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RESUMO O artigo fundamenta-se no relato de experiência do Projeto de Preparação para 

aposentadoria (PPA) “Vou me aposentar. E agora?”, desenvolvido na Universidade Estadual de 

Ponta Grossa (UEPG), em 2017 e 2018. O objetivo do projeto foi de contribuir para a 

preparação dos servidores públicos da UEPG, motivando a construção de um novo projeto de 

vida. Os temas abordados foram; Reflexões sobre a aposentadoria; Voluntariado; 

Planejamento financeiro; Empreendedorismo; Cuidados com a saúde; Vida ativa e Saúde 

emocional. Essas atividades foram desenvolvidas através de oficinas, visitas institucionais e 

passeios para conhecer pontos turísticos da cidade de Ponta Grossa- Paraná.  Os resultados 

obtidos apontam, por um lado, o impacto da aposentadoria na vida dos trabalhadores 

desafiando-os a se reorganizarem sem orientação. Por outro lado, verifica-se que existe formas 

diferentes de passar por essa fase, sendo uma possibilidade a participação nos PPA’S. 
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1. INTRODUÇÃO 

O trabalho ocupa uma posição de grande importância na vida do ser 

humano, principalmente em relação à produtividade e, pensando na 

aposentadoria como um estado de transição, rompimento e de um ciclo 

profissional, ela é um advento esperado na vida de todo trabalhador. Pode ser 

conceituada como um afastamento remunerado que um trabalhador faz de 

suas atividades após cumprir com uma série de requisitos estabelecidos, para 

que possa gozar dos benefícios de uma previdência social e/ou privada, ou 

seja, significa a saída de um trabalho regular. (FRANÇA, 1999).  

Deste modo, nota-se que a aposentadoria é vivenciada de diferentes 

formas dependendo das trajetórias profissionais, do processo de 
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envelhecimento e de características pessoais. (FONTOURA; DOLL; OLIVEIRA, 

2015).   

O projeto “Vou me aposentar. E agora?” foi desenvolvido em duas 

edições, na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), sendo a primeira 

edição em agosto- novembro de 2017 e a segunda edição de abril – junho de 

2018. Os temas abordados foram reflexões sobre a aposentadoria; 

voluntariado; planejamento financeiro; empreendedorismo; Cuidados com a 

saúde; Vida ativa e Saúde emocional. Essas atividades foram desenvolvidas 

através de oficinas, visitas institucionais e passeios para conhecer pontos 

turísticos da cidade de Ponta Grossa- Paraná.   

A partir dessa experiência, foi possível comprovar que é comum um 

servidor passar anos exercendo atividades na instituição, sem nunca ter 

pensado sobre o planejamento da aposentadoria. Quando chega a notícia que 

sua hora de se aposentar chegou, para alguns esse momento é recebido de 

maneira positiva, entretanto, para muitos, significa um choque. Depois de se 

aposentar alguns desses servidores sentem-se perdidos, sem saber o que 

fazer e sem ter pensado em novas possibilidades para a nova fase, com outras 

atividades, para além de atividades diárias e fora dos trabalhos costumeiros do 

seu antigo local de trabalho. 

 

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRABALHO E APOSENTADORIA 

Laffin (2002) considera trabalho todas as atividades realizadas pelas 

pessoas que possibilitam a ampliação da sua condição humana, capazes de 

satisfazer suas necessidades. O emprego, por sua vez, é o reconhecimento 

legal de um vínculo entre empregado e empregador. Singer (2003, p.12) 

sintetiza que “o emprego resulta de um contrato pelo qual o empregador 

compra a força de trabalho ou a capacidade de produzir do empregado [...]”. 

Em muitos casos, pode-se assim dizer que as pessoas se aposentam do 

emprego e não do trabalho.  

Conforme a teoria marxista, a sociedade capitalista transforma em 

mercadoria a capacidade produtiva do trabalhador, promovendo a alienação do 

trabalhador, que não reconhece mais o produto do seu trabalho, tornando-se 

estranho a ele. O trabalhador passa a ser dependente das condições que lhe 



 

são impostas pelo modo de produção capitalista para produzir meio de 

subsistência, sem se dar conta de que reproduz. (MARX, 1983).  

Ao atingir determinado período no ciclo de vida, o indivíduo passa da 

condição de trabalhador para aposentado. A aposentadoria é um processo que 

pode trazer transformações nas múltiplas dimensões da existência do ser 

humano com repercussões na sua própria história (MACÊDO; PIRES; 

CAVALCANTE, 2014). E o que vem ser a aposentadoria nessa sociedade onde 

o ser humano é útil somente quando faz parte do corpo produtivo?   

