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RESUMO 

 

 

O presente estudo trouxe como objetivo desenvolver uma proposta de Programa de 

Preparação para Aposentadoria (PPA) no Instituto Federal Sudeste de Minas – Campus Juiz de 

Fora. A princípio, foi realizada uma pesquisa às principais bases de dados de portais de artigos 

científicos, teses e dissertações para conhecer o estado da arte acerca do tema. Também, foram 

analisados os PPAs existentes nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) brasileiras 

para subsidiar a construção da Proposta do PPA para o IF Sudeste MG. Em seguida, foi 

realizada uma pesquisa com o público interno do IF Sudeste MG, com marco temporal de três 

anos para os três públicos (início, pré-aposentado ou em abono e aposentados). A escolha da 

amostra considerou os três (3) maiores e mais antigos campi do IF Sudeste MG, com um índice 

de confiança de 95%, o que definiu um total de 57 sujeitos que fizeram parte da pesquisa em 

pauta. Todos responderam ao questionário e foram entrevistados pelo pesquisador. O público 

interno entrevistado sugeriu temas para a confecção da proposta de um Plano de Ação para um 

PPA com seus objetivos, etapas e fluxos, que será entregue ao IF Sudeste MG, para ser avaliado 

e, quiçá, implementado/aplicado, em momento oportuno. O PPA proposto prevê a capacitação 

dos dois segmentos envolvidos (docentes e técnico administrativo em educação), com 

movimentação de equipe multidisciplinar (palestrantes e instrutores) que poderão conduzir ou 

desenvolver atividades no âmbito do PPA. Tal programa tem impacto, pois viabilizará o 

cumprimento da demanda de um PPA - IF Sudeste MG, previsto no PDI, além de promover 

políticas de bem-estar e valorização do ser humano. A saber, a Proposta em pauta foi inspirada 

nos PPAs já existentes nas IFES pesquisadas, acrescido do que foi aprendido ao longo da 

pesquisa bibliográfica. Espera-se, sobretudo, contribuir para a educação para aposentadoria, 

desde o ingresso do servidor na organização, conforme prevê Portaria nº 12, de 20 de novembro 

de 2018. O trabalho tem como foco o Campus Juiz de Fora, mas poderá ser replicado nos demais 

campi, que se interessarem pelo PPA.  

 

Palavras-chave: educação para aposentadoria; programa de preparação para aposentadoria; 

desenvolvimento na carreira; proposta de um PPA. 

 
  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This study brought the objective of developing a proposal from Retirement Preparation 

Program (PPA) at the Federal Institute of Southeast MG - Campus Juiz de Fora. At first, a 

survey of the major papers portals databases was conducted, theses and dissertations to know 

the state of the art on the subject. We also analyzed the existing PPAs in the Brazilian 

Institutions of Higher Education (IFES) to subsidize the construction of the PPA Proposal for 

the IF Southeast MG. Then a survey of the internal public IF Southeast MG was held, with 

timeframe of three years for the three groups (beginning, pre-retired and retired). The choice of 

the sample considered the three (3) largest and oldest campuses IF Southeast MG, with a 95% 

confidence index, which set a total of 57 subjects who were part of the research agenda. All 

responded to the questionnaire and were interviewed by the researcher. The internal public 

respondent suggested topics for the preparation of the proposal for an Action Plan for a PPA 

with your goals, steps and streams which will be delivered to IF Southeast MG, for reviews and 

perhaps implemented / applied in due time. The proposed PPA provides for the training of the 

two segments involved (teachers and administrative technician education), with a 

multidisciplinary team (lecturers and instructors) who can conduct or develop activities under 

the PPA. Such a program has an impact, as will enable the fulfillment of the demand of a PPA 

- IF Southeast MG provided for in PDI and promote wellness policies and valuing human being. 

To know, the proposal in question was inspired by the existing PPAs in the surveyed IFES, plus 

what was learned along the literature. It is expected, above all, to contribute to retirement 

education, since the server's entry into the organization, as provided Ordinance No. 12 of 

November 20, 2018. The work focuses on Campus Juiz de Fora, but can be replicated in other 

campuses, which are interested in the PPA. 

 

Keywords: retirement education; retirement preparation program; career development; 

proposal for a PPA. 
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1- INTRODUÇÃO  

Atualmente, é comum nas organizações, a implantação de programas que buscam prover 

qualidade de vida no trabalho dos servidores e um deles é o programa de preparação para 

aposentadoria. Para tanto, necessário se faz o envolvimento dos vários segmentos para que o 

trabalho junto aos servidores em vias de se aposentar tome forma. Assim para que se alcance o 

objetivo, qual seja prepará-los para esta nova etapa de vida, deverá haver cuidados para que 

este momento de transição se torne o mais prazeroso possível, em que o novo aposentado estará 

apto a encarar desafios e experiências. É neste meio de incertezas e expectativas do novo, que 

os programas de preparação para a aposentadoria devem ser desenvolvidos (ZANELLI; 

SILVA; SOARES, 2010). 

Conforme Bosi (1994) “o velho sente-se um indivíduo diminuído, que luta para 

continuar sendo homem”. E continua afirmando que além do comprometimento físico, a 

aposentadoria pode também implicar em perdas sociais, materiais e psicológicas, como a queda 

dos rendimentos financeiros, desligamento dos colegas de trabalho, perda do status social que 

o trabalho proporcionava, entre outros, o que pode incidir na diminuição da autoestima e da 

motivação, ocasionando adoecimento mental que se reflete em crises depressivas, ansiedade, 

alcoolismo e até mesmo no suicídio (BOSI, 1994) 

Faz-se necessário ter em conta que o servidor, durante a vida laboral, em inúmeros 

casos, assume a identidade da Empresa, pois ao longo de 30, 35 anos ou mais de trabalho 

vivenciando os anseios destas e suas metas, o trabalhador personifica-se na organização, 

perdendo a sua identidade. Neste caso, a aposentadoria, que poderia ser identificada como o 

momento de receber um direito acumulado pelos anos de trabalho, pode representar perdas para 

o trabalhador, como o status social advindo do trabalho ou a perda do padrão de vida, sem 

mencionar o ‘tédio’ causado pela dificuldade em administrar o tempo livre (NACARATO, 

1996). Estes trabalhadores, quando estão prestes a se aposentar, sentem-se deslocados porque 

aquela identidade, que em seu íntimo se formara, se desvanece na realidade ora posta, e daí 

pode advir vários problemas de ordem psicológica e/ou social, o que poderá afetar sua qualidade 

de vida. 

Pontua Bruns e Abreu (1997), que a falta de planejamento pode ser a geradora de 

angústias e solidão no pós-aposentadoria, assim como o vazio deixado pelas horas antes 

dedicadas ao trabalho, o tédio do tempo desocupado, o afastamento ou a perda do 

relacionamento social, o papel social que a ocupação desenvolvida representava e a perda de 
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reconhecimento que dela advinha ameaçam o equilíbrio mental do indivíduo (BRUNS; 

ABREU, 1997). 

De outro modo, com chegada da aposentadoria, a esperança de maior qualidade de vida 

com a família, possibilidades de viagens, lazer, tranquilidade ou possibilidades de ganhos extras 

ficam ameaçados, com o medo da instabilidade econômica e da velhice (ZANELLI, 1996). 

Afirma Zanelli (1996), também, que, ainda, variando de pessoa para pessoa, o impacto 

do rompimento das relações de trabalho é indiscutível, pois tem implicações maiores que um 

simples término de carreira, porque representa grandes mudanças e imposições no mundo 

pessoal e social. Zanelli (1996) compara a aposentadoria como um pêndulo, oscilando entre um 

sentimento de prêmio e renovação e outro de desesperança e fim. 

 

1.1 – Situação Problema 

O IF Sudeste MG já possui em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

período 2014/2 a 2019: “Objetivos associados à Gestão de Pessoas”, no tópico - “Promoção da 

Saúde, do Bem-Estar e da Qualidade de Vida do Servidor” – como meta – Implantar o programa 

de Preparação para Aposentadoria. 

Embora se verifique a necessidade do desenvolvimento de um programa de Preparação 

para Aposentadoria, o Instituto ainda não as possui, ainda que haja previsão no PDI do IF 

Sudeste MG 2014/2 a 2019.  

No eixo da “Política Organizacional”, a Portaria-R 040/2017, ainda, trata da “educação 

e preparação para a aposentadoria” dos servidores. Verifica-se, então, o interesse por parte da 

Administração Pública em investir em ações de fácil implementação que fortaleçam políticas 

junto aos trabalhadores e proporcionem um melhor ajustamento à aposentadoria, e claro, de 

preferência, ações estas de baixo custo que possam atender às diretrizes do PDI da organização. 

 

1.2 – Justificativa 

A maioria das organizações vem se preocupando com a qualidade de vida no trabalho 

de seus servidores e investindo, não apenas na saúde e segurança, mas tentando proporcionar 

uma qualidade de vida que englobe os sentimentos subjetivos e objetivos, como percepção, 

bem-estar, satisfação, recursos materiais e financeiros. Procura-se manter a qualidade de vida, 

também, após a aposentadoria, como um reconhecimento aos tantos anos de serviços prestados 

à instituição e incentivando o aumento da expectativa de vida de seus servidores (ANDUJAR, 

2006). 
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 O tema é de extrema relevância, já que a Política Nacional do Idoso assegurou e previu 

a proteção dos direitos sociais do idoso de forma a criar condições para promover sua 

autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.   

A importância de um Programa de Preparação de Aposentadoria para aqueles que se 

aproximam do instante da aposentadoria deve ser planejada observando as peculiaridades do 

público-alvo, ressaltando que a aposentadoria não é uma forma de exclusão e separação, mas a 

experiência de uma nova forma de viver (BRESSAN et al., 2013).  

Conforme Muniz (1997); Rodrigues et.al. (2005) este tema aparece em estudos recentes 

que enfatizam, sobretudo, as questões relacionadas à preparação para a aposentadoria. Os 

estudos recentes realizados no aspecto da aposentadoria concluem pela necessidade de se pensar 

em programas de preparação para esta fase da vida, pois o modo de produção capitalista elege 

o trabalho como ponto central da identidade. Define Santos (1990), que no modo de produção 

capitalista, que cultua a produção e exclui o trabalhador do processo de produção, a 

aposentadoria é continuamente vivenciada como a perda do próprio sentido da vida, ao se 

enaltecer o indivíduo produtivo, acaba por negar o sujeito aposentado (SANTOS, 1990; 

MUNIZ, 1997; RODRIGUES et al., 2005;). 

A atenção à qualidade de vida do servidor que estará se aposentando é de extrema 

relevância, para o próprio e para a sociedade em geral, porque diminui a possibilidade de 

doenças, revertendo em economia para a área de saúde, tanto pública quanto privada 

(FRANÇA; SOARES, 2009). 

Nestes termos, o IF Sudeste MG alinha-se à Política Nacional do Idoso e as Diretrizes 

gerais para a promoção da educação para aposentadoria do servidor público federal dos órgãos 

e entidades, já visando atender aos preceitos legais orientados também pelo PDI do IF Sudeste 

MG 2014/2 a 2019, a criação de programas de preparação para a aposentadoria para os seus 

servidores. Aqui já se verifica a oportunidade de desenvolver um programa com este objetivo, 

posto que o IF Sudeste, ainda, não o possui. 

 

1.3– Oportunidade 

Vivemos em uma sociedade do trabalho. Portanto, o trabalho é a referência de cada 

indivíduo. Neste caso, é muito fácil supor o motivo da desvalorização social dos sujeitos que 

deixam de ser produtivos, ou seja, daqueles que se aposentam. A pressão por recuperar o status 

de socialmente produtivo aumenta. É uma questão de reestabelecer a própria identidade, para 



 

 

 

8 

 

 

isto a tomada de decisões para avaliação de uma política de promoção à saúde, o bem-estar e 

qualidade de vida no campus Juiz de Fora torna-se necessário.  

Nesse sentido, ao propor um programa de preparação para aposentadoria, o Instituto 

Federal estaria cumprindo uma dupla função: a) criando condições para que o participante 

encontre no grupo de preparação para aposentadoria, alternativas de amizade e referência, 

facilitando o afastamento do grupo de trabalho; b) despertando potencialidades que 

viabilizariam o desenvolvimento de novas competências no pós-carreira. 

Isto posto que, a aposentadoria, principalmente, se efetuada de modo abrupto, pode 

tornar-se um momento fortemente propício a episódios desgastantes. Relatos de separações 

conjugais, doenças severas e, até suicídios, nos primeiros anos ou meses de aposentadoria 

permitem acreditar em um aumento da incidência destes fatores no processo de transição para 

a aposentadoria (MORAGAS, 1997).  

Nestes termos, é de interesse do Subsistema Integrado de Assistência à Saúde (SIASS) 

ao qual está subordinado Instituto Federal evitar que eventuais problemas futuros surjam em 

decorrência de um processo de aposentadoria realizado sem o devido trabalho psicológico e 

assistencial.  

No mais, há previsão legal do desenvolvimento de um programa de aposentadoria 

previsto no PDI do Instituto e em contato com os gestores do programa de qualidade de vida, 

saúde e aposentadoria, apontam que eles apoiam o desenvolvimento de um PPA e, ainda, os 

resultados de publicações realizadas através de artigos, teses e dissertações, que tratam do 

assunto, sobretudo em outras Instituições de Ensino Superior, apontam sucesso na 

operacionalidade destes programas. 

Em outras palavras, as perspectivas do desenvolvimento de um PPA, aqui proposto, 

atende às necessidades e diretrizes do IF Sudeste MG. 

 

1.4– Objetivos  

1.4.1– Objetivo Geral  

Desenvolver o programa de preparação para aposentadoria para o campus Juiz de Fora 

previsto no PDI, avaliando as demandas do público-alvo. 

1.4.2 - Objetivos Específicos  

a) Analisar os programas de preparação para aposentadoria, já implantados e 

vigentes em outras IFES e fazer um comparativo entre estas instituições. 
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b) Desenhar/Confeccionar um Programa de Preparação para aposentadoria (PPA) 

para o campus Juiz de Fora do IF Sudeste MG a partir dos casos de sucesso observados em 

outras organizações públicas de ensino. 

c) Desenhar/Confeccionar um Programa de Preparação para aposentadoria (PPA) para 

o campus Juiz de Fora do IF Sudeste MG a partir dos resultados da pesquisa desta dissertação.  
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2 CONTEXTO E REALIDADE INVESTIGADA 

 

2.1 – Antecedentes históricos do campus Juiz de Fora do IF Sudeste MG  

Historicamente o Campus Juiz de Fora foi o produto da transformação do Colégio 

Técnico Vinculada à Universidade Federal de Juiz de Fora, o CTU-UFJF, conforme Lei nº 

11.892/2008 que criou a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria 

os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (BRASIL, 2008). 

Em 26 de fevereiro de 2008, atendendo ao projeto de reestruturação e expansão da Rede 

Federal de Educação Técnica e Tecnológica do Governo Federal, aprovou-se sua desvinculação 

da UFJF para tornar-se um dos campi do IF Sudeste MG.  

Em 29 de dezembro daquele mesmo ano, a lei 11.892/08 oficializaria o campus Juiz de 

Fora como sucessor do Colégio Técnico Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora. 

Entre estes estariam a integração dos cursos técnicos ao Ensino Médio e a criação de seus 

primeiros cursos superiores: Engenharia Mecatrônica, Física (licenciatura), Sistemas de 

Informação (bacharelado) e Engenharia Metalúrgica. Com esta nova estrutura e para atender a 

nova demanda, o campus ampliou seu quadro de profissionais, com novos docentes e efetivando 

novos servidores técnico-administrativos em seus quadros (BRASIL, 2018). 

O IF Sudeste MG composto inicialmente pela fusão entre os antigos Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Rio Pomba (Cefet-RP), a Escola Agro técnica Federal de Barbacena 

e o Colégio Técnico Universitário (CTU) da UFJF. Atualmente a instituição é composta por 

campi localizados nas cidades de Barbacena, Bom Sucesso, Cataguases, Juiz de Fora, 

Manhuaçu, Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont, São João del-Rei e Ubá, sendo Bom Sucesso, 

Cataguases e Ubá campi avançados subordinados à Reitoria.  

 

2.2– Estrutura organizacional do campus Juiz de Fora do IF Sudeste MG 

O Instituto Federal do Sudeste de Minas (IF Sudeste MG), Campus Juiz de Fora é uma 

instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampus, 

especializado na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de 

ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas 

pedagógicas. É uma organização pública, sendo administrativamente uma autarquia federal e 

um órgão de médio porte. Tem sua atuação e sede na cidade de Juiz de Fora e entorno da Zona 

da Mata mineira.  
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Conforme cadastro SIAPE, o campus Juiz de Fora, possui no seu corpo de servidores 

efetivos 152 docentes; 80 técnicos administrativos em educação; além de 20 professores 

substitutos (que ocupam função pública), e 28 estagiários. Conta também com 70 terceirizados 

conforme dados do setor de Licitação do campus. 

Conforme consulta feita ao portal Nilo Peçanha em 28 de março de 2019, para o ano 

base 2018, o Campus possui 5992 alunos matriculados nas diversas modalidades e níveis 

oferecidos. Em consulta o site do campus Juiz de Fora, na mesma data eles estão distribuídos 

em: um curso de pós-graduação lato sensu; quatro cursos de educação superior; onze cursos na 

modalidade de técnicos concomitante e subsequente; seis cursos na modalidade técnico 

integrado; e um curso no PROEJA. 

Possui como estrutura básica interna a Diretoria Geral do campus e diretorias sistêmicas 

como: Coordenação Geral de Gestão de Pessoas; Direção de Ensino; Direção de Pesquisa, 

Inovação e Pós-Graduação; Direção de Desenvolvimento Institucional; Direção de 

Administração e Planejamento; Direção de Extensão e Relações Comunitárias. 

 

2.3 – Óbices ao atingimento de metas e objetivos das políticas de promoção da 

saúde e qualidade de vida no trabalho 

O projeto de Promoção à Saúde e Qualidade de Vida no trabalho no IF Sudeste MG é 

de responsabilidade da Coordenação de Assistência ao Servidor (CAS), responsável juntamente 

com a Diretoria de Gestão de Pessoas por oferecer aos servidores e aos colaboradores um 

conjunto de medidas que promovam a saúde e melhoria na qualidade de vida no trabalho. Foi 

através da Portaria-R nº 040/2017, publicada em 16 de janeiro de 2017, que se buscou 

resguardar estes dois pontos: a Promoção da Saúde e a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). 

De acordo com a Portaria-R nº 040/2017, os “projetos deverão ter caráter de intervenção, 

formulados a partir da identificação das demandas dos servidores na área de saúde e qualidade 

de vida no trabalho no campus em que se inserem (...)” (BRASIL, 2018) 

Apesar de tal previsão, a CAS e a Diretoria de Gestão de Pessoas se deparam com alguns 

obstáculos, como: (i) a dificuldade em implementar políticas que tratam da área Educação para 

a preparação para aposentadoria/Envelhecimento; (ii) a falha de comunicação com aqueles que 

estão prestes a se aposentar; (iii) limitação técnica e de recursos humanos de acolhimento 

àqueles servidores que buscam a Gestão de Pessoas para se aposentarem. 

Para o indivíduo, que está prestes a se aposentar, a promoção de políticas que colaborem 

para uma transição saudável da fase laboral para a aposentadoria é de suma importância. O 



 

 

 

12 

 

 

próprio Instituto reconhece que a falta de um Programa preparatório para Aposentadoria gera 

uma deficiência no desenvolvimento de promoção à saúde, bem-estar e qualidade de vida do 

servidor e demonstra que este PPA será útil para Organização. 

 

2.4 – Identificação de problemas  

Quanto a previsão do problema no Instituto, a preocupação com qualidade de vida no 

trabalho é algo recente, já que se trata de uma organização que possui pouco mais de dez anos 

de existência. Como forma de solucionar os problemas identificados pela falta de uma política 

de educação para aposentadoria, cabe-se enumerar alguns pontos como:  

a) Segundo levantamento feito com os gestores, há necessidade de um programa de 

acolhimento que proporcione aos que estão prestes a se aposentar, bem como aos já aposentados 

a sensação de pertencimento ao IF Sudeste MG. Para aqueles que estão prestes a se aposentar 

pode se dar por meio de orientações de educação financeira ou conhecimentos das opções de 

aposentadoria disponíveis na legislação, entre outros. 

b) Promover um trabalho em conjunto com a Coordenação de Assistência ao Servidor 

(CAS), órgão responsável pelo projeto de bem-estar e qualidade de vida no âmbito do IF 

Sudeste MG, para que se possa, em parceria, desenvolver diretrizes a fim de definir como iniciar 

uma proposta de Programa deste porte para os servidores do IF Sudeste MG – Campus Juiz de 

Fora e, eventualmente, estender aos demais campi; 

c) Levantar as demandas dos interessados e descobrir suas expectativas e anseios;   

d) Entrevistar os servidores aptos a se aposentar, aqueles já aposentados, além dos 

servidores em início de carreira; 

Os gestores relataram a carência de recursos humanos (profissionais que atuem nessa 

recepção do servidor e que os ajude a entender e interpretar este momento de transição para 

aposentadoria), além da falta de aporte financeiro e maior comunicação entre os Ministérios da 

saúde, educação, trabalho, previdência social, cultura, dentre outros, conforme art. 8º, parágrafo 

único, da Lei nº 8842/94, que instituiu a Política Nacional do Idoso. Tal texto legal prevê que 

os ministérios devem elaborar suas propostas orçamentárias, visando ao financiamento de 

programas nacionais que sejam adaptáveis a política nacional do idoso, as quais se aplicam os 

programas de preparação para aposentadoria (BRASIL, 2019). 

Para Cielo e Vaz (2009) esta legislação não tem sido aplicada com eficiência, já que 

devido aos vários fatores que vão desde as contradições encontradas no texto legal até o 

desconhecimento do seu conteúdo, impedem e engessam o desempenho de um trabalho de bem-
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estar e qualidade de vida do indivíduo, sendo considerado um dos pontos fracos para fomento 

da política de desenvolvimento de programas como os de educação e preparação para 

aposentadoria (CIELO; VAZ, 2009). 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 – Breve Histórico dos Programas de Preparação para Aposentadoria, sua 

regulamentação e aplicação atual  

Segundo Andujar (2006), os registros primários sobre os programas de preparação para 

a aposentadoria – PPA têm sua origem nos Estados Unidos da América, na década de 1950. Tal 

programa tinha como foco principal a prestação de informações sobre o sistema de 

aposentadorias e pensões. Com o passar dos anos, e através do desenvolvimento das relações 

trabalhistas e o crescimento das empresas, foram acrescidos novos conteúdos aos PPAs, de 

maneira a suprir novas demandas e aspectos que envolvam o desligamento do trabalho habitual. 

No Brasil, essa proposta é um pouco mais recente, implementada na década de 1970, 

por meio de iniciativa do SESC (Serviço Social do Comércio) no estado de São Paulo. 

Inicialmente, o programa possuía dois módulos de atividades teórico-práticas e alcançou 

avanços que permitiram o engajamento dos funcionários daquele período em novas atividades 

mesmo antes da aposentadoria (COSTA; COSTA; FUZARO JÚNIOR, 2016). 

Ainda sob este enfoque, Wieczynski (2003) registra que, até 1994, não existia uma 

política social para o idoso no Brasil. Havia, até esta data, iniciativas privadas antigas, que 

surgiram na década de 70, em favor de idosos carentes. Ressalta Netto e Netto (2012), que era 

mais uma ação assistencial para atender idosos do que uma política que lhes proporcionasse 

serviços e ações preventivas e reabilitadoras. 

Com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é que estas 

ações foram normatizadas, seguida da criação da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS 

– Lei n° 8.742, de 1993, e a Política Nacional do Idoso – PNI – Lei n° 8.842, de 1994. Com a 

edição da Política Nacional do Idoso, o legislador assegurou e previu, no seu artigo 10, no que 

tange ao trabalho e à previdência social, neste sentido “criar e estimular a manutenção de 

programas de preparação para aposentadoria nos setores público e privado com antecedência 

mínima de dois anos antes do afastamento”, ou seja, os órgãos devem se adequar, no sentido de 

promover programas para facilitar a passagem de rotina da ativa tradicional para outras 

atividades à escolha daqueles que obtém o direito de aposentadoria. Isto posto que, os efeitos 

da falta de uma preparação adequada dos funcionários para a aposentadoria traduzem-se em 

brusca redução da qualidade de vida do trabalhador que sai da sua rotina de trabalho, 

socialmente reconhecido, podendo culminar em doenças e até mesmo na morte.  
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Em abril de 2002, foi realizada pela ONU, em Madri (Espanha), a II Assembleia 

Mundial sobre Envelhecimento. No evento, elaborou-se um relatório que reafirma a 

importância na promoção de uma abordagem positiva do envelhecimento, visando à superação 

de estereótipos, além de recomendar e orientar que governos desenvolvam políticas que 

garantam aos idosos o direito de envelhecer com segurança, de forma ativa e com participação 

da vida econômica, política e social, e que gozem de isonomia no mercado de trabalho. 

Na Europa, recentemente, com base no envelhecimento da população europeia e 

longevidade alcançada, a Agência Europeia para Segurança e Saúde do Trabalho realizou em 

2012, o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade, com a finalidade de 

promover a qualidade de vida e o bem-estar da população europeia, sobretudo das pessoas mais 

velhas (LAMAS, 2017). 

Em virtude deste cenário, no Brasil, o Estatuto do Idoso, a Lei n° 10.741, de 2003, no 

bojo do seu art.28, previu a criação e o estímulo a programas de “profissionalização 

especializada para os idosos, aproveitando seus potenciais e habilidades para atividades 

regulares e remuneradas”. Prevê tal norma a preparação do aposentável com “antecedência 

mínima de um ano, por meio de estímulo a novos projetos sociais, conforme seus interesses, e 

de esclarecimento sobre os direitos sociais e de cidadania”. Por fim, prega o “estímulo às 

empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho”. A Portaria MPOG/SRH, nº 1261, de 

05 de maio de 2010, prevê: “incentivar na Administração Pública Federal a implantação de 

Programas de Preparação à Aposentadoria – PPA”; bem como a Portaria Normativa nº 3, de 

2013, do MPOG, no seu artigo 11 também prevê: “envelhecimento ativo, educação e preparação 

para a aposentadoria”, fruto de uma política incentivada pelo MPOG, através de sua Secretaria 

de Recursos Humanos (SRH), que instituiu a Política de Atenção à Saúde do Servidor Público 

Federal - o PASS, criado pelo Decreto nº 6833/2009 (BRASIL, 2018). 

Finalmente, a Portaria nº 12, de 20 de novembro de 2018, vem corroborar com tal 

política, destacando como objetivo geral no artigo 2º, caput, “(...) promover a educação para 

aposentadoria do servidor público federal desde o ingresso, durante o exercício das atividades 

profissionais, na transição e ao longo da aposentadoria”, traz, ainda, no parágrafo único: “Os 

órgãos e entidades devem fomentar programas, projetos e ações de promoção da educação para 

aposentadoria” (grifo nosso). Dessa forma, deu-se um caráter vinculativo à implementação de 

tais políticas de saúde e educação ao longo da carreira e no pós-carreira, dos servidores públicos 

federais. 
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Sob a marca de “ação de responsabilidade social”, estes programas se propõem a 

trabalhar com os candidatos à aposentadoria questões relacionadas a novas atividades, cuidados 

com a saúde, controle financeiro, dentre outros (FRANÇA; SOARES, 2009).  

Assim, segundo relatório da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (ABRAPP, 2003) – que é uma entidade sem fins lucrativos, 

representativa dos interesses comuns das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – 

as empresas podem fazer a preparação do funcionário para o desligamento através de palestras 

ministradas por profissionais de diversas áreas, bem como de outros aposentados que possam 

relatar suas experiências no pós-aposentadoria, orientando novos aposentados. Caberia ainda, 

incentivar a participação em trabalho voluntário entre os empregados e/ou novas alternativas 

para a sua vida futura, sem esquecer-se dos aspectos sociais, financeiros e emocionais. 

Conforme relatório Abrapp (2007), ao analisar os resultados de implantação do trabalho 

de preparação em diversas empresas, foi possível notar que os programas, efetivamente 

implantados, alcançaram de forma efetiva o objetivo de elevar a autoestima dos funcionários, 

mitigando conflitos, consolidando a imagem institucional junto ao público interno e no entorno, 

o que reflete em boa visibilidade na comunidade. Com autoestima elevada, os problemas 

psicológicos da aposentadoria reduzem, também, os efeitos médicos a ele relacionados, como, 

por exemplo, problemas sexuais e de saúde, depressão, hipertensão e estresse, entre outros, com 

ganhos para empresas e empregados. 

Assim, para que se entenda quais são os sujeitos titulares destes direitos, e em que 

condições estes servidores serão beneficiários, é que passamos a conceituar: 

Aposentadoria é “um estado de inatividade de funcionário público ou funcionário de 

empresa particular, ao fim de certo tempo de serviço, com determinado vencimento” 

(FERREIRA, 2010, p.178).  

Necessário se faz destacar que o Abono de Permanência é 

o benefício pecuniário concedido ao servidor que opte por permanecer em atividade 

após ter cumprido todos os requisitos para aposentadoria voluntária, no valor 

equivalente à sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para a 

aposentadoria compulsória. (BRASIL, 2019). 

 

Neste ponto, conforme Portaria nº 12 de 20 de novembro de 2018, no artigo 3º, inciso 

IV, conceitua “Educação para aposentadoria” como:  

a perspectiva de que a aposentadoria é um processo e, por isso, a decisão, a transição 

e a adaptação para uma aposentadoria bem-sucedida exigem planejamento e educação 

ao longo da vida. (BRASIL, 2019). 
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É neste ínterim que o programa se alicerça, buscando auxiliar os servidores interessados, 

com o devido acompanhamento durante a carreira, seja às vésperas de se aposentar, em abono 

permanência ou já aposentados. Assim, como forma de delimitar o foco da pesquisa, elegeu-se 

como condição limite para pesquisa: (i) estar a pelo menos 03 anos de se aposentar, ou em 

abono permanência; (ii) a 03 anos de aposentado e; (iii) nos primeiros 03 anos de carreira. 

 

3.1.1 – Aspectos da Previdência no serviço público federal. 

Tanto na chamada primeira Reforma da Previdência, cujo marco ocorreu com a 

promulgação da Emenda Constitucional (EC) nº. 20/98, e mais tarde com reforma levada a 

efeito, com vigência em 31 de dezembro de 2003, estabelecida pela EC 41/03, o cenário 

previdenciário brasileiro, sobretudo, no setor público, sofreu mudanças que impactariam na 

forma como os servidores perceberiam seus proventos de aposentadoria e em que regras 

previdenciárias eles se enquadrariam.  

Para isto foram criadas as regras de transição, que são percebidas como bônus com 

objetivo de adequar o tempo de serviço com o critério idade, além do direito adquirido, ou seja, 

daqueles que já possuíam todos os requisitos preenchidos na data da promulgação da lei. Assim, 

as regras de transição vêm de forma a não prejudicar o direito do trabalhador, que tem o direito 

relativizado, ou seja, não precisaria cumprir todo o período estipulado pelas novas regras. Além 

das alterações geradas pelas EC 20/98 e 41/03, houve, ainda, a EC 47 de 2005 que abrandou 

alguns pontos da anterior, seguidas de “reformas” que se deram através das EC 70 de 2012 e 

88 de 2015, além da Lei 12.618/12, que modificou a forma de recolhimento junto à previdência 

oficial, criando a Fundação de Previdência Complementar do Serviço Público Federal – a 

FUNPRESP-EXE, como forma de recolhimento complementar à primeira (BRASIL,2019).  

O Quadro 1 mostra a evolução histórica, após a Promulgação da Constituição da 

República de 1988, dos marcos temporais que alteraram a previdência, conforme as Emendas 

à Constituição, de números 20/98, 41/03, 47/05, 70/12, 88/15 e algumas leis que modificaram 

direitos e foram importantes no contexto previdenciário atual. 
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Quadro 1. Principais alterações no cenário previdenciário atual, pós Constituição Federal de 

1988. 
 

1ª Reforma - EC 20/98 : 2ª Reforma - EC 41/03: 3ª Reforma - EC 

47/05 : 

4ª Reforma : EC 70/12 e 

88/15 e instituição da Lei 

12.618/12: 

- Vedação de filiação ao RGPS, na 

qualidade de segurado facultativo, de 

pessoa participante do RPPS; 

- Alteração do artigo 195 da CF/88 

ampliando as bases de financiamento 

da Seguridade Social; 

- Substituição da aposentadoria por 

tempo de serviço pela aposentadoria 

por tempo de contribuição, ressalvada 

regra de transição; 

- Ampliação do Regime 

Complementar da Previdência, com 

nova redação ao artigo 202, da CF/88; 

- Estabelecimento de idade mínima na 

aposentadoria por tempo de 

contribuição do RPPS, com 60 anos 

de idade e 35 de contribuição, se 

homem, e 55 de idade e 30 de 

contribuição, se mulher, ressalvada 

regra de transição; 

- Estabelecimento de um período 

mínimo de 10 anos de efetivo 

exercício no serviço público e 5 anos 

no cargo efetivo para aposentadoria 

voluntária no RPPS. 

- Inserção do agente público em cargo 

em comissão, cargo temporário ou 

emprego público no RGPS; 

- Vedação de pagamento de 

aposentadorias e pensões do RPPS 

superior a remuneração do servidor, 

no cargo efetivo em que se deu a 

aposentadoria ou que serviu de 

referência para a concessão da 

pensão. 

- Possibilidade de implantação do 

regime complementar no RPPS, 

podendo, assim, fixar para o valor das 

aposentadorias e pensões a serem 

concedidas o limite máximo 

estabelecido para os benefícios do 

RGPS.  

- Trouxe regra de transição 

para aposentadoria 

voluntária no RPPS em seu 

artigo 2º. 

- Instituição da 

contribuição social dos 

inativos para o RPPS, na 

parcela que supere o teto 

do RGPS; 

- Alteração no cálculo das 

aposentadorias e pensões 

do RPPS; 

- Fim da paridade e 

integralidade entre que 

antes vinculava os ganhos 

dos servidores ativos aos 

proventos da aposentadoria 

(no RPPS); 

- Determinou que o regime 

complementar do RPPS 

deve ser feito por 

intermédio de entidades 

fechadas de previdência 

complementar, de natureza 

pública, que oferecerão aos 

respectivos participantes 

planos de benefícios 

somente na modalidade de 

contribuição definida; 

- Previu o sistema de 

inclusão previdenciária 

para trabalhadores de baixa 

renda, garantindo-lhes 

acesso a benefícios de 

valor igual a um salário-

mínimo, exceto 

aposentadoria por tempo 

de contribuição. 

- Vedou adoção de 

requisitos e critérios 

diferenciados para a 

concessão de 

aposentadorias do 

RGPS e RPPS, 

ressalvados, nos termos 

definidos em leis 

complementares, os 

casos de servidores 

portadores de 

deficiência, que 

exerçam atividades de 

risco ou cujas atividades 

sejam exercidas sob 

condições especiais que 

prejudiquem a saúde ou 

a integridade física. 

- Instituição da 

contribuição social dos 

inativos portadores de 

doença incapacitante 

para o RPPS, na parcela 

que supere o dobro do 

teto do RGPS; 

-   

- A emenda constitucional 

70/12 assegurando 

integralidade e paridade em 

caso de aposentadoria por 

invalidez; 

- A EC 88/15 aumentou para 

75 anos a idade 

aposentadoria compulsória. 

- Lei 12.618/12: (i) cria a 

Fundação de Previdência 

Complementar do Serviço 

Público Federal 

(FUNPRESP-EXE), com a 

inserção do mesmo teto do 

RGPS ao RPPS, cuja 

contribuição será de 11% de 

seu salário para o Regime 

Próprio de Previdência 

Social, até o limite 

determinado (teto do RGPS); 

(ii) Fica estabelecido que os 

servidores ingressantes nos 

quadros do setor público 

federal do Poder Executivo, a 

partir de 05 de fevereiro de 

2013, submeter-se-ão às 

Regras Previdenciárias da 

FUNPRESP-EXE, sendo 

que, para receber benefícios 

acima do teto, haverá 

contribuições facultativas 

para o Fundo. 

- A Lei 12.618/12 altera os 

critérios da vitaliciedade de 

pensão por morte; 

- A Lei 13.183/15 adota 

como fator previdenciário, a 

fórmula 85/95 que será 

aumentada, gradualmente, 

para 95/100 até o ano de 

2027.  

Fonte: Elaborado pelo autor e adaptado conforme consulta ao sítio do Instituto Brasileiro de Direito 

Previdenciário, disponível em www.ibdp.org.br.  

 

Vale ressaltar que, quando da confecção deste quadro, a proposta da Nova Reforma da 

Previdência Social do Governo Bolsonaro, ainda, encontrava-se em tramitação. 

 

  

http://www.ibdp.org.br/
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3.2 – Panorama nacional e internacional dos programas de preparação para 

aposentadoria. 

O estudo para implantação de programas de relacionamento e bem-estar do servidor 

como programas de educação e preparação para a aposentadoria têm ganhado corpo no Brasil 

e no mundo, como as inúmeras instituições de ensino superior e órgãos públicos que 

desenvolvem em seu ambiente laboral tais programas. São políticas de Recursos Humanos que 

contemplam planos ou programas de atendimento aos que irão se aposentar. Os PPAs vêm se 

tornando parte das políticas de gestão de pessoas dessas organizações, proporcionando 

qualidade de vida entre os servidores.  

Conforme Costa, Costa e Fuzaro Júnior (2016), os Programas de educação para 

aposentadoria objetivam tornar o momento da transição da vida ativa para a de aposentado, 

mais agradável possível, tendo como princípios e diretrizes, dentre outros, a participação 

opcional, a observação do contexto cultural, a participação da família no programa e a definição 

de temas e atividades em conjunto com os trabalhadores. O êxito nos programas está no 

comprometimento da empresa em tornar o trabalho efetivo, por meio do apoio dos diversos 

níveis de organização institucional. Ainda, de acordo Costa, Costa e Fuzaro Júnior, (2016), nos 

programas de preparação para aposentadoria é que, muitas vezes, os trabalhadores são 

informados sobre seus direitos e possibilidades de vida futura, afastando o sentimento de 

inutilidade e aproximando de si uma maior perspectiva de vida. Observam, entretanto, que, 

enquanto no Brasil tais programas são executados próximo ao momento da aposentadoria, como 

um a dois anos do tempo de se completar os requisitos legais para aposentar-se, nos países 

desenvolvidos esses programas são implantados com antecedência mínima de dez anos.  

Pazzim e Marin (2017) sugerem como relevante em um Programa de Preparação para 

Aposentadoria, que as pessoas sejam conscientizadas sobre as mudanças na aposentadoria, 

planejamento de comportamentos, o significado do trabalho e melhoria na qualidade de vida. 

Tais programas são caracterizados por um conjunto de ações e atividades para pessoas na fase 

de transição para aposentadoria e que estão entre 02 e 05 anos de se aposentarem. A preparação 

dos trabalhadores, nesse sentido, teria como objetivo auxiliar as pessoas a se prepararem para 

o futuro, não somente abordando aspectos financeiros, mas, também, incluindo uma visão 

biopsicossocial do ser humano, abraçando a complexidade deste momento. 

Murta et al. (2014a, 2014b) relatam que há que se destacar que, apesar de sua relevância, 

as ações dirigidas ao planejamento de aposentadoria são, ainda, mal avaliadas no Brasil. As 

razões para a ausência de uma avaliação sistemática podem estar relacionadas com a falta de 
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conhecimento dos métodos de avaliação ou a crença de que as políticas de implementação pelas 

empresas seriam inviáveis, complexos ou dispendiosos. 

Segundo Leandro-França, Murta e Iglesias (2014), que propõem a Escala de mudança 

no comportamento de planejamento de aposentadoria, existem, pelo menos, dois grupos de 

fatores que propiciam alguma mudança na rotina dos indivíduos: o fator 1 (investimento social 

ocupacional) e fator 2 (investimento em autonomia e bem-estar). No fator 1, destaca-se 

participação em grupos comunitários, realização de trabalho voluntário na comunidade, fazer 

cursos de melhoria contínua na área de prática e cultivar amizades. Enquanto no fator 2, tem-

se a prática regular de atividades físicas, investimento de tempo na vida familiar, investimentos 

financeiros para o futuro, práticas de atividades de lazer, investimento em relacionamento com 

o parceiro, manutenção de uma alimentação mais saudável, agendamento de consultas e check-

ups médicos.  

Pazzim e Marin (2017), ainda, sugerem que as organizações proponham Programas de 

Preparação para a Aposentadoria que sejam validados empiricamente. Ressaltam a relevância 

científica e social de investigar os comportamentos de planejamento previdenciário, o 

significado do trabalho e a qualidade de vida em um grupo de servidores públicos na última 

etapa de suas carreiras, a fim de propor ações e políticas na área da saúde, buscando atender às 

demandas do envelhecimento da população. Reforçam, ainda, que estudos futuros utilizem um 

delineamento experimental com uma amostra mais robusta, estratificada de forma mais 

igualitária em relação ao gênero, e abranja os diferentes níveis de escolaridade, renda e 

categorias profissionais. Ainda, segundo Pazzim e Marin (2017) são necessários estudos 

longitudinais (como forma de acompanhamento aos participantes após a aposentadoria), 

realizando um comparativo entre grupos participantes do PPA (grupo experimental) daqueles 

não-participantes (grupo de controle), a fim de se analisar reais contribuições e necessidades de 

melhorias de no que tange aos PPAs. Em outros termos, verificar se a participação em um PPA 

influencia a rotina do aposentado no pós-aposentadoria. 

Numa perspectiva da literatura internacional, uma vez que a questão da aposentadoria 

ocupa um espaço singular na vida socioeconômica dos países, de modo geral, Cohen-Mansfield 

e Regev (2018), num estudo feito em Israel, relatam que a participação em dinâmicas oferecidas 

pelos programas de educação para aposentadoria naquele país abarcou indivíduos, que se 

encontravam de 01 a 03 meses para se aposentar, e de 04 a 08 meses do pós-aposentadoria, e 

que se mostraram bastante valiosos. Quanto às perspectivas do trabalho no pós-aposentadoria 

houve diminuição da expectativa, maior autocontrole e sentimentos positivos com relação a 
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este momento. Apoio aos PPAs e dos programas de acompanhamento no curto prazo, bem como 

desenvolvimento de políticas no longo prazo. 

