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 Resumo

O trabalho apresentado pretende discorrer sobre as etapas da concretização do projeto de preparação
para aposentadoria “Preparando o Amanhã” do TJ/RO, e também expor os resultados das pesquisas
realizadas.  Observou-se, por meio da bibliografia que abrange o tema, que grande parte das pessoas
não possuem um planejamento para transição da aposentadoria, o que pode engendrar dificuldades de
adaptação nesta fase. Destaca-se que fatores psicossociais e os reflexos do capitalismo que perpassam
a esfera do trabalho, refletem na percepção da aposentadoria. Conclui-se que o trabalho de preparação
para aposentadoria constituiu-se em facilitador fundamental para enfrentar esta nova etapa do ciclo de
vida.  

Palavras chaves: preparação para aposentadoria; trabalho; relações sociais; projeto de preparação para
aposentadoria; Serviço  Social;  Psicologia.

INTRODUÇÃO
         O significado social  do trabalho constitui-se  no propósito  pelo qual  é  executado,  sendo
individual e intransferível para cada indivíduo. Neste sentido traz em seu bojo um valor intrínseco que
se imbrica à identidade do sujeito, qual é delineado também pelo contexto socioeconômico ao qual
está  inserido.  Este  na conjuntura  atual  reifica  a  relação homem versus  trabalho,  conforme aponta
Iamamoto (2008) "(...) quanto mais se desenvolve a produção capitalista, mais as relações sociais de
produção  se  alienam  dos  próprios  homem  (...)  Resulta  na  progressiva  reificação  das  categorias
econômicas (...)". Esta relação do trabalho versus ser humano perpassa o decorrer da vida dos sujeitos
sociais,  e  quando  chega  o  momento  do  desprendimento  do  processo  de  produção  formal:  a
aposentadoria;  alguns  a  recebem como algo  positivo,  enquanto outros  não.  Isto  pode  ocorrer  por
diversos fatores, entre eles os individuais e sociais como explica Santos (1990), “A aposentadoria é a
perda  do  papel  profissional,  logo,  afastamento  do  sistema  de  produção.  Mas  ela  é  também
reorganização espacial e temporal da vida do sujeito (...)”.  

Cabe destaque ainda, que a aposentadoria sob uma perspectiva sociológica, representa uma
ruptura com o mundo do trabalho, modificando o sistema de relações sociais em que o indivíduo está
inserido.  Ocorre  gradativamente  um aumento  no  número  de  solicitações  de  aposentadoria,  o  que
configura um quadro de transição que requer a adaptação e a valorização dos indivíduos em questão,
conforme  aponta  Moragas  (2009)  “A porcentagem  de  aposentados  sobre  o  total  da  população
economicamente  ativa  está  crescendo  notavelmente.”  Como  alternativa  foi  possível  observar
iniciativas  organizacionais  para um trabalho direcionado de preparação para transição à esta fase,
almejando minimizar as resistências e ampliando as perspectivas de projetos pós aposentadoria - de
forma  consciente  e  planejado.  Dentre  estas  em 1950  na  América  do  Norte  foi  realizado  cursos
referentes ao tema. Na Espanha em 1974, o Congresso de Gerontologia definiu o período preparatório
ideal, sugerindo os últimos cinco anos de atividade laboral. E no Brasil estas ações foram iniciadas
pelo SESC de São Paulo. Nesta perspectiva, as organizações têm o compromisso ético, moral e de
responsabilidade  social  em contribuir  com este  processo.  Ainda  sobre  a  área  organizacional  para
preparação  para  aposentadoria  Zanelli  (2010)  ressalta  que  "Um  programa  de  preparação  para
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aposentadoria possui como pressuposto que os participantes precisam ser educados para esse momento
em suas vidas. Preparar significa planejar de antemão o caminho ou empreendimento de alguém". 

Para atender a demanda descrita, o TJ/RO implantou em 2009 o Projeto de Preparação para
Aposentadoria “Preparando o Amanhã”, com o objetivo geral de contribuir com a reflexão coletiva
direcionada ao planejamento da aposentadoria dos servidores da capital e interior do TJ/RO, que estão
aptos a solicitar a aposentadoria. Como objetivos específicos, elencou-se a importância de viabilizar o
atendimento do artigo 28, inciso II do Estatuto do Idoso, qual prevê a preparação dos trabalhadores
para aposentadoria, com antecedência mínima de 1 (um) ano, por meio de estímulo a novos projetos
sociais, conforme seus interesses e de esclarecimento sobre os direitos sociais e de cidadania; redução
da dependência institucional; e promoção da discussão crítica de temas biopsicossociais e econômicos
relacionados a aposentadoria. 