Em muitos casos, a aposentadoria é vista como uma situação em que 

o indivíduo sente-se desvalorizado por não mais ser participante da “população 

economicamente ativa” passa a ser considerado como improdutivo. Deste 

modo, o fato de o aposentado ser rotulado como “dependente” da sociedade 

pode despertar no imaginário social o estigma da inatividade, que passa a 

acompanhar os demais momentos da vida após a aposentadoria. (COSTA, et 

al., 2016).  

Destaca-se que o primeiro entendimento que se tem sobre 

aposentadoria é de afastamento do trabalho, entretanto, diversos conceitos têm 

sido apresentados por diferentes pesquisadores, não existindo melhor definição 

para “aposentadoria”.  

É importante colocar também que aposentar-se não significa o 

desligamento da esfera do trabalho, pois como as pessoas estão vivendo mais 

tempo e com saúde há maiores chances de que não queiram sair do mundo 

produtivo por não conseguirem se desvincular do trabalho, ainda que a 

aposentadoria lhe conceda uma boa renda. Entretanto, para uma parte 

considerável de trabalhadores, é o valor recebido de aposentadoria que faz 

com que o indivíduo siga trabalhando formal ou informalmente. (SOARES; 

COSTA, 2011).  

 

3. BREVE HISTÓRICO PPA’S  

O Programa/projeto de Preparação para a Aposentadoria é uma prática 

desenvolvida em alguns países. Entretanto todos, parecem seguir o padrão 

norte-americano, adotado desde 1950, que consiste na realização de cursos, 

em que são discutidas com os participantes, temas considerados do interesse 



 

para pessoas que estão prestes a se aposentar, como por exemplo, finanças, 

saúde, mercado de trabalho, entre outras (MUNIZ, 1996). 

No Brasil, os programas/ projetos de preparação para aposentadoria 

(PPA) tiveram iniciativas experimentais no final dos anos 1970, e início da 

década de 1980, entretanto com certa limitação. (NETTO, F; NETTO, J, 2007 

p.04). 

Para a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar Abrapp (2004), os trabalhadores da década de 1970, diante de 

um cenário político hostil, por conta da ditadura militar imposta ao país, e pelo 

ambiente de forte tensão entre empresários e os sindicatos de trabalhadores, 

recebiam com desconfiança estes programas/ projetos, considerando-os como 

de objetivos “expulsórios”. 

Somente no ano de 1990, o  PPA foi iniciado pelo SESC/São Paulo, 

como tal, incluindo informações sobre a questão do envelhecimento, de 

recursos socioculturais e de serviços à comunidade para os quais aposentados 

podem se voltar a partir da aposentadoria (MAGNANI et al., 1993 apud 

DONADELLI, 2016). 

A  Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que trata da política nacional 

do idoso e cria o Conselho Nacional do Idoso, em seu capítulo IV, artigo 10, 

inciso IV, letra “c”, estabelece, dentre as competências dos órgãos e entidades 

públicas, na área de trabalho e previdência social, a preparação dos 

trabalhadores, dos setores público e privado, para a aposentadoria, nos 

seguintes termos: 

IV - na área de trabalho e previdência social: 
c. 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; 
 

 

Da mesma forma, o Art. 28 da Lei nº 10.741, Estatuto do Idoso, de 1º 

de outubro de 2003 determina que o Poder Público deve criar e estimular 

programas que preparem, com um ano de antecedência, seus funcionários 

para a aposentadoria, por meio de estímulos a novos projetos sociais, 

esclarecimentos sobre direitos e cidadania.  

 

 



 

3.1 PROJETO VOU ME APOSENTAR. E AGORA? (PPA) 

Em 2014 a Secretaria de Administração e da Previdência (SEAP) lançou 

o programa Viver a Vida da Paraná Previdência e Escola de Governo em 

parceria com a rede de Centros Formadores, como por exemplo, as 

universidades estaduais do Paraná, DETRAN; SANEPAR; IAPAR, entre outros. 

Suas principais ações de operacionalização seriam implantação de oficinas 

artísticas e culturais; Implantação de cursos, na modalidade à distância, e 

palestras presenciais.  

A partir disso, surgiu à ideia do projeto “Vou me aposentar: E agora?” 

da UEPG, ou seja, o projeto desenvolvido na UEPG foi um recorte do programa 

Viver a Vida da SEAP. Aponta-se que a iniciativa do projeto foi idealizada pela 

diretora de Qualidade de Vida no Trabalho da PRORH – UEPG quando estava 

como gestora. No entanto, o projeto só foi concretizado quando duas 

assistentes sociais residentes técnicas (RESTEC) e a psicóloga do setor 

tomaram a frente do mesmo. 

Quanto ao desenvolvimento das ações do projeto “Vou me aposentar. E 

agora?”, inicialmente foi traçado um cronograma de desenvolvimento de ações 

em 2017. Foram realizadas reuniões com o setor de carreiras da PRORH, para 

adentrar no universo da aposentadoria da instituição.  