Juh et al (2017), cuja amostra contém idosos coreanos, relatam, inicialmente, como 

pergunta: “Você se preparou financeiramente para a aposentadoria?”, obtendo como resposta 

“sim” ou “não”. Delimitaram-se dois grupos: um Experimental (com participação no PPA), 

chamado de grupo de referência. E um outro, o de Controle (não-participantes no PPA). Wang 

(2007) e Noone et al. (2009) ressaltam que estudos, tanto transversais quanto longitudinais nos 

Estados Unidos, confirmaram os efeitos positivos da preparação para a aposentadoria, incluindo 

o aumento de atitudes positivas, o aumento da saúde física e mental e uma transição mais bem-

sucedida para a aposentadoria. O que se verificou, efetivamente, é que as pessoas que se 

preparam para a aposentadoria são mais propensas a administrar melhor os problemas de saúde 

física e o planejamento financeiro e, portanto, têm um impacto positivo em seu bem-estar físico 

e psicossocial. 

Juh et al (2017), considerando outra variável, também apontam que os indivíduos que 

não participaram de um PPA, em relação aos que participaram, apresentavam maior quadro de 

depressão. De acordo com os autores, a falta de preparação para a aposentadoria está associada 

a sintomas depressivos. 

Noone et al.(2013) em pesquisa sobre a geração dos baby boomers australianos e que 

se aproximam agora da aposentadoria, verificou que esta geração, ao contrário da dos seus pais 

e avós, obteve a escolha de não trabalhar até mais tarde  devido ao incremento de trabalhos não 

agrícolas e a criação de pensões governamentais e empresariais, que além de melhorar a 

qualidade de vida permitiu-os aposentar mais novos e, portanto, com mais saúde. Noone et 

al.(2013) relembra que a política de renda de aposentadoria da Austrália é baseada em três 

pilares: uma pensão por idade, a partir dos 65 anos; uma poupança pessoal; e a última, a 

aposentadoria patrocinada pelo empregador. Mas esta não é a regra, especialmente, em países 

‘em desenvolvimento’, como o Brasil. 

Apesar das dificuldades que certos grupos enfrentam na aposentadoria, atividades de 

preparação ou planejamento da aposentadoria podem aumentar a probabilidade de uma 

aposentadoria satisfatória e saudável, por exemplo, a preparação financeira pode anular 

algumas das desvantagens econômicas de se aposentar cedo, enquanto a preparação para 

possíveis mudanças sociais e psicológicas pode melhorar o ajuste de uma aposentadoria 

inesperada (TOPA et al. 2009). 
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Em outras palavras, o PPA pode representar um grande benefício posto que viabiliza o 

desenvolvimento do autoconhecimento dos trabalhadores e oferece apoio nas decisões que 

afetarão seu futuro. Em princípio, independentemente do termo utilizado, qual seja preparação, 

educação ou orientação para a aposentadoria, o que realmente importa é destacar a necessidade 

do planejamento para a aposentadoria não apenas para quem está se aposentando, mas para a 

toda organização, que poderá preparar melhor seu quadro de pessoal, permitindo a inclusão 

daqueles trabalhadores em fim de carreira, promovendo a intergeracionalidade entre as equipes 

de trabalho, propiciando capacitação para os mais jovens e atualização necessária aos mais 

longevos (FRANÇA et al., 2017). 

 

3.3 – Fases do processo de transição para aposentadoria 

O processo de pré-aposentadoria é formado por fases, conforme Rafalski (2015) a 

primeira delas são as atitudes, crenças e percepções sobre a aposentadoria; a segunda para Van 

Solinge e Henkens (2008) é a fase de decisão, marcada por processos cognitivos e individuais, 

bem como por questões de contexto social e de vida; e a terceira e última, é o planejamento, 

definido por uma série de comportamentos complexos que, segundo Leandro-França, Murta e 

Villa (2014), compõe o esforço ativo realizado pelo indivíduo, ainda empregado para promover 

o bem-estar na aposentadoria. 

Na fase de percepções e atitudes, surge a figura do fator psicológico e tem o sentido de 

um marcador de expectativas quanto ao futuro da experiência como aposentado. As atitudes 

pré-aposentadoria influenciam no planejamento e, até mesmo, na satisfação após se aposentar 

(RAFALSKI, 2015). 

Na segunda fase, a de decisão, para Van Solinge e Henkens (2008), a decisão de se 

aposentar possui um papel relevante no processo de aposentadoria, ou seja, àqueles que não 

escolhem voluntariamente se aposentar não apresentam comportamentos de planejamento, o 

que reflete no futuro da aposentadoria. Nesta fase se destaca a tomada de decisão, compreendida 

como um processo composto por uma série de passos que difere em sofisticação e nível de 

energia utilizado por cada indivíduo. 

Na terceira fase, a do planejamento, as atividades, em si, são muito importantes, mas 

acreditar na capacidade individual de influenciar as ações é fundamental. Dessa forma, as três 

fases correspondem à preparação para a aposentadoria, na qual se insere o momento pré-

transição. Esse momento envolve a antecipação e o desenvolvimento de expectativas para o 
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futuro que devem ser revisitadas, mesmo após a aposentadoria, a fim de monitorar os avanços 

e retrocessos e garantir que os planos se efetivem (RAFALSKI, 2015). 

Van Solinge e Henkens (2008), ressaltam que a decisão de se aposentar, como 

consequência no processo de aposentadoria, é um importante marco na transição, já que 

delimita o caráter voluntário da escolha. Tanto os aspectos laborais, quanto os pessoais 

influenciam a decisão, a percepção positiva do trabalho e o desejo de continuar trabalhando, 

podendo interferir no planejamento. Para Rafalski (2015) não ter papel ativo no processo 

decisório, ou seja, aposentar-se de forma involuntária, leva a um menor nível de preparação 

para a aposentadoria e de satisfação com a vida. 

Uma saúde mental deficitária predispõe a pedidos de aposentadoria precoce, 

apresentando, normalmente, mais efeitos negativos que positivos. Enquanto, feito de forma 

racional e planejada, soa como significativo e positivo, já que, efetivamente, tomar decisões de 

forma organizada e com informações pertinentes contribui para um melhor planejamento (VAN 

SOLINGE E HENKERS, 2008). 

Neste sentido, Van Solinge e Henkers (2008) afirmam que ter o poder de decisão 

voluntária nas mãos fornece maior confiança e possibilidade de planejamento sobre a 

aposentação do que quando feita involuntariamente. Quando há planejamento de estilo de vida, 

financeiro e psicossocial, somado a fatores pessoais e profissionais, são obtidos resultados 

positivos na saúde e bem-estar do aposentado. 

Preleciona França et al (2014) que, a garantia de bem-estar e qualidade de vida, durante 

o processo de envelhecimento, passa pelo planejamento da aposentadoria, pelo Estado, pelas 

organizações e pelos próprios indivíduos. O Estado deve adotar medidas para garantir a 

continuidade dos benefícios previdenciários e atenção à saúde. Deve se tornar prioridade das 

organizações a preocupação com o bem-estar dos seus funcionários durante a atividade laboral, 

no momento de transição e na aposentadoria e o indivíduo deve aprender a investir em seu 

próprio bem-estar, visando o futuro. 

A percepção e a intenção de tratar do referido tema se dá, conforme Soares et al.(2007), 

em que o  trabalho de orientação em grupos viabiliza identificações mútuas, possibilitando o 

enriquecimento pessoal a partir da troca de ideias, do compartilhamento de experiências, de 

possibilidades de retorno dos membros do grupo, criando um clima ameno e favorável à 

dinâmica. 

Para Noone et al.(2013), a aposentadoria involuntária pode ser percebida como um 

fenômeno que se dá por questões de saúde, principalmente, levando o trabalhador a deixar sua 



 

 

 

24 

 

 

força de trabalho mais cedo que o previsto. Os indivíduos têm um senso reduzido de controle 

pessoal quando a aposentadoria é involuntária, sendo a falta de controle, a responsável por um 

ajuste inadequado da aposentadoria. Assim, atividades preparatórias podem ajudar o indivíduo 

a desenvolver uma compreensão do que esperar da aposentadoria, bem como promover 

sentimentos de controle ou domínio ( NOONE et al., 2013).  

Para Schellenberg, Turcotte e Ram (2005), o planejamento de atividades físicas, de 

lazer, hobbies e atividades voluntárias na aposentadoria estão positivamente associadas à 

satisfação com a aposentadoria. A preparação formal através da participação em seminários e 

workshops também foi associada a resultados positivos. Embora haja exceções, a preparação 

para a aposentadoria pode ser benéfica, particularmente para grupos desfavorecidos, incluindo 

mulheres e pessoas forçadas à aposentadoria antecipada. 

Ainda em Noone et.al.(2013), a aparente falta de escolha na tomada de decisão para 

aposentadoria é um problema fundamental para a política social e econômica que visa prolongar 

a vida profissional. Embora, iniciativas políticas recentes busquem estender por um maior 

tempo a permanência dos trabalhadores em atividade, a saúde precária, a discriminação etária 

e o baixo comprometimento das políticas públicas para com os mais velhos, ainda, continuarão 

forçando um número substancial de trabalhadores idosos a uma aposentadoria involuntária. 

Ainda que carreiras mais longas estejam associadas a maior segurança financeira, Noone et 

al.(2013) aponta que a preparação para a aposentadoria pode levar a melhores resultados, 

principalmente, se direcionadas àqueles trabalhadores que, por problemas de saúde ou outro 

motivo, não terão a opção de prolongar demasiadamente sua vida profissional.  

 

3.4 – O trabalho como importância social 

A palavra “trabalho”, na sua forma original, representava o esforço doloroso, a tortura, 

um real fardo. Historicamente, o trabalho representou uma punição, uma pena, já que se 

trabalhava tão somente, para suprir o próprio sustento, sem acúmulo de capital. Luciana Novo 

e Fernando Fôlha ressaltam que mais tarde, com a escravidão, o trabalho era desenvolvido sem 

direitos trabalhistas quaisquer, de forma gratuita, sem contrapartida Apenas com advento da 

Revolução Industrial é que o trabalho começa a possuir as condições e configurações hoje 

observadas (NOVO; FÔLHA, 2010). 

O trabalho é visto como (i) regulador da organização de vida; (ii) para satisfazer as 

necessidades básicas diárias de sobrevivência das pessoas; (iii) psicologicamente, como de 

grande relevância no desenvolvimento de autoconceito e fonte geradora de autoestima do 
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indivíduo; (iv) que estabelece aspirações, estilo de vida e atua como atividade do seu 

desenvolvimento; (v) importante componente na construção da pessoa (ZANELLI, 1996). 

Para Dejours (1994) o ato de trabalhar torna-se imprescindível para o ser humano, já 

que se refere à própria subsistência e à preservação social do indivíduo. É sabido que o prazer 

no trabalho é vivenciado pelo sujeito quando se percebe que o papel que ele realiza na empresa 

é significativo e importante, tanto para a organização e trabalhador, quanto para a sociedade. 

Quando o funcionário se sente aceito e admirado pelo que faz, quando o trabalho se constitui 

na forma de registrar sua marca pessoal, não sendo visto, meramente, como um objeto, a sua 

satisfação se torna plena (DEJOURS, 2000).  

A compreensão da aposentadoria implica reflexões sobre os sentidos e significados do 

trabalho para o homem e para a sociedade. As definições do termo aposentadoria, socialmente 

disseminadas, deixam isto evidente. Conforme Ferreira (2010, p. 178), aposentadoria é um: 

“Estado de inatividade de funcionário público ou de empresa particular, ao fim de certo tempo 

de serviço, com determinado vencimento.” Ao analisar esta definição, cabe o questionamento: 

para o homem ser ativo, é preciso que esteja trabalhando?  Um PPA pode ajudar a encontrar a 

resposta a esta pergunta, bem como variadas formas de um indivíduo considerar-se socialmente 

ativo. 

Para serem mais específicos e compreenderem, etimologicamente, a denominação 

“aposentadoria” apresenta-se como o recolhimento ao interior dos aposentos (FERREIRA, 

2010). Soares et al. (2007) suscita o seguinte questionamento: estar aposentado para o homem 

significa estar isolado, não ter relacionamentos sociais e estar ‘internado’ aos aposentos, como 

doente estivesse? E chega-se à conclusão de que a partir destas e outras reflexões fica 

evidenciado que, tanto na conceituação do termo aposentadoria, como nas percepções sociais 

formuladas a respeito desta etapa de vida, o aposentar-se está vinculado à perda da capacidade 

de ação do sujeito, um movimento de tornar-se inativo, improdutivo, ou seja, alguém passivo 

aos acontecimentos sociais. Segundo Rodrigues et al. (2005), essa passividade confere ao 

sujeito uma espécie de morte social, tendo em vista que a aposentadoria é, por vezes, vivenciada 

como a perda do próprio sentido da vida. 

Com base na dualidade de sentimentos, Rodrigues et al (2005), ressalta que para uns a 

aposentadoria é tida como algo positivo que ensejará a reorganização da vida, porém, para 

outros, se torna significativamente prejudicial, afetando até sua estrutura psíquica. De outro 

modo, reforçando o sentido positivo da aposentadoria, Alvarenga et.al (2009, p.797) comenta 

“se a pessoa, ao longo de sua trajetória constrói outras fontes de satisfação além do trabalho, 
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torna-se mais fácil o enfrentamento desta fase, possibilitando uma restruturação de sua 

identidade enquanto aposentado”. 

Conforme Marra, Marques e Melo (2012), na perspectiva do sujeito, a concepção de 

aposentadoria, até recentemente, era associada ao tempo do não trabalho, do lazer, da família e 

do descanso. Entretanto, essa concepção sofre alterações, uma vez que grande parte dos 

aposentados, principalmente aqueles que vivenciam uma aposentadoria precoce (antes dos 60 

anos), continuam trabalhando por necessidade, seja financeira, psicológica ou social. 

 

3.5 – O sentido do trabalho na fase de preparação para a aposentadoria 

Nas últimas décadas do século XX, destaca-se como característica comum entre os 

países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento o crescimento da população, 

atualmente, denominada de terceira idade. A Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio 

(PNAD), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015, 

mostrou a tendência, já apresentada em anos anteriores, de envelhecimento populacional e 

evidenciou a diminuição das faixas etárias mais jovens no mercado de trabalho. Já para as faixas 

de idade mais elevadas, a situação observada foi inversa, houve um aumento de participação de 

pessoas em idade avançada no total da população, uma vez que, muitos trabalhadores, ao se 

aposentarem, continuam no mercado de trabalho, por opção ou para complementar a renda, pois 

seus proventos não são suficientes para abarcar todo o gasto que a terceira idade suscita. Outra 

mudança que deve ser considerada é quanto ao aumento da expectativa de vida dos brasileiros. 

Segundo o IBGE (2019), a população brasileira manteve a tendência de envelhecimento dos 

últimos anos, e vem desde 2012, registrando um incremento de 4,8 milhões de idosos, 

superando os 30,2 milhões, em 2017, esperados pela Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar 

Contínua (PNAD CONTÍNUA, 2017). O Instituto revelou, ainda, que a expectativa de vida ao 

nascer do brasileiro, em 2016, aumentou, passando de 75,5 anos, em 2015, para 75,8 anos, em 

2016. 

Nestes termos, no Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

verifica que houve aumento de 4,8 milhões dessa população, de 2012 para 2017, 

correspondendo a um crescimento de 18% desse grupo etário, que tem se tornado cada vez mais 

representativa no Brasil. Em 2012, a população idosa era de 25,4 milhões. As mulheres são 

maioria significativa nesse grupo, com 56 pontos percentuais, enquanto os homens respondem 

por 44 pontos percentuais do grupo. 
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Gráfico 01. Expectativa de vida do brasileiro ao nascer, em anos (1940-2016). 

 

Fonte: Agência IBGE Notícias (2017). 

 

Em um levantamento feito pelas Nações Unidas, em 2015, a proporção mundial de 

idosos era de um para cada oito pessoas. Em 2030, o quadro será de uma para cada seis pessoas 

e a previsão para a metade do século será de uma para cada cinco pessoas, tornando claro que 

o processo de envelhecimento está acelerado. Internacionalmente, já há o ageism, entendido 

como o preconceito ou atitudes negativas com relação às pessoas mais velhas (LAMAS, 2017).  

Assim, o termo ageísmo ou idadismo é um assunto atual e precisa ser prontamente 

discutido, uma vez que o rápido crescimento do grupo de adultos com mais de 60 anos torna o 

estudo do tema extremamente necessário, e sobretudo, leva à discussão nas organizações 

brasileiras, que necessitam estar preparadas para tal questão social (FRANÇA; SOARES, 2009; 

LAMAS, 2017). 

Nesse contexto de aumento populacional e de expectativa de vida mundial, um número 

cada vez maior de organizações públicas e privadas vem desenvolvendo programas orientados 

à preparação de pessoal para a fase de transição para a melhor idade.  

É possível pensar, no âmbito social, que a aposentadoria corresponde ao fim da fase 

produtiva e, no âmbito individual, que ela está associada à velhice e à morte, afinal o trabalho 

representa a fonte de prestígio, poder e reconhecimento. Ao perder o seu papel profissional, o 

sujeito experimenta uma mudança na vida que pode repercutir na sua identidade (SANTOS, 

1990). 
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Considerando a centralidade que o trabalho tem numa sociedade capitalista e a sua 

influência na formação psíquica das pessoas, compreendem-se as consequências da 

aposentadoria na vida dos trabalhadores, levando em consideração que a aposentadoria é o 

momento em que o indivíduo se desliga das atividades diárias e deixa de cumprir horários 

prefixados (BITTENCOURT et al., 2011). 

Neste sentido, Zanelli e Silva (1996) afirmam que o trabalho é uma das principais fontes 

de significados da existência humana e Caldas (2000) remete a noção de emprego à de vida, ao 

considerar que o emprego é o elo que liga e dá sentido de pertencimento. Ainda, segundo Caldas 

(2000), o trabalho representa a atividade em que as pessoas têm compromissos, agendas a 

cumprir, regras e recompensas. 

Conforme Griffin, Hesketh e Loh (2012), ao realizar a análise da Expectativa de Vida 

Subjetiva (EVS) na população australiana, destacou o divisor de águas existente entre a decisão 

de se aposentar antes do planejado ou retornar ao mercado de trabalho no pós-carreira. Griffin, 

Hesketh e Loh (2012) apontam que a baixa Expectativa de Vida Subjetiva resulta em um foco 

de oportunidades limitadas, como baixo interesse em metas de conhecimento e uma alta 

preferência por socializar-se com pessoas próximas. Os autores acreditam ser mais provável 

que alguém com tal foco queira se aposentar do trabalho remunerado mais cedo para ter mais 

tempo livre para se envolver em atividades que julgam mais importantes, tais como as culturais, 

de lazer, e, ainda, passar mais tempo com a família e os amigos. Em contraste, aqueles que 

estimam possuir uma maior expectativa de vida podem sentir-se com mais tempo para se 

dedicar tanto a atividades de trabalho quanto a atividades não relacionadas ao trabalho. Eles 

provavelmente veem a morte como um evento distante, em relação a outros da mesma idade e, 

portanto, ainda não estão no estágio de considerar a mudança de prioridades de vida, nem pensar 

na aposentadoria.  

Ainda na perspectiva da importância do trabalho, Griffin, Hesketh e Loh (2012) 

demonstraram que os homens estavam mais otimistas que as mulheres quanto à avaliação de 

suas Expectativas de Vida. Os resultados demonstraram que a expectativa de vida subjetiva era 

um preditor significativo com relação: à idade de aposentadoria pretendida; à decisão real de se 

aposentar; ao nível de preparação para aposentadoria em que os trabalhadores mais velhos se 

encontravam e; finalmente, à escolha de retornar ao mercado de trabalho após a aposentadoria. 

Com relação a não se perder totalmente o vínculo com o trabalho, surge o que a literatura 

estrangeira denomina bridge employment, ou emprego de ponte, que é qualquer forma de 

atividade remunerada após a aposentadoria, em que o indivíduo já aposentado, trabalha em 
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período integral ou parcial na mesma área (daquela  anterior ao evento da aposentadoria) ou em 

área distinta. Curiosamente, os autores descobriram que aqueles que eram mais proativos em 

seu planejamento para a aposentadoria eram mais propensos a planejar o emprego de ponte e o 

trabalho voluntário. (GRIFFIN; HESKETH; LOH, 2012).  

A aposentadoria parcial, conjugada com o bridge employment, permite extraordinária 

ferramenta de atuação ao adiar o retiro completo, tanto em benefício do sistema como, também, 

instrumento de dignidade dos participantes, que podem permanecer, com carga reduzida, em 

suas atividades, se assim desejarem. O engajamento em atividades remuneradas após a 

aposentadoria tem sido objeto de estudos científicos, especialmente no aspecto saúde, com 

demonstração de melhoria de qualidade de vida, e a atividade profissional atuando como 

verdadeira barreira imunológica frente a diversas patologias, especialmente pelo fato da pessoa 

manter-se física e mentalmente ativa (CARLSON et. al, 2009). 

Assim, Cohen-Mansfield e Regev (2018), rememorando Wang e Shultz (2010), ao 

realizar uma pesquisa com trabalhadores israelenses, afirmam que o denominador entre as 

teorias da perspectiva do curso de vida (em que o processo de envelhecimento ocorre em 

diferentes idades, dependendo do indivíduo), teoria da continuidade do envelhecimento (como 

parte integrante e funcional do ciclo de vida) e a teoria do papel (verificado quando a diminuição 

da satisfação da vida está proporcionalmente ligada à diminuição das atividades diárias) é que 

justifica a intervenção do Curso preparatório para aposentadoria. Neste sentido, aqueles que 

valorizam muito o seu trabalho possui maiores dificuldades no rompimento trazido pela 

aposentadoria (WANG; SHULTZ, 2010; COHEN-MANSFIELD ; REGEV, 2018). 

 

3.6 – Aposentadoria e o contexto familiar e financeiro 

Aposentadoria, segundo Shultz e Henkens (2010) é um conceito natural, dificultando 

uma definição específica. Segundo Zanelli, Silva e Soares (2010), aposentar-se, por exemplo, 

pode significar a saída do mercado de trabalho, a escolha por uma segunda profissão, a obtenção 

de um ganho que permita uma renda extra, a escolha por benefícios de previdência. 

Ainda conforme Zanelli, Silva e Soares (2010), a ideia de aposentar-se traz consigo 

temores e preocupações para o ser humano, haja vista que as perspectivas de futuro em relação 

à instabilidade econômica, saúde e envelhecimento são permeadas por desinformação, 

ambivalências, depreciação e estigmas. Ainda deve-se observar os diversos preconceitos 

havidos na sociedade referentes à aposentadoria, no que tange a vida idosa e a proximidade 
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com a morte, compreensão que vai de encontro a sua natureza enquanto parte do 

desenvolvimento humano. 

Para França e Soares (2009) é interessante considerar a multiplicidade de fatores 

gerados no processo de desligamento laboral, relacionados às reações, preocupações e 

comportamentos notados neste período. As autoras destacam ainda que tais fatores, sobretudo, 

incidem sobre a perda de benefícios, compensações, e status, proporcionados pelo cargo 

ocupado, os quais envolvem por exemplo, planos de saúde, adicionais de lucro, viagens, agenda 

cheia, poder de decisão, senso de pertencimento, dentre outros. 

No que se refere ao assunto aposentadoria e contexto familiar, importante se faz ressaltar 

as relações familiares neste processo de transição para a aposentadoria. Conforme Carter e 

McGoldrick (1995), família é o tema primeiro na socialização dos indivíduos e, assim, é o local 

onde ocorrem as experiências mais significativas no processo vital do ser, relativas ao próprio 

desenvolvimento humano  

O ambiente familiar segundo Magalhaes et al. (2004) e Bressan et al. (2012) traz para 

o aposentado a volta da identidade, outrora subtraída, pois torna-se a chance de resgatar e 

fortalecer os laços familiares, de modo especial quando a carga horária de trabalho dificultava 

a dedicação e a convivência com seus cônjuge e filhos. Ressaltam, ainda, que o ambiente 

familiar se torna um dos principais locais, depois do afastamento laboral, no qual o aposentado 

firma relações íntimas, empregando seu tempo e ação, intensificando às relações sociais, junto 

a familiares, parentes e amigos, e que constitui uma importante fonte de apoio e bem-estar ao 

aposentado.  

Neste contexto, Antunes, Soares e Silva (2013) evidenciam a relação existente entre os 

institutos da aposentadoria e da família e ressaltam que a aposentadoria ganhou notoriedade em 

estudos recentes, alcançando  espaço relevante nas produções científicas, sobretudo, nos 20 

últimos anos. E acrescentam, que dos diversos ramos da ciência no qual o tema é tratado, 

destacam-se: a Psicologia, a Sociologia, o Serviço Social, a Pedagogia, a Administração, a 

Medicina, a Educação Física, a Nutrição, o Direito, a Economia e a Antropologia.  

Foi possível perceber, ainda, através do levantamento bibliográfico, que a literatura trata 

do contexto familiar, sobretudo, aliando a temática em pauta ao do planejamento financeiro 

como um projeto ao longo da vida, que é algo também demandado em Programas de Preparação 

para aposentadoria, tais como palestras, instruções e orientações que contemplam a educação 

financeira, e ainda sob uma perspectiva de planejamento que não é específico da população 

brasileira, outros países também tratam do assunto. 
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Numa perspectiva da literatura internacional, Lee, Hassan e Lawrence (2018) ao analisar 

a preparação financeira para a aposentadoria, no Reino Unido, descobriram que a população 

tem uma chance maior de se preparar para a aposentadoria em seus períodos positivos de 

poupança, ou seja, o período em que os indivíduos normalmente dispõem de recursos 

financeiros a fim de se acumular os rendimentos para aposentadoria. No entanto, os indivíduos 

que economizam para a aposentadoria aos 40 ou 50 anos têm menos tempo para se preparar 

financeiramente do que os indivíduos na faixa dos 20 ou 30 anos. O intuito do estudo foi 

pesquisar a adequação da preparação para a aposentadoria de homens e mulheres em seus 

períodos de poupança positiva, isto é, enquanto estão na ativa, em relação às variáveis 

sociodemográficas e relacionadas ao trabalho. A pesquisa abordou, ainda, se algum desses 

fatores realmente tem um impacto sobre o nível de preparação da aposentadoria ou a adequação 

da renda na aposentadoria para homens e mulheres nos Estados Unidos. Os resultados 

mostraram que a participação no plano de aposentadoria aumenta com a idade, os rendimentos 

e a educação. Além disso, as taxas de participação são maiores para homens, brancos e pessoas 

casadas. Relatam, ainda, que a idade, educação, raça, estabilidade no emprego e status de 

emprego tiveram um efeito significativo na preparação da aposentadoria. Outros estudos se 

concentraram nos hábitos de investimentos individuais, uma vez que o tipo de investimento 

escolhido pode afetar significativamente os retornos de longo prazo. 

Segundo Park e Park (2016), os aposentados coreanos que se preparavam 

economicamente durante a aposentadoria tinham maior probabilidade de ter maior segurança 

financeira e, assim, alcançarem maior satisfação com a vida. Para Hervé et al. (2012), além 

disso, os aposentados que não haviam planejado a aposentadoria eram menos seguros 

financeiramente e tinham maiores probabilidades de enfrentar dificuldades financeiras, o que 

agravava o risco de comprometimento de seu bem-estar psicológico. Para Van et al. (2012), os 

programas de aposentadoria, como programas de “alfabetização financeira”, devem se 

concentrar no apoio a idosos aposentados que não se prepararam para a aposentadoria. Muitos 

programas de educação financeira relacionados a pesquisas sobre aposentadoria confirmaram a 

associação positiva entre educação financeira e preparação para a aposentadoria e sugeriram 

que a alfabetização financeira pode ter um efeito benéfico nesta preparação. 

Mahdzan e Tabiani (2013) ressaltam que os indivíduos com algum nível de instrução 

financeira, por exemplo, são mais propensos a preparar-se financeiramente de forma segura, 

porque um maior conhecimento sobre questões financeiras permite que os indivíduos façam 
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planos financeiros mais substanciais e tomem decisões mais acertadas quanto à alocação de 

recursos e poupança. 

Para Boisclair, Lusardi e Michaud (2017), que mediram o grau de alfabetização 

financeira de habitantes canadenses de localidades como Quebec, Ontario, Columbia Britânica 

e Territórios, mostrou-se que os indivíduos canadenses exibem baixos níveis de alfabetização 

financeira, mas também que o analfabetismo financeiro pode estar ligado à falta de 

planejamento financeiro e recursos insuficientes na aposentadoria. Foi elaborado um 

questionário especialmente projetado para ser comparável com pesquisas administradas em 

vários outros países que participaram do projeto Educação Financeira ao Redor do Mundo. Este 

argumento de baixa alfabetização financeira motiva a expansão de programas obrigatórios 

relativamente simples. Para Milligan e Schirle (2014) nos últimos anos, grande parte do debate 

político se deu em torno de saber se os canadenses de renda média e alta estão poupando o 

suficiente para a aposentadoria.  

Outra tendência importante verificada foi o declínio na cobertura dos planos 

patrocinados pelo empregador do setor privado. O Canadá prevê a denominada “Força tarefa 

sobre alfabetização financeira” que em seu relatório, previu que os empregadores oferecessem 

programas e ferramentas de poupança automática como facilitadores de aumento da poupança 

vitalícia pelos canadenses, valendo-se das melhores práticas internacionais nessa área. A 

estratégia financeira utilizada pelo governo canadense consiste em colaborar para que os 

canadenses administrem seu dinheiro e dívidas com sabedoria, planejando e economizando para 

o futuro, evitando fraudes e abusos financeiros (BOISCLAIR; LUSARDI; MICHAUD, 2017).  

 

4 DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA  

 

Ao se tratar da questão em âmbito de governo, os gestores acreditam que a problemática 

que envolve a preocupação com a qualidade de vida, saúde e bem-estar dos servidores, no 

âmbito da Administração Pública, é algo recente, pois ainda existem poucas ações do governo 

federal (do Executivo), que se ocupam em estabelecer um plano de saúde nacional. Deficiências 

encontradas, também, quanto à manutenção de exames periódicos (por falta de recursos) que 

ajudariam a detectar nos servidores em geral e nestes pré-aposentados eventuais doenças que 

ajudariam a tratar, diminuindo, dessa forma, futuras mazelas na terceira idade, aumentando a 

qualidade de vida destes colaboradores. A carência de empresas ou atores que se interessem na 

parceria em prol desta política de saúde e bem-estar do servidor também é um dos desafios. O 
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engessamento do orçamento, em que faltam recursos governamentais do Ministério da 

Educação e demais ministérios para implementação de políticas públicas que tratem da 

aposentadoria, também, é evidente. Há que se destacar, ainda, o desconhecimento de grande 

parte dos gestores que não dão a devida importância ao tema.  

Em 2010, no Instituto Federal foi fundado a CAS e, a partir, daí iniciou-se um trabalho 

de desenvolvimento das políticas que cuidam do bem-estar e qualidade de vida do servidor. 

Porém, por se tratar de uma instituição recentemente formada, não houve tentativas anteriores. 

Apenas em 2014, com a concepção do Plano de Desenvolvimento Institucional do IF Sudeste 

MG, é que se previu como “objetivos associados à promoção da saúde, do bem-estar e da 

qualidade de vida” como uma das suas metas a “implantação de um programa para preparação 

para aposentadoria” (BRASIL, 2014). 

Assim, busca-se através do desenvolvimento de um Programa de Preparação para 

Aposentadoria no Campus Juiz de Fora:  

1 – Cuidar da qualidade de vida do servidor; 

2 –Atender à demanda governamental e institucional (Ministério do Planejamento de 

Orçamento e Gestão, bem como do IF, através do PDI e Portaria-R nº 040/2017) de promoção 

de Qualidade de Vida e Saúde e desenvolvimento do Programa de Aposentadoria; 

3 – Viabilizar tal programa, a partir de análise do desenvolvimento e implantação de 

PPAs em outras IFES que tiveram casos de sucesso; 

4 – Propor um plano de ação de um PPA, a partir de sua submissão a uma amostra de 

servidores do Instituto Federal; 

Por conta disso, o dilema de pesquisa pode ser estabelecido de forma sintética através 

destes questionamentos:  

1 – Quais os pontos a se contemplar em um Programa de Preparação para 

Aposentadoria, a fim de se garantir os requisitos mínimos de bem-estar e da qualidade de vida 

dos servidores do campus Juiz de Fora do IF Sudeste de Minas? 

2 – Quais os pontos devem ser observados pela gestão do IF Sudeste MG para que 

políticas públicas de educação para aposentadoria e desenvolvimento na carreira sejam 

adequados ao campus Juiz de Fora e demais campi do IF Sudeste MG? 

Assim, temos um problema de pesquisa, inicialmente, aplicado a um trabalho 

tecnológico, em que as respostas foram obtidas por meio da pesquisa e cuja proposta 

tecnológica se apresenta em forma de uma proposta de um Plano do Programa de Educação 

para Aposentadoria (PPA). O PPA proposto foi definido a partir das respostas obtidas nas 
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entrevistas e questionários respondidos pela comunidade interna, mais especificamente, uma 

amostra da população que poderá dispor do PPA proposto.  

Desta forma, se dará a confecção da Proposta de um Plano do Programa de um PPA 

com seus objetivos, etapas e fluxos, que será entregue ao IF Sudeste MG, para ser avaliado e 

implementado/aplicado, em momento oportuno, de acordo com a necessidade dos funcionários, 

caso estes tenham interesse em aderir ao PPA. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Com a ideia de se verificar como está se sedimentando a pesquisa acadêmica em torno 

dos Programas de Preparação para a Aposentadoria, no campo da Administração, foi utilizada 

como método o levantamento bibliográfico, com base na pesquisa bibliográfica, que consiste 

na busca por publicações científicas como Dissertações, Teses, Artigos e Livros, bem como na 

pesquisa documental com consulta a Orientações Normativas, Legislações e Notas Técnicas, 

com o fim de discorrer sobre a relevância das pesquisas e trabalhos publicados sobre o tema. 

Para isto foram utilizadas como fonte os repositórios constantes nas seguintes bases de dados 

como: SciElo, Capes, SPELL/ANPAD, Web of Science e portal BDTD). 

Visando enriquecer a leitura do levantamento feito junto aos entrevistados foi utilizado 

a Análise de conteúdo que conforme Bardin (2006, p. 38), é “um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens”. 

A pesquisa é de natureza aplicada, por se tratar de um tema atinente a uma política 

pública de saúde mental, bem-estar e qualidade de vida no trabalho.  

Abordagem do problema foi qualitativa, em que os dados foram coletados por meio de 

entrevistas, gravados e transcritos. A pesquisa qualitativa depende de muitos fatores como a 

natureza dos dados coletados, a extensão da amostra, os instrumentos de pesquisa e os 

pressupostos teóricos que nortearam a investigação. Envolve a: (i) redução de dados que trata 

da seleção, simplificação, abstração e transformação dos dados originais; (ii) a categorização 

dos dados, cuja a organização se dá de maneira que o pesquisador possa tomar as decisões e 

tirar as suas conclusões; (iii) interpretação dos dados coletados, em que o pesquisador deve 

ultrapassar a mera descrição do fenômeno, abstraindo a realidade e buscando acrescentar algo 

ao questionamento; (iv) a redação do relatório, que se resume a redigir um texto científico de 

forma clara, concisa, precisa e objetiva (GIL, 2008). 

Assim, foi utilizado o estudo de caso, uma vez que se buscou analisar os dados, na 

perspectiva dos campi Juiz de Fora, Rio Pomba e Barbacena, do IF Sudeste MG, à luz da 

literatura, a educação para aposentadoria, o papel social que o trabalho exerce na vida do 

público-alvo e no mais as expectativas e anseios destes colaboradores, contribuindo assim, para 

um processo de reflexão do momento de transição do status profissional para o desligamento 

da força de trabalho, em suma, prepará-los para aposentadoria. 
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Conforme Yin (2001), estudo de caso é uma investigação empírica que analisa um 

fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente 

quando os seus limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes. Ainda, 

segundo o autor, este é o método preferido quando o investigador tem pouco controle sobre os 

fatos e o enfoque está sobre situações concretas. 

A pesquisa classifica-se como exploratória, que objetiva aproximar-se do fenômeno ou 

conseguir nova compreensão dele, proporcionando maior familiaridade com o problema, tendo 

em vista a construção de hipóteses, tornando-o mais explícito o levantamento bibliográfico; 

desenvolve-se ideias com vistas a fornecer hipóteses em condições de serem testadas em 

estudos posteriores; conduz a identificação das relações entre os fenômenos estudados (GIL, 

2008). Também se deu por meio da pesquisa descritiva, pois segundo Gil (2008), são incluídas 

neste grupo as pesquisas que objetivam o levantamento de opiniões, atitude e crenças da 

população entrevistada, uma vez que define ou descreve determinado fenômeno prático, no qual 

o pesquisador observa, registra, analisa, classifica e interpreta os fatos (GIL, 2008; 

MALHOTRA 2006). 

Na Coleta de Dados foi, inicialmente, utilizado um questionário e entrevistas 

semiestruturadas com o público-alvo: Docentes e Técnicos Administrativos ativos do campus 

Juiz de Fora, Rio Pomba e Barbacena do IF Sudeste MG em vias de se aposentar,  em gozo de 

abono permanência, aqueles em início de carreira , bem como os aposentados daqueles campi, 

a fim de que com base nos relatos dados pelos entrevistados possa se formatar um plano de 

trabalho que comporá a proposta de Preparação para aposentadoria no Campus Juiz de Fora e 

demais campi do IF Sudeste MG, que se interessem.  

Foi utilizada a Amostra por Conveniência por se tratar dos três campi do IF Sudeste MG 

(Juiz de Fora, Rio Pomba e Barbacena), como aqueles que possuem como critérios, o tamanho 

e antiguidade, ou seja, maiores e mais antigos e que abrigam, sobretudo, aposentados.  

Também, foram apresentados nesta dissertação, de forma sintética, os casos de sucesso 

na implantação de programas de aposentadoria em outras Universidades e Institutos Federais, 

como: IFCE, UFBA, UnB, UFMA, UNIFAL, UFU, UFJF, UFF, UFERSA, UFRN, IFRN, 

UFSM, UFPel e UFSC, e os modelos de Programas trabalhados nestas Instituições que servirão 

de base para atender ao item “b” dos objetivos específicos desta dissertação, que por sua vez, 

se deu através da interação e troca de informações e experiências com tais entidades; 

Outro ponto a compor a pesquisa foi a observação direta (na entrevista com o público-

alvo), em que foi realizada durante as  entrevistas com os pré-aposentados, aposentados e 
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servidores em início de carreira,  a análise da percepção destes e suas reações no momento em 

que as perguntas foram feitas, pois que “de uma forma mais informal, podem se realizar 

observações diretas ao longo da visita de campo, incluindo aquelas ocasiões que estão sendo 

coletadas outras evidências provenientes de entrevistas”(YIN, 2005, p.120). 

A pesquisa, também, pode ser considerada participante, caracterizada quando o 

pesquisador está inserido no interior do grupo observado, tornando-se parte dele.  

Na Análise de Dados foi realizada a transcrição das entrevistas gravadas ou em notas, 

que consistiu em organizar e estruturar todos os dados coletados para análise. Assim, estes 

dados foram selecionados, tabulados, organizados e estruturados, considerando as 

características qualitativas do estudo. O objetivo da entrevista semiestruturada foi o de 

complementar os estudos levantados pela bibliografia, pelos resultados do questionário e 

comparar, de forma mais clara, a percepção e indicadores para composição das sugestões 

propostas, como forma de atendimento ao item “c” dos objetivos específicos.  

Utilizou-se do método da saturação quando da coleta de dados, na entrevista, conforme 

Thiry-Cherques (2009), ao se verificar que a entrevista ou a observação nada acrescentava ao 

que já se conhecia sobre (i) o fenômeno – objeto captado pela sensibilidade ou detectável pela 

consciência ou; (ii) a categoria – o genérico, abstrato, que permite a mente expressar juízos – 

investigados, deu-se por satisfeita a pesquisa. Ainda, em Glaser & Strauss (1967), 

originalmente, definiram saturação teórica como a constatação do instante em que se deve 

interromper a captação de informações favoráveis à discussão em uma dada categoria imersa 

em uma investigação qualitativa sociológica. 

5.1 – Escolha da amostra 

A escolha da pesquisa foi feita levando-se em consideração os três maiores e mais 

antigos campi do IF Sudeste MG (escolha da amostra por Conveniência), a saber: campus Rio 

Pomba, Barbacena e Juiz de Fora, uma vez que são aqueles que abrigam maior população de 

aposentados no IF Sudeste MG.  
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Tabela 1. Total de servidores nos campi de referência. 

CAMPUS CATEGORIAS ATIVOS INATIVOS TOTAL 

Rio Pomba Docentes e TAE 287 81 368 

Barbacena Docentes e TAE 257 126 383 

Juiz de Fora Docentes e TAE 232 28 260 

TOTAL GERAL    1011 

Fonte: Elaborada pelo autor em 13/11/2018. 

 

Tabela 2. População por categoria (Professor e TAE) e subdivididos em ativos e aposentados. 

CAMPUS CONDIÇÃO  DOCENTES  TAES TOTAL 

Rio Pomba 
Ativos 137 150 287 

Aposentados 31 50 81 

Barbacena Ativos 119 138 257 

Aposentados 59 67 126 

Juiz de Fora Ativos 152 80 232 

Aposentados 26 2 28 

Fonte: Elaborada pelo autor em 13/11/2018. 

 

Dessa forma, do universo de 1011 (hum mil e onze) servidores nestes três campi, 

conforme Tabela 1, Total de servidores nos campi de referência, procedeu-se o cálculo da 

amostra por Campi (Rio Pomba, Barbacena e Juiz de fora), condição (Ativos e Inativos) e 

categoria (Docentes e Técnicos-Administrativos), conforme Tabela 2, População por categoria 

(Professor e TAE) e subdivididos em ativos e aposentados. 

Assim arbitrou-se por utilizar o marco temporal de 03 (três) anos em cada Condição 

Iniciantes, Pré-aposentados e Aposentados, a fim de se conseguir efetuar uma análise mais 

consistente sem, contudo, deixar de ter um panorama mais amplo da perspectiva do público-

alvo, optando por servidores mais antigos, bem como dos que ingressaram há pouco tempo na 

Instituição, abrangendo, claro, os dois segmentos e três campi  distintos. E por se tratar da 

legislação recente a Portaria nº 12 de 20 de novembro de 2018, prevê o aproveitamento daqueles 

servidores mais novos, que ingressaram recentemente na Instituição, em programas de 

educação para aposentadoria. 