METODOLOGIA
           A metodologia atual prevê, como critério de ingresso ao projeto o servidor que tem mais tempo
de serviço e de idade. As atividades são executadas semestralmente, até totalizar a conclusão de 4
(quatro) módulos. Cada um deste tem a duração de 2 (dois) dias em período integral, ofertando como
programação: palestras informativas, oficinas e vivências, que abarcam conteúdos biopsicossociais,
financeiros e administrativos; além da participação de um servidor aposentado que já participou do
projeto para relato de sua vivência pós aposentadoria. Durante os encontros é propiciado a reflexão
crítica  da realidade,  o  compartilhamento de experiência  e a  construção de um projeto estratégico
pessoal para aposentadoria. A equipe é composta por servidores ativos e inativos do TJ/RO, e também
por  profissionais  de  outros  órgãos  como  o  IPERON  (Instituto  de  Previdência  de  Rondônia).  O
acompanhamento  das  atividades  e  dos  resultados  é  contínuo,  o  que  proporciona  identificação  de
demandas e o redimensionamento das atividades, quando necessário. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES
         Ao longo destes 10 (dez) anos de execução ininterrupta do projeto, 330 (trezentos e trinta)
servidores  já  participaram  das  atividades.  A efetividade  da  proposta  foi  constatada  a  partir  do
acompanhamento  sistemático  das  ações  e  por  meio  de  pesquisas  realizadas  com  os  servidores
participantes  (ao  final  do  quarto  módulo);  e  também  com pesquisa  aplicada  com os  servidores
aposentados. 
           A primeira pesquisa citada, foi realizada em 2018, com 32 (trinta e dois) servidores ao final dos
quatro módulos.  Utilizou-se  como instrumento  de  coleta  de dados,  questionários  estruturado com
questões fechadas e abertas. Posteriormente as informações foram tabuladas e analisadas, quais serão
apresentadas abaixo. 
             No que diz respeito ao sentimento em relação ao trabalho, 93% dos entrevistados sentem-se
realizados  com  suas  atividades  laborais;  enquanto  7%  sentem-se  aprisionados.  Percebe-se  neste
registro a dupla dimensão que o trabalho pode representar na vida de cada pessoa, seja positiva ou
negativa.  Ao grupo que apresenta uma vinculação positiva,  relaciona-se a formação da identidade
laboral e satisfação pessoal, como fator facilitador, mas que em alguns casos pode representar uma
dificuldade de desprendimento de um trabalho gratificante, para transição à aposentadoria. No que
tange a percepção da aposentadoria, 86% a consideram como uma fase correspondente a liberdade;
enquanto 14% a remetem a um período de crise. A percepção da liberdade é evidenciada a partir da
observação  da  rotina  laboral,  qual  inclui  regras;  normas;  cumprimento  de  prazo  com  poucos
servidores,  atrelados  ao  modelo  de  produtividade.  Neste  sentido  a  liberdade  propiciada  pela
aposentadoria, além de reduzir o estresse, também proporciona maior gestão pessoal do tempo para
realização  de  projetos  pessoais.

Em relação  aos  medos  no  período  pós  aposentadoria,  constatou-se  os  seguintes  entre  os
entrevistados: 60% das reduções financeiras; 20% de adoecer; 13% não responderam e 7% citaram
outros. Já no cotidiano da prática profissional é possível observar a insegurança em relação a questão
financeira, pois são frequentes discursos de servidores que desejavam se aposentar, mas protelavam a
decisão alegando os impactos significativos da redução financeira, que comprometeria a qualidade de
vida  pós.  Esta  realidade  ocorre  principalmente  devido  ao  comprometimento  da  renda  com
empréstimos  consignados  e  o  auxílio  a  familiares  que  ainda  dependem  economicamente.  As
dificuldades financeiras são determinantes na decisão pela aposentadoria, e corroborando com esta



