

estudada. De acordo com Livingstone (2001) a aprendizagem pode ser classificada da 

seguinte forma: 

- Aprendizagem formal: Normalmente fornecida pelas instituições de educação ou 

treinamento, é estruturada (em termos de objetivos, duração e recursos) e leva a uma 

certificação. Esse tipo de aprendizagem é intencional do ponto de vista do aluno. 



- Aprendizagem não formal: Fornecida por qualquer atividade organizada e 

estruturada e pode ocorrer tanto dentro quanto fora das instituições educacionais. É 

intencional do ponto de vista do aluno, mas normalmente não conduz à certificação. 

- Aprendizagem informal: É resultante das atividades diárias relacionadas ao 

trabalho, família e lazer. Não é estruturada (em termos de objetivos, duração e recursos) 

e não leva à certificação. Esse tipo de aprendizagem pode ser intencional, porém na 

maior parte dos casos é não intencional (acidental). 

Diante disso podemos perceber que muita atenção também deve ser dada à 

aprendizagem informal, que justifica dizer que as pessoas estão aprendendo alguma 

coisa o tempo todo. Assim, mais e mais funcionários precisam atualizar suas 

habilidades após a educação formal, a fim de cumprir as exigências de trabalho cada dia 

mais baseadas no conhecimento da sociedade Além disso, as pessoas desenvolvem as 

habilidades e atitudes para a aprendizagem por meio das atividades que realizam na 

vida. Aprendendo e aprendendo a aprender são tarefas importantes para todos e 

contribui para a nossa capacidade de permanecer ativo mesmo na velhice (Delval, 

2000). 

 

Hipótese 1: Apesar dos trabalhadores mais velhos enfrentarem algum declínio 

físico e cognitivo, irão compensar essas perdas usando outros recursos e sua experiência 

de vida e aprendizagem. 

Hipótese 2: Uma vez que as pessoas desenvolvem as habilidades e atitudes para a 

aprendizagem por meio das atividades que realizam na vida, podemos considerar que o 

idoso possui maior conhecimento por já estar a mais tempo aprendendo. 

 

2.3 Motivação 

Motivação no trabalho é comumente definida como um conjunto de forças 

energéticas que se originam tanto no interior bem como além de um indivíduo sendo 

relacionada ao comportamento no trabalho determinando a sua forma, intensidade, 

direção e duração (Pinder, 1998). Poucos estudos analisam o impacto do 

envelhecimento sobre a motivação no trabalho. Warr (1997) resumiu as limitadas 

evidências empíricas sobre os efeitos motivacionais do trabalho em diferentes idades e 

concluiu que, ao longo do tempo, a importância atribuída à alta demanda de trabalho, à 

variedade de empregos e ao feedback tende a diminuir, enquanto a importância 

atribuída à segurança no emprego e a segurança física tende a aumentar. Vários outros 

estudos descobriram também que, com os trabalhadores mais velhos, a satisfação no 

trabalho está mais relacionada a fatores intrínsecos ou recompensas internas de trabalho, 

do que com os trabalhadores mais jovens (Kanfer e Ackermann, 2004). 

Rhodes (1983) revisou mais de 185 estudos na tentativa de examinar diferenças 

relativas à idade na motivação de trabalho interno e encontrou apenas alguns estudos 

relevantes (Aldag e Brief, 1977; Hall e Mansfeld, 1975;. Warr, Cook & Wall , 1979). 

Estes estudos relataram uma relação positiva entre idade e motivação para trabalhar. 

Lord (2004) analisou a motivação no trabalho dos profissionais mais velhos e constatou 

que as principais razões para esses trabalhadores permanecerem ativos são que eles 

gostam de trabalhar, se sentem mais satisfeitos de usar suas habilidades, se sentem 

realizados com o trabalho que desempenham e desfrutam a chance de serem criativos. 

Interessante destacarmos que em uma pesquisa realizada por Paynter (2004), visando 

identificar os perfis motivacionais de professores, constatou-se que os professores com 

50 anos ou mais obtiveram pontuações significativamente maiores de motivação 

(extrínseca, intrínseca e moral) do que os professores com idade entre 20 a 39. 