Para isto, efetuou-se o cálculo estatístico a seguir, adaptado em Stevenson (2001) e com 

base em seus ensinamentos estipulou-se como dimensionamento da amostra para proporção, 

levando em conta uma população finita, a seguinte fórmula: 
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𝑛 =
𝑍2. �̂� . (1 − �̂�) . 𝑁

(𝑁 − 1) . 𝐸2 + 𝑍2 . �̂� . (1 − �̂�)
 

em que: 

• 𝑁: tamanho da população; 

• �̂�: proporção amostral (que pode ser obtida a  partir de uma amostra piloto); 

• 𝐸: erro de estimação (semi amplitude do intervalo de confiança); 

• 𝑍: quantil da distribuição Normal (relacionado com o nível de confiança do intervalo de 

confiança); 

Quando não se tem uma amostra piloto, então o valor �̂� será desconhecido. Neste caso, 

substitui-se �̂� por 0,5 (valor que fornece o intervalo de confiança mais amplo possível). Assim, 

a fórmula anterior reduz-se a: 

 

𝑛 =
 0,25 . 𝑍2. 𝑁

(𝑁 − 1) . 𝐸2 + 0,25 . 𝑍2
 

 

Observe que  �̂� . (1 − �̂�) = 0,5 . 0,5 = 0,25 na fórmula acima. 

 

Tabela 3. Número de indivíduos em cada extrato na população com marco temporal de três 

anos. 

CAMPUS CONDIÇÃO DOCENTES TAES TOTAL 

Rio Pomba Pré- aposentados 4 13 17 

Barbacena Pré- aposentados 7 26 33 

Juiz de Fora Pré- aposentados 8 1 9 

Rio Pomba Aposentados 5 7 12 

Barbacena Aposentados 8 10 18 

Juiz de Fora Aposentados 11 1 12 

Rio Pomba Início de carreira 6 8 14 

Barbacena Início de carreira 6 10 16 

Juiz de Fora Início de carreira 6 3 9 

TOTAL  61 79 140 

Fonte: Elaborada pelo autor em 13/11/2018. 

 

Considerando um erro de estimação de 10% (para cima ou para baixo da proporção 

amostral obtida) e um nível de confiança de 95% (probabilidade de o intervalo de confiança 

conter a verdadeira proporção populacional), e considerando na Tabela 3, uma população de 

𝑁 = 140 indivíduos (número total de indivíduos dentro das condições exigidas), tem-se: 

𝑬 = 𝟎, 𝟏,      𝒁 = 𝟏, 𝟗𝟔 (quantil da dist. Normal para o IC de 95%)   e    𝑵 = 𝟏𝟒𝟎. 

Portanto: 

𝒏 =
 0,25 . 1,962. 140

(140 − 1) . 0,12 + 0,25 . 1,962
≈ 𝟓𝟕 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯í𝐝𝐮𝐨𝐬 
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Como a população está dividida em extratos, precisamos saber as proporções de 

indivíduos presentes em cada extrato na população para dividir o tamanho da amostra 

proporcionalmente em cada extrato. 

 

Tabela 4. Proporções de indivíduos em cada extrato na população 

CAMPUS CONDIÇÃO DOCENTES TAES 

Rio Pomba Pré- aposentados 0,0268 0,0929 

Barbacena Pré- aposentados 0,05 0,1857 

Juiz de Fora Pré- aposentados 0,0571 0,0071 

Rio Pomba Aposentados 0,0357 0,05 

Barbacena Aposentados 0,0571 0,0714 

Juiz de Fora Aposentados 0,0786 0,0071 

Rio Pomba Início de carreira 0,0429 0,0571 

Barbacena Início de carreira 0,0429 0,0714 

Juiz de Fora Início de carreira 0,0429 0,0214 

Fonte: Elaborada pelo autor em 13/11/2018. 

 

Multiplicando as proporções acima da Tabela 4 – Proporções de indivíduos em cada 

extrato na população – pelo tamanho da amostra da Tabela 5, (𝑛 = 57) obtemos o tamanho da 

amostra (nº de indivíduos na amostra) em cada extrato: 

 

Tabela 5. Tamanho da amostra (nº de indivíduos a serem entrevistados) em cada extrato  

CAMPUS CONDIÇÃO DOCENTES TAES TOTAL  

Rio Pomba Pré- aposentados 1,6 5,3 6,9 

Barbacena Pré- aposentados 2,9 10,6 13,4 

Juiz de Fora Pré- aposentados 3,3 0,4 3,7 

Rio Pomba Aposentados 2,0 2,9 4,9 

Barbacena Aposentados 3,3 4,1 7,3 

Juiz de Fora Aposentados 4,5 0,4 4,9 

Rio Pomba Início de carreira 2,4 3,3 5,7 

Barbacena Início de carreira 2,4 4,1 6,5 

Juiz de Fora Início de carreira 2,4 1,2 3,7 

TOTAL  24,8 32,2 57,0 

Fonte: Elaborada pelo autor em 13/11/2018. 

 

Considerando o cálculo da Tabela 5 - Tamanho da amostra (nº de indivíduos a serem 

entrevistados) em cada extrato – arredondou-se o número de indivíduos para cima, pois, dessa 

forma aumenta-se a precisão e a confiabilidade com que se estima a proporção. Foram 

distribuídos questionários e procedida a entrevista com 57 (cinquenta e sete) servidores acerca 

de temas que poderiam mapear e fomentar eixos de abordagem e temas a serem tratados em um 

Programa de Educação para Aposentadoria. Para criar uma amostra bem representativa 
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procedeu-se a pesquisa com 25 (vinte e cinco) Docentes e 32 (Trinta e dois) Técnicos 

Administrativos, população distribuída entre os três campi analisados. Os relatos foram 

gravados e o questionário representado graficamente, tendo sido feita uma comparação para um 

melhor aproveitamento da análise dos resultados. 

A entrevista bem como os questionários foram feitas e distribuídos entre os meses de 

novembro de 2018 a fevereiro de 2019, tendo as transcrições sido realizadas entre janeiro e 

março de 2019. 
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5.2 – Desenvolvimento da pesquisa 

Para o delineamento da pesquisa, seguem, sinteticamente, nos Quadro 2, as Etapas da 

pesquisa, e no Quadro 3, as Referências para definição dos constructos, fatores e categorias.  

 

Quadro 2. Etapas do Desenvolvimento da Pesquisa (Procedimentos Metodológicos) 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Questão-Problema Objetivo Geral 

Quais pontos um PPA poderia contemplar a fim de 

garantir os requisitos mínimos de bem-estar e da 

qualidade de vida dos servidores do campus Juiz de Fora 

do IF Sudeste de Minas? 

Propor um Programa de Preparação para o Campus 

Juiz de Fora, com base no PDI, avaliando as 

demandas do público alvo. 

 

 

 

 

 

 

Etapa I 

Pré-campo 

(Exploratória) 

 

Coleta de dados 

secundários 

 

 

Objetivo Específico 

 

Procedimento Técnico 

 

Instrumentos 

1) Analisar os PPAs já 

implantados e vigentes em 

outras IFES e fazer um 

comparativo entre estas 

instituições;  

2) Levantar os casos de 

implantação e as políticas de 

promoção de 

educação/orientação para 

aposentadoria, através de 

Pesquisa Bibliográfica. 

Revisão de literatura sobre os 

temas: 

a) Programas de Preparação 

para Aposentadoria; 

b)O trabalho como importância 

social;  

c) O sentido do trabalho na fase 

de preparação para a 

aposentadoria; 

d) Aposentadoria e o contexto 

familiar e financeiro 

 

Sites do Governo 

Dados da Instituição 

Federal de Ensino 

Orientações 

Normativas, 

Legislações e Notas 

Técnicas; 

Portais de artigos 

científicos, teses e 

Dissertações: Capes, 

Scielo, Spell, Web of 

Science e BDTD 

 

Etapa II 

(Descritiva)  

Coleta de 

dados 

primários 

 

Objetivo Específico 

 

Procedimentos Técnicos 

 

Instrumentos 

Desenhar/confeccionar o 

desenvolvimento de um 

Programa de Preparação para 

Aposentadoria (PPA) no 

Campus Juiz de Fora do IF 

Sudeste MG, a partir do 

levantamento das áreas de 

interesse conforme relatos dos 

entrevistados. 

Entrevista semiestruturada com o 

público-alvo, além de Cálculo da 

amostra tendo por base os 

segmentos/categorias; (i) docentes 

e (ii)técnico-administrativos em 

educação e; as condições; (i) Início 

de carreira; (ii) Pré-aposentados e; 

(iii) Aposentados dos três maiores 

e mais antigos campi. 

Entrevista 

semiestruturada com os 

potenciais participantes. 

Aplicação de 

questionários. 

Transcrição das 

entrevistas e interpretação 

dos dados. 

 

Etapa III 

(Descritiva) 

Análise e 

interpretação dos 

dados 

 

Objetivos Específicos 

 

Técnicas de Análise 

Propor um Programa de Preparação para Aposentadoria (PPA) 

junto à comunidade do campus Juiz de Fora do IF Sudeste MG  

Análise de Conteúdo e 

Estudo de Caso 

 

Etapa IV 

(Descritiva) 

 

Discussão dos dados 

analisados 

(Teoria x Achados) 

 

 

  Objetivos Específicos 

Construir um Programa de Aposentadoria; 

Discutir as nuances e teorias trazidas pela literatura, bem como o estudo de caso das IFES 

estudadas e adaptar tais técnicas e práticas ao cotidiano no IF;  

Explorar a fala dos entrevistados por meio de Análise de Conteúdo e levantar o perfil dos 

eventuais e futuros participantes de um programa de educação para aposentadoria no 

Campus Juiz de Fora e demais campi do IF Sudeste MG. 
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Quadro 3. Referências utilizadas para definição dos constructos, fatores e categorias de 

análise 
Constructos 

(construindo o 

conhecimento 

conceitual) 

Fatores de Análise (explora 

a literatura) 

Categorias de Análise Referências 

Histórico e 

Panorama Geral 

dos PPA’s 

(criação e 

manutenção) 

F1 – Programas Similares 

 

C1.1) Modelos de replicação França e Soares (2009); 

Noone et al. (2013); 

Murta, Leandro-França, e 

Seidl (2014) 

Leandro-França et al 

(2014); 

França et al. (2014 e 

2017); 

Murta et al. (2014); 

Pazzim e Marin (2017); 

Juh et al. (2017); 

Cohen-Mansfield e Regev 

(2018); 

BRASIL (1993 a 2019). 

F2 – Legislação e 

Previdência  

 

C2.2) Políticas Públicas de Educação para 

Aposentadoria  

C2.3) Noções de Previdência, regras de 

transição, FUNPRESP. 

F3 - Melhoria na QVT e na 

saúde; 

 

C3.4) Atividades físicas 

C3.5) Exames periódicos, auxílio médico 

e hospitalar 

F4 - Investimento em 

políticas de educação para 

aposentadoria. 

C4.6) Investimento financeiro 

C4.7) Parcerias e colaboradores internos. 

Fases do 

processo de 

transição para 

aposentadoria  

F5 - Oficinas (Palestras, 

rodas de conversa etc.) 

 

C5.8) Preparação dos conteúdos, 

conforme área de interesse 

Noone et al. (2013); 

Leandro-França, Murta e 

Villa (2014); 

Rafalski (2015) F6- Módulos (Temas de 

interesse) 

C6.9) Proposta de Cursos que despertem a 

reflexão, levantem anseios e contribuam 

para elaboração de projetos de vida. 

O trabalho como 

importância 

social 

F7 - Demandas de mercado  

 

C7.10) Aposentadoria precoce ou retorno 

ao mercado de trabalho 

Zanelli (1996); 

Soares et al. (2007) 

Van Solinge e Henkens 

(2008); 

Carlson et al. (2009); 

Zanelli, Silva e Soares 

(2010). 

F8- Prestígio social e 

desengajamento 

C8.11) O papel do trabalho  

O sentido do 

trabalho na fase 

de Preparação 

para 

Aposentadoria 

F9- Tendência de aumento da 

longevidade da população 

brasileira. 

C9.12) O pensamento de fim da fase 

produtiva com o advento da 

aposentadoria. 

Carlson et al. (2009); 

Wang e Shultz (2010); 

Griffin, Hesketh  Loh 

(2012); 

Cohen-Mansfield e Regev 

(2018) 

Lamas (2017); 

PNAD/IBGE (2019). 

F10 – Expectativa de vida 

como preditor para 

aposentadoria precoce. 

C10.13) Aumento da Expectativa de vida 

subjetiva – ageísmo. 

F11- Aposentadoria parcial C11.14) Brigde Employment (empregos 

de ponte). 

Aposentadoria e 

o contexto 

familiar e 

financeiro 

F12 - O ambiente familiar e o 

retorno da identidade 

C12.15) A importância da socialização Carter e McGoldrick 

(1995); 

Shultz e Henkens (2010); 

Zanelli, Silva e Soares 

(2010); 

Hervé et al.(2012); 

Mahdzan e Tabiani 

(2013); 

Milligan e Schirle (2014); 

Murta, Leandro-França, e 

Seidl (2014); 

Boisclair, Lusardi e 

Michaud (2017); 

Lee, Hassan e Lawrence 

(2018). 

F13 - Interação Social  C13.16) O apoio da rede social no 

processo. 

F14 – Planejamento e 

Alfabetização financeira  

C14.17) Definição de planejamento 

financeiro ao longo da carreira 

C14.18) Segurança financeira e satisfação 

com a vida 

C14.19) Tendência de alfabetização 

financeira em países desenvolvidos 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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6 ANÁLISE DA VIABILIDADE DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA 

 

A viabilidade de utilização de um PPA é promissora dado a necessidade de preparar os 

servidores para a aposentadoria. A ideia é que a proposta gerada por este trabalho, pelo menos, 

uma primeira etapa do processo e que, no futuro, também possam ser preparados para esta etapa 

da vida desde os ingressantes na Instituição, ao invés de apenas àqueles servidores em vias de 

se aposentar.  

Nestes termos, há que se destacar que para os gestores entrevistados, é factível viabilizar 

a proposta, posto que documentos do próprio Instituto preveem a promoção de políticas de bem-

estar do servidor, no longo prazo, por meio do desenvolvimento de um programa de Preparação 

de Aposentadoria, e os resultados daí decorrentes  

Compondo o IF Sudeste MG, o campus Juiz de Fora foi o foco da presente pesquisa, 

considerando a sua peculiaridade de campi industrial. Cabe registrar que ficará a critério dos 

demais campi, a replicação do referido Programa, se este for desenvolvido pelo campus Juiz de 

Fora, que poderá ser adaptado às variadas nuances geográficas e econômicas que tornam cada 

campi particularmente distintos. 

Serão beneficiados: (i) os servidores que estão em vias de se aposentar ou em gozo de 

Abono Permanência no campus Juiz de Fora e seus familiares que gozarão dos benefícios 

trazidos pelo Programa; (ii) os servidores em início de carreira que poderão ser assistidos 

durante toda a sua trajetória na Instituição; (iii) os aposentados, que se perceberão úteis ao 

relatar a experiência da fase pós-aposentadoria; (iv) a Instituição, campus Juiz de Fora, na 

promoção de uma política de valorização do servidor, que contribuirá para fomentar os 

princípios de motivação e produtividade que devem compor à Administração Pública;  

Acredita-se que com a afirmação da cultura de valorização do servidor, mais atores se 

sentirão atraídos e interessados pelo PPA, sentindo-se parte do processo de reconhecimento e 

pertencimento pela Instituição. Com isso, pretende-se conquistar mais adeptos que, 

espontaneamente, participarão ativamente de Programas como este. 

Destaca-se, ainda, que, segundo representante da Coordenação de Assistência ao 

Servidor (CAS/Reitoria IF Sudeste MG), o Programa poderá facilitar a passagem destes 

servidores pelo processo de aposentadoria de forma mais saudável, posto que são variados os 

casos de depressão após o transcurso da aposentadoria entre os servidores. Acredita-se que os 

servidores  poderão adentrar neste processo de aposentação com mais segurança da decisão que 

estão tomando, e ciente dos seus direitos e deveres, como cidadãos. 
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Para a Coordenação de Assistência à Saúde, a preocupação encontra-se no cuidado em 

perceber, com atenção, os aspectos de qualidade de vida no trabalho visando os servidores. 

Ressalta, ainda, que não é estranho uma instituição de ensino preocupar-se mais com o aluno e 

questões pedagógicas do que com os próprios servidores da organização. No entanto, na visão 

dos entrevistados, o servidor, também, deve ser considerado. 

Buscou-se, assim, sensibilizar os gestores para a valorização do material humano, o 

servidor. Isto posto que, quando se faz um programa de qualidade de vida, faz-se necessário 

que os gestores percebam a importância do trabalho e dos trabalhadores que, valorizados, 

poderão desempenhar melhor o seu papel de ensino-aprendizagem (docentes) e desenvolver as 

demandas administrativas a contento (técnicos-administrativos em educação), impactando 

positivamente na educação, que é o objetivo primeiro de uma instituição de ensino, como o 

campus Juiz de Fora. 
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7 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS PARA COMPOSIÇÃO DA 

PROPOSTA DE UM PPA 

 

Os prováveis impactos gerados no campus Juiz de Fora, com a proposta de um programa 

na área de qualidade de vida e bem-estar do servidor, o Programa de Preparação para 

Aposentadoria, ainda, carece de desenvolvimento. Para subsidiar este estudo foi feito 

levantamento bibliográfico, e realizadas entrevistas e aplicações de questionários, que 

reforçarão a proposta de um PPA.  

 

7.1 – Apresentação e análise dos dados: primeiros passos 

 

Em consulta ao sítio do SIASS, feita em 27 de março de 2019, foram acessados todos 

os Estados da Federação a fim de atender o item “a” dos objetivos específicos desta pesquisa. 

Foram encontrados dentro da aba “Áreas de atuação”, categoria “Programas de Promoção”, a 

área: “Educação e preparação para aposentadoria”, 05 (cinco) instituições de ensino superior/ 

Universidades. Assim distribuídos: 01 (uma) no Maranhão, 02 (duas) em Minas Gerais, 01 

(uma) no Rio Grande do Norte e 01 (uma) no Rio Grande do Sul.  

O SIASS adota para a temática aposentadoria, as categorias: Educação para a 

aposentadoria/Envelhecimento (como Área) e Educação e Preparação para Aposentadoria 

(como Tema de interesse).  

Externamente ao sítio do SIASS, foram encontradas, ainda, outras 09 (nove) Instituições 

Federais de Ensino superior (IFES), que não estão atualizadas no portal SIASS, mas que 

possuem um PPA ou programa similar: 01 (uma) na Bahia, 01 (uma) no Ceará, 01 (uma) no 

Distrito Federal, 01 (uma) em Minas Gerais, 01 (uma) no Rio de Janeiro, 02 (duas) no Rio 

Grande do Norte, 01 (uma) no Rio Grande do Sul e 01 (uma) em Santa Catarina. 

A seguir, são apresentadas, de forma sintética, a análise comparativa das IFES que 

aderiram aos Programas de Preparação para Aposentadoria no Brasil. 

 

7.2 – Quadro comparativo de Programas de Preparação para Aposentadoria ativos 

em Universidades e Institutos Federais. 

 

No Quadro 4 apresenta-se a nomenclatura dos programas, momento de sua criação e a 

metodologia utilizada por cada Instituição de Ensino Federal nas propostas de seus PPAs.  
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Quadro 4. Metodologia e Técnica empregadas nos PPAs das IFES pesquisadas 
Estado 

(UF) 

Instituições 

Federais de 

Ensino 

Programa Data De 

Criação 

Métodos/Técnicas Empregadas 

Ceará IFCE* - 

Instituto 

Federal Do 

Ceará 

Projeto novo 

tempo de vida: 

desafios e 

construções 

01/03/2018 Previsão de 40 vagas e os encontros realizados 

Quinzenalmente através de rodas de conversa, 

criando um clima de acolhimento e 

manifestação livre, utilizando-se de recursos 

diversos como filmes, atividades práticas, 

oficinas, vivências de relaxamento e meditação 

ou outras técnicas que possibilitem um clima 

dinâmico. 

A duração do projeto será de 06 meses, com 

exceção da atividade externa que será escolhida 

pelo grupo durante os encontros. 

Bahia UFBA* – 

Universidade 

Federal da 

Bahia 

Programa 

Planejando o 

seu futuro: 

Transição para 

a aposentadoria 

2005 O PPA é um projeto dentro do programa de 

qualidade de vida. No ano de 2018, a UFBA 

propôs a)Palestras/oficinas entre os meses de 

maio e agosto, divididos em 10 encontros 

semanais; b)Ainda, oficinas vivenciais  entre 

julho e agosto, feitos em 03 encontros. Ambos 

com duração média de 02 horas/encontro. 

Distrito 

Federal 

UnB* – 

Universidade 

de Brasília. 

UnB – “Viva 

Mais! – 

Educação para 

aposentadoria” 

01/06/2009 Curso de Capacitação com duração de 30 

(trinta) horas, presenciais. Planejamento 

financeiro; legislação previdenciária; rede 

social; lazer e ocupação; Grupo psicoeducativo 

e Encontros em grupo com 10 a 12 participantes 

Maranhão UFMA-

Fundação 

Universidade 

do Maranhão 

Programa 

Atividade: 

preparando para 

aposentadoria 

02/11/2009 Palestra; Cursos e Treinamentos; Oficina; 

Passeios e Caminhadas 

Minas 

Gerais 

 

UNIFAL - 

Universidade 

de Alfenas 

Programa de 

Preparação para 

Aposentadoria 

da UNIFAL-

MG 

01/03/2018 São 07 a 08 encontros quinzenais, com duração 

de 02 horas. São disponibilizadas 10 a 15 vagas 

e utilizam-se de Reuniões, Palestras; Dinâmicas 

em grupo; Rodas de Conversa; Oficina; 

Atividades Físicas. 

UFU – 

Fundação 

Universidade 

de 

Uberlândia 

Programa 

(Re)construção 

de um viver 

03/03/2009 Curso de capacitação com uma carga horária 

total de 68 horas, consiste em 16 encontros de 

grupo (4 horas cada encontro) e 4 horas para 

atendimento individual do participante.  

Nos encontros do grupo, a temática trabalhada 

pode ser abordada de modo livre, conforme 

preferência do profissional responsável pelo 

tema do dia.  

Há, portanto, desde aulas expositivas a vídeos, 

dinâmicas, exercícios em grupo e individual, 

dentre outras técnicas que se adequem ao caso. 

UFJF* – 

Universidade 

Federal de 

Juiz de Fora 

Programa de 

Preparação 

2011 Momentos informativos (mini palestras) e 

oficinas (parte prática).  

Curso de capacitação com emissão de 

certificado.  

São ofertados 09 encontros, com máximo de 15 

participantes.  

Carga horária de aproximadamente 30 horas. 

Rio de 

Janeiro 

UFF* – 

Universidade 

Conversando 

sobre 

2017 Os encontros são semanais, atualmente 

acontecem às terças-feiras, no período de 8h às 
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Federal 

Fluminense 

aposentadoria: 

ações em grupo 

12h, com intervalo de 15 a 20 minutos para 

lanche..  

Total de 16 encontros do grupo presenciais, 

além de 4 horas destinadas ao atendimento 

individual do participante, considerado como 

orientação do projeto de vida, que é agendado e 

combinado entre o profissional responsável e o 

próprio participante.  

Os encontros são feitos na modalidade roda de 

conversa. 

Rio 

Grande 

do Norte 

UFERSA – 

Universidade 

Federal 

Rural do 

Semiárido 

Programa de 

Preparação para 

Aposentadoria - 

Novos Fazeres 

22/04/2013 Os encontros são semanais e conta com a 

participação de 11 servidores que recebem o 

abono de permanência ou que estejam a 5 anos 

da aposentadoria.  

Dispõe de Palestras; Encontros; Oficina; 

Passeios e Caminhadas 

UFRN* - 

Universidade 

Federal do 

Rio Grande 

do Norte 

Programa Vida 

com 

Maturidade 

2003 Carga horária de 32 horas distribuídos em 08 

encontros com duração de 04 horas.  

São disponibilizados Palestras, Encontros e 

Cursos de Capacitação Multiprofissional.  

O curso “Recriando com Maturidade” tem 08 

encontros/semestre, com duração de 02 horas. 

Grupo de 40 a 50 participantes.  

São desenvolvidas parte expositiva e parte 

vivencial, com palestras (em grupos ou com 

orientações individuais), com cursos abertos 

para servidores acima de 50 anos de idade. 

Trabalham, também, autoconhecimento, perdas 

(financeiras e biológicas) e ganhos (financeiros, 

socialização, planejamento de vida). 

IFRN* - 

Instituto 

Federal do 

Rio Grande 

do Norte 

Programa 

Aposentação ou 

“Novo Tempo” 

2018 São 08 encontros de 4 horas/aula.  

Carga horária de 32 horas, semanalmente, e são 

disponibilizadas 20 vagas. 

Rio 

Grande 

do Sul 

UFSM- 

Universidade 

Federal de 

Santa Maria 

Programa 

Transformar o 

hoje - 

preparação para 

aposentadoria. 

(Instituído pela 

Resolução Nº. 

006/2012 – 

UFSM) 

13/01/2012 Carga horária do curso de 20 horas, com 

previsão de 30 vagas;  

As ações são previstas em seus quatro eixos de 

atuação: aspectos psicológicos aplicados à 

aposentadoria; aspectos socioculturais e de 

cidadania; saúde; e administração financeira. 

Conta com momentos de: seminários (01 

encontro) no 1º semestre;  

No 2º semestre, cursos de preparação, além de 

encontros. Não há obrigatoriedade de 

comparecimento em todos os momentos.  

UFPEL* – 

Universidade 

Federal de 

Pelotas 

Programa de 

Educação para 

aposentadoria 

“Evoluidade”. 

01/06/2014 Evento de abertura do projeto, encontros, 

dinâmicas de grupo, parte expositivas e oficinas 

criativas(Encontros Temáticos e Oficinas 

Ocupacionais).  

Os encontros são semanais para pré-

aposentados e quinzenais para os aposentados. 

Santa 

Catarina  

UFSC* - 

Universidade 

Federal de 

Santa 

Catarina 

“AposentAção” 1992 A metodologia empregada é composta por: 

aulas expositivas e dialogadas, aplicação de 

escalas, questionários e entrevistas, atividades 

práticas em grupo (dinâmicas de grupo), fóruns 

de discussão; 

 Leituras dirigidas, estudos de caso e 

apresentação e análise de vídeos.  
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Carga Horária de 24 horas, divididas em 06 

encontros, com duração de 04 horas, com 

grupos de 30 participantes.  

Fonte: Elaborada pelo autor, a partir de consulta ao site do SIASS (realizadas em 16/04/2018 e 12/12/2018) e 

troca de e-mails e experiências com as Instituições envolvidas. 

*Não constam na relação de programas presentes no site 

<https://www2.siapenet.gov.br/saude/portal/public/consultarProgramasPromocao/listarProgramasPorUf.xhtml>  

, mas devido a vigência dos programas, constam da tabela. 

 

Com eixo na Promoção e Vigilância à Saúde, tendo por base os Programas Psicossociais 

e, ainda, analisando o foco, as ações empreendidas, quem são os sujeitos beneficiados e em que 

consiste tais Programas de Preparação, apresenta-se no Quadro 5, a fim de subsidiar a confecção 

de um modelo para o desenvolvimento de um PPA para o Campus Juiz de Fora, conforme item 

“b” do objetivo específico da presente dissertação, informações relevantes para o desenho da 

Proposta de um PPA para o IF Sudeste MG: 

 

Quadro 5. Módulos ministrados, Objetivos, Público Alvo e Forma de Divulgação dos PPAs 

das IFES pesquisadas. 
IFES/Programa Conteúdo 

Programático/Módulos dos 

Programas 

Objetivos Foco/ Público-

alvo 

Forma de 

divulgação 

IFCE –

“Preparação para 

um novo tempo 

de vida: desafios 

e construções” 

1) Abertura; 

2) Doenças crônicas e 

cuidados básicos em saúde; 

3) Qualidade de vida no 

aspecto físico; 

4) Aspectos nutricionais na 

aposentadoria; 

5) Aspectos psicológicos da 

aposentadoria; 

6) Aspectos de Saúde; 

7)Legislação da 

aposentadoria;  

8) Projeto de vida de troca de 

experiências com 

aposentados;  

9) Memória e grupos de 

referência afetivas no IFCE 

10)Planejamento financeiro 

na aposentadoria; 

11) Voluntariado; 

12) Atividade externa; 

Promover reflexão 

sobre a fase de 

transição da 

condição de 

servidor público 

para aposentado. 

 

Os servidores 

Docentes e TAES 

que já estiverem 

faltando 03 (três) 

anos para 

aposentar-se e os 

que estão em 

abono de 

permanência 

Consulta da 

demanda no setor 

de Cadastro; 

Convite por 

telefone; 

Divulgação nas 

mídias eletrônicas ; 

Inscrições 

presenciais e via 

internet. 

UFBA – 

“Planejando o 

seu futuro: 

Transição para a 

aposentadoria” 

1) Administrando o tempo 

livre; 

2) O voluntário na sociedade 

moderna; 

3)Legislação previdenciária; 

4) Alimentação saudável; 

5) Saúde e longevidade; 

6) Oficina Alimentação 

Saudável; 

Proporcionar aos 

servidores subsídios 

para o momento da 

aposentadoria e a 

estruturação de um 

novo projeto de 

vida. 

Servidores  TAES 

e Docentes da 

UFBA, que 

estejam há 05 anos 

de aposentarem 

voluntariamente 

ou 

compulsoriamente

, em abono 

Por meio do 

sistemas 

informatizados da 

UFBA, como:  

E-mail,  

Portal da 

Universidade; 

Envio de cartazes e 
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7) Arte em papel (origami); 

8) Empreendedorismo; 

9) Administrando suas 

finanças; 

10) Encerramento. 

permanência e 

demais 

interessados no 

tema. Não 

contemplam 

aposentados.  

folders para todas 

as Unidades. 

UnB – “Viva 

Mais! – 

Educação para 

aposentadoria” 

1)Apresentação/Trabalho, 

Aposentadoria e Saúde; 

2)Legislação Previdenciária 

associada à aposentadoria; 

3)Autonomia Financeira;  

4)Relações Interpessoais 

5)Atividade de Ocupação no 

Pós-carreira 

Ao final do curso, os 

participantes serão 

capazes de discutir 

sobre os impactos 

da aposentadoria na 

saúde, finanças e 

interações  

psicossociais e 

elaborar um pré-

planejamento para 

aposentadoria. 

Técnicos 

Administrativos e 

Docentes. Não há 

critério de tempo, 

mas em média 02 

anos para 

aposentadoria. 

Atualmente, os 

aposentados não 

são contemplados. 

Inscrições são 

realizadas via 

SIGRH com 

autorização da 

chefia e 

homologação pela 

Coordenadoria de 

Capacitação 

vinculada à 

Diretoria de 

Capacitação. 

UFMA –

“Programa 

Atividade –  

Rumos e 

oportunidades no 

pós-carreira”:  

1)Apresentação de 

documentário; 

2) Aspectos psicológicos, 

família, o valor do trabalho, 

3)Relacionamento 

interpessoal, a importância 

de um projeto de vida.; 

4) A Reforma da Previdência 

e os impactos para a 

aposentadoria no serviço 

público e reorganização 

financeira; 

5)Empreendedorismo e 

inovação (...);  

6)Saúde e Qualidade de Vida 

– Esporte e Lazer, nutrição, 

sexualidade, cuidados com a 

saúde, envelhecimento 

saudável;  

7)Oficina de Artes – cultura 

brasileira, dança, música, 

trabalhos manuais. 

Disponibilizar 

condições para que 

os servidores da 

UFMA, em vias de 

aposentadoria, 

sintam-se 

preparados para este 

momento com 

saúde e qualidade de 

vida. 

Técnicos 

Administrativos e 

Docentes da 

UFMA em vias de 

aposentadoria 

(pelo menos 02 

anos antes do 

tempo previsto ou 

abono 

permanência.  

Convite nominal 

para cada servidor 

em vias de se 

aposentar;  

Cartazes nos murais 

e;  

Notas no site e rádio 

da UFMA. 

UNIFAL – 

“Programa de 

Preparação para 

Aposentadoria” 

1)Aposentadoria-Crise ou 

Liberdade?  

2)Legislação e 

Aposentadoria no Serviço 

Público Federal; 

3)Aposentar e não Adoecer; 

4)Espiritualidade, promoção 

da saúde e aposentadoria; 

5)Qualidade de vida, saúde e 

aposentadoria; 

6) Projeto de vida, valores e 

ação comprometida; 

7)Organização financeira na 

aposentadoria; 

8)Atividade Física e  

Encerramento. 

Preparar os 

participantes, que 

nos próximos cinco 

anos estarão 

reunindo condições 

para pleitear a 

aposentadoria, no 

sentido de que 

possam melhor 

assimilar o impacto 

que a nova situação 

irá causar em suas 

vidas 

TAES e Docentes 

há 05 anos de se 

aposentarem. Nas 

duas edições 

anteriores não 

houve 

participação dos 

aposentados. 

Busca de lista na 

PROGEPE da 

UNIFAL daqueles 

servidores há 05 

anos ou em abono; 

Divulgação na 

página oficial da 

Instituição , além de 

contatos por e-mail 

e por telefone. 
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UFU – Programa 

Re-construção 

de um viver 

 

1) Re-significando o 

trabalho 

2)Rede sociais I e II; 

3)Dicas de nutrição e saúde 

física 

4) Educação para gestão das 

finanças familiar/pessoal I e 

II"; 

Aspectos legais da 

aposentadoria 

5) Sexualidade; 

6) Sentido de vida; 

7) Saúde mental; 

8) Vínculos familiares I e II; 

9)"Rede SUS e de 

Assistência Social 

Municipal - Uberlândia;                    

Dança circular 

10)Autoconhecimento I e II; 

12)Atividade física e saúde 

14) Dicas de saúde bucal 

15)"Desvendando o projeto 

de vida; 

16)Encerramento e 

avaliação final" 

Instrumentalizar os 

servidores em 

processo de 

aposentadoria, na  

construção de um 

projeto de vida, 

possibilitando o 

desenvolvimento de  

suas potencialidades 

para além do mundo 

do trabalho. 

Servidores 

docentes e TAES, 

além de servidores 

de instituições 

parceiras da 

Unidade 

SIASS/UFU. O 

Curso de 

capacitação, 

facultado aos 

aposentados, a 

participação. No  

início das turmas, 

o critério para 

participação era 

de 02 anos da  

provável 

aposentadoria. 

Após atendidas a 

demanda 

reprimida, foi 

aberto para todos 

os  

interessados 

pertencentes ao 

público alvo em 

questão. 

Feitas por meio 

eletrônico; 

Cartazes;  

Rádio e tv 

universitária; 

No início, além 

destes meios, foi 

utilizado  

também folders que 

eram anexados aos 

contracheques dos 

servidores,  

quando, ainda, eram 

físicos. 

UFJF – 

Programa de 

Preparação de 

Aposentadoria. 

1)Aspectos gerais da 

aposentadoria 

2)Aspectos familiares, 

afetivos e sociais; 

3)Saúde e nutrição; 

4)Projeto de Vida; 

5)Qualidade de vida na 

aposentadoria; 

6)Saúde mental na 

aposentadoria; 

7) Educação Financeira; 

8)Recordando a trajetória. 

9) Confraternização. 

Contribuir para que 

o participante 

vivencie novas 

situações, 

desenvolva 

habilidades e 

descubra interesses. 

Sendo capaz de 

refletir sobre um 

projeto de vida 

desejado e os 

investimentos 

necessários para 

alcançá-lo 

TAES e docentes 

da UFJF que estão 

próximos de se 

aposentar (não há 

tempo mínimo) ou 

que se 

aposentaram em 

menos de dois 

anos 

Divulgação no site 

e inscrição via 

SIGA, nas 

seguintes etapas: 

“capacitação” – 

“formulário de 

inscrição” – 

“preparação para 

aposentadoria”. 

UFF– 

Conversando 

sobre 

aposentadoria: 

ações em grupo. 

1)Preparação 

para a Aposentadoria; 

2)Saúde Física e 

Mental; 

3)Estudo 

Continuado e 

Educação Financeira; 

4)Opções de 

Atividades e 

5)Confraternização 

Contribuir para a 

reflexão e 

preparação 

para a aposentadoria 

TAES e 

docentes (sem 

requisito de tempo 

mínimo). Há a 

proposta para 

participação de 

aposentados, mas 

ainda não ocorre.. 

Convite realizado 

por e-mail para 

preenchimento de 

formulário 

manifestando 

interesse.  

UFERSA – 

“Novos Fazeres” 

 

Não divulgado, porém em 

pesquisa demonstrou-se que 

abordam autoconhecimento, 

relações interpessoais, saúde 

e bem-estar, gestão 

financeira e ao final cada 

participante elabora um 

projeto de vida. 

Promover educação 

para a 

aposentadoria, 

valorização e 

integração entre os 

servidores ativos, os 

aposentados e a 

instituição. 

TAES e Docentes 

que estão há 05 

anos da 

aposentadoria ou 

em Abono 

Permanência. Não 

há informações 

Não informado 
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sobre participação 

de aposentados. 

UFRN – “Vida 

com maturidade” 

Não informado Não informado TAES e Docentes. 

Os pré-

aposentados 

acima de 50 anos 

de idade e que 

estejam próximo 

de se 

aposentarem. Não 

tem tempo 

mínimo para 

aposentados. 

Mídias sociais 

disponíveis na 

UFRN (rádio, TV, 

e-mail); 

Inscrições feitas 

através do SIGRH. 

IFRN -  1) Identidade e Trabalho; 

2) Educação financeira; 

3)Envelhecimento e saúde; 

4)Relacionamento conjugal 

e familiar; 

5) Espiritualidade, cultura e 

lazer; 

6) Participação cidadã; 

7) Projeto de vida; 

8) Encerramento. 

Visa influenciar o 

planejamento dos 

que vão se aposentar 

para esta nova 

etapa, além de 

valorizar os 

servidores já 

aposentados, 

buscando reintegrá-

los ao convívio do 

IFRN. 

Servidores  que 

tenham  50 anos 

ou mais; em até 02 

anos de se 

aposentarem ou 

em Abono 

Permanência e 

aposentados. 

Levantamento no 

Gestão de Pessoas 

do quantitativo, 

daqueles que se 

encontram com  50 

anos ou mais e em 

abono; 

Notícias no site da 

IFRN 

UFSM –

“Transformar o 

hoje” 

Eixo 1: Aspectos 

psicológicos aplicados à 

aposentadoria 

Eixo 2: Aspectos 

socioculturais e de cidadania 

Eixo 3: Saúde 

Eixo 4: Administração 

Financeira 

Atualizar a cultura 

de aposentadoria 

conforme o 

contexto sócio 

histórico 

contemporâneo, 

evidenciando o 

direito à cidadania 

dos servidores da 

UFSM. 

Docentes e TAES 

em qualquer etapa 

da carreira, 

preferencialmente

, em Abono 

Permanência; 

Participação de 

aposentados em 

projeto a parte, 

chamado 

“Revivência” 

 

Pré-aposentados: 

Portal do Servidor; 

E-mail; 

Convite aos 

servidores em 

Abono; 

Site e rede social da 

PROGEPE; 

Aposentados: 

Envio de convite 

via correio; 

UFPel –

“Evoluidade”. 

1) Cuidando da Atividade 

Física; 

2) Cuidando da 

Alimentação; 

3) Microbiota: Somos o que 

comemos 

4) Dietas da Atualidade; 

5) Cuidando da Saúde   

6)Sexualidade na 

Maturidade   

7) Cuidando das Finanças; 

8)Aspectos Previdenciários; 

9)Aprendendo a Empreender 

 

Reflexão sobre o 

papel Profissional 

na vida das pessoas, 

no meio 

socioeconômico e a 

dificuldade de 

desligamento desta 

identidade 

ocupacional, 

relacionando-se à 

ambivalência que 

pode ser mobilizada 

na fase de transição 

para o Pós-Carreira.  

TAES e Docentes 

que estão de 01 a 

02 anos da 

aposentadoria 

(semanalmente). 

Projeto de 

extensão, que 

contemplará 

também os já 

aposentados 

(quinzenalmente). 

Divulgação pelo 

site da UFPel,  na 

página da 

Coordenação de 

Saúde e Qualidade 

de Vida; 

Na rádio da UFPel; 

Assembleias do 

Sindicato dos 

TAES da UFPel; 

Envio de email para 

as Unidades. 

 

UFSC –

“AposentAção” 

1)- Apresentação; Reflexão 

inicial sobre significados do 

trabalho e processos de 

aposentadoria; Projeto de 

vida. 

2) Aposentadoria e tempo 

livre; 

3) Avaliação da situação 

atual de vida ; 

Proporcionar ao 

servidor ações 

voltadas para a 

reflexão sobre o 

processo de 

aposentadoria, 

enquanto um 

momento de 

transição, bem 

Docentes e TAES  

e servidores dos 

órgãos partícipes 

da unidade 

SIASS/UFSC, que 

se encontram a, no 

máximo, 24 meses 

da aposentadoria.. 

Para os servidores 

Os cursos são 

ofertados pela 

Coordenadoria de 

Capacitação e 

divulgados por 

meio digital através 

do Sistema Gestor 

de Capacitação.  
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Fonte: Elaborada e organizada pelo autor, a partir de consulta feita aos sítios eletrônicos em 22/11/2018 a 

14/03/2019 e troca de experiências, telefonemas e e-mails com as Coordenações dos Programas naquelas IFES. 

 

 

7.3 – Desfecho dos casos e modelos das IFES pesquisadas. 

Como síntese, entendemos, de acordo com os casos dos Quadros 4 e 5, que há uma 

espécie de modelo conceitual ou apriorístico, pelo menos, para as Instituições de Ensino 

Superior, cuja síntese pode ser observada na Figura do Modelo/Formato Conceitual dos 

Programas de Aposentadoria. 

Figura 1: Modelo/Formato Conceitual dos Programas de Aposentadoria (com base na 

literatura e modelos adotados por algumas IFES com PPAs vigentes). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

  

Diagnóstico/dotação 
orçamentária

Aspectos administrativos 
(levantamento dos 
facilitadores, com 
habilidades nos 

temas/encontros).