Conforme o levantamento dos dados de possíveis aposentadorias no 

setor de carreiras levantados em 2017 notou-se que existia um número 

expressivo de pré-aposentadorias, desde modo, decidiu-se que os servidores 

com possibilidades de se aposentar em até cinco anos  poderiam participar do 

projeto.    

 Após a fase de elaboração do cronograma, iniciou-se a criação da logo 

e da arte do projeto que iria ser impressa nos convites aos servidores e nos 

folders para posterior divulgação no site da universidade. Foram enviados 

convites de participação para aqueles que poderiam se aposentar nos 

próximos cinco anos. Para fomentar ainda mais a divulgação entrou-se em 

contato telefônico com cada um, criou-se um evento de abertura do projeto, 

bem como um formulário de inscrição online contendo todas as etapas e ações 

a serem realizadas, incluindo a informação de que o projeto seria como um 

curso, pois valeria 40 horas de participação e contaria como atividade extra aos 



 

participantes que cumprissem a frequência mínima, todas as informações 

foram divulgadas na página da UEPG.  

Os primeiros temas trabalhados no projeto em 2017 foram sobre 

legislação previdenciária, processo de aposentadoria na UEPG e a situação da 

previdência no estado do Paraná, sendo assim, organizou-se uma palestra com 

o responsável neste assunto do setor de carreiras da PRORH da UEPG, e 

outra palestra com a Assistente Social do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) do município.  

Realizaram-se parcerias com projetos existentes na UEPG e no 

município de Ponta Grossa, sendo eles o projeto “Bom Negócio Paraná”, que 

tratou das palestras sobre empreendedorismo e planejamento financeiro, 

palestras ministradas por seus consultores. Com o projeto “Conhecendo PG” 

da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, vinculado ao curso de Turismo da 

UEPG, a parceria foi voltada para as atividades recreativas que foram os 

passeios em pontos turísticos do município. Os lugares visitados foram o 

Mosteiro da Ressurreição e Adega Porto Brazos.  

Outro tema de extrema importância, foi o voluntariado, após contato com 

instituições que recebem voluntários, realizou-se parceria com a Rede 

Feminina de Combate ao Câncer (combate ao câncer), Pequeno Anjo 

(crianças), Lar das Vovozinhas (idosas), Esquadrão da Vida (dependência 

química).  Um coordenador e um voluntário de cada instituição realizaram uma 

palestra explicando sobre a instituição e como é o procedimento de entrada 

para ser um voluntário nas mesmas. Incluí-se ainda uma visita a duas dessas 

instituições nas duas edições do projeto, para que os grupos pudessem se 

identificar em lócus com a questão do voluntariado. As instituições visitadas 

foram, Pequeno Anjo (crianças), primeira edição do projeto, e Lar das 

Vovozinhas Balbina Branco (idosas), nas duas edições do projeto. 

Em relação ao tema saúde e qualidade de vida, doenças e cuidados 

com a saúde planejou-se uma palestra com o médico e enfermeiras do 

ambulatório de saúde (UEPG). Em relação ao tema alimentação saudável na 

terceira idade fechou-se parceria com uma nutricionista do município.  

Os temas finais trabalhados foram reflexão sobre a aposentadoria e 

saúde emocional, ministrados pelas assistentes sociais residentes técnicas 



 

(RESTEC) e pelos psicólogos. Esses dois temas foram desenvolvidos através 

de oficinas, onde o grupo pode transmitir suas emoções sobre a fase, através 

de dinâmicas, desenhos e reflexões sobre vídeos com depoimentos de 

experiências parecidas.  

No final de cada encontro para avaliar as ações realizadas, aplicou-se 

uma avaliação, realizada de forma anônima, contendo as seguintes categorias: 

De maneira geral; criatividade do encontro; domínio do assunto; 

relacionamento entre os participantes; relacionamento com os profissionais; 

tema abordado; contribuição para o processo de aposentadoria; duração da 

atividade e acomodação, contendo as opções para marcação (ótimo; bom; 

ruim). Por fim, questões abertas, sendo, o que mais aprenderam no encontro, e 

sugestões.  

A primeira edição aconteceu de agosto a novembro de 2017, foram 

quatro meses com um encontro a cada semana do mês, tivemos 45 inscritos, 

mas, apenas 25 permaneceram até o fim.  

Em relação à segunda edição do projeto, após reunião de equipe 

decidiu-se que seria realizado de abril a junho de 2018, três meses. Retirou-se 

do cronograma às palestras sobre a legislação previdenciária e o processo de 

aposentadoria na UEPG. Esses encontros ficaram um pouco densos, nesse 

sentido, optou-se por retirar do roteiro. Entretanto divulgamos que quem 

quisesse tirar dúvidas em relação a sua aposentaria poderia estar marcando 

horário com o responsável neste assunto do setor de carreiras da PRORH da 

UEPG, tendo em vista a particularidade da aposentadoria de cada um.   