Segundo Lira (2000), existem duas dimensões da motivação: intrínseca e 

extrínseca. “O primeiro refere-se ao interesse, ao desejo e ao prazer de participar que 

atuam no espírito dos indivíduos para levá-los à ação. O segundo refere-se ao uso de 

incentivos ou por valores de ordem social, relacional, afirmação, hierarquia, diferença.” 

Hipótese 3: A idade está positivamente relacionada à motivação intrínseca ao 

trabalho uma vez que os resultados são percebido como atraentes (por exemplo, prazer e 

realização). 

 

3. Teorias 

 

3.1 Modelo SOC (seleção, otimização e compensação). 

A teoria SOC (Baltes, Staudinger & Lindenberger, 1999) define o 

desenvolvimento bem sucedido ao longo do tempo de vida através da maximização dos 

ganhos e minimização das perdas. Ou seja, a teoria SOC propõe que o processo de 

desenvolvimento que visa maximizar os ganhos e minimizar as perdas envolve 

selecionar os resultados desejados, otimizando os recursos para alcançá-los (Baltes et 

al., 1999).  

Com efeito, essa teoria postula que o desenvolvimento bem sucedido ao longo da 

vida implica em processos voltados para a maximização dos ganhos, como experiência 

ou antiguidade, e processos dirigidos a minimizar as perdas, tais como a saúde física. 

Uma vez que as perdas são mais salientes na velhice, a alocação de recursos para os 

objetivos voltados para "crescimento ou promoção", como novas tarefas e tarefas com 

alta demanda, irá diminuir com a idade, enquanto a manutenção de objetivos voltados 

para "segurança" tais como tarefas voltadas para o autoconhecimento e retornos 

financeiros, aumentará com a idade (Ebner, Freund & Baltes, 2006).  

De acordo com Baltes, Staudinger & Lindenberger (1999), o modelo da teoria 

SOC pode ser facilmente explicado da seguinte maneira: 

- Seleção: Refere-se ao desenvolvimento, elaboração e comprometimento com 

metas pessoais. A seleção dirige o desenvolvimento, porque os objetivos pessoais 

orientam e organizam o comportamento, além de promover um envelhecimento bem 

sucedido uma vez que o sentimento de compromisso com objetivosleva o indivíduo a 

ter uma sensação de que a vida tem um propósito. Na velhice, quando os recursos se 

tornam mais restritos, a seleção é ainda mais importante. 

- Otimização: Para alcançar os resultados/metas desejados em domínios 

específicos, meios relevantes precisam ser adquiridos, aplicados e refinados. Os meios 

que são mais adequados para atingir as metas variam de acordo com o objetivo 

específico de cada um (por exemplo, família, idade, sexo). Na velhice, a otimização 

continua a ser de grande importância para o desenvolvimento bem sucedido uma vez 

que quando as perdas são predominantes, pode ser de particular importância para 

sustentar o crescimento, objetivos relacionados com a promoção do bem-estar, ao invés 

de focar principalmente em crescimentos.  

- Compensação: Como as pessoas mais velhas conseguem manter o 

funcionamento positivo em face de problemas de saúde, constrangimentos e perdas? 

Uma das formas se dá através da reestruturação do próprio sistema de metas, por 

exemplo, desistindo de metas inatingíveis e desenvolvendo novas. Importantes metas 

pessoais podem ser fundamentais para o bem-estar de uma pessoa e não são facilmente 

abandonadas. Em um estudo recente, a compensação foi associada a indicadores 

subjetivos de envelhecimento bem-sucedido (ou seja, bem-estar emocional, satisfação 

com o envelhecimento e satisfação de vida).  