Definição dos temas e 
encontros

Esclarecimento por meio 
de  folders e informativos 
as proposta de um PPA

Cronograma com divisão 
dos módulos, encontros, 

local e horários 

Chamamento aos 
interessados e Abertura de 

inscrições  via SIGRH

Distribuição dos temas e 
divisão dos facilitadores da 
própria Institutição, e na 
falta, convite aos externos

Início do curso e definição 
da Parte Informativa e da 

Experiencial (ou 
formativa), 

preferencialmente, nesta 
ordem

Encontros ministrados 
pelos facilitadores, na 
forma de dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
com troca de experiência, 

etc.

Relacionamento social e 

transformações na 

aposentadoria. 

4)Fundamentos legais da 

aposentadoria;  

Saúde e qualidade de vida: 

esporte e lazer 

5)  A dinâmica familiar e a 

aposentadoria.  

6)  Projeto de futuro e 

planejamento da 

aposentadoria; 

Encerramento; 

Confraternização. 

como apresentar 

alternativas para a 

construção e 

implementação de 

novos projetos de 

vida na 

aposentadoria 

Desenvolve, ainda, 

atividades grupais, 

com intuito de 

prevenir diversos 

problemas que uma 

aposentadoria não 

planejada pode 

trazer.. 

em início de 

carreira há um 

módulo de 

Capacitação à 

parte, apenas 

destinado a este 

público. 
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7.4 - Resultados  

 

7.4.1 - Perfil dos Pesquisados 

Buscou-se através da entrevista e aplicação dos questionários levantar a opinião dos 

servidores Docentes (Professores do Ensino Básico Técnico e Tecnológico - EBTT) e Técnicos 

Administrativos em Educação (TAEs) de níveis “C”, “D” e “E”. Na condição de: (i) início de 

carreira; (ii) pré-aposentados ou em gozo de abono de permanência e; (iii) aposentados, cujo 

marco temporal escolhido para fins de análise dos dados foi de no máximo três anos, para cada 

grupo. A seleção se deu por meio de cálculos estatísticos, conforme apresentado nas Tabelas 1 

a 5 desta dissertação, e utilizou como base a população dos três maiores e mais antigos campi, 

a saber: Juiz de Fora, Rio Pomba e Barbacena.  

Salienta-se que, para garantir condição de anonimato aos participantes optou-se por 

utilizar a letra “E” de entrevistado, seguido do numeral indicativo do entrevistado enumerados 

de 01 a 57, definida de acordo com a ordem da condição de participação que não 

necessariamente foi pela ordem de realização das entrevistas. Segue o Quadro 6, da 

Caracterização da amostra de pesquisa, que remeterá aos relatos, para que o leitor se situe 

melhor durante a leitura das análises. 

Quadro 6. Caracterização da amostra da pesquisa 

Entrevistado Condição Categoria Campus Gênero Escolaridade 

E1 Início de Carreira Docente Rio Pomba M Doutorado 

E2 Início de Carreira Docente Rio Pomba M Mestrado 

E3 Início de Carreira Docente Rio Pomba F Mestrado 

E4 Início de Carreira TAE Rio Pomba F Especialização 

E5 Início de Carreira TAE Rio Pomba M Ensino Superior 

E6 Início de Carreira TAE Rio Pomba F Especialização 

E7 Início de Carreira Docente Barbacena M Mestrado 

E8 Início de Carreira Docente Barbacena M Doutorado 

E9 Início de Carreira TAE Barbacena M Ensino Superior 

E10 Início de Carreira TAE Barbacena F Ensino Superior 

E11 Início de Carreira TAE Barbacena F Ensino Superior 

E12 Início de Carreira TAE Barbacena M Especialização 

E13 Início de Carreira Docente Juiz de Fora F Doutorado 

E14 Início de Carreira Docente Juiz de Fora F Doutorado 

E15 Início de Carreira TAE Juiz de Fora M Ensino Médio 

E16 Início de Carreira TAE Juiz de Fora M Ensino Superior 

E17 Pré-aposentado Docente Rio Pomba M Especialização 

E18 Pré-aposentado Docente Rio Pomba M Mestrado 

E19 Pré-aposentado TAE Rio Pomba F Especialização 
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E20 Pré-aposentado TAE Rio Pomba F Especialização 

E21 Pré-aposentado TAE Rio Pomba M Ensino Superior 

E22 Pré-aposentado TAE Rio Pomba F Ensino Médio 

E23 Pré-aposentado TAE Rio Pomba F Especialização 

E24 Pré-aposentado Docente Barbacena M Mestrado 

E25 Pré-aposentado Docente Barbacena M Especialização 

E26 Pré-aposentado Docente Barbacena M Doutorado 

E27 Pré-aposentado TAE Barbacena F Ensino Superior 

E28 Pré-aposentado TAE Barbacena F Especialização 

E29 Pré-aposentado TAE Barbacena F Especialização 

E30 Pré-aposentado TAE Barbacena F Especialização 

E31 Pré-aposentado TAE Barbacena M Especialização 

E32 Pré-aposentado TAE Barbacena F Especialização 

E33 Pré-aposentado TAE Barbacena F Especialização 

E34 Pré-aposentado TAE Barbacena F Especialização 

E35 Pré-aposentado TAE Barbacena F Especialização 

E36 Pré-aposentado TAE Barbacena F Mestrado 

E37 Pré-aposentado Docente Juiz de Fora M Mestrado 

E38 Pré-aposentado Docente Juiz de Fora M Mestrado 

E39 Pré-aposentado Docente Juiz de Fora M Doutorado 

E40 Pré-aposentado TAE Juiz de Fora M Mestrado 

E41 Aposentado Docente Rio Pomba M Doutorado 

E42 Aposentado Docente Rio Pomba F Mestrado 

E43 Aposentado TAE Rio Pomba F Especialização 

E44 Aposentado TAE Rio Pomba M Mestrado 

E45 Aposentado TAE Rio Pomba F Especialização 

E46 Aposentado Docente Barbacena F Mestrado 

E47 Aposentado Docente Barbacena M Especialização 

E48 Aposentado Docente Barbacena M Mestrado 

E49 Aposentado TAE Barbacena F Especialização 

E50 Aposentado TAE Barbacena F Especialização 

E51 Aposentado TAE Barbacena M Ensino Médio 

E52 Aposentado Docente Juiz de Fora F Doutorado 

E53 Aposentado Docente Juiz de Fora M Doutorado 

E54 Aposentado Docente Juiz de Fora M Doutorado 

E55 Aposentado Docente Juiz de Fora M Doutorado 

E56 Aposentado Docente Juiz de Fora M Doutorado 

E57 Aposentado TAE Juiz de Fora M Ensino Médio 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Verificou-se, quando da coleta dos dados – entrevista – que, já no 46º entrevistado, havia  

repetição dos relatos – saturação – mas, ainda assim, foram feitas as 57 entrevistas a fim de se 
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ter certeza dos dados. Dessa forma, foi possível validar a perspectiva dos entrevistados para a 

construção desta proposta de um PPA. 

Revela-se importante destacar que, do ponto de vista da literatura explorada no 

referencial teórico desta dissertação, que as questões (temáticas e eixos) abordadas nas 

instituições cujos Programas foram apresentados anteriormente estão coerentes com as 

pesquisas publicadas pelos estudiosos deste tema.  

Para análise, foram destacados aqueles pontos que trouxeram à tona, tanto na fala quanto 

no gestual, inquietações, ansiedades, ou, ainda, suscitaram maiores discussões e/ou dúvidas. 

Assim, passamos a analisar as falas dos participantes da pesquisa sobre alguns eixos 

como o mundo do trabalho e sua importância na vida dos servidores, os planos de vida na 

aposentadoria, planejamento financeiro e familiar, expectativas do que virá, dentre outros, é 

que passamos a apresentação dos resultados. 

 

Gráfico 2. Sexo. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Percebe-se que onze dos Pré-aposentados são do sexo masculino, que correspondem a 

45,83% dos participantes e treze do sexo feminino, correspondentes a 54,17%. Quanto aos 

aposentados, foi possível perceber que dez são do sexo masculino, que representa 58,82% e 

sete do sexo feminino representando 41,18% desta amostra. Ainda, com relação aos 

participantes que estão em início de carreira, nove são do sexo masculino, que representa 

56,25% e sete do sexo feminino representando 43,75% desta amostra. 

Conclui-se que, apesar da amostra não levar em consideração o gênero, ainda assim vale 

lembrar que do total da amostra, 30 pessoas são do sexo masculino e 27 do sexo feminino, o 

que revela certo equilíbrio entre a população masculina e feminina que trabalha no Instituto. 

 

 

5
6
,2

5

4
5
,8

3 5
8
,8

2

4
3
,7

5

5
4
,1

7

4
1
,1

8

I N Í C I O  D E  

C A R R E I R A

P R É -

A P O S E N T A D O S

A P O S E N T A D O S

Masculino Feminino



 

 

 

57 

 

 

 

 

Gráfico 3. Idade. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como pode se verificar, a faixa etária dos entrevistados Pré-aposentados varia entre 51 

e 60 anos ou mais, sendo 50% entre a faixa etária de 51 a 55 anos, 25% de 56 a 60 anos sendo 

os demais 25% compreendidos entre os acima de 61 anos. 

Já para os aposentados a faixa etária varia entre 51 e mais de 60 anos, sendo 17,65% 

entre a faixa etária de 51 a 55 anos, 35,29% de 56 a 60 anos sendo os outros 47,06% aqueles 

que possuem 61 anos ou mais. Que a população aposentada dentro dos últimos 03 anos 

apresenta condição longeva, ou seja, permaneceram na ativa por um período maior que o 

devido, conforme relato de um dos aposentados “Eu extrapolei o tempo, eu poderia ter me 

aposentado há muito tempo, eu vim pensando muito, como é que seria quando eu saísse”(E 

54). 

Vale destacar que parcela da população do Instituto permanece na ativa, provavelmente, 

devido ao abono permanência, “um benefício pecuniário concedido ao servidor que opte por 

permanecer em atividade após ter cumprido todos os requisitos para aposentadoria voluntária, 

no valor equivalente à sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para a 

aposentadoria compulsória” (PORTAL DO GOVERNO FEDERAL, 2019, p. 1). 

Em relação aos participantes que estão em início de carreira, a faixa etária dos 

entrevistados varia entre 21 a 45 anos, distribuídos em: 12,5% entre a faixa etária de 21 a 25 

anos, 37,5% de 26 a 30 anos, 25% de 31 a 35 anos, 18.75% entre 36 a 40 anos e não menos que 

6,25% dos 41 a 45 anos. 
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Gráfico 4. Nível de escolaridade. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como pode se verificar, quanto aos Pré-aposentados apenas um entrevistado tem Ensino 

Médio, dois Ensino Superior Completo, treze possuem Especialização, seis possuem mestrado 

e dois, doutorado, o que mostra uma titulação de especialistas em sua maioria; que os títulos de 

mestrado e doutorado pertencem aos docentes participantes, exceto os de mestrado que dos seis 

mestres dois são TAES; que dos oito docentes, dois possuem especialização, quatro possuem 

mestrado e dois, o doutorado. O baixo número de servidores técnicos administrativos com 

mestrado mostra a baixa qualificação dos servidores TAES, que quando arguidos sobre o que a 

Instituição poderia fazer para valorizar o servidor em início de carreira ou ao longo da carreira, 

a pré-aposentada respondeu: “falta políticas de qualificação para o servidor e a gente não tem 

afastamento, o que dificulta, disso sinto falta” (E27). Assim, questiona-se a falta de políticas 

de promoção de qualificação ou parcerias que ofereçam cursos de pós-graduação stricto sensu 

para o segmento dos TAES, uma vez que pela natureza do trabalho, sobretudo, o doutorado, 

são oferecidos apenas aos docentes. 

Quanto aos aposentados temos: dois apenas tem Ensino Médio, cinco possuem 

Especialização, quatro mestrado e seis doutorado, o que demonstra um número bem equilibrado 

entre as titulações; destaque para o número de doutores serem exclusivamente da categoria de 

docentes, e que dos quatro servidores aposentados que possuem mestrado, um apenas é TAE, 

o que reafirma novamente a necessidade de maior oferta de qualificação entre os TAEs. 

Ainda, em relação aos ingressantes um possui Ensino Médio, cinco possuem Superior 

Completo, três Especialização, três Mestrado e quatro Doutorado. Neste grupo destaca-se a 

unanimidade de titulações de mestrado e doutorado entre a categoria de docentes, o que justifica 

6
,2

5

3
1
,2

5

1
8
,7

5

1
8
,7

5 2
5

4
,1

7 8
,3

3

5
4
,1

7

2
5

8
,3

31
1
,7

6

0

2
9
,4

1

2
3
,5

3

3
5
,2

9

E N S I N O  M É D I O S U P E R I O R  E S P E C I A L I Z A Ç Ã OM E S T R A D O D O U T O R A D O

Início de Carreira Pré-aposentados Aposentados



 

 

 

59 

 

 

mais uma vez a necessidade de parcerias da instituição que visem qualificar os técnicos 

administrativos em educação, conforme relato do ingressante E12 “a oferta de cursos é muito 

importante, o incentivo para realização destes, também!” 

 

Gráfico 5. Cargo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Assim, verifica-se que o perfil dos pré-aposentados foi composto por 08 (oito) Docentes, 

ou seja 33,33% e 16 (dezesseis) Técnicos Administrativos em Educação (TAE), ou seja 

66,67%. 

Já o perfil dos aposentados foi composto por 10 (dez) Docentes, ou seja 58,82% e 7 

(sete) Técnicos administrativos em educação (TAE) ou seja 41,18%. 

Com relação aos em início de carreira foi composto de 7 (sete) Docentes, ou seja 43,75% 

e 9 (nove) Técnicos administrativos em educação (TAE) ou seja 56,25% 

Pode-se concluir que do total de servidores entrevistados, de acordo com o cálculo 

utilizado para caracterizar a amostra , temos a participação de 32 TAES e 25 docentes. 
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Gráfico 6. Tempo de serviço no IF Sudeste MG I. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 7. Tempo de serviço no IF Sudeste MG II  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Podemos verificar que no Gráfico 6, Tempo de serviço no IF Sudeste MG I, que o tempo 

de trabalho dos Pré-aposentados na instituição variou entre 00 a 30 anos ou mais, o que permitiu 

a análise de diferentes pontos de vista em diferentes faixa etárias. Os números confirmam que 

33,33% possuem de 21 a 25 anos de serviço e 29,17% possuem mais de 30 anos, o que 

evidencia, mais uma vez, que muitos servidores permanecem além do seu tempo de serviço 

4
,1

7

0

1
2
,5

0

3
3
,3

3

2
0
,8

3

2
9
,1

7

5
,8

8

5
,8

8

5
,8

8

1
7
,6

5

1
7
,6

5

4
7
,0

6

DE 00  A 

1 0  ANOS

DE 11  A 

1 5  ANOS

DE 16  A 

2 0  ANOS

DE 21  A 

2 5  ANOS

DE 26  A 

3 0  ANOS

M AIS DE 

3 0  ANOS

Início de Carreira Pré-aposentados Aposentados

3
1
,2

5

3
1
,2

5

3
7
,5

0

D E  0 0  A  0 1  A N O D E  0 1  A  0 2  A N O S D E  0 2  A  0 3  A N O S M A I S  D E  0 3  

A N O S

Início de Carreira Pré-aposentados Aposentados



 

 

 

61 

 

 

regulamentar no Instituto. Provavelmente a fim de perceberem o benefício do Abono 

Permanência que exige o cumprimento de uma série de requisitos conforme se mostrará no item 

referente ao Gráfico 9 de Abono Permanência. 

Ainda, no Gráfico 6 (Tempo de serviço no IF Sudeste MG I), entre os aposentados, o 

tempo de trabalho na instituição variou com maior destaque para aqueles acima dos 30 anos, 

com 08 respondentes ou 47,06%; entre 21 a 25 anos e entre 26 a 30 anos com 03 respondentes 

cada e 17,65% da amostra, em cada. Estes números corroboram, novamente, com a ideia de que 

quase metade destes servidores praticamente passaram do tempo mínimo exigido, que em regra, 

ainda, aposenta-se com 35 anos de contribuição e 60 anos de idade, se homem e 30 anos de 

contribuição e 55 anos de idade, se mulher, salvo em caso de aposentadoria especial para o 

professor EBTT (equiparado ao de educação básica) que tem redução de cinco anos na idade e 

no tempo de contribuição, respectivamente. 

Como revela o aposentado E44: “Eu trabalhei 40 anos, passei do tempo de me 

aposentar. Neste tempo, eu fiz outra faculdade, fiz mestrado e eu tive que esperar para me 

aposentar até porque aposentadoria seria melhor com recebimento do incentivo do mestrado”. 

Com relação ao Gráfico 7 (Tempo de serviço no IF Sudeste MG II ), acerca daqueles 

servidores em início de carreira, com até 03 anos de serviço na instituição, segundo condição 

da amostra, observou-se pouca variação. 37,5% com até 03 anos inclusive, e os demais 

contando com 0 até 1 ano de Instituto ou 31,25%, bem como 31,25%  até 02 anos. 

 

Gráfico 8. Tempo averbado no IF Sudeste MG.  

  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Podemos perceber que o tempo de permanência na Instituição para os Pré-aposentados, 

também, se mostra relevante pois alguns entrevistados já entraram no IF Sudeste MG, com mais 
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idade e, portanto, averbaram tempo de iniciativa privada, a saber: 75% ou seja 18 servidores 

averbaram de 00 a 10 anos, três, ou 12,5% averbaram de 11 e 15 anos de serviço. Na perspectiva 

de servidores de mais idade, temos que um servidor averbou de 16 a 20 anos, 4,17%; um 

servidor de 21 a 25 anos, ou seja 4,17% e finalmente um de 26 a 30 anos, o que corresponde a 

4,17%.  

Quanto àqueles em início de carreira, 100% responderam que possuem de 00 a 10 anos 

averbados, isto é não possuem tempo averbado ou então possuem até 10 anos de averbação 

número este que retrata a pouca idade, pois para muitos é o primeiro emprego no Instituto e/ou 

pelo pouco tempo de serviço não providenciaram a documentação junto ao antigo emprego, 

conforme pode se verificar segundo E14 “eu fiz mestrado, doutorado, sempre recebi bolsa, 

então só agora estou contribuindo para previdência.” Ainda, um outro relato mostra esta 

tendência, “ aqui está sendo meu primeiro emprego, meu cargo é de nível médio, apesar de eu 

ser graduada(...)” (E11).  

 

Gráfico 9. Abono de Permanência. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Antes de passarmos a análise cabe-nos rememorar que Abono de Permanência é 

o benefício pecuniário concedido ao servidor que opte por permanecer em atividade 

após ter cumprido todos os requisitos para aposentadoria voluntária, no valor 

equivalente à sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para a 

aposentadoria compulsória. (BRASIL, 2019). 

 

Percebe-se que quanto ao gozo de abono de permanência sete dos pré-aposentados 

responderam que gozam de tal benefício, ou 29,17%, enquanto dezessete servidores, ou seja 

70,83% ainda não se encontram nesta condição, o que provavelmente seria por não terem 

cumprido os requisitos legais para percepção de Abono, como a satisfação cumulativa dos 
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requisitos de idade, tempo de efetivo exercício no cargo, tempo de contribuição e, ainda, 

pagamento de pedágio, conforme exigido no artigo 2º, incisos I, II e III e alíneas “a” e “b” da 

Emenda Constitucional nº 41/2003, in verbis: 

Art. 2º Observado o disposto no art. 4º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de 

dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria voluntária com 

proventos calculados de acordo com o art. 40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal, 

àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública 

direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação daquela Emenda, quando o 

servidor, cumulativamente: (grifo nosso) 

I - tiver cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se 

mulher; 

II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria; 

III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e 

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, 

na data de publicação daquela Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo 

constante da alínea “a” deste inciso(...) (BRASIL, 2019). 

 

Pode-se afirmar conforme mostrado no Gráfico 6 Tempo de serviço no IF I, e com o 

artigo 2º da EC 41/2003, que os 29,17% dos servidores que se encontram em gozo de Abono já 

passaram da idade de se aposentar e pode ser verificado na fala do E37, quando perguntado se 

pretende aposentar-se no tempo devido, ele responde:  

Eu já possuo tempo de me aposentar, passei bastante até, mas pelo trabalho e conforto 

pedagógico fazem-me permanecer. Tenho abono de permanência, representa lá nos 

meus vencimentos algo simbólico, não é algo vultoso, mas não há dúvida que também 

influencia, não é fundamental, mas não vou dizer que não agrega nada, eu não estaria 

sendo sincero nessa abordagem. 
 

Gráfico 10. Previsão legal/requisitos de aposentadoria 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pode se verificar que ao serem perguntados se conhecem as regras de previsão para 

aposentadoria e se estão inteirados sobre a temática, 21 pré-aposentados, ou 87,5% 

3
7
,5

8
7
,5

6
2
,5

1
2
,5

I N Í C I O  D E  C A R R E I R A P R É - A P O S E N T A D O S A P O S E N T A D O S

Sim Não



 

 

 

64 

 

 

responderam positivamente a esta questão enquanto apenas 3, ou seja 12,5% responderam 

negativamente.  

Pela distância temporal que separa os ingressantes do momento de se aposentar é que se 

justifica a baixa preocupação dos ingressantes, com questões voltadas a aposentadoria, com 

62,5% dizendo que não conhecem os requisitos legais, conforme E4 “A gente nem sabe quando 

vai aposentar (referindo-se as mudanças na previdência que está em tramitação no Congresso 

Nacional), tá tudo muito instável”. Também ao ser perguntada quando pensa em aposentadoria 

o que lhe vem à mente a E5 responde “Eu penso na aposentadoria como algo muito distante, 

na verdade não parei para refletir”. Em contrapartida os pré-aposentados demonstram um 

maior interesse em se inteirarem sobre as regras de previdência por conta da proximidade com 

a aposentadoria, e para não serem tomados de surpresa quando da solicitação de tal benefício. 

 

Gráfico 11. Colaboradores no processo de educação para aposentadoria ao longo da 

carreira e na transição para o pós-carreira. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quanto às redes de apoio socioemocional ao longo da carreira e na transição para 

aposentadoria, podemos verificar que no Gráfico 11 – Colaboradores, há uma preocupação 

exacerbada por parte dos pré-aposentados, quanto ao apoio no processo de transição para 

aposentadoria quando citam a presença de Familiares, com 22 respondentes ou 91,67% seguido 

do item Apoio de amigos, com não menos que 19 respondentes ou 79,17%. Acham pouco 

importante a presença de Associações, com 25% das respostas e Sindicatos, com os mesmos 

25%, neste período de desengajamento da carreira no IF Sudeste MG. Tal tendência vem ao 
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encontro do que salienta Costa, Costa e Fuzaro Júnior (2016) já que os Programas de Preparação 

para Aposentadoria tem o cunho de tornar menos traumática a transição da vida ativa para a de 

aposentado e continua ressaltando que deve se ter como diretrizes e princípios dentre outros, a 

participação opcional, observância do contexto cultural e a participação da família como o apoio 

nesta fase da vida. 

Ainda neste enfoque, Carter e McGoldrick (1995) relembra que as relações familiares 

são necessárias neste processo de desengajamento da carreira por parte dos colaboradores, pois, 

que segundo as autoras, a família é o núcleo maior na socialização dos indivíduos; é o local 

onde ocorrem as experiências mais profundas no processo vital, aquela responsável pelo 

desenvolvimento humano primário. 

O relato do pré-aposentado E21 pode confirmar a presença da família contribuindo para 

tornar o momento de transição o mais saudável possível: “Desde o início do ano eu já venho 

me preparando para esse momento, a gente senta e conversa com a esposa, para ver como vai 

ser(....)” 

Uma tendência minoritária verificada no gráfico, mas não menos importante, é quanto 

ao Apoio de médicos e psicólogos neste processo e em geral ao longo da carreira, com 41,66% 

dos respondentes pré-aposentados, que se encontra no relato da E20, que reproduz ser muito 

importante a presença de profissionais de saúde no apoio daqueles que estão em vias de se 

aposentarem  

Eu como profissional da saúde sempre procurei outros profissionais que me 

ajudassem, mentalmente, por exemplo. Mas nem todo mundo tem esse preparo, tem 

pessoas que não vem de um histórico familiar favorável, com instruções que 

favoreçam este tipo de orientação na área da saúde, na forma psicológica, daí a pessoa 

adoece e entra em licença médica. 

 

Isso vem demonstrar a necessidade de sensibilização dos gestores no tocante a aspectos 

de qualidade de vida no trabalho e atenção para educação para aposentadoria, como novamente 

evidencia a E20:  

Eu acho que tinha que disponibilizar pessoal da área da saúde, psicólogos, assistentes 

sociais para os profissionais (servidores) se cuidarem, pois não se tem essa assistência 

aos servidores, dispõe-se apenas aos discentes. Eu busquei muita informação lá fora. 

Esse apoio no âmbito da instituição, foi apenas na questão legal, para saber acerca da 

legislação, pois ajudou muito na decisão de me aposentar. 

 

Já destaca a Portaria nº 12, de 20 de novembro de 2018, como objetivo geral no artigo 

2º, parágrafo único que : “Os órgãos e entidades devem fomentar programas, projetos e ações 

de promoção da educação para aposentadoria” (grifo nosso). Com relação ao papel que a 
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Instituição tem como parte do desenvolvimento da carreira e acolhimento, relata o pré 

aposentado E39:  

Eu me lembro que há alguns anos não tínhamos nenhum evento ou cerimônia, depois 

foi colocado que seria feito uma homenagem àqueles servidores que estão 

aposentados, no momento da formatura dos discentes, quando está todo mundo 

reunido. É muito válido esse aparato institucional, é uma forma de agradecê-los, é o 

mínimo que a instituição pode fazer para reconhecer e fomentar o acolhimento destes 

que já estão aposentados. 

 

Ainda neste sentido, o E38 dispara: 

Sinto que o IF não nos prepara e nós também não nos preparamos, isso é um choque 

muito grande, a gente fica muito perdido. Daí eu acho que tinha que ter uma área que 

se preocupasse, que fizesse palestras, que ajudasse na questão de saúde, de formar um 

grupo de aposentados, que pudesse contar suas preocupações (...) 

 

Ainda, percebemos com relação ao relato da E33 a necessidade de implementação de 

políticas junto aos trabalhadores que propiciem um maior ajustamento a aposentadoria e acesso 

a estes: 

Teve um e-mail uma única vez sobre aposentadoria, mas eu acabei não respondendo, 

porque eu não quero responder nada no computador (questionário on line). Hoje, em 

dia, as pessoas se resumem a relações virtuais, para mim isso não serve. Eu não tenho 

muita intimidade com o computador, com rede social, mas no papel ou 

presencialmente, eu responderia com muito prazer. 

 

E continua:  

Lá embaixo, por exemplo no campo (falando dos técnicos que trabalham na área 

agrícola), são pessoas simples que não tem acesso a informações, conhecimento e 

tecnologia. Isso dificulta as relações. O olho no olho é diferente, é o que a gente está 

falando, da parte humana, que faz falta. É cansativo fazer curso on line, é fácil para a 

meninada que está entrando agora. É bom você está sentado aqui comigo e eu te 

perguntar, é muito agradável. Eu acho que o corpo a corpo como você está fazendo é 

que a parte humana flui, a distância não funciona, porque fica muito fria a relação. 

 

 

Quanto à falta de políticas para os já efetivamente aposentados, percebe-se no relato da 

pré-aposentada E27, tal anseio com a situação: 

Não vejo muitas políticas públicas da Administração voltadas para o aposentado, acho 

que falta, precisa de mais. Eu vejo o aposentado como alguém que desaparece daquele 

local que ele trabalhou a vida inteira. Tem um vínculo que é cortado definitivamente, 

e que não deveria. Deveria ter motivações para trazer o aposentado de volta, no lugar 

que ele passou quase que a vida toda. São raros os aposentados que eu vejo retornando 

à escola para um bate papo, para um almoço, uma interação qualquer com a 

Instituição. Acabam caindo no esquecimento, o que não é visto, não é lembrado. 

 

E sob a perspectiva da Instituição, de que deve haver um acolhimento aos servidores, 

sobretudo, àqueles que não sabem como lidar com uma nova realidade posta, é que 

reproduzimos a fala do pré-aposentado E24: 
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Eu penso que eles (a Instituição) poderiam convidar os servidores para participar de 

algum evento, porque o aposentado desligou está desligado, a gente não pode fazer 

muita coisa no Instituto, não pode gerar vínculo. Mas, acho importante promover 

algum tipo de encontro com os aposentados porque, às vezes, aquele servidor que se 

aposentou, desaparece. Assim o aposentado só se sentirá realmente valorizado, na 

medida em que ele for bem tratado pela Instituição. 

 

Na visão do pré-aposentado E40, quanto a assuntos acerca da preocupação com 

qualidade de vida dos servidores e de educação para aposentadoria pelo Instituto, ele recorda 

que: 

Quando há esse convite, é uma palestra isolada, não é nada que tenha prosseguimento. 

E o foco maior vem naquelas pessoas que estão mais próximas de se aposentarem. Eu 

acho que estas ações deveriam ser direcionadas para qualquer  idade, porque as 

pessoas devem ser convidadas desde cedo, desde que entram na instituição a se 

ligarem a outras coisas.  

 

Perguntado sobre a crença de que a continuidade destas ações, caso demandem mais 

edições, possam ser mais eficientes e eficazes, ele comenta : 

Como eu penso que essa preparação tem que ser durante toda a vida profissional, as 

pessoas vão se ligando aos poucos e nestes encontros, palestras, as relações podem se 

fortalecer, favorecendo a qualidade de vida no trabalho. Eu penso que as ações de 

forma continuada, tendem a dar um suporte maior e melhor durante toda a trajetória 

do trabalho dos servidores envolvidos.  

 

Neste sentido de êxito das ações continuadas, reforça o E26 “Não vejo muita coisa sendo 

feita e não conheço políticas voltadas para o bem estar, apenas algumas ações isoladas que 

surtem pouco efeito. Acho que ações continuadas têm maiores chances de obterem sucesso e 

atingirem o foco almejado”. 

Tais relatos vem corroborar o que Murta, Leandro-França e Seidl (2014) informam 

acerca da intervenção continuada (IC) que se referem aos Programas de Educação para 

Aposentadoria, cuja sessões são distribuídas ao longo de um período maior de tempo, 

geralmente de oito a vinte encontros; com periodicidade semanal, quinzenal ou mensal. As 

autoras relatam que a intervenção continuada está entre as modalidades mais praticadas entre 

os PPAs em atividade no país. Definem as intervenções continuadas como de duração mais 

longa e caracterizada por uma maior carga horária de intervenção. Dessa forma, requer maior 

disponibilidade e empenho por parte dos participantes e dos facilitadores, em contrapartida, 

facilita a acaloramento de debates e troca de experiências mais aprofundadas que fomentam a 

integração no grupo.  

Feita a análise dos pré-aposentados passa-se a relatar a experiência com os já 

aposentados, em que apontam, também, com maior relevância o Apoio de Familiares, seguido 

dos Amigos e Colegas de trabalho.  
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Magalhães et al.(2004); Bressan, et al.(2012) ressaltam, que o ambiente familiar torna-

se um dos principais locais, depois do afastamento laboral, no qual o aposentado firma relações 

íntimas, empregando seu tempo e ação, intensificando às relações sociais, junto a familiares, 

parentes e amigos, e que constitui uma importante fonte de apoio e bem-estar ao aposentado.  

Perguntado se foi assistido por alguém quando se aposentou, o E41comenta “ foi a partir 

de conversa com outros colegas, que estavam na mesma faixa etária que eu, com o mesmo 

tempo de serviço, me deram este suporte”, mostrando que a falta de um Programa de Preparação 

para Aposentadoria poderia suprir esta lacuna. Quanto a importância da família continua o E41 

“meu convívio sempre foi familiar, agora aposentado, intensificou mais”.  

Conforme o aposentado E50: “O apoio que eu tive foi da família, aposenta mesmo 

porque as regras vão mudar, eles falaram, e pode prejudicar sua aposentadoria, você precisa 

de tempo  para cuidar da família! Por parte da escola, não vi nenhum projeto nesse sentido”. 

Isso demonstra a sensação que a falta de políticas que versem sobre a educação para 

aposentadoria provoca. O aposentado E54, reforça o apoio familiar como significativo “Tenho 

um irmão que se aposentou com 50 anos de idade, ele adaptou-se muito bem à vida de 

aposentado e seu relato serviu de parâmetro para eu me decidir”. E o aposentado E53 completa 

“Tem a questão familiar, que é de suma importância, neste momento, acolheu bem a minha 

decisão”. E acham interessante manter a rede de relacionamentos ativa, como nesse trecho: 

Encontro com amigos, regularmente, temos grupos sociais de WhatsApp, cadastramos 

a maioria dos servidores aposentados da instituição, e a gente conversa diariamente, 

assuntos como política por exemplo. Num primeiro momento conseguimos juntar 

presencialmente 20 desses aposentados, não conseguimos juntar mais porque cada um 

tem suas atividades próprias, dificultando estes encontros. 

 

Quanto a baixa resposta nos itens Associações e Sindicatos se deve, sobretudo, à falta 

de pautas que abarquem os aposentados, conforme se percebe na fala da aposentada E49 “Eu 

acho importante tal apoio, mas não tive ajuda. E o sindicato não tem nenhuma política ou ação 

específica que apoie o aposentado”. 

Ao se tratar dos servidores em início de carreira, percebe-se uma preocupação com o 

bem-estar, tendo a Instituição como o aporte para isto, como no trecho, conforme a ingressante 

E14: 

 

Acho importante o incentivo do afastamento remunerado para o professores e TAEs, 

porque você consegue realmente se dedicar àquele projeto, que não é pequeno. Buscar 

estes mecanismos e possibilidades que mostrem para os servidores o quão importantes 

são e que os apoiam, é muito relevante tanto para os servidores como para a 

Instituição, é uma troca, isso é realmente válido, é a Instituição fazendo o seu papel 

social 
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Num segundo momento, os ingressantes perguntados como percebem a valorização dos 

servidores pelo Instituto, o ingressante E2 relata:  

 

Eu vejo um leque de grandes oportunidades, mas sinto uma limitação quanto a 

integração entre os campi. Acho importante cursos e engajamentos dos servidores no 

campo do empreendedorismo, educação financeira, da administração local. Quando 

lemos os documentos que inspiraram a criação dos IFs a gente tem sempre um foco 

no desenvolvimento regional, por exemplo, e isto tem que ser revisitado, com novas 

perspectivas e novos leques de oportunidades, sobretudo, aproveitando o grande 

potencial que tem os servidores nesse desenvolvimento. 

 

Neste sentido o ingressante E5, ressalta a questão da integração entre os servidores, em 

que:  

 
Falta um processo de integração entre os servidores, porque a gente quando ingressa, 

não conhece a estrutura. Tem muito setor que a gente não sabe o que faz, é totalmente 

estranho à nossa realidade. Assim, quando há integração é mais fácil de se disseminar 

condutas padronizadas para poder agir exatamente na garantia da qualidade de vida e 

bem estar dos servidores no trabalho. Levanto também a questão da reforma dos 

ambientes organizacionais. 

 

O E9 ressalta a importância da integração entre servidores “com a interação você perde 

aquela visão preconcebida das pessoas, porque a gente acaba usando de preconceito. Assim, 

você conhece o outro, é importante para quebrar os estereótipos”. 

 

Outro servidor em início de carreira, o E7 levantou a questão de parcerias, bolsas para 

alunos para trabalhar em projetos de educação para aposentadoria:  

 
Sinto falta da manutenção de projetos de extensão que sejam contínuos, porque uma 

vez que o aluno se forma, o egresso, ele não mais pode atuar, então por vezes como 

apenas ele entendia do assunto, o projeto finda. Penso, ainda, que falta uma visão mais 

sensível da administração das possibilidades daqueles alunos bolsistas poderem atuar 

e ajudar a suprir essas lacunas de pessoal para trabalhar nesses projetos, pois poderiam 

atender os servidores no presente Programa de Preparação para Aposentadoria. 

 

Dos três grupos, nota-se uma preocupação maior dos pré-aposentados, podendo afirmar 

que a proximidade com a aposentadoria e a dependência de um apoio socioemocional, nesta 

fase, justifica tal preocupação para este grupo, que definem que as ações devem ter o contato 

físico, ser presenciais. Tal tendência vem ao encontro da manutenção de políticas de apoio como 

aquelas asseguradas pelo PDI 2014-2019 do IF Sudeste MG, que fomentam a Promoção da 

Saúde, do bem-estar e qualidade de vida do servidor, no qual os Programas de Educação para 

Aposentadoria se enquadram. 
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Gráfico 12. Planos de Vida. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com relação a planos de vida para o futuro, conforme as diferentes perspectivas, 

percebe-se que àqueles servidores em início de carreira não se preocupam tanto com atividades 

voluntárias, tampouco, possuem uma outra atividade laborativa. Talvez, por estarem em início 

de carreira pode se justificar a falta de interesse em outras atividades. Quanto a planos ao longo 

da carreira e ao se aposentar mostraram-se pouco interessados. Assim ficaram com as opções 

Atividades recreativas com 56,25% dos respondentes, seguidos dos Cursos de aperfeiçoamento 

na própria área, com 31,25%. 

Ao serem questionados acerca de Atividades recreativas, os ingressantes apontaram 

terem como plano viajar, trabalhar com artes, pintura, atividade física, aulas de música, natação, 

cursos de fotografia etc., conforme os relatos que se seguem; 

Para o E12, “eu já mexi com teatro, queria voltar com o trabalho na arte. Atividade 

física, acho que é uma necessidade”. Na perspectiva da E11 “tinha vontade de tocar gaita, você 

ativa várias áreas do cérebro, é muito bom”. 

Quando perguntados acerca da opção Curso de aperfeiçoamento na própria área, os 

respondentes foram enfáticos em dizer que se destaca o interesse em atividades afins à carreira 
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com 31,25% de respondentes em questão, dizendo que se sentem interessados em Cursos de 

aperfeiçoamento na própria área, podendo se deduzir que o interesse em se qualificar em 

serviço, com foco em mestrado e doutorado é muito presente entre os técnicos administrativos 

em educação, como relata o ingressante E12, “assim que alcançar uma estabilidade financeira, 

eu irei tentar um mestrado” e continua “a oferta de cursos é importante, o incentivo para isto 

também”. No olhar do E5 “pretendo terminar minha segunda graduação e estou 

concomitantemente fazendo uma pós-graduação(...)”. Nesse sentido, a início de carreira E6 

relata “Neste momento estou pensando mais em qualificação mestrado, doutorado(...)”. A E10 

reforça “Acredito que projetos de extensão possa valorizar o lado intelectual, a capacitação é 

muito importante.” 

Ressalta o ingressante E7 “eu estou terminando doutorado e tinha vontade de fazer pós 

doutorado.”, e continua:  

eu tenho um sonho dentro da minha área que é ser reconhecido como especialista em 

educação física escolar; tenho vontade de escrever um livro, ser uma referência na 

área de esportes coletivos, poder ser difusor da prática esportiva, isso tem uma 

relevância muito grande. 

 

 

A E3, ressalta: “Eu trabalhei dez anos na iniciativa privada, quando eu cheguei no 

campus, já tinha uma pessoa trabalhando com carnes, que era minha especialidade, daí eu 

comecei a me especializar em café”. E conclui “Eu tenho vontade de fazer doutorado na área 

de café pois há alguns cursos, principalmente, de análise sensorial, em que se avalia dois tipos 

de café: o arábica e o conilon(...)”. 

Denota-se, diante disso, amplo interesse dos respondentes ingressantes em se manterem 

na instituição e poderem ascender à carreira, o que justificaria os módulos de capacitação para 

aqueles que estão ingressando na instituição, bem como aplicáveis a todos os servidores, ao 

longo da carreira, já que se capacitar e progredir na carreira também são formas de se pensar na 

aposentadoria. 

Para os pré-aposentados, o item com maior número de respondentes ficou com o 

Trabalho voluntário, com 18 indivíduos ou 75% das respostas, tendência inversa a daqueles 

respondentes em início de carreira, que não obtiveram pontuação neste quesito. Tal tendência 

remete ao estudo desenvolvido por Leandro-França, Murta e Villa (2014), em que as autoras 

perceberam as motivações pelo voluntariado na amostra realizada, daqueles que estavam às 

vésperas da aposentadoria, e concluem que seria uma forma de se evitar o tédio e o 

preenchimento do vazio deixado pelo trabalho. Nos entrevistados pré-aposentados do IF 

Sudeste MG fica muito clara a vontade de continuarem ativos, porém, sem cumprimento de 
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horários rígidos de trabalho, além, claro, de estarem ligados ao aproveitamento do tempo livre 

proporcionado pela aposentadoria, é o que Griffin, Hesketh e Loh (2012) revelam como a 

Expectativa de vida subjetiva, que está ligada à decisão de se aposentar antes do planejado ou 

retornar ao mercado de trabalho no pós-carreira. Assim, alguém com foco na baixa expectativa 

decide se aposentar do trabalho remunerado mais cedo, para ter mais tempo livre para se 

envolver em atividades que julgam mais importantes, tais como as culturais, de lazer, e, ainda, 

passar mais tempo com a família e amigos. Em contrapartida, Griffin, Hesketh e Loh (2012) 

perceberam que àqueles com maior estudo, melhor saúde, que sofreram menos estresse e maior 

satisfação com o trabalho e pensaram menos na aposentadoria eram mais propensos a envolver-

se no bridge employment (emprego de ponte), mas o que não foi percebido como tendência para 

os pré-aposentados entrevistados. Isto posto, verifica-se que conforme análise do público do IF 

Sudeste MG, como segundo item de maior relevância, com 58,3%, aparece  Atividades 

recreativas. 

Obteve-se algumas falas como a da entrevistada E27 “Não pretendo ter outra atividade 

profissional, futuramente posso até me dispor a fazer algo, mas de início pretendo viajar um 

pouco e fazer outras coisas que a vida nos oferece, não quero mais essa coisa de ter horário 

para cumprir” 

Para França et al.(2014) deve tornar-se prioridade nas Organizações a preocupação com 

o bem-estar dos seus funcionários durante a atividade laboral, no momento de transição e na 

aposentadoria e o indivíduo deve aprender a investir em seu próprio bem-estar, visando o futuro. 

Para o pré-aposentado E40, com a aposentadoria terá maior tempo para “Artes plásticas, 

viagens, no meu entendimento este é o meu objetivo, preencher meu tempo livre com essas 

atividades”. E finaliza E20 relatando que ao chegar o momento de se aposentar “eu quero 

descansar, sem compromisso de horário, depois se ficar chato, monótono, eu acho coisa para 

fazer, viajo, caminho, visito um e outro”. 