 Alterou-se também a ordem das atividades dos encontros, iniciando com 

as reflexões sobre a aposentadoria e o tema da saúde emocional.  Aponta-se 

que a maior mudança foi no número de participantes, enquanto na primeira 

edição o grupo foi de 25 servidores, na segunda edição o grupo teve apenas 10 

servidores.  Avaliamos que a diminuição no número de inscrições tenha 

ocorrido por conta de acontecer no começo do ano, ocasionando um tempo 

menor de divulgação, avaliamos também que a liberação das chefias foi um 

fator que pode ter interferido nesse quesito.  

 

 



 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Notou-se que a aposentadoria não é acompanhada de reflexões  e 

planejamento em relação ao futuro, e pode acarretar em diversos problemas 

tanto psicológicos como sociais. Vale lembrar que a transição para a 

aposentadoria pode ser diferente de uma pessoa para outra, pois essas podem 

variar de acordo com o passado do aposentado, suas condições de saúde 

prévias ao processo, e as circunstâncias envolvendo a aposentadoria em si. 

(BITTENCOURT et al., 2011).  

Sendo assim, a preparação para a aposentadoria torna-se essencial, 

“na medida em que a ambiguidade de sentimentos, característicos desta nova 

etapa da vida, pode ter consequências em outras áreas da vida, sendo a 

família o principal alvo destas inadequações”. (SOARES, 2007, et al., p.147). 

Esse período pode ser visto como positivo para os que estão preparados, mas 

pode representar uma fase de incertezas, e, assim, uma visão negativa do que 

poderá acontecer. (BITTENCOURT et al., 2011). 

Em relação aos resultados do projeto “Vou me aposentar. E agora?”, 

de modo geral considera-se a partir das avaliações que as escolhas das 

atividades foram acertivas conforme as categorias elencadas obteve-se o 

número maior de “ótimos” seguido de “bons” nas duas edições. Coloca-se que 

nenhum tema abordado foi avaliado como “ruim”  nas duas edições do projeto.  

Destaca-se que além das perguntas fechadas das avaliações 

realizadas, conforme os encontros foram acontecendo ocorreu maior 

contribuição com relatos e sugestões. Nesse sentido, enfatizando os resultados 

obtidos nas duas edições do projeto, abaixo se destaca algumas colocações 

feitas na avaliação (questão aberta) realizada pelos servidores. 

Servidor 1: “O projeto me ajudou a reforçar meu entendimento que a vida 

independente do período é constante processo de aprendizagem e 

transformação”.  

Servidor 2: “Achei interessante as opções que o projeto trouxe sobre o tema 

voluntariado”. 

Servidor 3: “Aprendi muito sobre planejamento financeiro”. 

Verifica-se a partir das avaliações e relatos realizados que a condição 

de estar próximo da aposentadoria é caracterizado como um momento de 



 

reconstrução do seu projeto de vida e esta pautado em seus projetos e 

interesses pessoais. Portanto, os projetos de Preparação para a Aposentadoria 

(PPA) são essenciais para a promoção da qualidade de vida dos aposentados, 

por possibilitar a reflexão e resolução dos aspectos negativos e positivos desse 

momento. (SOARES,2011) 

Aponta-se a importância do trabalho multidisciplinar no 

desenvolvimento do PPA, pois uma equipe multidisciplinar constrói-se 

progressivamente, e cresce como um conjunto harmonioso se desenvolvendo 

em todos os sentidos. (GARCIA, 2007). 

Enfatiza-se que não se pretende afirmar que as atividades 

desenvolvidas no projeto “Vou me aposentar. E agora?” foram concluídas, 

mas, sim pretende- se apontar que várias lacunas foram abertas, o projeto foi 

um primeiro passo para instigar os servidores a pensarem a melhor forma de 

planejar esse momento da aposentadoria. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que a aposentadoria necessita de planejamento e 

preparação sendo de extrema importância a responsabilidade das instituições 

públicas ou privadas disponibilizar tal preparação, tendo em vista que as 

pessoas destinam parte de sua vida ao trabalho.  

Ressalta-se que o objetivo dos profissionais envolvidos para a 

realização do PPA é transmitir  aos participantes uma visão da aposentadoria 

como início de uma nova fase, onde as perdas sejam amenizadas e os 

ganhos reforçados.  

Deste modo, investir na realização de PPA, é uma ação de 

responsabilidade social, ato de cidadania, tendo em vista que se trata do 

reconhecimento a quem contribui com seu tempo e dedicação ao trabalho.  
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