Teorias desenvolvimentistas da vida útil, como a teoria SOC, fornecem uma 

explicação teórica que suporta a noção de declínio relacionada à idade em motivos 

voltados com o crescimento profissional. Baltes et al. (1999) sugerem que a 

maximização pode ser alcançada por um processo de seleção dos resultados viáveis, 

otimização dos recursos e compensação das perdas de recursos. Como os indivíduos 

envelhecem, este processo de regulação vai mudando para acomodar as alterações 

relacionadas às perdas e ganhos de recursos. Especificamente, quando os indivíduos 

ingressam na idade adulta tardia, a teoria SOC prevê que os motivos relacionados com o 

trabalho (isto é, visando alcançar níveis mais elevados de carreira) irão diminuir. 

Freund (2006) descobriu que durante a idade adulta do jovem, o objetivo foco 

dominante foi a otimização, mas que os adultos mais velhos mostraram um foco mais 

forte em metas de compensação dirigida para a prevenção de perdas de recursos 

adicionais (ver também Ebner, Freund & Baltes, 2006; Kanfer & Ackerman, 2004). 

Como resultado, as necessidades de auto realização ou o crescimento são suscetíveis de 

diminuírem com a idade, enquanto que as necessidades de segurança são suscetíveis de 

aumentarem. 

Resultados consistentes também foram obtidos em um estudo transversal de 

trabalho relacionado com motivos por Kanfer & Ackerman (2000). Eles descobriram 

que o desejo de aprender foi significativamente menor entre adultos mais velhos em 

comparação com adultos mais jovens, enquanto Warr (1997) descobriu que 

trabalhadores mais velhos apresentaram altos níveis de interesse em segurança e fatores 

monetários. De acordo com isso, propomos a seguinte hipótese: 

Hipótese 4: Idade será positivamente relacionada a motivos de segurança. 

 

3.2. Teoria da expectativa de Vroom 

Quando o objetivo do indivíduo é produzir resultados positivos e trabalhar para 

que sejam realizados, Vroom (1964) teoriza que há neste caso uma relação entre 

expectativa e resultado. Portanto a motivação das pessoas deve surgir sob três fatores: 

1. Esforço - incentivar a crença de que dar mais de si irá melhorar o desempenho; 

2. Desempenho - incentivar a crença de que um alto nível de desempenho vai 

trazer uma boa recompensa; 

3. Resultado - certificando-se que a recompensa é atraente. 

Logo, quando essas variáveis são sentidas como altas, espera-se que haja um 

aumento na motivação do indivíduo.   

Vroom (1964) sugere que a relação entre o comportamento das pessoas no 

trabalho e seus objetivos não são tão simples como foi imaginado por outros cientistas e 

através deste ponto surgem suas particularidades que muito tendem ao contexto 

brasileiro estudado. Ele percebeu que o desempenho de um empregado é baseado em 

fatores individuais, tais como personalidade, habilidades, conhecimento e experiência. 

Diante disso, uma série de fatores podem contribuir para a percepção de esperança de 

um funcionário: 

• o nível de confiança nas habilidades necessárias para a tarefa, 

• a quantidade de apoio que pode ser esperado de superiores e subordinados, 

• a qualidade dos materiais e equipamentos, 

• a disponibilidade de informações pertinentes. 

Algumas variáveis como conhecimento, experiência, habilidade, e observações 

quanto à esperança, podem ser particularidades dos idosos e, portanto um fator que será 

valorizado nas empresas para determinados cargos, tornando assim atrativo a 

contratação dos mesmos. 

 



A partir do exposto, Vroom conclui seu modelo sob três crenças essenciais, as 

quais o produto delas resulta na motivação. São elas:   

 Valência - Refere-se às orientações emocionais que as pessoas têm com relação 

aos resultados (recompensas). 

 Expectativa - A crença de que "eu sou capaz de completar as ações". Os 

funcionários têm expectativas diferentes e níveis de confiança sobre o que eles 

são capazes de fazer.  Expectativa refere-se à força que a crença de uma pessoa 

possa ter sobre a capacidade de se realizar algo ou não. 

 Instrumentalidade - É a estimativa feita por uma pessoa sobre a obtenção de uma 

recompensa. 