Para Schellenberg, Turcotte e Ram (2005), o planejamento de atividades físicas, de 

lazer, hobbies e atividades voluntárias na aposentadoria estão positivamente associadas à 

satisfação com a aposentadoria.  

Convém dizer que alguns pré-aposentados não afastam a condição de voltarem a 

trabalhar, se por ventura no futuro, a sua renda ficar comprometida, uma vez que segundo 

Zanelli (1996), com a chegada da aposentadoria, a esperança de maior qualidade de vida com 

a família, possibilidades de viagens, lazer, tranquilidade ou possibilidades de ganhos extras 

ficam ameaçados, com o medo da instabilidade econômica e da velhice (ZANELLI, 1996). 
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Nesta perspectiva da reflexão de como será a aposentadoria, ainda que muitos dos pré-

aposentados que, atualmente, estejam prestes a se desligarem irão se aposentar com 

integralidade (totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a 

aposentadoria) e paridade (concessão dos aumentos e reajustes que atribuídos aos servidores 

ativos também recairão sobre os proventos), ou seja sem reduções (BRASIL, 2019), ainda, 

assim, o assunto gera certa apreensão, conforme relata a E32: 

Ainda não refleti (sobre a aposentadoria), mas penso no lado financeiro, isso me 

preocupa. Não tenho grandes necessidades, nem ambições, apesar de me aposentar 

com paridade e integralidade, isso me preocupa um pouco. Não se sabe o dia de 

amanhã, como ficará as políticas salariais para nossa classe. 

Entretanto o baixo ou pouco interesse em retornar ao mercado de trabalho após a 

aposentadoria, justifica o baixo percentual do item Outro emprego, conforme percebe-se pelo 

gráfico, contou com apenas 16,67% das respostas. 

Assim, quando perguntados sobre se os servidores teriam interesse em retornar ao 

mercado de trabalho após se aposentarem, segundo o pré-aposentado E26 “Não pretendo 

continuar trabalhando. Voltar a trabalhar novamente de forma regular não (...). Neste enfoque 

a pré-aposentada E20, “Primeiro eu preciso sentir a aposentadoria, mas se amanhã ou depois 

eu sentir o meu horário muito vazio eu posso assumir algo voluntario, como APAE, Escolas 

públicas, tirar um dia pra isso”.  

Já a pré-aposentada E32 ressalta o que foi dito anteriormente “Trabalhar remunerado 

não tenho vontade. não quero mais essa coisa de horário, quero fazer alguma coisa, voltado 

para o lazer, como pintura, academia” e continua “Pretendo continuar a cumprir as atividades 

que exerço, fazer trabalhos voluntários, atividades físicas que são muito saudáveis e ajudam a 

contornar o envelhecimento(...)”. 

E complementa a pré-aposentada E36, “Voluntário sim, remunerado talvez por pouco 

tempo, se eu precisar. Em caso de aperto financeiro, eu posso dar aula, mas quero pegar 

poucas aulas. Quero ocupar pouco tempo com trabalho ou talvez nem trabalhe mais, apenas 

serviço voluntário.” 

Assim, verifica-se que a atividade lúdica e de lazer parece dar lugar ao tempo que 

outrora era destinado a horários e agendas a cumprir, pois querem aproveitar o momento pós- 

aposentadoria para se dedicarem a si e a família, é o que nos mostra o próximo item com maior 

índice de escolha pelos entrevistados aposentados. 

Com relação ao grupo dos respondentes aposentados, os pontos mais ressaltados foram 

a questão da alimentação de um Hobby com 64,71%, onde demonstram estar bem tranquilos 
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quanto a sua condição, seguidos do item Atividades recreativas, ou seja, julgam que o tempo 

livre deve ser dispensado ao bem próprio, como viagens, lazer, atividades lúdica ou em prol da 

família. Cabe ressaltar que dos respondentes aposentados apenas 11,76% disseram ter outra 

atividade remunerada e 17,65% possuir negócio próprio. 

Na perspectiva do lazer e da manutenção de hobbys, os aposentados revelam que 

conforme o relato E54 “Hoje em dia não tenho interesse em voltar a trabalhar, estou bem com 

a aposentadoria, estou curtindo este momento” e continua “eu faço caminhada regularmente , 

gosto de mexer com a parte de marcenaria , em casa eu faço algumas coisas como a parte de 

informática, gosto muito”. 

Sobre a perspectiva dos três públicos quanto ao item Possuir negócio próprio, percebeu-

se que se obteve baixos índices de respostas contando com 6,25%, 25% e 17,65%, para os 

grupos iniciantes, pré-aposentados e aposentados, respectivamente, o que demonstrou nas falas 

dos entrevistados desejo de empreender mas a necessidade de orientação para isto. Alguns 

demonstraram desconforto quanto a questão de abrir um negócio, por conta do Regime Jurídico 

Único da Lei 8112/90, que impede o servidor público federal de participar de gerência ou 

administração de qualquer tipo de empresa, exceto na qualidade de sócio – cotista ou 

comanditário, por exemplo (BRASIL, 2019). 

Para os pré-aposentados “faço planos de trabalhar em outra área, tocar um negócio de 

família” (E28); “eu penso em montar tipo uma microempresa, prestação de serviço e dar 

consultoria. Eu não tenho experiência na área, mas gostaria de ser ajudado. O trabalho vai 

ser sem horários rígidos” (E24).  

Para o aposentado E44 : “Eu mexo com agência de turismo, on line. Eu tenho também 

um sítio, com um empório onde vendo aves, ovos caipiras, é um serviço que não é remunerado, 

é um hobby, é um pequeno empreendimento”. E continua: “ Isso era algo que eu já fazia antes 

de me aposentar e dou continuidade”. Mostrando que a questão de se empreender não é algo 

inato, tem que ser ensinado para não haver problemas futuros, como relata o aposentado “Tem 

que dar opção ao servidor, ele não vem com espirito empreendedor, se gosta de prestar serviço 

voluntário dentro da instituição que o faça, então, é desenvolver atividades, de acordo com os 

perfis”(E44).  

Conforme França et al. (2014), para que o indivíduo efetivamente tenha êxito em ações 

como empreender ou abrir um negócio ele deve modificar significativamente os seus hábitos e 

para isto deve haver uma intervenção e monitoramento dessas condutas pelos Programas de 

Educação para Aposentadoria. Além disso, são mudanças comportamentais que requerem um 
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custo financeiro alto e, ainda sendo, o ambiente empreendedor fortemente onerado, pode agir 

como um fator moderador ou atenuante ao bridge employment. 

Para o iniciante E8 reforça a necessidade de haver uma noção de “Empreendedorismo e 

Gestão no serviço público, pois elas se comunicam, tem um diálogo entre elas” E continua: 

“Você pode direcionar internamente na sua carreira dentro do Instituto. A maneira de poder 

angariar recursos, não é só receber o recurso, tem que saber direcionar esse dinheiro para os 

fins necessários”. Dentro desta perspectiva, ainda comenta o iniciante E7: “Possibilidades de 

um servidor público poder exercer um empreendedorismo paralelo, para que ele tenha suas 

ambições pessoais e profissionais satisfeitas”. 

De outro modo, o resultado desta pesquisa, quanto ao enfoque da aposentadoria parcial 

conjugado ao bridge employment, que é o engajamento em atividades remuneradas após a 

aposentadoria (CARLSON et al., 2009), não evidencia tendência descrita por estes autores, já 

que o público do IF Sudeste MG não tem como Plano de Vida, desenvolver uma outra atividade 

remunerada no pós-carreira, dado a pequena incidência de servidores aposentados que 

permanecem em atividade remunerada, conforme percentual já relatado acima e corroborado 

pelo Gráfico 12, Planos de Vida. Não há, como se verá mais à frente, no Gráfico 14 (Papel do 

Trabalho), o sentimento de perda da identidade ou de reconhecimento por parte dos 

entrevistados, sobretudo, dos aposentados com a saída do mercado de trabalho.  

Na verdade, a questão de planos de vida se confunde com a ideia de Planejamento de 

vida, pertencente ao grande eixo Significado da Aposentadoria (Gráfico 13). Dessa forma, um 

PPA poderia discutir como os servidores podem elaborar Planejamentos de Vida, levantando 

quais as metas para o futuro e como executá-las.  
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Gráfico 13. Significado da aposentadoria 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com relação ao Significado da aposentadoria, buscou se levantar algumas 

condicionantes no que tange à: (i) proximidade da aposentadoria e quais sentimentos afloram 

neste momento nos pré-aposentados; (ii) realidade ora posta e a visão da aposentadoria por 

aqueles que já se encontram no seu descanso e; (iii) perspectiva daqueles que ainda não 

alcançaram esta realidade. Busca deste modo ajudá-los a refletir sobre a questão da educação 

para aposentadoria, a fim de se propor um PPA para o IF Sudeste MG, campus Juiz de Fora. 

Assim, para os pré-aposentados, 91,67% apontaram a Liberdade de horário, como 

aquela que vem lhes a mente quando pensam em aposentar-se. Em seguida com 79,17% 

apareceram o item Outros projetos de vida que foi tema da análise do Gráfico 12, Planos de 

Vida. Relembrando que, no eixo anterior, os entrevistados mostraram que, dentro das suas 

perspectivas de Planejamento ao longo da vida, está: a) Aperfeiçoar-se na própria carreira e; b) 

Dedicar-se às atividades recreativas. 

Retomando o tema Significado da Aposentadoria, Zanelli, Silva e Soares (2010) 

apontam como essencial o planejamento de vida que acontece anterior à aposentadoria, visando 

auxiliar os trabalhadores a fim de se organizar dentro do seu tempo livre, engajar-se a novos 

grupos e contribuir para que eles se ocupem da realização de atividades que até então não 
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haviam desenvolvido, por conta do trabalho, que entre outras eles citam as atividades 

filantrópicas. Isso reforça, inclusive a questão do voluntariado como planejamento de vida. 

Na tendência do gerenciamento do tempo livre para lidar com as atividades de interesse, 

está o relato do aposentado E41  

Quanto a ocupar meu tempo no pós -aposentadoria eu acredito que qualquer pessoa 

que para de fazer tudo, ela se anula. Fato é, que isso deve ser planejado 

antecipadamente. Abruptamente, eu acredito que as pessoas não consigam bolar algo 

para se ligar dali para a frente, tem que ser algo que venha durante a vida da pessoa, 

ela vai construindo essas outras ligações, tem que ser uma preparação ao longo da 

carreira. 

 

Com relação a outros projetos de vida o pré-aposentado E24 destaca: 

Se eu voltar, seria para trabalhar por conta própria, um trabalho que não exigisse 

tempo, de cumprimento de horário, seria algo flexível, para que eu possa desfrutar 

minha aposentadoria, não vou me prender, pois quero usufruir de uma coisa que tanto 

lutei para alcançar (dizendo da aposentadoria)” . 

 

O pré-aposentado E25 destaca a importância de não esperar somente pela aposentadoria 

para realizar suas atividades de interesse:  

Preparar-se para aposentadoria é algo importante. Tudo que eu faço hoje pretendo 

fazer quando me aposentar, por isso é interessante já fazer o quanto antes (...). Então 

quando for realmente o momento de me aposentar eu não vou sentir tanta falta do 

trabalho, e terei acima de tudo, qualidade de vida e saúde para praticá-las . 

 

Mostra a preocupação também a respeito de atividades que deveriam ser realizadas 

desde sempre, conforme o pré-aposentado E 38: “As pessoas se enganam, se protegem quando 

falam assim: quando eu me aposentar vou viajar, vou fazer uma atividade física, quando nunca 

fizeram. Isso é complicado. Não se deve deixar para fazer algo quando se aposentar, isso é 

balela”. 

E que deve se refletir acerca do planejamento para a aposentadoria, como um processo, 

desde cedo, como reforça a pré-aposentada E20  

Você tem que pensar em aposentadoria, para saber como você vai levar a vida! Com 

dez anos de carreira você deve fazer um planejamento, de como se organizar durante 

os próximos vinte, vinte e cinco anos de contribuição, se perguntar: você vai guardar? 

Vai gastar com que? Você deve focar em algo que deseja se prender, a fim de ter uma 

reserva financeira, para não se perder. 

 

Com relação aos aposentados, podemos verificar que a totalidade respondeu que a 

aposentadoria para eles é sinônimo de Tempo livre, e em seguida aparece o item Liberdade de 

horário, como modo de vivência da aposentadoria, assim como os pré-aposentados, que também 

tiveram alto índice de resposta neste item. Para este grupo também obtiveram grande número 

de respostas os itens Outros projetos de vida, com 82,35%; Descanso da rotina, com 70,59%; 
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Lazer, com 70,59% e; Saúde com não menos que 64,71%. Assim nota-se que como já citado 

no Gráfico 12 – eixo Plano de Vida –, em que se evidenciou no grupo de aposentados, o item 

‘Hobby’, como a opção mais respondida e em que se enquadra os itens elencados no gráfico 13 

(tema Significado da aposentadoria) e que podemos citar, dentre eles, o descanso da rotina,  

tempo livre e lazer, o que vem mostrar a unicidade de relatos entre os dois temas que se 

complementam em sua natureza e que trabalham juntos em um programa de educação para 

aposentadoria. 

Confirma tal tendência o relato da E43 “Vejo a aposentadoria como tempo livre, de 

estar com a família, de lazer. Eu que não estou tendo tempo de me organizar”. E continua: 

“Estou tendo dificuldade para administrar o tempo livre. Estou me dedicando à casa e 

esquecendo-me de mim. Eu que tenho que melhorar isto”. Tal relato reforça os números 

mostrados na pesquisa, porém abre um precedente que é a dificuldade de gerir o tempo, 

podendo se tornar um dificultador no processo de aposentadoria.  

Assim, salienta Neto e Neto (2009) que a ruptura repentina entre o intervalo de tempo 

organizado e revertido ao trabalho e o tempo livre trazido pela aposentadoria, pode, senão bem 

preparada, resultar numa verdadeira desorientação temporal. Esta transição exige uma 

disciplina mental e social que a maioria da população trabalhadora não possui, pois a cessação 

da atividade profissional tem como consequência a sua exclusão do mundo produtivo.  

Com relação àqueles em início de carreira, foi atribuído como sentido para 

aposentadoria o item Outros projetos de vida que demonstra o interesse dos servidores em se 

aperfeiçoarem e se capacitarem, e em seguida o item Tempo livre, que seria destinado ao lazer, 

a liberdade de horário e o descanso da rotina, sobretudo, afirmando que desejam aposentar-se 

no tempo devido, a fim de gozar de boa saúde e poder aproveitar o momento, como podemos 

perceber no relato da ingressante E3:  

Com a nova reforma da previdência eu não vislumbro quando vou me aposentar, mas 

quando eu estiver na época, vou sair para que eu possa fazer atividades de lazer, 

aproveitar a vida de uma outra forma, pois a sala de aula te suga demais e dependendo 

da idade você não vai ter o mesmo desempenho, então é mais proveitoso, ser 

substituída e manter uma qualidade de ensino compatível, e que os alunos mereçam. 

 

E continua: “Eu penso em passear, hoje em dia, somos muito limitados, não dá tempo e não 

sobra para o lazer, por conta de ter que tirar férias em período de alta temporada. Eu penso em 

viajar em baixas temporadas, viajar mundo afora” (E3). 

Nessa perspectiva, evidencia-se a questão de aposentadoria como descanso mas ao 

mesmo tempo, o desejo em continuar desenvolvendo outros projetos de vida como forma de se 

sentir-se bem psiquicamente.  
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Eu penso em me aposentar e ter tempo livre para mim, porque hoje o trabalho não 

permite que eu realize tantas coisas como eu gostaria, uma vez que a jornada de 

trabalho consome todo o meu tempo. Não quero parar totalmente, quero exercitar a 

mente, para não afetar minha saúde física e mental, mas penso em continuar 

trabalhando sem horários, compromisso etc. (E11). 

 

Nota-se em alguns relatos o medo da aposentadoria e a forma como o desengajamento 

poderia implicar em um tipo de morte social, é o que salienta Rodrigues et al. (2005), pois, 

numa relação capitalista que valoriza o trabalho, essa passividade confere ao sujeito uma 

espécie de morte social, tendo em vista que a aposentadoria é, por vezes, vivenciada como a 

perda do próprio sentido da vida. É o que se revela na fala do pré-aposentado E 38: “Tem um 

medo, um receio envolvido, você tem a clareza que não vai voltar mais ao trabalho, não vai 

ver mais os colegas, vai ficar em casa, isso é sentir que se está morrendo, tenho medo de 

aposentar e me perder!”.  

Observa-se, também, em outro relato, a preocupação com a pós-aposentadoria, em 

relação a busca de atividades remuneradas para se sentir útil e solicitado, como nas palavras do 

aposentado E47  

A aposentadoria não deve ser o parar de trabalhar, eu peguei aulas no Estado (aula 

particular) não pensando em ganhar dinheiro, pensando em mexer com a cabeça, 

terapia antiAlzheimer, ocupar o tempo. Acho que tem que aposentar e não ficar 

preocupado, e continuar tendo uma atividade, para não aposentar e morrer. 

 

Atinente à aposentadoria voluntária e consciente como preditor da satisfação no pós-

aposentadoria, ressalta Van Solinge e Henkers (2008) que ter o poder de decisão voluntária nas 

mãos fornece maior confiança e possibilidade de planejamento sobre a aposentação do que 

quando feita involuntariamente. Quando há planejamento de estilo de vida, financeiro e 

psicossocial, somado a fatores pessoais e profissionais, são obtidos resultados positivos na 

saúde e bem-estar do aposentado. 

Tal perspectiva se confirma no relato do pré-aposentado que reforça os prejuízos 

advindos do não-planejamento, o que pode gerar prejuízos à saúde física e psíquica, como 

verificado na fala do E39 

Acredito que o aposentar-se cedo ou sem preparação, gera na pessoa um 

envelhecimento precoce em relação àqueles indivíduos que se prepararam para 

aposentadoria, ou àqueles que praticavam alguma atividade ligada ao lazer, como o 

esporte, refletindo positivamente na condição física e mental. A questão de doenças 

degenerativas, o fato de as pessoas ficarem mais isoladas, introspectivas, sem se 

exercitar física ou mentalmente, levam a prejuízos à saúde, que devem ser 

considerados (E39). 

 

Assim como no eixo Planos de Vida (Gráfico 12), o Significado da aposentadoria 

(Gráfico 13), também vem confirmar a relação dos servidores com a parte recreativa. Percebeu-
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se que nas gerações mais maduras, isto é, no grupo dos pré-aposentados e aposentados a 

preocupação com a realidade da aposentadoria é maior e mais imediata, isto é, dada a vivência 

de quem já está desligado do mundo do trabalho ou daqueles que estejam em vias de se 

aposentarem, posto que, os ingressante possuem, ainda, uma visão futura e cheia de incertezas 

quanto a este momento. 

Podemos concluir, no que tange à análise deste eixo, que o Significado da aposentadoria 

para o público do IF Sudeste MG, não representa como analisado pela literatura, e não 

confirmam as palavras de Soares et al. (2007) que traz a conceituação do termo aposentadoria, 

e as percepções sociais formuladas a respeito desta etapa de vida, que o aposentar-se está 

vinculado à perda da capacidade de ação do sujeito, um movimento de tornar-se inativo, 

improdutivo, ou seja, alguém passivo aos acontecimentos sociais. Ainda, conforme gráfico e 

entrevistas realizadas com o servidores, não há tal sentimento de Perda de identidade, de 

Ociosidade, de Improdutividade ou Rompimento dos laços afetivos, pelo contrário, dentro deste 

perfil fica evidente o início de novas perspectivas de projetos de vida e novas possibilidades de 

crescimento pessoal e não de apatia ou resignação. Mostrou-se também que a escolha por ter 

tempo livre para se dedicar a si e/ou à família, servirá para descanso da rotina e liberdade de 

horário para poder desenvolver às atividades preferidas, e buscar outras atividades que façam 

sentido para o indivíduo. Verifica-se isto, na fala do pré-aposentado E40: 

Vem um certo pensamento de descanso da rotina, não é ficar em casa, parado, vendo 

TV, é o descanso da rotina. É claro, no meu caso, eu sempre fui ligado a outras coisas 

durante a minha trajetória de vida profissional. Então, eu vou parar apenas a vida 

profissional, continuar todas as outras a que eu me liguei durante o tempo (E40). 
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Gráfico 14. Papel do trabalho 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com relação ao tema O papel do trabalho e a relação deste na atualidade, no Gráfico 14, 

os respondentes foram coesos na escolha das opções deste quesito ao perceberem o mundo do 

trabalho, dentre outros, como: Estabilidade financeira e a satisfação das necessidades básicas 

diárias; Forma de desenvolvimento de capacidades e novas habilidades; Forma de realização 

pessoal e autoestima e; Meio de integração social. 

Tal resultado é evidenciado nas palavras de Zanelli (1996), quando o autor afirma que 

o trabalho é visto como: (i) regulador da organização de vida; (ii) satisfação das necessidades 

básicas diárias de sobrevivência das pessoas; (iii) no campo da psicologia, como de grande 

relevância no desenvolvimento de autoconceito e fonte geradora de autoestima do indivíduo; 

(iv) aquele que estabelece aspirações, estilo de vida e atua como atividade do seu 

desenvolvimento e; (v) importante componente na construção da pessoa.  

Perguntada acerca do sentido e significado do trabalho na sua vida, a pré-aposentada 

destacou que: 

Eu acho o trabalho importante, porque ele promove a gente, nos leva a desenvolver, a 

pensar, ele tece nossas relações sociais. Empodera a gente também, quantas coisas eu 

consegui por meio do trabalho, eu ganhei muita cidadania pessoal por meio do 
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trabalho. Estar no Instituto é um prazer, é me manter bem informada, me manter numa 

rede confortável de relacionamentos (E36). 

 

Assim o E20 declara  

Ao fazer atendimento a um universo diversificado de pessoas me possibilitou crescer 

e aprender,  trouxe para mim experiências profissionais e um enriquecimento humano 

muito interessantes. Mas percebo que não estou tendo condições de me doar por 

inteira, já que apareceram outros problemas de saúde como dor muscular (ombro, 

coluna). Assim, devido a estes, percebo que está na hora de parar e dar lugar para 

pessoal novo com condições plenas de desenvolver as atividades. 

 

Nota-se, no primeiro momento, a satisfação da pré-aposentada com o trabalho  como 

um papel social, de interação e colaboração, mas estando as vésperas de se aposentar a 

preocupação de não estar se doando o suficiente. Percebe-se no seu discurso, dificuldades em 

continuar a executar suas atividades a contento e de forma a se manter bem e saudável 

fisicamente. Por isto ações de saúde preventiva e exames periódicos frequentes, além, claro de 

uma mudança de comportamento do servidor, como alerta Andujar (2006), deve-se priorizar o 

enfoque no que se denomina biopsicossocial (aspectos biológicos, psicológicos e sociais), que 

é a forma de ver o ser humano como um todo, em todas as suas nuances, como  etapa importante 

a se trilhar para a manutenção da qualidade de vida e bem-estar dos servidores do IF Sudeste 

MG. 

É o que se nota em Murta, Leandro-França e Seidl (2014), o planejamento prévio, já no 

início ou no meio da carreira, pode favorecer os ganhos em vários campos de proteção e bem-

estar na aposentadoria, como a saúde física, por exemplo. Assim, quanto antes se iniciar a 

prática de atividade física regular, maiores são as chances de fortalecimento ósseo e prevenção 

a doenças osteomusculares no envelhecimento, como se percebe no relato do pré-aposentado 

E24, “Pratico esportes como musculação na parte da manhã, faço caminhadas, tento 

administrar meu tempo de forma adequada. Para a saúde, preocupo-me em estar em dia com 

exames periódicos e preventivos”, demonstrando uma consciência que atividade física e 

cuidados com a saúde devem ser priorizados independentemente da idade e ciclo de vida. 

Continuando a análise, dentro da perspectiva da Integração Social, item este com grande 

número de respondentes, sobretudo, os pré-aposentados que apontaram ser dentro do mundo do 

trabalho, a interação social um ponto forte, conforme relato da pré-aposentada E27  

Gosto do local no qual trabalho, porque lá eu tenho um bom envolvimento com os 

alunos e me sinto muito útil em poder dar apoio ao corpo discente do campus, então 

é a minha motivação interna maior, de mim para os alunos, e independe de qualquer 

outra motivação externa. 
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E continua o pré-aposentado E21 “Sinto-me realizado com o trabalho que eu exerço 

diretamente com os alunos, que contribuem muito com ensino e aprendizado, e não só, mas 

também a parte social da assistência estudantil, setor em que trabalho”. 

Com referência ao papel do trabalho como estabilidade financeira e satisfação das 

necessidades diárias, a pré-aposentada E19 relata “o trabalho é o sustento de vida que ajuda a 

suprir as demandas básicas de sobrevivência”, e continua o E40 

O trabalho além de ser uma necessidade material de todas as pessoas, conseguir 

recursos para poder sobreviver, tem o lado da pessoa se colocar diante da sociedade, 

se sentir bem naquele trabalho, procurar evoluir dentro dele, daí é a identidade que se 

vai formando ao longo da vida. 

 

O trabalho visto como realização e satisfação de sua autoestima é introduzido por 

Dejours (2000), como aquele vivenciado pelo sujeito quando se percebe que o papel que ele 

realiza na empresa é significativo e importante, tanto para a organização e trabalhador, como 

para a sociedade. Quando o funcionário se sente aceito e admirado pelo que faz, quando o 

trabalho se constitui na forma de registrar sua marca pessoal, não sendo visto, meramente, como 

um objeto, a sua satisfação se torna plena. Ainda, na visão de  Zanelli, Silva e Soares (2010) , 

que consideraram que na perspectiva psicológica, o trabalho é uma categoria central no 

desenvolvimento do autoconceito e uma fonte importante de autoestima. 

É o que se percebe na fala do pré-aposentado E39, “o trabalho dignifica o homem, eu 

gosto do que faço, um dos motivos pelo qual ocupei um cargo de direção e voltei é porque eu 

acho que o trabalho em sala de aula traz uma carga positiva, sentido de ajuda mútua”, porém 

perguntado se percebia algum status social na atividade docente, prestígio na atividade, 

salienta:  

Não percebo à docência como prestígio, o interessante é a relação com meus alunos, 

nem minha assinatura com a formação no e-mail institucional, eu gosto de colocar. 

Eu digo que sou doutor, quando tenho de mandar algum documento para órgãos de 

fomento, porque se não for doutor eles nem olham, do contrário nem consto tal 

informação (E39). 

 

Neste sentido, perguntados sobre o prestígio da profissão, o pré-aposentado E24, relata 

“Não me preocupo com isso nem um pouco, isso é apenas um status que não faz diferença, eu 

valorizo esse reconhecimento e tenho prazer quando o aluno me reconhece pelo que eu sou em 

sala de aula, trato todos com muito carinho e respeito”. 

O E37 relata o motivo de perceber o prestígio, mas com uma sensação de perda , já que 

tal conceito tem se esvaído com o tempo 

Entendo que sim, o professor tem um prestígio social, mas que vai se degradando com 

o tempo, por conta das políticas de desvalorização da educação. Eu trabalho há  
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quarenta anos, com educação básica e antigamente o trabalho do professor era  

relevante na cidade. Com o tempo isto foi se perdendo e hoje quando vejo a violência 

nas escolas, contra professores, eu fico bem aborrecido, isso é o anti-prestígio, a 

profissão perde todo e qualquer notoriedade quando sofre algum tipo de violência. 

Mesmo com o salário aviltado, os professores têm convicção do autoprestigio, as 

pessoas que gostam do magistério, se sentem felizes com a profissão e sentem 

prestigiadas. Porém esse sentimento do prestígio não influencia no adiamento da 

minha aposentadoria. 

 

Dessa forma, o desligamento laboral para os servidores do IF Sudeste MG, não sofre 

influência do status social ou prestígio de serem reconhecidos, já que isto não retardaria o seu 

desengajamento, o que diverge da literatura, quando Santos (1990) afirma que o trabalho é fonte 

de prestígio, poder e reconhecimento, e que ao perder o papel profissional estaria perdendo 

também a sua identidade, já que tanto em análises anteriores (no Gráfico 12 – Planos de Vida), 

como agora no Gráfico 14, Papel do Trabalho, não se confirma tal tendência, haja vista as 

respostas atribuídas ao presente tema. Isto posto, dado a tendência de baixo número de 

respondentes quanto à perda do status como um motivador para se adiar o momento da 

aposentadoria, só vem a confirmar o que anteriormente o Gráfico 13 (Significado da 

Aposentadoria) deixou evidente, de que a aposentadoria não é sinônimo de morte social, 

improdutividade, ociosidade nem de apatia. Assim, fica visível, a não confirmação da ideia de 

que a perda do status social ou do reconhecimento seriam os responsáveis pela postergação do 

momento da aposentadoria ou preditor de uma aposentadoria tardia.  

Neste sentido, alguns aposentados também se manifestaram sobre a questão 

Eu acho a nossa situação meio atípica, por trabalhar em uma instituição federal, mas 

a educação fora do ensino federal acredito que não, a falta de respeito para o professor 

e as políticas públicas não são favoráveis, questão salarial, inclusive. O ensino 

fundamental foi abandonado de longa data e quando se recebe alunos destes níveis de 

instrução a gente sofre, porque são alunos despreparados, e é difícil em um certo 

estágio cobrir a deficiência, ele (o aluno) deveria ser bem formado para evitar as 

dificuldades encontradas, até no ensino superior a gente vê isso. É exatamente pela 

falta de prestígio, do descaso, do reconhecimento da atividade docente que gera essa 

deficiência no aluno. Na esfera federal, o aluno pode se formar melhor, mas não acho 

que seja o prestígio o responsável, apesar do ensino ser de qualidade e ter maior 

investimento. Algumas instituições renomadas quando se fala em Fundação Getúlio 

Vargas, estas sim são instituições de prestígio, mas no geral, a educação e o professor 

são muito pouco valorizados e muito sem prestígio, na minha opinião, essa é a visão 

geral que se tem.(E41) 

 

Prossegue o aposentado E55, quando se refere aos investimentos com a educação: 

Infelizmente vivemos numa sociedade que se fala muito em educação e se faz pouco. 

Não em matéria de gastos, mas gasta-se no lugar errado. Então o prestígio tem, se 

você for professor do 3º grau, se for professor de pós-graduação, tem um certo 

prestígio. Agora, aqueles que são o alicerce da educação, que é a educação 

fundamental, passam despercebidos, e na minha concepção são os que deveriam ser 

mais valorizados, porque sem eles a gente não chega a lugar nenhum. Você jamais 

será um profissional do 3º grau sem antes ter passado por eles. Um professor é a base 
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de toda e qualquer sociedade que queira se desenvolver. O prestígio é menor do que 

deveria ser, merecia ter mais reconhecimento, questão salarial etc.  

 

Já com relação aos servidores em início de carreira, quando perguntados sobre o status 

da profissão, o prestígio, relata o ingressante E8: 

Acredito que internamente há um pouco de reconhecimento dos alunos, pais, mas 

prestígio não, ainda mais na nossa sociedade, não percebo como algo de status. Eu 

comparo com outras escolas de Barbacena, a estrutura do IF é boa, mas fui treinar 

para uma olimpíada em Londres, treinar num colégio, e lá tinha uma estrutura anos 

luz melhor, porque aqui não existe o prestígio da educação como lá. E não adianta 

ficar com discursos, porque apesar da Base Nacional Comum Curricular ser linda, 

escrita, não é o que ocorre, porque não há investimento em educação. 

 

Termina, reforçando tal tendência, o relato do ingressante E7 

Dentro da educação básica percebo baixo reconhecimento. Para nós que estamos 

dentro de um Instituto Federal de ensino, isso se torna um pouco mais fácil para a 

classe, é um dos melhores lugares para se desenvolver, mas não reconheço esse 

prestígio da nossa profissão na sociedade. Acredito que deveria ser muito mais 

valorizado, já que trabalhamos no nível médio e a educação básica como um todo é o 

gargalo que permite ao aluno projetar-se para educação superior, porém eles chegam 

na graduação sem base. Penso que a atividade docente deveria ser melhor valorizada, 

em questão financeira e estrutura. Temos que caminhar muito para alcançar o 

reconhecimento que possuem outras profissões, já que temos uma importância muito 

forte na formação do cidadão.  

 

De fato, verifica-se com base na abordagem do item Reconhecimento e status social nos 

três grupos, que apesar de se reconhecerem merecedores, a educação básica no Brasil ainda 

precisa ser revista, e os docentes que atuam diretamente nesta fase do ensino, percebem a falta 

de políticas públicas na área, que, ainda, carecem de investimentos, e sofre com baixo 

desempenho do sistema público de ensino nacional. Porém como presente nas falas dos 

entrevistados, uma efetiva política pública de reconhecimento e valorização da educação, com 

mais investimentos e planejamento educacional mais qualificado fomentariam a emancipação 

social da classe, aumentando o nível de satisfação com o ensino (BRASIL, 2019).  

Com relação ao mundo do trabalho, e ao seu afastamento em virtude da aposentadoria, 

o E21 relata que “(...)então para não ser pego de surpresa, deve se fazer uma preparação  

psicológica. A gente procura ter outras atividades, um hobby, é ter em mente coisas a se fazer, 

para continuar ativo”. 

 

Salienta também a E20,  

“Muitas pessoas não querem se aposentar porque sabem que vão perder 

financeiramente muita coisa e isso reflete na questão salarial. Então, psiquicamente 

falando, as pessoas não estão preparadas para este momento. Isso, por conta do 

aumento da qualidade e expectativa de vida, o que inclui a redução de doenças, com 

diagnósticos mais efetivos levando a longevidade da população.” 
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Tais relatos evidenciam o que Murta, Leandro-França e Seidl (2014) trazem acerca do 

desengajamento e a questão da longevidade, uma vez que, segundo as autoras, os dados 

demográficos comprovam que as pessoas estão vivendo mais e de forma saudável, que a 

expectativa de vida aumentou cerca de 25 a 30 anos, que após várias décadas de trabalho, as 

pessoas se aposentam, a partir daí não se sabe o que fazer e nem como, para gerenciar o tempo 

livre que será destinado a aposentadoria. Isto posto, sugerem formas de se conciliar esta noção 

com a chamada revolução da longevidade, momento este em que as pessoas vivem mais e com 

maior qualidade de vida e sugerem que estas questões podem ser supridas com o auxílio de um 

Programa de Educação para aposentadoria a ser desenvolvido ao longo da carreira. 

Quanto à questão de acolhimento por parte da Instituição, nessa direção, Caldas (2000) 

remete a noção de emprego à de vida, ao considerar que o emprego é o elo que liga e dá sentido 

de pertencimento. Isto, aliado ao que se prevê com a Identificação do problema de pesquisa 

desta dissertação,  em que segundo os gestores, há a necessidade de um programa de 

acolhimento que proporcione aos aposentados e àqueles em vias de se aposentar a sensação de 

pertencimento ao IF Sudeste MG. 

Tal preocupação dos gestores e da literatura, vem a ser corroborado com os relatos dos 

pré-aposentados, conforme E26 “Não vou ser igual a outros colegas que aposentaram e nunca 

mais voltaram aqui, certamente voltarei, mas antes quero descansar”  

Um dos aposentados relatou que se sente, por vezes deslocado, quando vêm a 

Instituição, como E51 

Poucas vezes eu voltei aqui no trabalho, ainda vou no posto de vendas para comprar 

algumas coisas, mas no prédio administrativo eu pouco voltei. Depois que aposentei 

é a terceira vez que eu venho aqui. Eu tomei esta atitude por conta de comentários, de 

que “fulano aposenta, mas não sai daqui”. É uma forma errada de se pensar, porque 

quando eu estava na ativa e via alguém aposentado vir ao campus eu achava 

interessante, pois retornavam para conversar e trocar experiencias. 

 

Tais relatos, sobretudo, dos aposentados, evidencia que há um sentimento de pouco 

pertencimento à instituição, e isso é preocupante, pois, os servidores que passaram tanto tempo 

em um ambiente de trabalho, esperam ser acolhidos como parte da Instituição. Esta situação 

pode estar atrelada ao sentimento de ruptura do convívio social que o ambiente laboral 

propiciava, no sentimento de não ser lembrado, fazendo-os sentir que o pertencimento esteja 

restrito ao estar na ativa (ZANELLI; SILVA; SOARES, 2010). 

Conforme relato do aposentado E54  

 
Eu não sei como seria chegar lá no Instituto e não ser bem tratado. Eu não voltei ao 

Instituto depois que me aposentei, até porque a gente acha que o professor aposentado 
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não tem nenhum direito de retorno ao ambiente de trabalho (...), pode ser uma questão 

de cultura, os amigos acredito que não te discriminariam, mas os demais não sei. 

 

 

Esta questão também suscita a existência do ageísmo ou idadismo que é o preconceito 

frente ao desempenho e o aproveitamento dos trabalhadores mais velhos pelas organizações e 

que conforme França e Soares (2009) e Lamas (2017), devido ao aumento populacional deste 

segmento, torna o estudo sobre o tema extremamente necessário, como podemos notar no relato 

do aposentado E47: “Eu mantenho contato com alguns ex-colegas de trabalho, porque com os 

mais novos, meu vínculo é menor. Percebia antes de me aposentar, que eles não tinham muito 

diálogo, nem paciência com quem era mais velho. E não tem jeito a tecnologia toda hora 

muda”. 

Assim, percebe-se a necessidade dos aposentados, principalmente, sentirem-se mais 

engajados na Instituição e isto poderá ser alcançado com um trabalho de acolhimento, como já 

previsto pela gestão. 

Finalmente, é válido ressaltar que quando a pessoa constrói ao longo da vida outras 

fontes de valorização e reconhecimento, as perdas do papel profissional serão vivenciadas de 

forma menos traumática, levando o indivíduo a ter maior facilidade em descobrir novas 

maneiras de restabelecer sua identidade (ZANELLI; SILVA; SOARES, 2010). 

Ainda, conforme Alvarenga et.al (2009, p.797) “se a pessoa, ao longo de sua trajetória 

constrói outras fontes de satisfação além do trabalho, torna-se mais fácil o enfrentamento desta 

fase, possibilitando uma restruturação de sua identidade enquanto aposentado”. 

Isso corrobora com o relato do pré-aposentado E40: 

O trabalho possui várias nuances e formas de se experenciar e existem pessoas que 

vivem puramente para o trabalho. Ao se chegar à aposentadoria ficam perdidas, sem 

saber como se ligar a coisas novas, de forma repentina. Assim, devem ser realizadas 

outras conexões, de forma gradual e ao longo do tempo, para que o indivíduo não 

estranhe o afastamento. Deve ser dada a real importância ao trabalho, mas levar em 

consideração que ele não é a única opção, há que se diversificar as atividades 

permeando com lazer e família.(E40). 
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Gráfico 15. Planejamento Financeiro I. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 16. Planejamento Financeiro II. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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No Gráfico 15, Planejamento Financeiro I, foi analisado como os pré-aposentados e 

aposentados se comportam diante da questão da Educação Financeira. Já o Gráfico 16, 

Planejamento Financeiro II, traz a experiência financeira com os mais novos.  

Percebe-se que no Gráfico 15, que o Planejamento Financeiro para este grupo, além de 

viverem com o seu salário, delimitam-se a reservar uma parte para aplicações financeiras 

diversas e outros relatam investirem no mercado imobiliário. O Gráfico 16 segue a mesma 

tendência, além de viverem do seu salário, os ingressantes disseram possuir investimentos como 

poupança, previdência privada, entre outros. Tal situação pode ser verificada nas falas dos 

servidores. 

Corrobora a tendência apresentada no Gráfico 15, o  relato do pré-aposentado E40, em 

que enumera a origem de sua fonte de renda “previdência privada, aluguéis de imóveis que 

adquiri durante a trajetória profissional, e uma outra aposentadoria que estou para angariar 

no INSS”. Também na fala da aposentada E43, “Tenho a minha aposentadoria, a pensão da 

mamãe, que fica para pagar o plano de saúde, a medicação, ajudantes. Possuo uma poupança 

que coloco uma quantia todo mês e com meu salário consegui comprar dois apartamentos, o 

segundo com a herança do meu pai”. E complementa o ingressante E3 “invisto no mercado 

imobiliário, mas agora estou partindo para salas comerciais que dá um rendimento maior”. 

Por outro lado, vários servidores relataram que o único planejamento financeiro que 

fazem é no sentido de colaborar na educação dos filhos, segundo relato da pré-aposentada E30 

“Vivo apenas com meu salário, não possuo outras fontes. Guardo em poupança, sempre fiz, e 

não gasto, eu consigo manter o dinheiro lá. Eu ajudo minhas filhas, invisto na educação delas”. 

Complementa a pré-aposentada E19 “Tenho poupança para garantir o auto sustento da minha 

filha na faculdade, não é para complementação de renda”. Outro pré-aposentado registra que 

o planejamento serve para suprir necessidades com educação “Eu sempre me planejei para 

viver com o meu salário na aposentadoria. Nunca sobrou muito para guardar, o que eu tenho 

eu direciono para o meu filho que está na faculdade, então, a princípio, é para ele o 

investimento” (E24). 

Na fala do pré-aposentado E25 “Eu tenho outra aposentadoria, além de poupança e 

planos financeiros, mas nada que possa vislumbrar um futuro, mas por segurança”. Mas 

mostra seu despreparo quanto a controle das finanças quando diz:  

Eu não sou econômico, poderia ter mais, se não gastasse tanto. Eu tive plano de 

previdência, mas o resgatei. Nem com curso ou orientação acho que mudo o meu 

perfil (...) tenho receio em investir em mercado de ações. Não acredito em dinheiro 

fácil, ninguém dá dinheiro para ninguém, o dinheiro é feito com trabalho e estes 

investimentos devem ser vistos com muito cuidado (E25). 
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Comenta a aposentada E46, que tem uma certa dificuldade em controlar seus gastos:  

Não possuo outras fontes de renda, tenho três filhos e invisto neles. Quando se tem 

filhos que moram fora e tem que pagar aluguel, fica complicado economizar. Eu vivo 

só com meu salário e tenho uma vida muito modesta, ajudo minha mãe, irmãs e 

sobrinhas também. A minha prioridade é que esse dinheiro circule, e que ele seja 

investido para a família. 

 

Em princípio, o curso de finanças pessoais com foco na questão de educação financeira 

deve se ocupar daquele público que não pensa no controle das finanças ou que não gere seus 

recursos a contento. 