O envelhecimento produz geralmente uma sensação de fim da vida e de 

obsolescência (Ackerman, Beier, & Bowen, 2002). O mercado de trabalho, portanto, 

simboliza para esse indivíduo a retomada da vida social, e a crença na teoria da 

expectativa de Vroom, corrobora com o exposto de que o simples fato de existir a 

capacidade de realizar algo que possivelmente era mentalmente tratado como inviável e 

passa a ser realidade, gera um acréscimo da motivação.   

Destarte, esta teoria de motivação não é sobre interesses próprios e recompensas, 

mas sobre as associações que as pessoas fazem aos resultados esperados e a 

contribuição que eles sentem que podem dar para esses resultados, o que leva a crer ser 

mais acentuado nos idosos por conta da perspectiva de continuidade da vida no mercado 

e sua relação social com o meio em que vive. 

Hipótese 5: A retomada no mercado de trabalho e a sensação de ainda poder 

contribuir pelos resultados da empresa estarão positivamente relacionados a motivação. 

 

4. Conclusão 

A realização deste estudo atendeu a questionamentos que surgiram de nossa 

observação pessoal sobre o envelhecimento. Para tanto, buscamos através desse 

trabalho, examinar a interação da idade, aprendizagem e motivação baseando-se nas 

estratégias bem sucedidas de envelhecimento chamadas de SOC (Baltes & Baltes, 1990) 

e na teoria da expectativa de Vroom (1964). Em nossa sociedade atual, em que a 

multitarefa é a regra e não a exceção, pessoas de meia-idade e acima podem se sentir 

menos competentes do que os adultos mais jovens (Li, Lindenberger, Freund & Baltes, 

2001). Em contraste com o que muitas pessoas pensam, os trabalhadores mais velhos 

compõem um grupo muito heterogêneo. A idade, apesar de ser um fator muito 

importante, não pode estigmatizar o indivíduo. Um trabalhador com 60 anos pode ser 

mais jovem em espírito do que um trabalhador de 40 anos. Assim, entendemos que o 

profissional em idade mais avançada pode ser fortemente impulsionado a tentar manter 

um bom desempenho no trabalho. Outro aspecto que consideramos significativo 

encontra-se no fato de que o idoso pode compensar as suas perdas para atingir os 

resultados desejados e alcançar as suas expectativas.   

Primeiro, nosso estudo mostrou que o envelhecimento é uma realidade 

incontestável. Ele irá implicar não somente em modificações somáticas como também 

em mudanças psicossociais. Por outro lado, as transformações no organismo avançam 

proporcionalmente ao desenvolvimento das capacidades intelectuais do indivíduo. As 

perdas, as alterações, os enfraquecimentos (físicos/mentais) vão tomando volume, mas 

podem ser compensados por um saber prático e intelectual. Dessa forma, a hipótese 1 

(apesar dos trabalhadores mais velhos enfrentarem algum declínio físico e cognitivo, 

irão compensar essas perdas usando outros recursos e sua experiência), se confirmará. 

Em um segundo momento, conseguimos identificar a importância da 

aprendizagem dos idosos para uma boa qualidade de vida. O ser humano é um ser 



aprendiz. Desde o momento do nascimento até o seu momento final, a vida lhe cobra 

uma constante aprendizagem, seja para que possa sobreviver, seja para viver com 

qualidade. Nas sociedades orientais, o idoso é valorizado pela sua sabedoria e pelo 

acúmulo de conhecimentos que detêm (capacidade técnica, experiência de vida, 

maturidade e equilíbrio emocional). Diante disso, a hipótese 2 (uma vez que as pessoas 

desenvolvem as habilidades e atitudes para a aprendizagem por meio das atividades que 

realizam na vida, podemos considerar que o idoso possui maior conhecimento por já 

estar a mais tempo aprendendo) será confirmada. 