Nesta tendência de não saber sobre planejamento das finanças, relata o ingressante E7: 

“Eu tenho projeção mensal do que eu posso gastar e o que sobra eu coloco na poupança, 

também contribuo para FUNPRESP, mas não sei bem como funciona, a adesão foi automática 

quando ingressei”. Perguntado sobre seus planos financeiros ele comenta:  

Ainda não possuo imóvel próprio, mas penso em adquirir futuramente. O salário que 

a gente tem hoje nos dá uma estabilidade financeira e uma qualidade de vida, mas não 

sobra muito para investir e confesso que eu tenho um pouco de receio de fazer 

investimentos, como não tenho um bom direcionamento, fico meio sem opção. 

A ingressante E3 confessa que a falta de conhecimento também lhe causa insegurança: 

“Eu tenho poupança,  tenho vontade de fazer investimentos, mas pelo fato de desconhecer e 

não saber acompanhar, acabo adiando. A gente estava até avaliando a possibilidade de investir 

em renda fixa, onde o risco é menor, mas ainda não me decidi”.  

 

Ainda, na visão do iniciante E8 que relata não se interessar pelo assunto, mas acha 

importante tal orientação: 

Eu tenho o desconto da FUNPRESP, mas como não entendo muito de fundos de 

investimentos, sei que rende mais que a poupança, mas eu não tenho muito esse perfil 

de investidor, não tenho muita paciência para analisar se vale a pena ou não, apesar 

de achar que Educação financeira é um tema muito interessante. Quando eu precisei 

de dinheiro eu tirei o que tinha na poupança e dei entrada num terreno(...)”.  

 

Conforme Lee, Hassan e Lawrence (2018), se a preparação financeira para 

aposentadoria fosse planejada naqueles períodos positivos de poupança, leia-se períodos em 

que os indivíduos normalmente dispõem de recursos financeiros, a fim de se acumular os 

rendimentos para aposentadoria, ou seja, planejando-se financeiramente enquanto estão na 

ativa, haveria maior chance de se obter êxito numa preparação financeira para gozo na 

aposentadoria. 
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Isto pode ser verificado pela fala do pré-aposentado, quando perguntado se faz 

planejamento financeiro para complemento de sua renda para o pós-aposentadoria, e comenta:  

Sempre pensei a respeito. Quando se é mais novo não tem como fazer economia da 

forma que se deseja, pois no início da vida temos que fazer frente a várias necessidades 

materiais e vai se colocando recurso nessas demandas, como moradia, faculdade etc. 

(...) Só comecei a me preparar anos depois, quando me encontrava formado. A 

mentalidade de preparação deve estar incutida no indivíduo desde cedo. (E40). 

 

Preocupada com o tempo mínimo para investir para a aposentadoria, a pré-aposentada 

E27 relata :  

Faz dez anos que eu venho poupando para complementar a minha aposentadoria, já 

prevendo a perda salarial que possa advir. Eu faço economia de forma a garantir maior 

conforto e segurança. Acredito  que o servidor, desde seu ingresso, deva fazer uma 

preparação financeira, porque lá na frente será muito importante. 

 

Relata ainda, como sugestão àqueles em início de carreira, a necessidade da contratação 

de um plano de previdência privada, além da educação financeira ao longo da carreira “Acho 

interessante o planejamento financeiro, porque quem ingressa agora, está submetido à regra 

nova, eles têm que se adaptar e contratar uma previdência privada. O melhor caminho é fazer 

uma reserva”(E27).  

Perguntada se realizou um projeto financeiro com vistas à sua aposentadoria, a E42 

comenta: “Eu não me preocupei tanto porque eu me aposentei integral, mas quem está 

entrando, os novatos, tem que se preocupar mais, porque a aposentadoria vai cair muito. Há 

que se  pensar em outras formas de investimentos, pois, quando menos se espera a 

aposentadoria chega”. 

 

Ainda nesta temática, o ingressante E5 comenta:  

Como meu salário, hoje em dia, não atinge o teto, eu nunca parei para pensar na 

FUNPRESP. Eu faço planejamento fora do Regime próprio, onde eu contribuo com 

previdência privada, esses de banco, que me garantirá o sustento financeiro adequado 

e me ajudará a não depender da aposentadoria daqui. 

 

É o que defende Lee, Hassan e Lawrence (2018), no entanto, os indivíduos que 

economizam para a aposentadoria aos 40 ou 50 anos têm menos tempo para se preparar 

financeiramente do que os indivíduos na faixa dos 20 ou 30 anos. Os resultados mostraram que 

a preparação financeira aumenta conforme a idade, os rendimentos e a educação financeira que 

se tem. Desta forma, é tão importante a orientação financeira como forma de se obter um 

planejamento ao longo prazo, pois educação financeira deve se ter desde o ingresso na carreira. 

Dessa feita, para que o servidor tenha tempo suficiente para se preparar é que se justifica a 

proposta de educação financeira ao longo da carreira, conforme aposentado E55  
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Financeiramente se você se aposenta com recursos escassos, a pessoa pode adoecer , 

porque a falta de recursos te adoece. Quando você fala com ele (o servidor) que deve 

se preparar, o indivíduo não tem tempo hábil para tal. Investir durante um curto 

período em  uma previdência privada ou  outro tipo de investimento, não é rentável. 

O investimento só se torna viável se aplicado por um longo período, para não pesar 

no bolso. Não adianta pensar nisto (investimentos) faltando três, quatro anos para 

aposentar(...)”. 

 

É o que relata a aposentada E49 “Acho importante ter esse planejamento, mas é algo a 

longo prazo, deve-se guardar um pouco todo mês, para ver esse montante crescendo”. No 

mesmo sentido a E44 relata “acredito que o planejamento financeiro deve ser feito durante 

toda a vida. Eu pego meu 13º salário, todo ano, e coloco na poupança”. 

Para Murta, Leandro-França e Seidl (2014) quanto à autonomia financeira, 

investimentos e aplicações tendem a render mais se forem feitos regularmente ao longo de 

vários anos, ainda que em valores menores, do que se forem efetuados em grande quantidade 

pouco tempo antes da aposentadoria. 

Pode ser verificada tal tendência, também, na fala da aposentada E43 “O segredo da 

poupança não é render, porque não rende nada, mas se você depositar todo mês, 

religiosamente, aí vai fluindo”. Outro servidor relembra a importância do controle financeiro:  

Não sou muito organizado, mas  tentei colocar na poupança para facilitar esse aporte, 

foi e é a única fonte de investimento. Durante o período em que estava para me 

aposentar, 7 a 8 anos atrás, eu fui fazendo uma poupança, depositando uma quantia 

sempre fixa, e para não esquecer coloquei no débito automático, era uma poupança 

para emergências (...) (E48). 

 

Assim, pessoas mais instruídas financeiramente tem maiores e melhores chances de 

alcançarem um bom planejamento financeiro, é o que se verifica em Mahdzan e Tabiani (2013), 

pois indivíduos com algum nível de instrução financeira, são mais propensos a preparar-se 

financeiramente de forma segura, porque um maior conhecimento sobre questões financeiras 

permite-lhes fazer planos financeiros mais substanciais e tomarem decisões mais acertadas 

quanto à alocação de recursos e poupança. 

Outro ponto relevante, mostrado pelos entrevistados, é a troca de experiências com os 

já aposentados, que se apresenta bastante válida. O aposentado E53 reforça a importância de se 

estabelecer o diálogo entre os aposentados, seja na forma de rodas de conversas em que os 

aposentados poderão transmitir experiência àqueles que ainda estejam na ativa, próximos da 

aposentadoria ou não, a fim de facilitar a tomada de decisão. 

Eu planejei a partir de conversas com pessoas que já se aposentaram, depois desses 

relatos de experiência, despertou-me a preocupação e comecei a investir muito nisso. 

Isso se deu depois de ouvir relatos de alguns colegas, não só aqui da Instituição, que 

ao se aposentarem tiveram problemas financeiros. Depois disso eu pude perceber a 

importância de se planejar financeiramente para o futuro. 



 

 

 

93 

 

 

 

O aposentado E44 relata a importância de se ensinar Planejamento Financeiro 

“Finanças é um bom tema, pois tem gente que gosta de investir e, ademais, deixar o dinheiro 

na poupança, não rende nada, com o curso pode-se aprender a diversificar os investimentos.” 

É o que se evidencia na fala do aposentado E55  

Eu sempre apliquei os conhecimentos de economia na minha vida, eu aprendi a fazer 

planilha, a nunca gastar mais do que eu ganho, aprendi a investir, pensar no futuro. 

Eu fiz previdência privada há mais de 20 anos, mesmo sabendo que eu me aposentaria 

com o salário integral, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Seria uma maneira 

de manter meu padrão de vida, e se, porventura, houvesse desvalorização do meu 

salário, eu  estaria preparado. 

 

Ressalta Boisclair, Lusardi e Michaud (2017), que a Agência de Defesa do Consumidor 

do Canadá desenvolveu a Estratégia de Alfabetização Financeira, que consiste na orientação da 

população canadense para administração do dinheiro e das dívidas, com sabedoria, planejando 

e economizando para o futuro, evitando fraudes e abusos financeiros. 

Com relação a abuso financeiro ressalta a aposentada E42: 

Nunca fiz cursos de planejamento, mas acho muito importante porque principalmente 

o aposentado pode se envolver em financiamentos que não compensam, e cair em 

golpes de banco, neste sentido sou mais esclarecida. O que mais me preocupa são os 

aposentados, que ficam endividados com financiamentos, e muitas destas pessoas nem 

sabem o que estão adquirindo. 
 

E completa o raciocínio o aposentado E44: 

O aposentado que não tem conhecimento na área financeira sofre muito com a falta 

de boa fé dos órgãos, bancos e instituições financeiras. Todos eles estão mirando o tal 

do consignado. Aconteceu comigo, mas antes que eu tivesse prejuízos eu consegui 

contornar a situação. O servidor que não conhece questões financeiras ou não está 

preparado, que tem uma poupança, recebe uma ligação dessas, a priori percebe-se 

vantajoso, mas não se sabe que o consignado cobra 3,5% ao mês de juros, enquanto a 

poupança rende menos de 0,5% ao mês. Assim o servidor está pagando um juros alto 

e não sabe. Daí que esses preparatórios de educação financeira podem evitar  tais 

inconvenientes, colegas que estão aposentados e atolados em dívida por falta de 

orientação. 

 

A aposentada E50 ressalta o sentimento de perda salarial advinda com a aposentadoria, 

no trecho a seguir: “Eu não tenho outra fonte de renda, e percebo que caiu muito o meu salário, 

pois, antigamente, a gente tinha um valor de um cargo comissionado, um processo seletivo, a 

gente tá sempre fazendo algo diferente, hoje é só o salário”. 

Desta feita, deve-se ser fomentado em um Programa de Educação para Aposentadoria 

formas de se investir para se evitar perdas salariais futuras, sobretudo, os mais novos, que 

entraram em uma fase de mudanças na Previdência. Haja vista que a população fica mais 

longeva, com o crescimento da população acima dos 60 anos, faz-se necessário pensar na 

qualidade de vida e bem estar que se espera ter na aposentadoria. Por isto, o avanço de políticas 
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de planejamento financeiro torna-se importante, sobretudo, com ênfase em cursos permanentes 

e palestras informativas que esclareçam aos servidores sobre como melhor gerir seus recursos, 

quais os riscos de se investir e ajudá-los a não cometer equívocos com o dinheiro, para que um 

investimento não se torne prejudicial. 

Nota-se que a grande maioria prefere os rendimentos de poupança a enveredar-se pelos 

caminhos da renda fixa, CDBs, Letras de créditos, ou, ainda, rendimentos de baixo e médio 

risco, como mercado financeiro ou fundo de ações etc. Nota-se também uma tendência de 

alguns em explorar a previdência privada de Entidade Aberta (como aqueles oferecidos por 

bancos ou seguradoras a qualquer pessoa física ou jurídica, para si ou para terceiros); ou os 

fundos de Previdência de Entidade Fechada (oferecido pela União como um benefício aos 

funcionários, tal como a Fundação de Previdência Complementar Federal do Poder Executivo 

– a FUNPRESP – EXE), principalmente os ingressantes, quando o salário ultrapassa o teto do 

Regime Geral – RGPS. Então, tal direcionamento de cursos permanentes de finanças pessoais 

se destina, sobretudo, aos mais novos que poderão ter perdas salariais se assim não se 

planejarem. Enumeram também como outras fontes de renda, o investimento em mercado 

imobiliário, de estabelecimentos comerciais ou residenciais cujos rendimentos advém dos 

aluguéis dos imóveis, são o que Murta, Leandro-França e Seidl (2014) denominam renda 

passiva, ou seja provenientes de um trabalho prévio e acumulação de capital ao longo da vida 

ativa. Os rendimentos, sobretudo, dos pré-aposentados e aposentados também provêm de 

recebimentos de segunda aposentadoria ou pensão. 
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Gráfico 17. Temas de interesse para um PPA. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com relação ao levantamento dos Temas de interesse em um PPA, como Pautas e 

Sugestões para Implantação de um Programa Permanente no IF Sudeste MG, os servidores 

foram abordados de diferentes formas no curso da entrevista: (i) De que a forma a instituição 

poderia garantir a qualidade de vida e bem estar como forma de valorização do servidor e; (ii) 

Quais sugestões de cursos e palestras você entende relevante para serem abordados em um 

Programa de Educação para a aposentadoria (pré-aposentados e aposentados) e para um 

Programa de Educação para a carreira (aos ingressantes).  

No Gráfico 17, Temas de interesse para um PPA, os públicos analisados deixaram claro 

que a Educação financeira é muito importante, sobretudo, para os ingressantes que foram 

unânimes nesta resposta. Para França et al (2017), compõem os quatro principais domínios de 
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Planejamento para Aposentadoria: o Planejamento Financeiro; o Domínio Social; a Promoção 

de saúde e; o Enfoque psicológico; e considera o domínio Financeiro, o mais conhecido e 

desenvolvido, pois tem como finalidade desenvolver uma segurança financeira que perdure 

durante toda vida o que inclui a fase da  maturidade. 

Assim relata a pré-aposentada E19 sobre a adesão dos aposentados em um projeto 

desenvolvido no seu campus: 

Teve lá no campus, um projeto, que tratava de matemática financeira para 

aposentados, mas não teve interessados, talvez se abrangessem todos os públicos, 

haveria maior adesão. Teve também um de qualidade de vida, para um público maior,  

mas eles também não quiseram. Neste projeto, lembro-me que havia palestras sobre 

legislação, mas nunca com formatação de programa.  

 

E evidencia a importância da educação financeira ao longo da vida como meio de 

reflexão futura que coincidirá com a aposentadoria. 

Abordar educação financeira é importante para que as pessoas entendam que isso não 

está atrelado a valor de salário recebido, mas sim, como saber gerir esse dinheiro. Tem 

gente que tem um salário alto, mesmo assim gasta muito, ficam atolados em 

empréstimos. Deve ser trabalhada a questão da reflexão independentemente do seu 

salário e do tempo na instituição,  para possibilitar a reflexão de como será depois da 

transição, o que vai mudar na sua vida. Preparar-se é refletir sobre esse momento 

(E19) . 

 

Com relação a Perda financeira, os pré-aposentados mostraram uma certa inquietação, 

dizendo que ao se aposentarem temem que o salário sofra uma queda. Assim, para que saibam 

gerir melhor seus gastos e mitigar assim as perdas salariais, o item Educação Financeira, como 

escolha expressiva nos três grupos, torna-se oportuna. Na visão do aposentado E48 os temas 

sugeridos foram: “Perda salarial é um tema muito bom. O apoio psicológico também é bastante 

necessário. Se existe a possibilidade de se aposentar, se está bem e estabilizado, faça-o 

enquanto tem saúde”. E complementa a pré-aposentada E19 “uma sugestão para o PPA seriam 

palestras que abordem a Perda salarial dentro do planejamento financeiro, pois, realmente, se 

faltar planejamento, você estará mais suscetível às oscilações do mercado”. 

Outro ponto levantado pelos início de carreira foi Alimentação saudável e Atividade 

física, conforme fala do iniciante E7 “eu tive contato com o IF Runners, um projeto de atividade 

física para o servidor no meu campus, como uma orientação técnica de treinamento para 

atividades físicas, de atletismo que impactam positivamente na saúde do servidor” e justifica 

tal preocupação com a saúde: 

 

O rendimento do servidor, a qualidade do serviço dele ao longo da carreira está 

diretamente ligada a esta intervenção com atividades físicas regulares, o estilo de vida 

saudável, ativo. Imagine se todos os campi tivessem um programa padronizado, que 
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atendessem aos servidores em fim de carreira e aposentados, invés deles gastarem 

recursos com clube, poderiam estar usufruindo no próprio Instituto, nas cidades de 

origem, de uma série de atividades, fazer de forma gratuita com os acadêmicos 

auxiliando nas atividades físicas, por exemplo: yoga, pilates, natação, musculação e 

várias outras atividades, que caso se institucionalizassem, com solidez, seria bastante 

útil a todos os servidores. (E7) 

 

Nesta perspectiva também se justifica a escolha do item Saúde, como resposta 

expressiva nos três grupos analisados. A atividade física está intimamente ligada ao bem estar 

e à qualidade de vida dos servidores na aposentadoria e conforme França et al. (2017),  a Saúde 

apresenta-se como um elemento importante no Planejamento para a aposentadoria. Objetiva-

se, assim, manter a continuidade da saúde física existente anteriormente à aposentadoria, por 

meio da prática de atividades físicas, alimentação saudável e realização de exames periódicos. 

As autoras relatam que estudos internacionais já evidenciaram os efeitos positivos do 

planejamento, como a manutenção da saúde física e psicológica, diminuição da ansiedade e 

satisfação com a aposentadoria, sem mencionar algumas evidências brasileiras que foram 

capazes de fortalecer a implantação e sequência dos Programas de Educação para 

Aposentadoria nas Organizações. 

Segundo a aposentada E46 para manter a saúde mental em alta deve se preparar o 

servidor desde cedo e focar na interação social, como se segue:  

Interessante para quem está próximo de se aposentar é fortalecer os vínculos entre o 

ativo e aposentado, porque quando dá um suporte, não precisa de psicóloga, a coisa 

mais importante é essa relação social entre estes dois públicos, você está fazendo uma 

troca de experiências, o ativo aproveita a disponibilidade e boa vontade do 

aposentado, e ao mesmo tempo o aposentado passa a experiencia da sustentabilidade 

para o ativo. 

 

E relembra que os temas  Afetividade e relacionamentos na maturidade e Doenças que 

contribuem para o envelhecimento precoce são pontos fortes que beneficiam inclusive os 

aposentados: 

Muitos não se preparam porque são jovens, mas o psicológico está atrelado a questão 

da interação social; se os vínculos de amizade são mantidos e aposentado se sente útil 

você evita que ele adoeça, porque ele passa por problemas, perde o ente querido, o(a) 

companheiro(a), ele precisa ter uma motivação na vida, os filhos crescem, vão 

embora. Tem pessoas que deixam para se aposentar quando já estão doentes,  

obrigadas a sair de uma hora para outra e sentem-se descartadas por isso.(E46)  

 

E continua: “Como aqui a gente trabalha com pessoas, não é um trabalho solitário, 

quando elas se desligam da atividade laborativa, elas sentem falta, nem todos se aposentam 

com idade avançada, muitos, ainda, tem muita disposição” (E46).  
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Do ponto de vista do pré-aposentado E40, que traduz exatamente o que se deve esperar de 

um Programa de Preparação para o IF Sudeste MG, sobretudo, a questão dos Projetos de vida 

e Resiliência mencionados por vários ingressantes e aposentados: 

Como sugestão penso que essas ações devam ser direcionadas de forma abrangente 

para todas as pessoas, chamando-as desde cedo. As  pessoas devem ter outros hábitos, 

ter projetos de vida para que a aposentadoria ocorra naturalmente. Para mim, seria 

interessante abordar tanto questões financeiras quanto interação social, como grupos 

aos quais as pessoas poderiam estar se conectando, para não sentir a mudança abrupta 

na aposentadoria (resiliência). Também, fomentar a participação de equipes 

multiprofissionais, como médicos, psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros, para 

que nas suas especialidades elas tenham condições de fornecer suporte técnico para 

esse evento da aposentadoria, tanto para as pessoas mais novas, como as mais velhas.  

 

Assim relata o pré-aposentado E39  

É significativo refletir sobre a questão da prevenção, da atividade física, da 

participação em eventos lúdicos, culturais, contribui e muito para a saúde física e 

mental. Participar também de associações filantrópicas, como um voluntariado, isso 

ajuda as pessoas a se sentirem úteis, vivas, valorizadas e percebo que tem um impacto 

muito grande na qualidade de vida. O ideal é focar nos planejamentos de  vida, do 

contrário, elas se aposentam e se veem sem opção, porque às vezes não sabem fazer 

nada, ficam ociosas, para isto é a preparação. 

 

Pazzim e Marin (2017) relatam que fatores positivos são normalmente associados ao 

planejamento nessa nova fase da vida, e que tem favorecido a qualidade de vida após o 

afastamento do trabalho dentre eles a manutenção da saúde física e mental, o engajamento em 

atividades de lazer e a prática de trabalhos voluntários. 

No que tange a Inclusão digital, os ingressantes, comentam acerca de cursos que podem 

ser oferecidos aos mais velhos a fim de facilitar o acesso destes à tecnologia e que na fala da 

E5 “para os aposentados poderia haver um curso rápido de Internet.”, ou ainda para a 

ingressante E4 como sugestão de cursos para os Aposentados “seria um curso de inclusão 

digital pra eles aprenderem  a fazer o próprio e-mail e acessar o contracheque”. E exemplifica 

“Agora com tudo muito informatizado, eles não conseguem acessar o sistema para conferência 

do contracheque, os mais antigos não tem e-mail. Seria para facilitar-lhes a vida, é um 

conhecimento imprescindível nos dias de hoje”. Em outro momento a E11 destaca: “Introdução 

desse público que está próximo a se aposentar, é saber utilizar o melhor das plataformas 

disponíveis para explorar lhes o potencial, porque muitos  têm certa dificuldade em aprender, 

é a alienação digital. O que é nato para gente, para eles não!”.  

Também indicam como tema a Inclusão social do idoso, conforme sugere o ingressante 

E14:  

“Entendo que a opção seria criar um ambiente para o aposentado vir à Instituição e 

tomar um café, no espaço para esse fim. Bater um papo, contar suas experiências, 

conversarem, percebo que eles são muito carentes, orgulhosos de terem trabalhado no 
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Instituto e entusiasmados, querendo contar sua trajetória de trabalho. Recebê-los e 

dar-lhes a atenção devida é dignificante. 

 

Neste mesmo sentido, o pré-aposentado E38 propõe uma alternativa para a integração social 

do aposentado junto à Instituição: 
Uma associação de aposentados como algumas universidades já possui, assim a 

Instituição poderia criar uma sala para eles. Deixariam um professor aposentado, que 

seja voluntário, desenvolver suas atividades dentro da sua área de formação, e poderia 

ministrar palestras ou orientações para alunos, tais como aulas de reforço ou, ainda, 

para aqueles alunos que tenham dúvidas quanto a que área seguir na graduação estes 

professores voluntários atuariam como conselheiros, dando dicas, suprindo esta 

demanda. Assim, todos saem ganhando(E38). 

 

Dentre os pontos citados, destaca-se a Integração entre os servidores quando ingressam 

na Instituição. Os respondentes comentam a falta de preocupação dos gestores em se fomentar 

encontros que permitam engajamento dos servidores ingressantes à instituição, conhecendo e 

tomando consciência da missão do IF Sudeste MG, seus objetivos e por quais documentos 

legais os servidores públicos federais são regidos. Um bom exemplo disso, é o Plano Anual de 

Capacitação ( o PAC) da UFSC no ano de 2019, no eixo “Linha de Desenvolvimento Iniciação 

ao Serviço Público”, dentro do “Programa de Integração ao Serviço Público e à Universidade”, 

no Curso de Capacitação “Iniciação ao ambiente institucional – UFSC”, em suma: “Visa o 

conhecimento da função do Estado, das especificidades do serviço público, da missão das 

Instituições Federais de Ensino e da conduta do servidor público e sua integração no ambiente 

institucional e de trabalho”. E, ainda, como objetivo geral, propõe: “Proporcionar ao servidor 

público recém-admitido o conhecimento das especificidades do serviço público, da missão da 

Instituição, da postura do servidor público, visando a sua integração ao ambiente institucional” 

(PAC, UFSC, 2019, p.45).  

O ingressante E5 salienta tal carência no trecho a seguir: “comparando com outras 

empresas em que trabalhei, falta projeto de integração dos servidores, porque a gente chega, 

entra e nem conhece a estrutura do campus. Tem muito setor que a gente nem sabe o que faz, 

é totalmente estranho à nossa realidade”. 

Um outro ponto levantado pelos entrevistados foi o Gerenciamento de Tempo, que 

segundo a pré-aposentada E29, faz-se necessário “preparação pessoal para uma nova 

atividade, porque muitos ficam perdidos, sem saber o que fazer. Eu percebo que essa 

dificuldade em administrar o tempo afeta mais até que a falta de planejamento financeiro”. E 

continua a aposentada E43 “Estou tendo dificuldade em administrar meu tempo livre. Estou me 

dedicando à casa e  esquecendo-me de mim. Eu sei que tenho que melhorar isto. Eu viajo, mas 

quando estou em casa não consigo conciliar as tarefas cotidianas com o lazer”. 
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França et al. (2017) afirma que por meio da abordagem de temas considerados 

importantes para o bem-estar na aposentadoria como planejamento financeiro, promoção de 

saúde, inserção de novos hábitos de nutrição, exercícios e estilo de vida saudável, diversidade 

e alocação de tempo para atividades e intensificação de fontes de relacionamentos sociais e 

familiares, é que os Programas para Aposentadoria se constroem. 

Com relação ao tema Empreendedorismo, independente de não ter tido uma 

representatividade massiva, no Gráfico 17, entre os grupos, cabe ressaltar o que prelecionam 

Soares et al (2007); Zanelli, Silva e Soares (2010) e; Murta, Leandro-França e Seidl (2014) que 

Empreendedorismo e Carreira são temas comumente abordados nos encontros grupais. No 

tocante às entrevistas, ainda, que pairasse em alguns, sobretudo, nos iniciantes, um receio 

devido à falta de orientação, quanto às restrições da legislação no que toca à abertura de um 

negócio concomitante com a atividade no Instituto, alguns mostraram-se interessados no tema 

como o pré-aposentado E39: “Eu já fiz investimento em produção, em algo que gerasse 

emprego, eu tive participação societária em duas empresas, fui sócio cotista até pouco tempo”. 

Outros se mostraram empolgados quando foram sugerir o tema para o referido 

programa, sobretudo, visando os aposentados, como o próprio aposentado E44 relata: “Criar 

um sistema preparatório com apoio psicológico, jurídico, ao pequeno empreendimento, para 

pequenos projetos, uma formação para as pessoas aposentarem mais seguras” E ele 

exemplifica: “Um preparatório com cursos de panificação, confecção de cerveja artesanal 

entre outros, o que facilitaria, por exemplo, um assistente em administração que tenha 

habilidades para tal, aprender algo na área (E44).” 

E ressalta a situação dos aposentados que poderiam desenvolver competências para 

áreas de interesse como forma de planejamento de vida para aposentadoria:  

Eu vejo algumas pessoas que se aposentaram e ficaram em casa, ociosas. Elas 

possuem habilidades com determinadas atividades, como aptidão em trabalhar com 

agronegócio, por exemplo, assim, poderia haver abordagem de tais temáticas, a quem 

tenha interesse em continuar fazendo algo no pós-carreira (E44). 

 

Neste sentido, relata a aposentada E46 “Como sugestão de temas para o PPA, acredito 

que o empreendedorismo é importante, tem pessoas que gostam de ter um negócio, tem 

habilidade e vocação para empreendimentos. Hoje este tema está sendo oferecido até para 

crianças em escolas”. Comenta também o ingressante E5 “Um curso de empreendedorismo 

para aqueles em fins de carreira, também pode ser útil”. O ingressante E8 também afirma que 

“um tema muito interessante é Empreendedorismo e Gestão”. 
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Percebe-se, então, que os eixos e temas relatados pelos entrevistados, em suma, 

perpassam pelos três grandes focos, conforme Murta, Leandro-França e Seidl (2014), (i) Saúde 

e Autonomia como: Saúde física e mental; Atividade física; Alimentação saudável; 

Planejamento financeiro; Resiliência; Projeto de vida; (ii) Ocupação e pós-carreira tais como: 

O significado do trabalho e da Aposentadoria; Identidade e ocupação; Pós-carreira e 

empreendedorismo; Descoberta de novas habilidades; Legislação e Previdência; Lazer e ócio 

criativo e; (iii) Apoio social: Casamento; Família; Amizades; Rede social; Afeto e; 

Voluntariado. 
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8 PROPOSIÇÃO DE UM PROGRAMA DE APOSENTADORIA. 

 

Constatou-se, na literatura pesquisada, uma preocupação em priorizar, nos Projetos de 

Vida, os valores e interesses que nos acompanham desde o início da vida em detrimento dos 

sonhos, considerados abstratos e nem sempre viáveis. Verificou-se que é comum a ideia que o 

servidor que coloca como meta viajar quando se aposentar, por exemplo, ou algo neste sentido, 

trabalhe com sonhos. Mas, certamente, para tornar este ‘sonho’ viável, bem como outras opções 

que envolvam outros tipos de lazer, ao invés de amealhar apenas mais recursos, há a 

necessidade de se efetuar um planejamento financeiro, por meio de uma reserva financeira. A 

pergunta do planejador está, exatamente, em buscar saber “quais são suas metas” e “quais são 

os planos para se sustentar tais metas”.  

São questões oportunas quando tratamos de temas como projetos de vida e planejamento 

financeiro. É nesta perspectiva que um PPA pretende auxiliar o servidor a refletir o quão breve 

ou distante ele está de alcançar a meta ou os projetos postergados para o pós-aposentadoria. Em 

outros termos, um PPA deve prover os meios que auxiliem os servidores a refletir e encontrar 

caminhos para concretizar suas metas/projetos. Neste sentido, a literatura sustenta que os 

valores herdados dos nossos pais é que fomentarão os nossos projetos de vida ao longo da 

trajetória, seja a curto prazo, como daqui a um (1) ou cinco (5) anos ou a longo prazo, como 

daqui a 20 ou 30 anos. São planos de ação desenhados para ajudar o indivíduo a se planejar 

para a aposentadoria ao longo da carreira, com vistas à qualidade de vida e bem-estar. 

Assim, o Plano de ação do curso foi desenhado a partir da revisão da literatura acerca 

do tema, dos PPAs já existentes e ativos em outras organizações públicas e da coleta de dados 

junto à população a quem o PPA proposto nesta dissertação estará disponível.  

A literatura consultada e citada ao longo deste texto manda que se faça um diagnóstico, 

para saber o que as pessoas querem ver em um PPA, em um curso oferecido pelo PPA, o que 

elas têm vontade de aprender. Todavia, o que se verificou é que os temas nos PPAs são 

similares, sendo que uma das constatações observadas em tais Programas, já em andamento, é 

a priorização de atividades com profissionais à disposição em cada campus ou universidade. 

Em outras palavras, a organização deve buscar envolver com os PPAs os profissionais da 

própria organização. Priorizar o envolvimento dos servidores com a criação e desenvolvimento 

de atividades do PPA, também, é uma maneira de valorizar o conhecimento das pessoas da 

própria organização, bem como reconhecer sua capacidade e sua contribuição. 

É com este espírito que propomos um PPA para o Instituto Federal Sudeste de Minas – 

Campus Juiz de Fora, a ser avaliado, certamente, pela comunidade a quem ele se destina.  
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8.1 INTRODUÇÃO DE UM CURSO PROPOSTO 

Atualmente, é comum nas organizações, a implantação de programas que buscam prover 

qualidade de vida no trabalho dos servidores e um deles é o Programa de Preparação para 

Aposentadoria. Para tanto, faz-se necessário o envolvimento dos vários segmentos da 

organização para que o trabalho junto aos servidores seja efetivo e assertivo. Assim, para que 

se alcance o objetivo, qual seja preparar os servidores para a aposentadoria, o planejamento 

para este momento de transição é fundamental, emocional, física, psicológica e 

financeiramente. Em teoria, o novo aposentado estará apto a encarar desafios e experiências, 

percebidos como parte de mais uma etapa da vida. É para este momento, provavelmente, de 

novas incertezas e expectativas, que os PPAs devem ser desenvolvidos (ZANELLI; SILVA; 

SOARES, 2010). 

A importância de um PPA para aqueles que se aproximam do instante da aposentadoria 

deve ser planejada observando as peculiaridades do público-alvo, ressaltando que a 

aposentadoria não é uma forma de exclusão e separação, mas a experiência de uma nova forma 

de viver, de mais uma etapa da vida (BRESSAN et al., 2013).  

Define Santos (1990), que no modo de produção capitalista, que cultua a produção e 

exclui o trabalhador do processo de produção, a aposentadoria é continuamente vivenciada 

como a perda do próprio sentido da vida. Isto é, ao se enaltecer o indivíduo produtivo, acaba 

por negar o sujeito aposentado e, assim, desenvolver uma certa desqualificação subjetiva 

naquele que se aposenta.   

Fato é que vivemos em uma sociedade do trabalho. Portanto, o trabalho é a referência 

de cada indivíduo. Neste caso, é fácil supor o motivo da desvalorização social dos sujeitos que 

deixam de ser produtivos, ou seja, daqueles que se aposentam. A pressão por recuperar o status 

de socialmente produtivo é latente. É uma questão de reestabelecer a própria identidade.  

Nestes termos, há que se ter em conta, como destacam França e Soares (2009), a atenção 

à qualidade de vida do servidor em fase de aposentadoria, fundamental para o próprio e para a 

sociedade em geral, posto que diminui a possibilidade de doenças, revertendo em economia 

para a área de saúde, tanto pública quanto privada. Para tanto, a tomada de decisões para 

avaliação de uma política de promoção à saúde, o bem-estar e qualidade de vida no campus 

Juiz de Fora torna-se necessário.  
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8.2. JUSTIFICATIVA DE UM CURSO PROPOSTO 

 

A aposentadoria é um processo que necessita de preparação ao longo da carreira e que 

deve ser iniciado desde o ingresso do trabalhador na População Economicamente Ativa. Há que 

se registrar, no entanto, que o único ‘planejamento’ e, somente, ‘planejamento financeiro’ que 

contempla a etapa de aposentadoria dos brasileiros é o do Regime da Previdência Social que, 

atualmente, vem se revelando insustentável no longo prazo, por inúmeros motivos que, aqui, 

não serão objeto de análise.  

O PPA “Sensibilização para uma aposentadoria bem planejada”, proposta desta 

dissertação, portanto, surge com a intenção de contextualizar o trabalhador frente às novas 

condições de e para a aposentadoria, tendo em vista que a expectativa de vida do brasileiro tem 

aumentado ao longo das últimas décadas. No Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida ao nascer, em 2019, é de 80 anos para 

mulheres e de 73 anos para homens. Bem diferente de 1970, por exemplo, quando a expectativa 

de vida do brasileiro 57,6 anos ou, mesmo, em menos de uma década, em 2010, quando a 

expectativa de vida era de 73,9 anos. 

Figura 2: Expectativa de vida ao nascer – Brasil – 1940/2017 

 
Fonte: Agência IBGE Notícias (2018).  

 

Em outras palavras, faz-se necessário preparar o trabalhador para este novo cenário, 

mais longevo e com a perspectiva de mudança estrutural no mundo do trabalho. 
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Há que se destacar, neste sentido, que desde a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, algumas ações de proteção ao bem-estar e qualidade de vida com vistas à 

aposentadoria passaram a ser normatizadas, além da criação da Lei Orgânica da Assistência 

Social – LOAS – Lei n° 8.742, de 1993, e da Política Nacional do Idoso – PNI – Lei n° 8.842, 

de 1994.  

Em virtude deste cenário, no Brasil, o Estatuto do Idoso, a Lei n° 10.741, de 2003, no 

bojo do seu art. 28, previu a criação e o estímulo a programas de “profissionalização 

especializada para os idosos, aproveitando seus potenciais e habilidades para atividades 

regulares e remuneradas”. Prevê, ainda, a preparação do aposentável com “antecedência 

mínima de um ano, por meio de estímulo a novos projetos sociais, conforme seus interesses, e 

de esclarecimento sobre os direitos sociais e de cidadania”. Por fim, prega o “estímulo às 

empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho”.  

A Portaria MPOG/SRH, nº 1261, de 05 de maio de 2010, prevê: “incentivar na 

Administração Pública Federal a implantação de Programas de Preparação à Aposentadoria – 

PPA”; bem como a Portaria Normativa nº 3, de 2013, do MPOG, no seu art. 11, também, prevê: 

“envelhecimento ativo, educação e preparação para a aposentadoria”, fruto de uma política 

incentivada pelo MPOG, através de sua Secretaria de Recursos Humanos (SRH), que instituiu 

a Política de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal - o PASS, criado pelo Decreto nº 

6833/2009 (BRASIL, 2018).  

Recentemente, a Portaria nº 12, de 20 de novembro de 2018, veio corroborar com esta 

política, destacando como objetivo geral no art. 2º, caput, a necessidade de “(...) promover a 

educação para aposentadoria do servidor público federal desde o ingresso, durante o exercício 

das atividades profissionais, na transição e ao longo da aposentadoria”. Traz, ainda, no 

parágrafo único que: “Os órgãos e entidades devem fomentar programas, projetos e ações de 

promoção da educação para aposentadoria”. Dessa forma, viabiliza um caráter vinculativo à 

implementação de tais políticas de saúde e educação ao longo da carreira e no pós-carreira, dos 

servidores públicos federais. 
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8.3 - OBJETIVOS DE UM CURSO PROPOSTO 

8.3.1 - Geral  

• Promover a discussão de temas relacionados à aposentadoria e planejamentos de 

vida ao longo da carreira, tais como: desenvolvimentos humano e social, psicologia, saúde, 

empreendedorismo, planejamento financeiro e legislação. 

 

8.3.2 - Específicos 

• Contribuir para que as pessoas construam o seu próprio projeto de vida em todas 

as etapas do seu desenvolvimento, que deve ser objeto de reflexão desde a juventude; 

• Manter os servidores atualizados frente às mudanças sociais, evoluções 

científicas e tecnológicas; 

• Acolher o servidor recém-chegado, enfatizando sua importância para a 

Instituição; 

• Capacitar os servidores em início de carreira, nas competências necessárias ao 

serviço público, integrando-os no dever ético e nos princípios que compõem a administração 

pública; 

• Apoiar financeiramente a participação de servidores, em qualquer etapa da 

carreira, dos docentes e técnico-administrativos, em cursos de aperfeiçoamento e ações de 

qualificação no nível de Especialização 

• Conceder licença para capacitação após cada quinquênio de efetivo exercício 

para desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores, bem como afastamento de longa 

duração para cursos no nível de Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado;  

• Prover suporte ao servidor para tomada de decisões no tocante à aposentadoria, 

possibilitando, inclusive, a reflexão sobre os aspectos positivos vinculados a este momento de 

transição; 

• Acompanhar os servidores com previsão de aposentadoria, incentivando sua 

participação no Programa “Sensibilização para uma aposentadoria bem planejada”. 

• Homenagear os servidores no ato da aposentadoria; 

• Promover ações de integração entre os aposentados e a instituição.  

• Desenvolver, anualmente, as cinco turmas, conforme planos de curso em anexo. 
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8.4 - METODOLOGIA DE UM CURSO PROPOSTO 

 

a) Os eixos serão desenvolvidos na forma de oficinas/palestras, informativas e 

vivenciais, com discussões em grupo, possibilitando a integração e troca de 

experiência entre os participantes; 

b) Os cursos, oficinas, palestras etc. serão desenvolvidos com base nas necessidades 

dos servidores, a cada tempo. 

c) Agregar-se-á depoimentos de aposentados às dinâmicas, relatando sua vivência no 

pós-carreira; 

d) Como material didático, serão utilizadas, para apresentação, os slides produzidos e 

os vídeos selecionados ou produzidos pelos palestrantes e instrutores, bem como as 

atividades vivenciais, questionários e materiais dos cursos, com o aval da 

Coordenação do Programa; 

e) Priorizar-se-á a utilização de quadro próprio de servidores como colaboradores, 

instrutores e palestrantes, sejam nos encontros presenciais ou mesmo nas 

orientações; 

f) Buscar-se-á por profissionais com maior disponibilidade dentro do campus e 

conforme as áreas de interesse para o programa 

g) Na falta de profissionais que possam ministrar cursos, palestras, oficinas e outros 

poderão ser formalizadas parcerias, com organizações, tais como SEBRAE, SENAI, 

SENAC ou outros Institutos ou Universidades, que desenvolverão os conteúdos 

propostos, com vistas a minimizar o impacto orçamentário por parte do IF Sudeste 

MG; 

h) Poderão ser aproveitados bolsistas (projetos de extensão) que auxiliarão nas 

atividades em cada especialidade exigida; 

i) Utilizar-se-á de equipe multidisciplinar como educadores, psicólogos, enfermeiros 

e técnicos de enfermagem, técnicos em segurança do trabalho, médicos, 

odontólogos, assistentes sociais, educadores físicos, especialistas em finanças 

pessoais e especialistas na área de aposentadoria. 

j) Quanto ao sistema de Avaliação da Aprendizagem, computar-se-á como frequência 

ao curso a participação nas discussões, realização das atividades em grupo e 

assiduidade, igual ou superior a 70% das aulas presenciais por módulo. 
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k) Para chamamento aos cursos serão enviados memorandos eletrônicos para cada 

setor tratando do projeto e mobilizando os servidores em início de carreira, e em 

vias de se aposentar; para os aposentados será enviado convite via correios; 

l) Divulgação também feita na página oficial do IF Sudeste MG, na internet, e colagem 

de cartazes do curso nos campi; 

m) Convite para os pré-aposentados e em início de carreira será realizado por correio 

eletrônico (e-mail), para preenchimento de formulário manifestando interesse, 

respeitando o limite de vagas disponíveis; 

n) As inscrições serão realizadas via SIGRH para os ativos que terão que ser 

homologadas pelas Chefias, sendo tais servidores dispensados das atividades 

laborais, naquele horário, para participação no curso. 

o) Ao final, será utilizada uma ferramenta de avaliação, que poderá se dar na forma de 

elaboração de um projeto ou etapas de um projeto pessoal, abordando o tema 

proposto para o curso, oficina etc., com foco no planejamento individual do 

trabalhador e nos eixos desenvolvidos, pensando na qualidade de vida pessoal e 

profissional dos servidores com vistas à aposentadoria. 
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8.5 - IDENTIFICAÇÃO DE UM CURSO PROPOSTO. 

8.5.1 - Servidores pré-aposentados com até 05 anos para aposentadoria e/ou em 

gozo de abono de permanência 

8.5.1.1 - Nome da Ação: Sensibilização para uma aposentadoria bem planejada  

8.5.1.2 - Carga Horária: 33h (presencial) 

8.5.1.3- Público-Alvo: Entendendo a preparação para a aposentadoria como um 

processo que se inicia desde o ingresso do servidor na instituição e continua ao longo de toda a 

vida funcional, esse curso é dirigido para os docentes e técnico-administrativos do IF Sudeste 

MG, que contam com até 05 anos para se aposentar ou em gozo de Abono de Permanência. 

8.5.1.4 - Nº. de vagas: 30 

8.5.1.5 - Instrutores: conforme o cronograma  

8.5.1.6 - Local: Auditório do Prédio Administrativo do Campus Juiz de Fora – MG . 

8.5.1.7 - Horário: Semanalmente, às sextas-feiras, das 14h às 17h30m. 

8.5.1.8 - Período: xx/xx/20xx a xx/xx/20xx (11 encontros) 

8.5.1.9 - Coordenação: CAS/DIGEPE e CGGP – Campus Juiz de Fora. 

8.5.1.10 - Programa do Curso 

       Eixo I: Aspectos Sociais  

          1.1 Apresentação, Integração e Contrato grupal. Preditores de uma aposentadoria 

bem-sucedida. Introdução ao Programa “Sensibilização para uma Aposentadoria bem 

Planejada”. 

          1.2 Legislação previdenciária. 

                      1.3 A rede social como preditora de aposentadoria bem-sucedida. 

      Eixo II: Aspectos Psicológicos  

          2.1 Aspectos Psicológicos da pré- aposentadoria 

          2.2 Fatores de risco e de proteção da saúde: características individuais, 

psicossociais e organizacionais;  

          2.3 Trabalho, Identidade e Aposentadoria; 

          2.4 Relações familiares, sociais e afetivas. 

          2.5 Orientação e suporte emocional 
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       Eixo III: Aspectos da Saúde 

          3.1 Saúde e Prevenção  

          3.1.1 Saúde Mental e interação social  

          3.2 Alimentação na maturidade. 

          3.3 Os benefícios da atividade física 

          3.4 Lazer, nutrição e sexualidade. 

      Eixo IV: Aspectos Financeiros  

          4.1 Planejamento Financeiro e Empreendedorismo 

          4.1.2 Noções de finanças pessoais e forma de contornar a perda financeira. 

          4.1.3 Autoconhecimento e desenvolvimento de talentos e competências 

profissionais. 

           4.1.4 Noções básicas de empreendedorismo: Empreendedorismo e inovação, 

identificação de oportunidades. 

Os eixos serão desenvolvidos conforme Quadro 7. 

Quadro 7. Plano do Curso para Servidores pré-aposentados com até 05 anos para aposentadoria 

e/ou em gozo de abono de permanência 
Módulo Assunto Responsável Data 

Eixo I - 
Aspectos 
Legais e 
Sociais 

•  Apresentação, Integração e Contrato grupal 

•  Palestra: Aposentadoria, aspectos gerais e redes 
de relacionamentos. 

•  Oficina: Quais são as suas expectativas em 
relação à aposentadoria. 

Profissionais da CAS 
 

xx/xx/20xx 
 

•  Legislação previdenciária: Histórico e evolução 
da Previdência Social no serviço público. 

• Palestra: Direitos na maturidade (Legislação 
pertinente). 

DIGEPE OU CGGP 
Sindicato 

 
xx/xx/20xx 
 

• A rede social como preditor do 
envelhecimento/aposentadoria bem-sucedida 

Psicóloga 
Assistentes Sociais xx/xx/20xx 

 

Eixo II - 
Aspectos 
Psicológicos 
 

•  Palestra: Aspectos Psicológicos da pré-
aposentadoria 

• Família e a qualidade das relações 

•  Oficina: Discutindo os anseios e as 
inseguranças em relação ao futuro. 

Psicólogas 
Assistentes Sociais; 

 xx/xx/20xx 
 

• Orientação e suporte emocional: Reflexões 
sobre o envelhecimento e orientações na pré-
aposentadoria. 

• Trabalho, Identidade. Gerenciamento de tempo 
e Aposentadoria 

Psicólogas 
Assistentes Sociais; 

Professores da área de 
Gestão 

xx/xx/20xx 
 

• Rodas de conversa: Projetos de vida pensando 
no pós-carreira. Retomar o primeiro encontro, 
discutindo as escolhas de uma aposentadoria 
breve ou a longo prazo. 

Psicólogas; 
Profissionais da CAS 

Aposentados convidados, 
visando a troca de ideias e 

compartilhando 
experiências. 

xx/xx/20xx 
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Eixo III – 
Aspectos da 
Saúde 
 

• Palestra: Qualidade de Vida e Aposentadoria; 

• Fatores de risco e de proteção da saúde: 
características individuais, psicossociais e 
organizacionais 

• Benefícios da atividade física: Esporte e o 
fortalecimento muscular. Pilates e natação 

 
Enfermeiros; 

Técnicos de Enfermagem. xx/xx/20xx 
 

• Palestra: Cuidados alimentares e nutrição.  

• Saúde bucal 

• Sexualidade na maturidade. 

• Lazer e aposentadoria (terapias alternativas 
como: yoga, meditação, reiki, acupuntura, entre 
outros.). 

Nutricionista 
Profissionais da área de 

Saúde 
Odontólogos 

Profissionais do SEBRAE 

xx/xx/20xx 
 

 
 
 
Eixo IV – 
Aspectos 
Financeiros 
 

• Noções de finanças pessoais e formas de 
contornar a perda financeira. 

• Autoconhecimento e desenvolvimento de 
talentos e competências profissionais.  

Professor da área de 
Gestão; 

Profissional De Finanças; 
 

xx/xx/20xx 
 

• Prevenção de abuso financeiro/afetivo 

•  Mentalidade Prudencial/Consumista; 

• Noções básicas de Empreendedorismo: 
identificação de oportunidades. 

Profissional De Finanças; 
Profissional do SEBRAE, 

SENAI ou projeto de 
extensão que explore a 

temática 
 

xx/xx/20xx 
 

Retomando 
a trajetória 

• Retrospectiva da trajetória na Instituição , 
retomando o tema Projetos de Vida.  

• Encerramento e Avaliação do Programa 

Profissionais da CAS xx/xx/20xx 
 

Atendimento 
individual 

• Plantão de dúvidas diversas. Setor de 
Aposentadoria/DIGEPE 

OU CGGP. 

xx/xx/20xx 
 

  Fonte: Elaborado pelo autor 
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8.5.2 - Servidores aposentados com até 05 anos de aposentação 

8.5.2.1 - Nome da Ação: Reencontros: vivências e acolhimento  

8.5.2.2 - Horária: 28h (presencial e quinzenal). 

8.5.2.3 - Público-Alvo:  

Entendendo a preparação para a aposentadoria como um processo que se inicia desde o 

ingresso do trabalhador no mundo do trabalho e, mais especificamente, do servidor na 

instituição, e continua ao longo de toda a vida funcional até a aposentadoria, esse curso é 

dirigido aos docentes e técnico-administrativos do IF Sudeste MG Aposentados, que contem 

com até 05 anos de aposentação. 

8.5.2.4 - Nº. de vagas: 15 (presencial e quinzenal) 

8.5.2.5 - Instrutores: conforme o cronograma  

8.5.2.6 - Local: Auditório do Prédio Administrativo do Campus Juiz de Fora – MG. 

8.5.2.7 - Horário: Quinzenalmente, às quartas-feiras, das 14h às 17h30m. 

8.5.2.8 - Período: xx/xx/20xx a xx/xx/20xx (09 encontros) 

8.5.2.9 - Coordenação: CAS/DIGEPE e CGGP – Campus Juiz de Fora.  

8.5.2.10 - Programa do Curso 

      Eixo I: Aspectos Sociais  

          1.1 Apresentação, Integração e Contrato Grupal do Programa “Reencontros: 

vivências e acolhimento”. 

          1.2 Despertando para atividades voluntárias e de filantropia na Instituição e em 

outras organizações como asilos, APAE etc. 

          1.3 Reforçando aspectos gerais e redes de relacionamentos na maturidade.  

          1.4 Desenvolvimento de hobbys e atividades de lazer, culturais, de arte. 

          1.5 Inclusão Digital: o desafio da inclusão digital na maturidade. 

      Eixo II: Aspectos Psicológicos  

          2.1 Aspectos Psicológicos do Pós-aposentadoria 

          2.2 Relações familiares, sociais e afetivas 

          2.3 Orientação e apoio emocional  

       Eixo III: Aspectos da Saúde 

          3.1 Alimentação na maturidade 
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          3.2 Saúde e Prevenção na maturidade 

          3.2.1 Saúde mental e Interação social no pós-aposentadoria 

          3.3 Benefícios da atividade física; 

          3.4 Despertando para terapias alternativas: yoga, pilates, reiki, meditação, 

acupuntura entre outros. 

 

      Eixo IV: Aspectos Financeiros  

          4.1 Noção de finanças pessoais e prevenção de abuso afetivo/financeiro 

          4.2 Noções básicas de Empreendedorismo 

Os eixos serão desenvolvidos de acordo com o Quadro 8. 

Quadro 8. Plano do Curso para Servidores aposentados com até 05 anos de aposentação 
Módulo Assunto Responsável Data 

Eixo I - 
Aspectos 
Legais e 
Sociais 

• Apresentação e Introdução ao Programa – o 
significado da pós- aposentadoria. 

• Palestra: Pós-aposentadoria, aspectos gerais e 
redes de relacionamento. 

Profissionais da CAS  
 
xx/xx/20xx 
 
 

• Inclusão digital, o desafio na maturidade. 

• Curso rápido de internet 

• Direitos na maturidade (legislação pertinente). 

Psicólogas 
Profissionais da 
Tecnologia da 
Informação 

 

xx/xx/20xx 
 

Eixo II – 
Aspectos 
Psicológicos 
 

• Aspectos Psicológicos do Pós-aposentadoria 

• Relações familiares, sociais e afetivas 

Psicólogas 
xx/xx/20xx 
 

• Roda de conversa com apoio e orientação 
emocional/Levantando anseios acerca do futuro,  
com a troca de ideias e compartilhamento de 
experiências. 

• Recordando a vivência no trabalho e trajetória de 
vida 

Psicólogas; 
Profissionais da CAS 

 xx/xx/20xx 
 

Eixo III – 
Aspectos da 
Saúde 
 

• Palestra: Cuidados alimentares e nutrição na 
maturidade.  

• Saúde bucal 

Nutricionista 
Odontóloga xx/xx/20xx 

 

• Palestra: Qualidade de Vida na Aposentadoria,. 

• Fatores de risco e proteção da saúde na 
aposentadoria 

Enfermeiras 
Técnicos em 
Enfermagem 

xx/xx/20xx 
 

• Desenvolvendo hobbys e despertando para 
pensar o lazer – Oficina de artes. 

• Os benefícios da atividade física: natação, pilates 
entre outros. 

• Terapias alternativas como: yoga, meditação 
(mindfulness), reiki, acupuntura, entre outros. 

Educador Físico 
Profissional da saúde 

Profissional do SEBRAE xx/xx/20xx 
 

 
Eixo IV – 
Aspectos 
Financeiros 
 

• Palestra Educação para gestão das finanças 
familiar/pessoal; 

• Prevenção de abuso financeiro/afetivo 

• . Mentalidade Prudencial/Consumista. 

Professor da área de 
Gestão; 

Profissional de Finanças; 
Profissional do SEBRAE, 

SENAI ou projeto de 
extensão da temática 

 
 
xx/xx/20xx 
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Atividades 
extras 

• Sugestões de atividades voluntárias e convites 
para atuarem em atividades de reforço discente.  

• Passeios temáticos na cidade (citytour); e/ou 
outros projetos para melhor idade na cidade de Juiz 
de Fora (a critério da Coordenação). 

• Encerramento e Avaliação do Programa. 

Coordenação da CAS e 
principais envolvidos 

 
 
xx/xx/20xx 
 

  Fonte: Elaborado pelo autor 
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8.5.3 - Servidores pré-aposentados de 05 a 10 anos para aposentadoria 

8.5.3.1 - Nome da Ação: Sensibilização para uma aposentadoria bem planejada: 

Primeiros passos 

8.5.3.2 - Carga Horária: 27h (presencial e quinzenal) 

8.5.3.3- Público-Alvo: Entendendo a preparação para a aposentadoria como um 

processo que se inicia desde o ingresso do servidor na instituição e continua ao longo de toda a 

vida funcional, esse curso é dirigido docentes e técnico-administrativos do IF Sudeste MG, 

que contam de 05 a 10 anos para se aposentar. 

8.5.3.4 - Nº. de vagas: 15 

8.5.3.5 - Instrutores: conforme o cronograma  

8.5.3.6 - Local: Auditório do Prédio Administrativo do Campus Juiz de Fora – MG. 

8.5.3.7 - Horário: Quinzenalmente, às quintas-feiras, das 14h às 17h30m. 

8.5.3.8 - Período: xx/xx/20xx a xx/xx/20xx (9 encontros) 

8.5.3.9 - Coordenação: CAS/DIGEPE e CGGP – Campus Juiz de Fora.  

8.5.3.10 - Programa do Curso 

       Eixo I: Aspectos Sociais  

          1.1.1 Apresentação do Programa Sensibilização para uma aposentadoria bem 

planejada: Primeiros passos 

          1.1.2 Orientações sobre legislação para a aposentadoria  

          1.2 A rede social como preditor de uma aposentadoria bem-sucedida. Vínculos 

com a família, amigos, comunidade, colegas de trabalho e demais agentes sociais; 

      Eixo II: Aspectos Psicológicos  

          2.1 Aspectos Psicológicos da Aposentadoria 

          2.2 Trabalho, Identidade. Gerenciamento de tempo e Aposentadoria 

       Eixo III: Aspectos da Saúde 

          3.1 Saúde e prevenção  

          3.1.1 Saúde mental e interação social  
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          3.2 Alimentação saudável e nutrição. 

          3.3 Atividade física, lazer, sexualidade. 

      Eixo IV: Administração Financeira e Empreendedorismo 

          4.1 Noções de finanças pessoais, orçamento familiar e formas de contornar a 

perda financeira. 

          4.2 Noções básicas de empreendedorismo: identificação de oportunidades. 

Os eixos serão desenvolvidos conforme Quadro 9. 

Quadro 9. Plano do curso para servidores pré-aposentados de 05 a 10 anos para 

aposentadoria 
Módulo Assunto Responsável Data 

Eixo I - 
Aspectos 
Legais e Sociais 

• Apresentação, Integração e Contrato Grupal do 
Programa “Sensibilização para uma aposentadoria bem 
planejada: Primeiros passos” 

• Palestra: Aposentadoria, aspectos gerais e rede de 
relacionamentos. 

•Oficina: Quais são as suas expectativas em relação a 
aposentadoria.  

Profissionais da 
CAS 

 
xx/xx/20xx 
 

• Legislação previdenciária: Histórico e evolução da 
previdência no serviço público 

• A rede social como preditor da aposentadoria bem-
sucedida 

Profissionais da 
CAS, 

DIGEPE OU 
CGGP 

Sindicatos 
Psicóloga 

xx/xx/20xx 

Eixo II - 
Aspectos 
Psicológicos 

•Palestra: Aspectos Psicológicos da Aposentadoria 

• Oficina: Discutindo os anseios e as inseguranças em 
relação ao futuro 

 
Psicólogas 

 

xx/xx/20xx 
 

• Família e a qualidade das relações 

• Trabalho, Identidade. Gerenciamento de tempo e 
Aposentadoria 

Equipe do CAS 
xx/xx/20xx 
 

•Orientação e suporte emocional 

• Rodas de conversa: Projetos de vida pensando no pós-
carreira. Reflexão sobre o se aposentar brevemente ou a 
longo prazo.  

Psicólogas; 
Profissionais da 

CAS 
 

xx/xx/20xx 
 

Eixo III – 
Aspectos da 
Saúde 
 

•Palestra: Cuidando da saúde mental 

•Benefícios da atividade física 

• Terapias alternativas como yoga, meditação, pilates, reiki 
dentre outros. 

Enfermeiros; 
Técnicos de 

Enfermagem. 
Educador Físico 

xx/xx/20xx 
 

• Dicas de alimentação saudável e nutrição 

• Saúde bucal 

• Sexualidade na maturidade e aposentadoria 
 

Nutricionista 
Profissionais da área 

de Saúde 
Odontólogos 

xx/xx/20xx  

Eixo IV – 
Administração 
financeira e 
empreendedori
smo 
 

• Palestra: Administre seu dinheiro de forma consciente 

• Noções de finanças pessoais, Orçamento familiar e 
formas de contornar a perda financeira. 

• Noções básicas de Empreendedorismo: Orientações 
que desenvolvam competências e habilidades na criação 
de projetos para o pós-carreira 

Professor da área de 
Gestão; 

Profissional De 
Finanças 

xx/xx/20xx 
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Retomando a 
trajetória 

• Retrospectiva da trajetória na Instituição retomando o 
tema Projetos de Vida.  

• Encerramento e Avaliação do Programa 

Profissionais da 
CAS e demais 
profissionais 
envolvidos. 

xx/xx/20xx 
 

Atendimento 
individual 

• Plantão de dúvidas diversas. Setor de 
Aposentadoria/ 

DIGEPE ou 
CGGP 

xx/xx/20xx 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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8.5.4 - Servidores com 10 anos ou mais de carreira 

8.5.4.1 - Nome da Ação: Pensando no desenvolvimento de carreira 

8.5.4.2 - Carga Horária: 21h (presencial e quinzenal) 

8.5.4.3 - Público-Alvo:  

Entendendo a preparação para a aposentadoria como um processo que se inicia desde o 

ingresso do servidor na instituição e continua ao longo de toda a vida funcional, esse curso é 

dirigido a docentes e técnico-administrativos do IF Sudeste MG, que possuem 10 anos ou 

mais de carreira. 

8.5.4.4 - Nº. de vagas: 15 

8.5.4.5 - Instrutores: conforme o cronograma  

8.5.4.6 - Local: Auditório do Prédio Administrativo do Campus Juiz de Fora – MG. 

8.5.4.7 - Horário: Quinzenalmente às terças-feiras, das 14h às 17h30m. 

8.5.4.8 - Período: xx/xx/20xx a xx/xx/20xx (7 encontros) 

8.5.4.9 - Coordenação: CAS/DIGEPE e CGGP – Campus Juiz de Fora.  

8.5.4.10 - Programa do Curso 

       Eixo I: Aspectos Sociais, culturais e de cidadania 

          1.1.1 Apresentação, Integração e Contrato Grupal do Programa “Pensando no 

desenvolvimento de carreira” 

          1.2 Orientações sobre legislação no serviço público.  

      Eixo II: Aspectos Psicológicos  

          2.1 Planejando e desenvolvendo-se na carreira 

          2.2 Projetos de Vida com foco no futuro 

       Eixo III: Aspectos da Saúde 

          3.1 Prevenção e Promoção 

          3.2 Atividades físicas e terapias alternativas 

      Eixo IV: Administração financeira e Empreendedorismo 

    4.1 Programação de recursos financeiros 

    4.2 Orçamento familiar 

    4.3 Riscos x Investimentos 

          4.4 Noções básicas de empreendedorismo:  
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Os eixos serão desenvolvidos conforme Quadro 10. 

Quadro 10: Plano do curso para servidores com 10 anos ou mais de carreira 
MÓDULO ASSUNTO RESPONSÁVEL/PALESTRANTE DATA 

Eixo I - 
Aspectos Sociais 

•Apresentação, Integração e 
Contrato grupal do Programa 
“Pensando no desenvolvimento 
de carreira”. 

•Legislação previdenciária: 
Histórico e evolução da 
Previdência Social. 

•Orientações sobre direitos e 
obrigações dos servidores 
públicos federais. 

Profissionais da CAS 
Professores da Gestão 

DIGEPE e CGGP 

xx/xx/20xx 
 

•Palestra: Aspectos gerais e rede 
de relacionamentos como 
preditor de qualidade de vida. 

•Trabalho e educação para a 
carreira 

Psicólogas 
DIGEPE e CGGP 

Sindicatos xx/xx/20xx 
 

Eixo II - 
Aspectos 
Psicológicos 
 

•  Palestra: Planejando e 
desenvolvendo a carreira  

• Roda de conversa: 
Planejamento de vida com foco 
nos projetos 
pessoais/profissionais e 
culturais. 

Psicóloga 
Assistentes Sociais; 

xx/xx/20xx 
 

Eixo III – 
Aspectos da Saúde 
 

• Fatores de risco e de proteção 
da saúde. 

• Benefícios da atividade física. 

• Terapias alternativas como 
yoga, meditação, pilates, reiki 
dentre outros. 

Enfermeiros; 
Técnicos de Enfermagem. 

xx/xx/20xx 
 

• Palestra: Cuidados alimentares 
e nutrição. 

• Saúde bucal. 

Nutricionista 
Profissionais da área de Saúde 

Odontólogo 
xx/xx/20xx  

Eixo IV – 
Administração 
financeira e 
empreendedorismo 
 

• Palestra: Administre seu 
dinheiro de forma consciente. 

• Riscos x Investimentos 

• Noções básicas de 
Empreendedorismo: 
identificação de oportunidades.  

Professor da área de Gestão; 
Profissional de Finanças; 

Profissional do SEBRAE, SENAI ou 
projeto de extensão que explore a temática 

 
 
xx/xx/20xx 
 

Retomando a 
trajetória 

• Retrospectiva da trajetória na 
Instituição retomando o tema 
Projetos de Vida e 
Desenvolvimento de carreira 

• Encerramento e Avaliação do 
Programa 

Profissionais da CAS 
 

 
 
xx/xx/20xx 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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8.5.5 - Servidores em Início de Carreira com até 05 anos de ingresso. 

8.5.5.1 - Nome da Ação: Capacitação e Desenvolvimento na Carreira. 

8.5.5.2 - Carga Horária: 21h (presencial e quinzenal). 

8.5.5.3 - Público-Alvo:  

Entendendo que a Capacitação e o desenvolvimento de carreira é uma forma de se 

preparar-se para o futuro, possibilitando uma qualidade de vida e estabilidade na aposentadoria, 

esse curso é dirigido para os docentes e técnico-administrativos do IF Sudeste MG, ingressantes 

na Instituição há pelo menos 05 anos. 

8.5.5.4 - Nº. de vagas: 30 (presencial e quinzenal) 

8.5.4.5 - Instrutores: conforme o cronograma  

8.5.5.6 - Local: Auditório do Prédio Administrativo do Campus Juiz de Fora – MG. 

8.5.5.7 - Horário: Quinzenal, ocorrendo às segundas-feiras, das 14h às 17h30m. 

8.5.5.8 - Período: xx/xx/20xx a xx/xx/20xx (7 encontros) 

8.5.5.9 - Coordenação: CAS/DIGEPE e CGGP – Campus Juiz de Fora.  

8.5.5.10 - Programa do Curso 

       Eixo I: Iniciação ao Serviço Público 

          1.1.1 Apresentação do Programa “Capacitação e desenvolvimento na carreira” 

          1.2 Iniciação ao ambiente organizacional: Integração do servidor ao meio. 

          1.3 Utilizando-se das ferramentas: aplicativos, sites do IF Sudeste MG, legislação 

no serviço público federal, manuais e saúde do servidor. 

      Eixo II: Formação Geral e Educação Formal 

          2.1 Programas de Afastamento e apoio para ações de aperfeiçoamento. 

          2.2 Programas de Apoio a Qualificação 

      Eixo III: Aspectos da Saúde 

          3.1 Cuidando da saúde mental 

          3.2 Sustentabilidade no ambiente de trabalho e saúde do servidor. 

          3.3 Atividade física e alimentação saudável. 

      Eixo IV: Aspectos Financeiros  

          4.1 Planejamento Financeiro: administre seu dinheiro de forma consciente 

          4.1.1 Contornando as perdas salariais.  
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          4.1.2 Investimentos x riscos. 

          4.2 Empreendedorismo e Gestão no serviço público 

          4.2.1 Administração local e desenvolvimento regional  

Os eixos serão desenvolvidos conforme Quadro 11. 

Quadro 11. Plano de Curso para servidores em Início de Carreira com até 05 anos de 

ingresso 
MÓDULO ASSUNTO RESPONSÁVEL/PALESTRANTE DATA 

Eixo I - 
Iniciação ao 
Serviço Público 

•Apresentação, Integração e 
Contrato grupal ao Programa 
“Capacitação e desenvolvimento na 
carreira”. 

•Palestra: Integrando o servidor 
ingressante às especificidades dos 
diversos setores que se relacionam à 
sua vida funcional, no IF Sudeste 
MG 

Profissionais da CAS 
DIGEPE e CGGP 

xx/xx/20xx 
 

•Legislação pertinente à Gestão de 
Pessoas. Orientações sobre (i) 
Progressão por Capacitação na 
carreira dos técnico administrativos 
e (ii) Progressão Funcional e 
Reconhecimento de Saberes e 
Competências (RSC) para os 
docentes.  

•Esclarecimentos sobre 
funcionalidades dos aplicativos do 
governo, sites governamentais e 
acesso ao SIASS/IF Sudeste MG.  

DIGEPE e CGGP 
Técnico de Segurança do Trabalho 

Engenheiro do Trabalho 
Sindicatos 

xx/xx/20xx 
 

Eixo II - 
Formação Geral e 
Educação Formal 

• Palestra: Plano de Capacitação e 
desenvolvimento de carreiras, 
visando: 

• a) Estimular o desenvolvimento, 
em qualquer etapa da carreira, dos 
docentes e técnico-administrativos, 
nos afastamentos e licença 
capacitação para desenvolvimento 
pessoal e profissional.  

• b)Apoiar financeiramente os 
cursos de aperfeiçoamento e ações 
de qualificação no nível de 
Especialização e de pós graduação 
stricto sensu . 

Psicóloga 
Assistentes Sociais; 
DIGEPE e CGPP 

xx/xx/20xx 

Eixo III – 
Aspectos da Saúde 

• Palestra: Cuidando da saúde 
mental. 

• Benefícios da atividade física. 

• Cuidados alimentares  

• Análise e prevenção de riscos no 
ambiente de trabalho. 

Psicólogos; 
Enfermeiros; 

Educador Físico; 
Nutricionista; 

Técnico da Segurança do Trabalho 

xx/xx/20xx 

Eixo IV – 
Administração 
financeira e 
empreendedorismo 

• Palestra: Administre seu dinheiro 
de forma consciente. 

• Noções de finanças pessoais e 
maneiras de contornar perdas 
salariais. 

Professor da área de Gestão; 
Profissional de Finanças; 

xx/xx/20xx 
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• Mentalidade 
Prudencial/Consumista  

• Investimentos/Riscos 

Professor da área de Gestão; 
Profissional De Finanças; 

Profissional do SEBRAE, SENAI 
xx/xx/20xx 

• Noções básicas de 
Empreendedorismo e Gestão no 
serviço público; 

• Administração local e 
desenvolvimento regional; 

Professores de Gestão 
Profissional do SEBRAE, SENAI ou 

projeto de extensão que explore a 
temática 

xx/xx/20xx 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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8.6. AVALIAÇÃO 

 Os participantes ao final do evento, realizarão uma avaliação dos Programas dos quais 

participaram, através de entrevistas e questionários proposto pela DIGEPE com objetivo de 

prover contínuo aprimoramento ao PPA – IF Sudeste.  

 

 

8.7. CERTIFICADO 

 

Será encaminhada a lista de participantes das atividades do PPA à DIGEPE para o banco 

de horas do servidor. O certificado será fornecido de acordo com a necessidade do servidor e, 

uma vez aproveitado para progressão, não será novamente considerado.  
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9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo maior deste estudo foi propor um Programa de Preparação para 

Aposentadoria (PPA) para o IF Sudeste MG com a finalidade de contribuir para melhoria da 

qualidade de vida das pessoas que fazem parte desta organização. A ideia é que, ao preparar o 

servidor para a aposentadoria, haverá, também, o mínimo de planejamento financeiro que 

poderá prover a sustentabilidade do sujeito, com dignidade, quando este se afastar da 

organização.  

Além de pensar o pós-carreira, o planejamento, provavelmente, levará tanto os 

servidores quanto a organização a se estruturar, no que tange ao quadro de pessoal, bem como 

favorecendo intergeracionalidade entre as equipes de trabalho. Do mesmo modo, poderá 

proporcionar a capacitação para os mais jovens e, ainda, inclusão e atualização necessárias aos 

servidores que estão a longa data na organização ou que já se afastaram, se assim, o quiserem. 

Assim, as atividades preparatórias podem ajudar o indivíduo a desenvolver uma 

compreensão do que esperar da aposentadoria, bem como promover sentimentos de controle ou 

domínio de sua vida durante e após a carreira (NOONE et al., 2013). O trabalho de orientação 

em grupos viabiliza identificações mútuas, possibilitando o enriquecimento pessoal a partir da 

troca de ideias, do compartilhamento de experiências, de possibilidades de retorno dos membros 

do grupo, criando um clima ameno e favorável à dinâmica (SOARES et al.2007). 

A título de recomendação, há que se pensar que, o IF Sudeste MG ofereça, pelo menos, 

um curso permanente de Finanças pessoais para planejamento do futuro, sobretudo para novos 

entrantes, posto que há um novo enfoque da política de Previdência Complementar, a 

FUNPRESP, para que não sofram com as perdas salariais decorrentes da oscilação das políticas 

de governo, que saibam gerir seus recursos e não prejudiquem suas aposentadorias no futuro.  

Faz-se necessário preparar as pessoas para tomar decisões as mais acertadas possível 

acerca de seus investimentos. Em outros termos, desenvolver cursos permanentes e palestras 

sobre educação financeira ao longo da carreira dos servidores é fundamental para uma 

aposentadoria digna, posto que, historicamente, o brasileiro, de forma geral, não posterga o 

usufruto dos recursos obtidos. De acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira das 

Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima, 2018), 58% dos brasileiros não têm 

nenhum investimento financeiro. Entre aqueles que possuem algum investimento, ou seja, dos 

42% que têm alguma aplicação, 89% investem na poupança (apesar de não ser o investimento 

que mais rende) e, apenas, somente 6% investem em previdência privada.  
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Uma ação institucional, como um PPA proposto para o IF Sudeste MG pode colaborar 

para com o planejamento e concretização do pós-carreira, bem como com as políticas de bem-

estar e qualidade de vida no trabalho. Certamente, desde que sejam ações desenvolvidas de 

forma continuada e ao longo da carreira englobando a todos os servidores, desde o ingresso, 

como contemplado pela Portaria nº12, de 20 de novembro de 2018, com foco na Promoção da 

Educação para Aposentadoria durante o exercício profissional e ao longo da aposentadoria e 

que possam estar alinhados ou, pelo menos, apoiar os projetos de vida dos sujeitos.  

Destaca-se, ainda, que os sujeitos entrevistados ressaltaram a questão da necessidade da 

Intervenção e Acompanhamento, muito presentes nas dinâmicas de PPAs difundidas. Tal 

técnica destaca-se por compor-se de uma avaliação elaborada pelos palestrantes nas dinâmicas, 

que envolvem duas fases: a primeira, uma fase informativa e uma segunda conhecida como 

vivencial ou formativa. Nelas os participantes são levados a refletir sobre as experiências 

relatadas e seus aspectos psicológicos, que poderão aflorar naquela situação. Tais sentimentos 

podem apresentar-se, ainda que de forma não aprofundada, os quais poderão ser explorados 

mediante a abertura de espaço para a expressão e o manejo de crenças e emoções. Assim, os 

pré-aposentados poderão vivenciar nos relatos dos inativos, o apoio nas atitudes e experiência 

de vida, trazidas à tona nas oficinas e nas discussões. Já para os aposentados, o ganho se dará 

na oportunidade de estar retornando novamente à Instituição e se sentir parte dela, e como forma 

de valorização e reconhecimento pela trajetória trilhada junto ao IF Sudeste MG.  

É preciso lembrar, ainda, no que tange aos docentes, que esta é uma população singular 

e cuja profissão garante, quando desejado, um pós-carreira fora da organização a qual dedicou-

se longos anos, podendo ser retomada e mostrar-se bastante duradoura. A área do ensino é uma 

das poucas que não desqualificam o cidadão maior de 60 anos, pois eles podem, por exemplo, 

continuar trabalhando na rede particular, ou conseguem consultoria, coaching, enfim, não 

precisando, necessariamente, desvincularem-se do mundo do trabalho, apesar de que dentre os 

aposentados pesquisados, foi raro os casos em que estes encontravam-se engajados no mercado 

de trabalho.  

Finalmente, apontamos que, como resultado deste trabalho, apresentamos uma proposta 

de PPA para o IF Sudeste MG, após pesquisa bibliográfica e, principalmente, após pesquisa 

com os servidores desta Instituição. A Proposta será apresentada para apreciação ao corpo 

gestor do IF Sudeste MG e, esperamos, após deliberações e ajustes considerados necessários, 

que a mesma possa ser implementada. 

  



 

 

 

128 

 

 

10 – REFERÊNCIAS  

ABRAPP. Os riscos da transição para aposentadoria. Fundos de Pensão, n. 287, ano 22, p.37-

40, set. 2003. 

 

ABRAPP. Aumenta a preocupação com PPA nas fundações. Fundos de Pensão, n. 327, ano 

26, p. 42-44, abr. 2007 

 

AGÊNCIA BRASIL. Disponível em <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-

08/pesquisa-mostra-que-58-dos-brasileiros-nao-tem-investimentos> . Acesso em 25 mai.2019. 

 

ALVARENGA, Líria Núbia et al. Repercussões da aposentadoria na qualidade de vida do 

idoso. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 43, n. 4, p. 796-802, 2009. 

 

ANDUJAR, Andréa Martins. Modelo de Qualidade de Vida dentro dos Domínios Bio-Psico-

Social para Aposentados. Florianópolis, 2006. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) 

– Programa de Pós-Graduação em Engª de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

ANTUNES, Marcos Henrique; SOARES, Dulce Helena Penna; SILVA, Narbal. Aposentadoria 

e Contexto Familiar: um estudo sobre as orientações teóricas da produção científica. 

Perspectivas em Gestão & Conhecimento, v. 3, p. 45-56, 2013. 

 

BARRETO, Raquel de Oliveira; FERREIRA, Lucas. Luto e melancolia: Contribuições 

psicanalíticas para o entendimento dos reflexos da aposentadoria na subjetividade dos 

indivíduos. In: XXXV EnANPAD, 2011, Rio de Janeiro. Anais [...]. Encontro ANPAD, Rio 

de Janeiro, RJ, Brasil, v. 35, 2011. 

 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2006.  

 

BITENCOURT, Betina Magalhães et al. Para além do tempo de emprego: o sentido do trabalho 

no processo de aposentadoria. Revista de Ciências da Administração, v. 13, n. 31, p. 30-57, 

2011. 

 

BOSI, Ecléa. Memória e Sociedade: Lembrança de velhos. 3ª ed., São Paulo: Cia das Letras, 

1994. 

 

BOISCLAIR, David; LUSARDI, Annamaria; MICHAUD, Pierre-Carl. Financial literacy and 

retirement planning in Canada. Journal of Pension Economics & Finance, v. 16, n. 3, p. 277-

296, 2017. 

 

BRASIL. Lei nº 8112/90, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos 

servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. 

Brasília, DF, dez,1990. 

 

BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a organização da 

Assistência Social e dá outras providências. Brasília, DF, dez,1993. 

 

BRASIL. Lei nº 8.842, de 04 de janeiro de 1994. Dispõe sobre a política nacional do idoso, 

cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. Brasília, DF, jan,1994. 

 



 

 

 

129 

 

 

BRASIL. Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003. Modifica os arts. 37, 40, 

42, 48, 96, 149 e 201 da Constituição Federal (...) e dá outras providências. Brasília, DF, 

dez,2003. 

 

BRASIL. Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá 

outras providências. Brasília, DF, out, 2003. 

 

BRASIL. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, e dá outras providências. Brasília, DF, dez, 2008. 

 

BRASIL. Plano de Desenvolvimento Institucional do IF Sudeste MG - 2014/2-2019. 

Disponível em < 

https://www.riopomba.ifsudestemg.edu.br/portal/sites/default/files/arq_paginas/PDI%202014

%202019.pdf>. Acesso em 20 nov.2017. p.26. 

 

BRASIL. Plataforma Nilo Peçanha. Disponível em 

<http://resultados.plataformanilopecanha.org/2019/>. Acesso em 28 mar. 2019 

 

BRASIL. Portaria MPOG/SRH nº 1261 de 05 de maio de 2010. Institui os Princípios, 

Diretrizes e Ações em Saúde Mental que visam orientar os órgãos e entidades do Sistema 

de Pessoal Civil - SIPEC da Administração Pública Federal sobre a saúde mental dos 

servidores. Brasília, DF, mai, 2010. Disponível em < 

http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/Min_Div/MPOG_Port1261_10.html>. 

Acesso em 31 mai.2018 

 

BRASIL. Portaria Normativa nº 03 de 07 de maio de 2010. Estabelece orientações básicas 

sobre a Norma Operacional de Saúde do Servidor -NOSS aos órgãos e entidades do 

Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, com o objetivo de 

definir diretrizes gerais para implementação das ações de vigilância aos ambientes e 

processos de trabalho e promoção à saúde do servidor. Brasília, D.F., mai, 2010. Disponível 

em: < http://www.saude.ufu.br/sites/saude.ufu.br/files/Portaria-Normativa-03.pdf>. Acesso em 

31 mai. 2018 

 

BRASIL. Portaria Normativa nº 03 de 25 de março de 2013.Institui as diretrizes gerais de 

promoção da saúde do servidor público federal, que visam orientar os órgãos e entidades 

do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC. Disponível em 

<https://wp.ufpel.edu.br/progep/files/2013/03/Portaria-Normativa-SEGEP-MPOG-No-3-

2013.pdf >. Acesso em 31 mai.2018 

BRASIL. Portaria -R nº 040/2017, de 16 de janeiro de 2017 Institui a Política de Promoção 

à Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho no âmbito do IF Sudeste MG e o Programa de 

Promoção à Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho do IF Sudeste MG. 

Disponível em <https://www.ifsudestemg.edu.br/sites/default/files/bs%2001%20-

%202017%20reitoria_0.pdf>. Acesso em 10 mar.2018 

 

BRASIL. Portaria nº 12 de 20 de novembro de 2018. Institui as diretrizes gerais para 

promoção da educação para aposentadoria do servidor público federal dos órgãos e 

entidades que compõem o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, 

http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/Min_Div/MPOG_Port1261_10.html
http://www.saude.ufu.br/sites/saude.ufu.br/files/Portaria-Normativa-03.pdf


 

 

 

130 

 

 

durante o exercício profissional e ao longo da aposentadoria. Disponível em < 

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51058639/do1-

2018-11-21-portaria-n-12-de-20-de-novembro-de-2018-51058368 >. Acesso em 22 nov.2018 

 

BRASIL. Relatório de Gestão. Disponível em 

<https://www.ifsudestemg.edu.br/sites/default/files/RELAT%C3%93RIO%20DE%20GEST

%C3%83O%20-%20EXERC%C3%8DCIO%202017%20-

%20VERS%C3%83O%20FINAL%20-%2028-03-2018.pdf> Acesso em 09 mai.2018 

 

BRASIL. Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor. Brasília, DF.,. 2017. 

 

BRESSAN, Maria Alice Lopes Coelho et al. Bem-estar na aposentadoria: o que isto significa 

para os servidores públicos federais?. Revista brasileira de geriatria e gerontologia, v. 16, n. 

2, p. 259-272, 2013. 

 

BRESSAN, Maria Alice Lopes Coelho et al. Trabalho versus aposentadoria: desvendando 

sentidos e significados. Oikos: Família e Sociedade em Debate, v. 23, n. 1, p. 226-250, 2012. 

 

BRUNS, Maria Alves de Toledo; ABREU, Antonio Suarez. O envelhecimento: encantos e 

desencantos da aposentadoria. Revista da ABOP, v. 1, n. 1, p. 5-33, 1997. 

 

CALDAS, Miguel P. Demissão: causas, efeitos e alternativas para a empresa e indivíduo. 

São Paulo: Atlas, 2000. 

 

CAMARANO, Ana Amélia; KANSO, Solange; FERNANDES, Daniele. Saída do Mercado de 

Trabalho: qual a idade? In: INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA/ 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Mercado de Trabalho: conjuntura e análise, 

v.17, n.51. Brasília: IPEA/MTE, 2012. 

 

CARLSON, Michelle C. et al. Evidence for neurocognitive plasticity in at-risk older adults: the 

experience corps program. Journals of Gerontology Series A: Biomedical Sciences and 

Medical Sciences, v. 64, n. 12, p. 1275-1282, 2009. 

 

CARTER, Betty; MCGOLDRICK, Monica. As mudanças no ciclo de vida familiar: uma 

estrutura para terapia familiar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 

 

CIELO, Patrícia Fortes Lopes Donzele; VAZ, Elizabete Ribeiro de Carvalho. A legislação 

brasileira e o idoso. Revista CEPPG–CESUC–Centro de Ensino Superior de Catalão, v. 2, 

n. 21, p. 33-46, 2009.        

 

COHEN-MANSFIELD, Jiska; REGEV, Irit. Retirement preparation programs: An 

examination of retirement perceptions, self-mastery, and well-being. Research on Social 

Work Practice, v. 28, n. 4, p. 428-437, 2018. 

 

COSTA, José Luiz Riani; COSTA, Amarilis M.; FUZARO JUNIOR, Gilson. O que vamos 

fazer depois do trabalho? Reflexões sobre a preparação para aposentadoria. São Paulo: 

Cultura Acadêmica, 2016, 153 p. 