Seguindo a lógica do estudo, analisamos a motivação do indivíduo idoso ao 

trabalho e constatamos que ela pode se dar de maneira intrínseca e extrínseca. Alguns 

estudos foram feitos sobre o assunto e a grande maioria mostrou que a motivação pelo 

trabalho se dá preferencialmente para se manterem ocupados. Ou seja, os idosos não se 

adaptam tão facilmente ao ócio por terem trabalhado a vida toda e estarem acostumados 

a esta rotina. Dessa forma, conseguimos confirmar a hipótese 3 (a idade está 

positivamente relacionada à motivação intrínseca aos trabalhos uma vez que os 

resultados são percebidos como atraentes (por exemplo, prazer e realização). 

Quadro Resumo 

Fonte: Elaboração Própria 

 

No item analisado em sequência, que diz respeito a teria SOC, conseguimos 

extrair que o idoso pode maximizar os seus ganhos e minimizar as suas perdas se 

concentrando em oportunidades viáveis. Nós sugerimos que o uso da teoria SOC 

melhora a percepção do indivíduo sobre as futuras oportunidades de trabalho, uma vez 

que possibilita que os funcionários se adaptem com mais sucesso às várias mudanças 

pessoais e as relacionadas às exigências de trabalho. Dessa forma, indivíduos mais 

Hipóteses Base Teórica Confirmação

Apesar dos trabalhadores mais velhos enfrentarem algum

declínio físico e cognitivo, irão compensar essas perdas

usando outros recursos e sua experiência.

O tempo de reação do idoso no trabalho é maior, mas sua

experiência compensa, de sobra, essa limitação. Os trabalhadores

idosos elaboram, através de sua vida de trabalho, estratégias para

enfrentar os problemas, fato que compensa suas limitações físicas

ou cognitivas (Moragas, 1997: 141)

Ok

Uma vez que as pessoas desenvolvem as habilidades e

atitudes para a aprendizagem por meio das atividades

que realizam na vida, podemos considerar que o idoso

possui maior conhecimento por já estar a mais tempo

aprendendo.

O acúmulo de conhecimento e desenvolvimento de habilidades se

dá ao longo da vida (Neri, 2004).
OK

A idade está positivamente relacionada à motivação

intrínseca aos trabalhos uma vez que os resultados são

percebidos como atraentes (por exemplo, prazer e

realização)

Em trabalhadores idoso, a satisfação no trabalho está mais

relacionada a fatores intrínsecos ou recompensas internas de

trabalho, do que com os trabalhadores mais jovens (Kanfer &

Ackermann, 2004).

OK

Idade será positivamente relacionada a motivos de

segurança

Na velhice, a alocação de recursos para os objetivos voltados

para "crescimento ou promoção", como novas tarefas e tarefas

com alta demanda, irá diminuir com a idade, enquanto a

manutenção de objetivos voltados para "segurança" tais como

tarefas voltadas para o autoconhecimento, aumentará com a idade

(Ebner, Freund & Baltes, 2006). 

OK

A retomada no mercado de trabalho e a sensação de

ainda poder contribuir pelos resultados da empresa

estarão positivamente relacionados a motivação.

É importante ressaltar que a participação do idoso no mercado de

trabalho miniminiza sua marginalização perante a sociedade, além

de proporcionar a sensação de bem estar social, de utilidade para

a sociedade (IBGE, 2007).

OK



velhos tendem a focar mais em metas atingíveis, como a segurança, do que em metas 

inatingíveis, como a promoção, confirmando a hipótese 4 (idade será positivamente 

relacionada a motivos de segurança). 

Em último tópico, analisamos a teoria da expectativa de Vroom (1964) que afirma 

que as pessoas serão motivadas se acreditarem que o esforço levará a um bom 

desempenho e bom desempenho levará a recompensas desejadas. Sendo assim, 

confirmamos a hipótese 5, uma vez que o indivíduo estará mais motivado no trabalho 

quando acredita que pode ser útil para a sociedade e para os resultados da empresa.  

Por fim, é importante incluirmos nesse trabalho uma análise feita por Lira (2000) 

que explica que entre motivação e aprendizagem existe uma mútua relação; ambas se 

reforçam. A motivação da aprendizagem se traduz nos seguintes princípios: o êxito na 

aprendizagem reforça a motivação e a motivação é condição necessária para gerar a 

aprendizagem. 
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