 

https://www.ifsudestemg.edu.br/sites/default/files/RELAT%C3%93RIO%20DE%20GEST%C3%83O%20-%20EXERC%C3%8DCIO%202017%20-%20VERS%C3%83O%20FINAL%20-%2028-03-2018.pdf
https://www.ifsudestemg.edu.br/sites/default/files/RELAT%C3%93RIO%20DE%20GEST%C3%83O%20-%20EXERC%C3%8DCIO%202017%20-%20VERS%C3%83O%20FINAL%20-%2028-03-2018.pdf
https://www.ifsudestemg.edu.br/sites/default/files/RELAT%C3%93RIO%20DE%20GEST%C3%83O%20-%20EXERC%C3%8DCIO%202017%20-%20VERS%C3%83O%20FINAL%20-%2028-03-2018.pdf


 

 

 

131 

 

 

DEJOURS, Christophe; DESSORS, Dominique; DESRIAUX, François. Por um trabalho, fator 

de equilíbrio. Revista de Administração de empresas, v. 33, n. 3, p. 98-104, 1993 

 

DEJOURS, Christophe. A Banalização da Injustiça social. (trad. de Luis Alberto Monjardim). 

3. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2000. 160 p. 

 

FRANÇA, Lucia Helena de Freitas Pinho et al. A percepção dos gestores brasileiros sobre os 

programas de preparação para a aposentadoria. Estudos Interdisciplinares sobre o 

Envelhecimento, v. 19, n. 3, p. 879-898, 2014.  

 

FRANÇA, Lucia Helena de Freitas Pinho et al. Autobiografia orientada para avaliar vida, 

carreira e planejar para a aposentadoria. Revista Brasileira de Orientação Profissional, v. 18, 

n. 2, p. 249-258, 2017. 

 

FRANÇA, Lucia Helena de Freitas Pinho; SOARES, Dulce Helena Penna. Preparação para a 

aposentadoria como parte da educação ao longo da vida. Psicologia: ciência e profissão, v. 29, 

n. 4, p. 738-751, 2009. 

 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio da língua portuguesa. 5. ed., 

Curitiba: Positivo, 2010.  

 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed., 12. reimpr. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

 

GLASER, Barney G.; STRAUSS, Anselm L. The discovery of grounded theory: Strategies 

for qualitative research. Chicago: Aldire; 1967.  

 

GRIFFIN, Barbara; HESKETH, Beryl; LOH, Vanessa. The influence of subjective life 

expectancy on retirement transition and planning: a longitudinal study. Journal of Vocational 

Behavior, v. 81, n. 2, p. 129-137, 2012. 

 

HERVÉ, Catherine et al. Comparative study of the quality of adaptation and satisfaction with 

life of retirees according to retiring age. Psychology, v. 3, n. 04, p. 322-327, 2012 

 

IBGE - Instituto Nacional de Geografia e Estatística Disponível em: 

<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de- 

noticias/noticias/18469-expectativa-de-vida-do-brasileiro-sobe-para-75-8-anos> Acesso em 13 

jan.2019 

 

IBGE - Instituto Nacional de Geografia e Estatística Disponível em:< 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-

noticias/noticias/23206-expectativa-de-vida-do-brasileiro-sobe-para-76-anos-mortalidade-

infantil-cai>. Acesso em 20 mai.2019 

 

IBGE - Instituto Nacional de Geografia e Estatística Disponível em: 

<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-



 

 

 

132 

 

 

noticias/noticias/20980-numero-de-idosos-cresce-18-em-5-anos-e-ultrapassa-30-milhoes-em-

2017>. Acesso em 13 jan.2019 

 

IBDP - Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Disponível em: www.ibdp.org.br. 

Acesso em 12 mar 2019 

 

JU, Yeong Jun et al. Lack of retirement preparation is associated with increased depressive 

symptoms in the elderly: Findings from the Korean Retirement and Income Panel Study. 

Journal of Korean medical science, v. 32, n. 9, p. 1516-1521, 2017. 

 

LAMAS, Aline Elias. Preparação para o desligamento das atividades laborais: diferentes 

perspectivas sobre o processo de aposentadoria em duas universidades federais gaúchas. 

Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós Graduação em Administração, Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul - Porto Alegres-RS, 2017. 

 

LEANDRO-FRANÇA, C. Modelo de intervenção breve para planejamento da 

aposentadoria: desenvolvimento e avaliação. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-

Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, Universidade de Brasília, Brasília, DF., 2012.  

 

LEANDRO-FRANÇA, Cristineide; MURTA, Sheila Giardini; IGLESIAS, Fabio. 

Planejamento da aposentadoria: uma escala de mudança de comportamento. Revista Brasileira 

de Orientação Profissional, v. 15, n. 1, p. 75-84, 2014.  

 

LEANDRO-FRANÇA, Cristineide; MURTA, Sheila Giardini; VILLA, Miriam Bratfisch. 

Efeitos de uma intervenção breve no planejamento para a aposentadoria. Revista Psicologia 

Organizações e Trabalho, v. 14, n. 3, p. 257-270, 2014.  

 

LEE, Yun Doo; HASSAN, M. Kabir; LAWRENCE, Shari. Retirement preparation of men and 

women in their positive savings periods. Journal of Economic Studies, v. 45, n. 3, p. 543-564, 

2018.  

 

MAGALHÃES, Mauro de Oliveira et al. Padrões de ajustamento na aposentadoria. Aletheia, 

n. 19, p. 57-68, 2004. 

 

MAHDZAN, Nurul Shahnaz; TABIANI, Saleh. The impact of financial literacy on individual 

saving: an exploratory study in the Malaysian context. Transformations in Business & 

Economics, v. 12, n. (1) 28, p. 41-55, 2013. 

 

MARRA, Adriana Ventola; MARQUES, Antônio Luiz; MELO, Marlene Catarina de Oliveira 

Lopes. Rupturas e Permanências: Múltiplas Trajetórias da Aposentadoria de Executivos. In: 

VII EnEO, 2012, Curitiba, Paraná. Anais [...] Encontro de Estudos Organizacionais da 

ANPAD, Curitiba, PR, Brasil, 2012. 

 

MARTINS, Lusineide Ferreira; BORGES, Elisa Silva. Educação para aposentadoria: avaliação 

dos impactos de um programa para melhorar qualidade de vida pós-trabalho. Interações 

(Campo Grande), v. 18, n. 3, p. 55-68, 2017. 

 

MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada. Porto Alegre: 

Bookman, 2006. 



 

 

 

133 

 

 

 

MILLIGAN, Kevin S.; SCHIRLE, Tammy. Simulated replacement rates for CPP reform 

options. University of Calgary, School of Public Policy Research Papers, n. 7-7, 2014. 

 

MORAGAS, Ricardo Moragas. Gerontologia social: envelhecimento e qualidade de vida. 

Paulinas, 1997. 

 

MURTA Sheila Giardini, LEANDRO-FRANÇA Cristineide, SEIDL Juliana, orgs. Programa 

de Educação para Aposentadoria: Como Planejar, Implementar e Avaliar. Novo 

Hamburgo: Sinopsys, 2014., 320 p. ISBN: 978-85-64468-20-7. 

 

NACARATO, Andréia Eloisa de Camargo Bolfer. Stress no idoso: efeitos diferenciais da 

ocupação profissional. In LIPP, M., org. Pesquisas sobre stress no Brasil: saúde, ocupações 

e grupos de risco. Campinas (SP): Papirus, p. 275-96, 1996. 

 

NETTO, Francisco Sobreira; NETTO, Juliana Presotto Pereira. Programas de Preparação para 

a Aposentadoria: um Desafio Atual à Responsabilidade Social das Organizações. In:XXXIII 

EnANPAD, 2009, São Paulo.  Anais […]. Encontro ANPAD, São Paulo (SP), 2009 

 

NOONE, Jack; O'LOUGHLIN, Kate; KENDIG, Hal. Australian baby boomers retiring ‘early’: 

Understanding the benefits of retirement preparation for involuntary and voluntary retirees. 

Journal of Aging Studies, v. 27, n. 3, p. 207-217, 2013. 

 

NOONE, Jack H.; STEPHENS, Christine; ALPASS, Fiona M. Preretirement planning and 

well-being in later life: A prospective study. Research on Aging, v. 31, n. 3, p. 295-317, 2009. 

 

NOVO, Luciana Florentino; FÔLHA, Fernando Antônio Silva. Importância da preparação à 

aposentadoria: a fala de servidores aposentados da UFPEL. In: X COLOQUIO 

INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN UNIVERSITARIA EN AMÉRICA DEL SUR, 2010, 

Mar del Plata, Argentina. Anais[...]. Mar del Plata, Argentina, 2010. 

 

PAZZIM, Tanise Amália; MARIN, Ângela Helena. Retirement preparation program: 

evaluation of results. Psicologia: Reflexão e Crítica, Porto Alegre, v. 30,  n. 24, 2017. 

 

PARK, Jihyun; PARK, Aely. Longitudinal effects of economic preparation and social activities 

on life and family relationship satisfaction among retirees. Asian Social Work and Policy 

Review, v. 10, n. 1, p. 50-60, 2016.  

 

RAFALSKI, Júlia Carolina. O processo pré-transição para aposentadoria: 

desenvolvimento de escalas psicométricas e correlatos psicossociais. Vitória, 2015. 

Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Programa de Pós-Graduação em Psicologia, 

Universidade Federal do Espírito Santo. 

 

RODRIGUES, Milena et al. A preparação para a aposentadoria: o papel do psicólogo frente a 

essa questão. Revista brasileira de orientação profissional, v. 6, n. 1, p. 53-62, 2005.  

 

SANTOS, Maria de Fátima de Souza. Identidade e aposentadoria. São Paulo: EPU, 1990. 

 



 

 

 

134 

 

 

SCHELLENBERG, Grant.; TURCOTTE, Martin; RAM, Bali. Preparing for retirement. 

Canadian Social Trends, [s. l.], n. 78, p. 8–11, 2005. 

 

SHULTZ, Kenneth S.; HENKENS, Kène. Introduction to the changing nature of retirement: an 

international perspective. International Journal of Manpower, v. 31, n. 3, p. 265-270, 2010.  

SOARES, Dulce Helena Penna et al. Aposenta-ação: programa de preparação para 

aposentadoria. Estudos interdisciplinares sobre o envelhecimento, v. 12, 2007. 

 

STEVENSON, William. J. Estatística Aplicada à Administração. São Paulo: Harba, 2001 

 

TOPA, Gabriela et al. Antecedents and consequences of retirement planning and decision-

making: A meta-analysis and model. Journal of Vocational Behavior, v. 75, n. 1, p. 38-55, 

2009.  

 

THIRY-CHERQUES, Hermano Roberto. Saturação em pesquisa qualitativa: estimativa 

empírica de dimensionamento. Revista PMKT, v. 3, n. 2, p. 20-27, 2009. 

 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Viva mais! - Programa de Preparação para 

Aposentadoria. Disponível em: < 

http://www.capacitacao.unb.br/index.php?option=com_agenda&view=agenda&id=153> 

Acesso em 17.mar.2019 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. Programa de Educação para Aposentadoria 

Evoluidade. Disponível em: <https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2018/03/23/programa-de-

educacao-para-a-aposentadoria-evoluidade-inscreve-ate-dia-9>. Acesso em 19.dez.2018. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Plano Anual de Capacitação – PAC 

2019. Coordenadoria de Capacitação de Pessoas. Disponível em: < 

http://capacitacao.ufsc.br/files/2019/04/PAC-2019.pdf> Acesso em 17.mar.2019. 

 

VAN SOLINGE, Hanna; HENKENS, Kène. Adjustment to and satisfaction with retirement: 

two of a kind?. Psychology and aging, v. 23, n. 2, p. 422-434, 2008. 

 

VENTURINI, Dominga Odete. Aposentadoria como prêmio ou como castigo: Avaliando as 

peculiaridades dos servidores da UFSM., 2013. Dissertação (Mestrado Profissional em 

Gestão de Organizações Públicas) - Programa de Pós-Graduação em Administração Pública, 

Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS. 

 

WANG, Mo. Profiling retirees in the retirement transition and adjustment process: Examining 

the longitudinal change patterns of retirees' psychological well-being. Journal of Applied 

Psychology, v. 92, n. 2, p. 455-474, 2007. 

 

WANG, Mo; SHULTZ, Kenneth S. Employee retirement: A review and recommendations for 

future investigation. Journal of Management, v. 36, n. 1, p. 172-206, 2010. 

 

WIECZYNSKI, Marineide Maria et al. O Significado da Ocupação Pós-Aposentadoria nas 

Organizações Sociais: uma questão em debate. Florianópolis, 2003. Dissertação (Mestrado 

em Serviço Social) – Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, Universidade Federal de 

Santa Catarina. 



 

 

 

135 

 

 

 

ZANELLI, José Carlos; SILVA, Narbal. Programa de Preparação para Aposentadoria. 

Florianópolis: Insular, 1996. 

 

ZANELLI, José Carlos; SILVA, Narbal; SOARES, Dulce Helena Penna. Orientação para 

aposentadoria nas organizações de trabalho: construção de projetos para o pós-carreira. 

Porto Alegre: Artmed, 2010. 

 

  



 

 

 

136 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo A: Entrevista com Pré-aposentados 

1) Qual o sentido/significado do “Trabalho” na sua vida? Identidade, reconhecimento 

social, estabilidade financeira?  

 

2) Quando pensa em “aposentadoria” o que lhe vem à mente? 

 

3)  Reflete ou já refletiu sobre como será sua aposentadoria? Se sim, como se sente? Se 

não, ninguém nunca o despertou para pensar nisto? 

 

4) Você pretende aposentar-se no tempo devido? Justifique.  

 

5) Você faz planos de retornar ao mercado de trabalho (remunerado ou não = voluntário), 

quando se aposentar? Se sim em qual área?  

Se não, pretende dedicar-se a alguma atividade extra (como realizar um hobby, 

dedicar-se a atividades voluntárias ou prática de atividade física)?  

 

6) Em sua opinião, o que a Instituição faz ou poderia fazer para valorizar o servidor em 

final de carreira ou aposentado? 

 

7)  Você mantém uma rede de relações sociais (leia outros aposentados, antigos colegas de 

trabalho, família, amigos etc.)? Se sim, comente. Se não, não acha importante? 

 

8) Você possui outras fontes de renda senão seu salário (poupança, previdência privada, 

aluguéis, investimentos etc.).  

 

a) Fez ou faz planejamento financeiro para complemento de sua renda no pós-

aposentadoria? Comente.  

 

9) Para você, sua atividade possui prestígio social? Isso influenciaria na decisão de se 

aposentar? Se sim ou não, comente.  

 

10) Sabe-se que um PPA pode trazer vários eixos, que podem cuidar do PSICOLÓGICO, 

SOCIAL, SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA e INTRODUÇÃO AO 

PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA.  

a) Qual seu grau de conhecimento de um PPA; 

b) Sabe que assuntos são tratados?  

c) Possui algum assunto de interesse (algum curso ou palestra) como sugestão de tema? 

Sim ou não, comente. 

d) Ainda que não conheça, tem interesse em participar de grupos de discussão sobre 

Educação sobre aposentadoria?  
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Questionário com Pré-aposentados  

 

1) Sexo: 

(  ) M 

(  ) F 

2) Qual sua faixa etária? 

(  ) Entre 45 a 50 anos 

(  ) Entre 51 a 55 anos 

(  ) Entre 56 a 60 anos 

(  ) Mais de 60 anos 

3) Qual o seu nível de escolaridade? 

(  ) Ensino médio completo 

(  ) Superior completo 

(  ) Especialização 

(  ) Mestrado 

(  )Doutorado 

4) Qual o seu cargo? 

(  )Professor EBTT 

(  ) Técnico Administrativo em Educação 

5) Há quanto tempo é servidor(a) do IF Sudeste MG? 

(  ) De 00 a 10 anos 

(  ) De 11 a 15 anos  

(  ) De 16 a 20 anos  

(  ) De 21 a 25 anos 

(  ) De 26 a 30 anos 

(  ) 30 anos ou mais 

6) Possui tempo averbado no IF Sudeste MG para fins de aposentadoria? 

(  ) De 00 a 10 anos 

(  ) De 11 a 15 anos  

(  ) De 16 a 20 anos  

(  ) De 21 a 25 anos 

(  ) De 26 a 30 anos 

7) Já se encontra em gozo de Abono de Permanência? 

(  ) Sim 

(  ) Não  

8) Que papel o trabalho tem na sua vida? Marque todas que se aplicam: 

(  ) Forma de realização pessoal e autoestima 

(  ) Forma de desenvolvimento de  capacidades, novas habilidades e conhecimento. 

(  ) Estabilidade financeira e satisfação das necessidades básicas diárias e de subsistência 

para si, e/ou família. 

(  ) Meio de integração social de um indivíduo 

(  )Meio pelo qual possibilita o indivíduo construir uma nova identidade 

(  ) Necessidade de reconhecimento da sociedade, como manutenção do status, de ser 

respeitado pelos amigos e pela família. 

(  ) Outro(s). _____________________________________________________ 

9) O que a palavra “aposentadoria” significa para você? Marque todas que se aplicam: 

(  ) Liberdade de horário 

(  ) Descanso da rotina 

(  )Perda de identidade 



 

 

 

138 

 

 

(  ) Lazer 

(  ) Ter mais tempo para si e/ou família 

(  ) Ociosidade  

(  ) Sentimento de improdutividade 

(  ) Boa saúde 

(  ) Possibilidade de realizar outros projetos de vida 

(  ) Oportunidade de realizar outras atividades remuneradas 

(  ) Planejamento de uma nova vida. 

(  ) Perda do convívio social dos colegas e amigos. 

(  ) Rompimento dos laços com os colegas de trabalho e com a Instituição. 

(  ) Qualidade de vida 

(..)Outro(s)______________________________________________________ 

10) Como se sente ao ver-se aproximar a data de aposentadoria? Marque todas que se 

aplicam: 

(  ) Dever cumprido 

(  ) Realizado 

(  ) Momento de usufruir 

(  ) Sem preocupação 

(  ) Algo Natural 

(  ) Ansioso(a) pelo momento 

(  ) Tranquilo(a) 

(  ) Bem ou muito bem 

(  ) Insatisfatória 

(  ) Sofrível  

(  ) Outro(s): _________________________________________ 

Justifique.__________________________________________________________  

11) Você julga importante o apoio e a presença de pessoas ou entidades que poderiam 

contribuir no processo de sua aposentadoria? Marque todas que se aplicam: 

(  ) Familiares (cônjuge, filhos, netos) 

(  ) Amigos 

(  ) Médicos e psicólogos 

(  ) Religião 

(  ) Associações 

(  ) Sindicato 

(  ) Não acho importante 

(  ) Outro(s) ________________________________________________ 

Justifique.__________________________________________________________ 

12) Possui conhecimento sobre os requisitos e tipos de aposentadoria?  

(  ) Sim   

(. ) Não 

13) Aponte as atividades que você se interessa em atuar após se aposentar. Marque todas 

que se aplicam: 

(  ) Já possuo um hobby(cite qual é )______________________________________. 

(  ) Continuarei trabalhando na minha área. 

(  ) Dedico-me ou dedicar-me-ei a práticas espirituais ou religiosas (orações, meditações, 

cultos, missas etc.) 

(  ) Faço ou farei cursos de aperfeiçoamento na minha área. 

(  ) Faço ou farei cursos de aprimoramento em outra área com vistas a nova carreira  

(  ) Possuo um negócio próprio que me permite captar recursos e preencher meu tempo. 
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(  ) Realizo ou realizarei trabalhos voluntários na comunidade. 

(  ) Participo ou participarei de atividades de lazer, recreativa e/ou esportiva 

(  ) Não desempenho nenhuma atividade. 

(  ) Outro(s):__________________________________________________________ 

Justifique sua resposta.__________________________________________________ 

14) Sobre educação/ planejamento financeiro para a aposentadoria, você possui alguma 

complementação de renda? Marque todas que se aplicam: 

(  ) Já possuo outra aposentadoria 

(  ) Sou pensionista 

 (  ) Investimentos imobiliários 

(  ) Aplicações financeiras diversas (poupança, ações, CDB etc.) 

(  ) Não possuo outra fonte de renda, senão meu salário. 

(  ) Outro(s):______________________________________________________ 

15) Você se exercita fisicamente? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

Se positivo, com que frequência se exercita? _________________________________ 

16) Como percebe a questão da interação social ou convívio com pessoas a sua volta? 

Marque todas que se aplicam: 

(  ) Acredito que as relações interpessoais são de extrema importância, para facilitar a 

tomada de decisões e para auxiliar na saúde mental. 

(  ) É necessário para estimular a troca de ideias, de experiências, numa ajuda mútua. 

(  ) Com o convívio aprendemos a ser mais tolerantes e pacientes uns com os outros. 

(  ) Para não se isolar e não perder a identidade social. 

(  ) Para se sentir parte de um grupo social. 

(  ) Toda orientação e apoio são importantes em qualquer fase da vida. 

(  ) Sou indiferente quando se trata de convívio social. 

17) Quais temas considera relevantes para serem abordados em um Programa de Preparação 

para Aposentadoria. Marque todas que se aplicam: 

(  ) Projeto de vida pessoal. 

(  ) Resiliência (capacidade de se adaptar as mudanças da vida) na aposentadoria 

(  ) Saúde mental 

(  ) Ressignificação do lazer 

(  ) Violências contra o idoso 

(  ) Inclusão social do idoso 

(  ) Relações interfamiliares no processo de envelhecimento 

(  ) Doenças que contribuem para o envelhecimento precoce 

(  ) Leis previdenciárias 

(  ) Educação financeira 

(  ) alimentação saudável e atividade física 

(  ) Direitos do idoso e redes de apoio 

(  ) Afetividade e relacionamentos na maturidade 

(  ) Gerenciamento de tempo 

(  ) Empreendedorismo 

(  ) Saúde espiritual 

(  ) Inclusão digital 

(  ) Perda financeira 

(  ) Outro: ___________________________________________________ 
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Anexo B - Entrevista com Aposentados. 

1) Qual é a sua visão do trabalho, qual o valor ele teve na sua vida, agora que está 

aposentado(a)? 

 

2) Como se sentiu ao ver-se aposentado(a)? Refletiu como se daria este momento? Ela 

foi voluntária ou involuntária? 

 

3) Quais pessoas ou entidades a ajudaram na transição para aposentadoria. Contou com 

apoio de alguém? Aconselharam-lhe se você devia ou não se aposentar? 

 

4) O que o IF Sudeste MG tem feito ou poderia fazer para valorizar o servidor 

aposentado ou fim de carreira? 

 

5) Você voltou ou voltaria a trabalhar (remunerado ou não-voluntário), agora que está 

aposentado? 

 

a) Se sim em qual área? Se não, por quê?  

 

6) Possui alguma atividade extra, como um hobby ou prática de atividade física?  

 

7) Você mantém uma rede de relações sociais (leia com outros aposentados, antigos 

colegas de trabalho, família, amigos etc.)? Se sim, comente. Se não, não acha 

importante? 

 

8) Possui outras fontes de renda senão seu salário (leia poupança, aluguéis, pensão) para 

complementação de renda?  

 

9) Você já fez ou faz planejamento financeiro? Tem noção de educação financeira? 

 

10) Sabe-se que um PPA pode trazer vários eixos, que podem cuidar do PSICOLÓGICO, 

SOCIAL, SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA e INTRODUÇÃO AO 

PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA.  

• Pergunta-se:  

a) Conhece algum projeto que se sensibilize para o bem-estar e qualidade de vida do 

servidor?  

b) Teria algum assunto de interesse como sugestão a ser discutido pelo Programa?  

c) Acha útil participar de grupos de discussão sobre Educação ou Projetos ao longo da 

carreira?  
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Questionário com Aposentados. 

 

01) Sexo: 

(  ) M 

(  ) F 

02) Qual sua faixa etária? 

(  ) Entre 45 a 50 anos 

(  ) Entre 51 a 55 anos 

(  ) Entre 56 a 60 anos 

(  ) Acima de 60 anos 

03) Qual o seu nível de escolaridade? 

(  ) Ensino médio completo 

(  ) Superior completo 

(  ) Especialização 

(  ) Mestrado 

(  )Doutorado 

04) Qual o seu cargo? 

(  ) Professor EBTT 

(  ) Técnico Administrativo em Educação 

05) Há quanto tempo foi servidor(a) do IF Sudeste MG? 

(  ) De 00 a 10 anos 

(  ) De 11 a 15 anos  

(  ) De 16 a 20 anos  

(  ) De 21 a 25 anos 

(  ) De 26 a 30 anos 

(  ) 30 anos ou mais 

06) Que papel o trabalho teve na sua vida? Marque todas que se aplicam: 

(  ) Forma de realização pessoal e autoestima 

(  ) Forma de desenvolvimento de  capacidades, novas habilidades e conhecimento. 

(  ) Estabilidade financeira e satisfação das necessidades básicas diárias e de subsistência 

para si, e/ou família. 

(  ) Meio de integração social de um indivíduo 

(  )Meio pelo qual possibilita o indivíduo construir uma nova identidade 

(  ) Necessidade de reconhecimento da sociedade, como manutenção do status, de ser 

respeitado pelos amigos e pela família. 

(  ) Outro(s). _____________________________________________________ 

07) Como você percebe a “aposentadoria” hoje em dia? Marque todas que se aplicam: 

(  ) Liberdade de horário 

(  ) Descanso da rotina 

(  )Perda de identidade 

(  ) Lazer 

(  ) Ter mais tempo para si e/ou família 

(  ) Ociosidade  

(  ) Sentimento de improdutividade 

(  ) Boa saúde 

(  ) Possibilidade de realizar outros projetos de vida 

(  ) Oportunidade de realizar outras atividades remuneradas 

(  ) Planejamento de uma nova vida. 

(  ) Perda do convívio social dos colegas e amigos. 
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(  ) Rompimento dos laços com os colegas de trabalho e com a Instituição. 

(  ) Qualidade de vida 

(..)Outro(s)______________________________________________________ 

Justifique._____________________________________________________________ 

08) Como é a sua relação com a aposentadoria? Marque todas que se aplicam: 

(  ) Dever cumprido 

(  ) Realizado 

(  ) Momento de usufruir 

(  ) Sem preocupação 

(  ) Algo Natural 

(  ) Ansioso(a) pelo momento 

(  ) Tranquilo(a) 

(  ) Bem ou muito bem 

(  ) Insatisfatória 

(  ) Sofrível  

(  ) Outro(s): _________________________________________ 

Justifique._____________________________________________________________ 

09) Durante sua aposentadoria, contou com o apoio e a presença de alguma destas pessoas 

ou entidades que poderiam ter contribuído no processo de transição? Marque todas que 

se aplicam: 

(  ) Familiares (cônjuge, filhos, netos) 

(  ) Amigos 

(  ) Médicos e psicólogos 

(  ) Religião 

(  ) Associações 

(  ) Sindicato 

(  ) Não achei importante. 

(  ) Outro(s) ________________________________________________ 

Justifique._________________________________________________________ 

10) Aponte as atividades que você vem desenvolvendo após se aposentar. Marque todas que 

se aplicam: 

(  ) Já possuo um hobby(cite qual é )______________________________________. 

(  ) Continuo trabalhando na minha área. 

(  ) Dedico-me a práticas espirituais ou religiosas (orações, meditações, cultos, missas 

etc.) 

(  ) Faço cursos de aperfeiçoamento na minha área. 

(  ) Faço cursos de aprimoramento em outra área com vistas a nova carreira  

(  ) Possuo um negócio próprio que me permite captar recursos e preencher meu tempo. 

(  ) Realizo trabalhos voluntários na comunidade. 

(  ) Participo de atividades de lazer, recreativa e/ou esportiva 

(  ) Não desempenho nenhuma atividade. 

(  ) Outro(s):_______________________________________________________ 

Justifique sua resposta.___________________________________________________ 

11) Sobre educação/ planejamento financeiro para a aposentadoria, você possui alguma 

complementação de renda? Marque todas que se aplicam: 

(  ) Possuo outra aposentadoria. 

(  ) Sou pensionista 

(  ) Investimentos imobiliários 

(  ) Aplicações financeiras diversas (poupança, ações, CDB etc.) 
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(  ) Não possuo outra fonte de renda, senão minha aposentadoria. 

(  ) Outro(s):_________________________________________________________ 

12) Você se exercita fisicamente? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

Se positivo, com que frequência se exercita? _________________________________ 

13) Como percebe a questão da interação social ou convívio com pessoas a sua volta? 

Marque todas que se aplicam: 

(  ) Acredito que as relações interpessoais são de extrema importância, para facilitar a 

tomada de decisões e para auxiliar na saúde mental. 

(  ) É necessário para estimular a troca de ideias, de experiências, numa ajuda mútua. 

(  ) Com o convívio aprendemos a ser mais tolerantes e pacientes uns com os outros. 

(  ) Para não se isolar e não perder a identidade social. 

(  ) Para se sentir parte de um grupo social. 

(  ) Toda orientação e apoio são importantes em qualquer fase da vida. 

(  ) Sou indiferente quando se trata de convívio social. 

14) Quais temas considera relevantes para serem abordados em um Programa de Preparação 

para Aposentadoria. Marque todas que se aplicam: 

(  ) Projeto de vida pessoal. 

(  ) Resiliência (capacidade de se adaptar as mudanças da vida) na aposentadoria 

(  ) Saúde mental 

(  ) Ressignificação do lazer 

(  ) Violências contra o idoso 

(  ) Inclusão social do idoso 

(  ) Relações interfamiliares no processo de envelhecimento 

(  ) Doenças que contribuem para o envelhecimento precoce 

(  ) Leis previdenciárias 

(  ) Educação financeira 

(  ) alimentação saudável e atividade física 

(  ) Direitos do idoso e redes de apoio 

(  ) Afetividade e relacionamentos na maturidade 

(  ) Gerenciamento de tempo 

(  ) Empreendedorismo 

(  ) Saúde espiritual 

(  ) Inclusão digital 

(  ) Perda financeira 

(  ) Outro: ________________________________________________ 
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Anexo C – Entrevista com Início de carreira. 

1) Qual o sentido/significado do “Trabalho” na sua vida? Identidade, reconhecimento 

social, estabilidade financeira?  

 

2) Você espera trabalhar até o final da sua fase produtiva (leia até quando estiver com 

saúde) ou pensa em se aposentar quando der seu tempo? Justifique.  

 

3) Quando pensa em “aposentadoria” o que lhe vem à mente? 

a) Reflete ou já refletiu sobre como será sua aposentadoria NO FUTURO?  

b) Você conhece bem a política previdenciária atual (FUNPRESP)? Se sim, como 

se sente? Se não, ninguém nunca o despertou para pensar nisto? 

 

4) Que planos você tem para ser desenvolvido ao longo da sua vida de trabalho? E em qual 

área? Se não, pretende dedicar-se a alguma atividade extra (como realizar um hobby, 

dedicar-se a atividades voluntárias ou prática de atividade física)?  

 

5) O que a Instituição faz ou poderia fazer para valorizar o servidor que está ingressando 

no IF Sudeste MG, em final de carreira ou aposentado?  

 

6) Possui outras fontes de renda senão seu salário (poupança, previdência privada, 

aluguéis, investimentos etc.)?  

a) Tem conhecimento financeiro ou programa bem seus gastos?  

 

7) Sabe-se que, atualmente, quem entra no serviço público está submetido ao teto da 

Previdência do Regime Geral, que para o ano de 2018 é de R$ 5.645,80. Pergunta-se:  

a) Você faz planejamento financeiro, a fim de complementar sua renda, haja vista 

eventuais perdas salariais que poderão sobrevir, futuramente, na sua aposentadoria? Comente.  

 

8) Para você, sua atividade possui prestígio social? Isso influenciaria na decisão de se 

aposentar? Se sim ou não, comente.  

 

9) Sabe-se que um PPA pode trazer vários eixos, que podem cuidar do PSICOLÓGICO, 

SOCIAL, SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA e INTRODUÇÃO AO 

PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA. Embora busque apoiar 

o servidor em fim de carreira, também podem participar destes programas os servidores 

efetivos durante toda a carreira. Pergunta-se:  

a) Possui algum assunto de interesse (algum curso ou palestra) como sugestão de 

tema para uso no Programa?  

b) Conhece algum projeto que se sensibilize para o bem-estar e qualidade de vida 

do servidor?  

c) Ainda que não conheça, acha útil participar de grupos de discussão sobre 

Educação ou Projetos ao longo da carreira? 
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Questionário com Início de carreira 

1) Sexo: 

(  ) M 

(  ) F 

2) Qual sua faixa etária? 

(  ) Entre 18 a 20 anos 

(  ) Entre 21 a 25 anos 

(  ) Entre 26 a 30 anos 

(  ) Entre 31 a 35 anos 

(  ) Entre 36 a 40 anos  

(  ) Acima de 40 anos 

3) Qual o seu nível de escolaridade? 

(  ) Ensino médio completo 

(  ) Superior completo 

(  ) Especialização 

(  ) Mestrado 

(  )Doutorado 

4) Qual o seu cargo? 

(  )Professor EBTT 

(  ) Técnico Administrativo em Educação 

5) Há quanto tempo é servidor(a) do IF Sudeste MG? 

(  ) De 00 a 01 ano 

(  ) De 01 a 02 anos 

(  ) De 02 a 03 anos 

(  ) Mais de 03 anos 

6) Qual a sua data de entrada no serviço público? 

___________________________________ 

7) Possui tempo averbado no IF Sudeste MG para fins de aposentadoria? 

(  ) De 00 a 10 anos  

(  ) De 11 a 15 anos  

(  ) De 16 a 20 anos 

(  ) De 21 a 25 anos 

(  ) De 26 a 30 anos 

8) Que papel o trabalho tem na sua vida? Marque todas que se aplicam: 

(  ) Forma de realização pessoal e autoestima 

(  ) Forma de desenvolvimento de  capacidades, novas habilidades e conhecimento. 

( ) Estabilidade financeira e satisfação das necessidades básicas diárias e de subsistência 

para si, e/ou família. 

(  ) Meio de integração social de um indivíduo 

(  )Meio pelo qual possibilita o indivíduo construir uma nova identidade 

(  ) Necessidade de reconhecimento da sociedade, como manutenção do status, de ser 

respeitado pelos amigos e pela família. 

(  ) Outro(s). _____________________________________________________ 

9) Todos os servidores que ingressaram no serviço público a partir de 01º de março de 

2013, estão submetidos ao teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, no 

limite de R$ 5.645,80. Para que receba acima deste valor, o servidor deverá contribuir 
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com o Fundo de Previdência Complementar dos Servidores Públicos do Poder 

Executivo FUNPRESP ou recolher para outro fundo de previdência.  

Pergunta-se: Você se planeja financeiramente para eventuais perdas salariais que 

poderão sobrevir, futuramente na sua aposentadoria? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Qualquer que seja sua resposta, como fazer para contornar tais 

perdas?__________________________________________________________- 

10) Possui algum conhecimento financeiro e normalmente programa seus gastos? 

(  ) Possuo conhecimento financeiro e administro bem minhas finanças 

( ) Não possuo conhecimento, mas me considero um bom administrador de minhas 

finanças 

(  ) Não possuo, mas acho válido tal conhecimento. 

(  ) Não possuo e acredito que impacte pouco em minha vida. 

11)  Sobre educação/planejamento financeiro para a aposentadoria, você possui alguma 

complementação de renda? Marque todas que se aplicam: 

(  ) Possuo fundos de investimentos 

(  ) Tenho renda de um segundo emprego 

(  ) Pago previdência privada 

(  ) Investimentos imobiliários 

(  ) Aplicações financeiras diversas (poupança, ações, CDB etc.) 

(  ) Não possuo outra fonte de renda, senão meu salário. 

Outro(s):____________________________________________________________ 

12) Ainda, que esteja distante da data de se aposentar, como você percebe a 

“aposentadoria”? Marque todas que se aplicam: 

(  ) Liberdade de horário 

(  ) Descanso da rotina 

(  ) Perda de identidade 

(  ) Lazer 

(  ) Ter mais tempo para si e/ou família 

(  ) Ociosidade  

(  ) Sentimento de improdutividade 

(  ) Boa saúde 

(  ) Possibilidade de realizar outros projetos de vida 

(  ) Oportunidade de realizar outras atividades remuneradas 

(  ) Planejamento de uma nova vida. 

(  ) Perda do convívio social dos colegas e amigos. 

(  ) Rompimento dos laços com os colegas de trabalho e com a Instituição. 

(  ) Qualidade de vida 

(..)Outro(s)______________________________________________________ 

13) Acredita ser importante o apoio e a presença de pessoas ou entidades que permitam 

orientar aqueles servidores às vésperas da aposentadoria? Marque todas que se aplicam: 

(  ) Familiares (cônjuge, filhos, netos) 

(  ) Amigos 

(  ) Médicos e psicólogos 

(  ) Religião 

(  ) Associações 

(  ) Sindicato 
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(  ) Não acho importante 

(  ) Outro(s) ________________________________________________ 

Justifique._____________________________________________________________ 

14) Possui conhecimento sobre os requisitos e tipos de aposentadoria?  

(  ) Sim   

(  ) Não 

15) Atualmente, possui algum plano de vida ou atividade extra, em que você concilie com 

o horário do seu trabalho. Marque todas que se aplicam: 

( ) Possuo um hobby, como __________________________________________. 

(  ) Possuo um segundo emprego. 

(  ) Dedico-me a práticas espirituais ou religiosas (orações, cultos, missas etc.) 

(  ) Faço cursos de aperfeiçoamento na minha área. 

(  ) Faço cursos de aprimoramento em outra área com vistas a uma segunda carreira 

(  ) Invisto em um negócio próprio, que se adapta aos meus horários vagos. 

(  ) Realizo trabalhos voluntários na comunidade. 

(  ) Participo de atividades de lazer, recreativa e/ou esportiva 

(  ) Não desempenho nenhuma outra atividade. 

(  ) Outro(s):_______________________________________________ 

Justifique sua resposta. ________________________________________________ 

16) Você se exercita fisicamente? 

(  ) Sim   

(  ) Não 

Se positivo, com que frequência se exercita? _________________________________ 

17) Como percebe a questão da interação social ou convívio com pessoas a sua volta? 

Marque todas que se aplicam: 

(  ) Acredito que as relações interpessoais são de extrema importância, para facilitar a 

tomada de decisões e para auxiliar na saúde mental. 

(  ) É necessário para estimular a troca de ideias, de experiências, numa ajuda mútua. 

(  ) Com o convívio aprendemos a ser mais tolerantes e pacientes uns com os outros. 

(  ) Para não se isolar e não perder a identidade social. 

(  ) Para se sentir parte de um grupo social. 

(  ) Toda orientação e apoio são importantes em qualquer fase da vida. 

(  ) Sou indiferente quando se trata de convívio social. 

18) Quais temas consideram relevantes para serem abordados em Projetos que cuidam da 

educação ao longo da carreira para quem está ingressando ou em um Programa de 

Preparação para Aposentadoria para aqueles que estejam em fase final de carreira. 

Marque todas que se aplicam: 

(  ) Projeto de vida pessoal. 

(  ) Resiliência (capacidade de se adaptar as mudanças da vida) na aposentadoria 

(  ) Saúde mental 

(  ) Ressignificação do lazer 

(  ) Violências contra o idoso 

(  ) Inclusão social do idoso 

(  ) Relações interfamiliares no processo de envelhecimento 

(  ) Doenças que contribuem para o envelhecimento precoce 

(  ) Leis previdenciárias 

(  ) Educação financeira 

(  ) Alimentação saudável e atividade física 

(  ) Direitos do idoso e redes de apoio 
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(  ) Afetividade e relacionamentos na maturidade 

(  ) Gerenciamento de tempo 

(  ) Empreendedorismo 

(  ) Saúde espiritual 

(  ) Inclusão digital 

(  ) Perda financeira 

(  ) Outro: ___________________________________________________ 
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Anexo D -Termo de Livre Consentimento Esclarecido – TLCE  

 

Ao senhor (a) está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da 

pesquisa “Programa de Preparação para Aposentadoria no Campus Juiz de Fora: 

Uma proposta”. sob responsabilidade de Geovanne Barbosa Morgado, aluno do 

Mestrado Profissional em Administração pela Universidade Federal Fluminense, 

campus Volta Redonda. O objetivo desta pesquisa é avaliar e levantar a demanda com 

os servidores do Campus Juiz de Fora, para desenvolvimento de uma proposta de um 

Programa de Preparação para Aposentadoria no Campus, bem como as ações e os 

conteúdos presentes em um PPA. O motivo que nos leva a pesquisar esse assunto é 

“atender aos objetivos previstos no PDI 2014-2019, além de contribuir com mais uma 

fonte de informação para a tomada de decisões dos gestores do campus Juiz de Fora e 

visando fomentar políticas de educação e preparação para aposentadoria”. Assim, 

gostaria de consultá-lo(a) sobre seu interesse e disponibilidade de cooperar com a 

pesquisa. Você receberá todos os esclarecimentos necessários antes, durante e após a 

finalização da pesquisa. Garantimos o sigilo e a privacidade em todas as etapas da 

pesquisa. Os dados provenientes de sua participação na pesquisa, tais como 

questionários, entrevistas e fitas de gravação ficarão sob a guarda do pesquisador 

responsável pela pesquisa. A coleta de dados será realizada por meio de entrevista e 

questionário. É para estes procedimentos que você está sendo convidado a participar. 

Sua participação na pesquisa não implica em nenhum risco. Farei uma entrevista e 

aplicação de um questionário com o (a) senhor (a) e esta será gravada em forma de 

áudio, com duração média de 30 minutos, para que eu possa utilizar o material 

posteriormente para transcrever as suas respostas, para que não haja perda de 

informação. Ao senhor (a) será assegurado o direito de não responder as perguntas que 

ocasionem constrangimento de qualquer natureza. Espera-se com esta pesquisa ajudar 

os servidores no empoderamento de decisões e enfrentamento das inseguranças 

decorrentes da transição para a aposentadoria e proporcionar, assim, uma escolha 

segura e a conquista de uma aposentadoria satisfatória. Sua participação é voluntária 

e livre de qualquer remuneração ou benefício. Você é livre para recusar-se a participar, 

retirar seu consentimento ou interromper sua participação a qualquer momento. A 

recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. Se 

você tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, você pode me contatar através do 
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telefone (32)991683429 ou pelo e-mail geovanne.morgado@ifsudestemg.edu.br. A 

equipe de pesquisa garante que os resultados do estudo estarão à sua disposição quando 

finalizada  

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o(a) pesquisador(a) 

responsável pela pesquisa e a outra com o (a) senhor (a).  

__________________, ____ de ______________ de 20____ . 

 

____________________________________ 

 

Assinatura do(a) participante 

 

____________________________________ 

Assinatura do pesquisador 
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Anexo E -Termo de Anuência para autorização de pesquisa nos campi  
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