constatação  a  pesquisa  apresentou  que  os  motivos  mais  recorrente  que  contribuem para  que  os
servidores mesmos decididos a requerem a aposentadoria, optem por protelar a solicitação, são 73%
devido  as  reduções  financeiras;  13% por  medo  da  solidão;  7% por  medo  de  adoecer  e  7% não
responderam. No âmbito das motivações para optar pela aposentadoria, os resultados apontaram que
28% pretendem ter mais tempo disponível para suas atividades pessoais; 21% mais tempo para ficar
com a família; 12% outros; 9% devido ao estresse excessivo no local de trabalho; 9% para viajar mais;
6% para cuidar de alguém da família que está doente e 3% para ter mais controle sobre sua vida. Em
relação ao acesso de informações  que até então desconheciam, 100% dos entrevistados afirmaram que
sim, apontando as seguintes áreas: 18% financeiras; 17% relações sociais e familiares; 17% saúde
física; 15% financeiras (específicas do cálculo de aposentadoria); 6% de cultura e 9% administrativa.
Na  questão  que  abordava  se  já  tinham um planejamento  prévio  sobre  a  aposentadoria  antes  de
participar do projeto, 53% dos servidores responderam não ter nenhum planejamento individual para
aposentadoria; enquanto 47% tinham. Este resultado é um dos indicativos da importância do projeto,
pois  se  propicia  a  reflexão,  o  delineamento  e  a  construção  de  planos  pós  aposentadoria.  Mesmo
aqueles que já possuem seus projetos, é possível ampliar a reflexão sobre os fatores facilitadores; as
possíveis dificuldades e formas de enfrentamento. 
          Sobre o aumento da reflexão sobre o tema aposentadoria e ampliação dos horizontes na vida pós
aposentadoria,  em ambos,  100% dos  entrevistados  afirmaram que  isso  foi  viabilizado durante  os
módulos do projeto. Estes resultados reiteram a contribuição do projeto, pois devido a rotina intensa
de trabalho e dos demais compromissos pessoais e sociais, muitos servidores não dispõe de tempo e
em algumas vezes, não percebem a importância em reservar um tempo para o planejamento de sua
aposentadoria.  Sendo  assim,  a  organização  do  projeto  estratégico  pessoal  pós  aposentadoria,  é
efetivado  no  último  módulo  do  projeto,  após  as  reflexões  em  grupo  e  de  todos  os  conteúdos
ministrados. Este planejamento é fundamental para que se tenha uma aposentadoria mais estável. 
        No que diz respeito a indicação do projeto a outros servidores, 100% responderam que sim. Este
resultado  confirmou  a  percepção  do  cotidiano  profissional,  em que  a  maioria  dos  servidores  se
inscrevem no  projeto  devido  aos  relatos  de  colegas  qie  já  participaram.  Sobre  a  importância  da
continuidade do projeto após a finalização dos 4 (quatro) módulos, os entrevistados foram unânimes
ao  afirmarem que  consideram fundamental  que  as  atividades  sejam ampliadas.  Entretanto,  neste
momento isto não é viável devido as prioridades administrativas e financeiras do Tribunal. 
         Além da pesquisa de acompanhamento dos servidores ativos que finalizaram a participação no
projeto, procedeu-se a verificação da efetividade do projeto com servidores aposentados (que também
participaram projeto). Selecionamos inicialmente uma amostra de 22 (vinte e dois) servidores, mas a
pesquisa  foi  realizada  com  7  (sete)  que  tinham  disponibilidade.  A participação  dos  demais  foi
inviabilizada por diversos motivos, como por exemplo: tratamento de saúde fora do Estado e contato
telefônico e  e  mail  desatualizados.  Entramos  em contatos  por  telefone,  explicamos  o objetivo da
pesquisa e a relevância da participação deles. Ao aceitarem, enviamos por e-mail o questionário com
questões fechadas e abertas, que deveria ser preenchido e reenviado por e mail. Caso houvesse alguma
dúvida poderiam entrar em contato para mais esclarecimentos. 
         Desta pesquisa, registrou-se como perfil dos entrevistados a faixa etária de 57 a 64 anos. Quanto
a  escolaridade,  15%  possuem  pós-graduação;  42%  nível  superior  completo;  2%  nível  superior
incompleto  e  15%  ensino  médio  completo.  Em  relação  ao  cargo  desempenhado  antes  da
aposentadoria, 14% exerciam a função de Assistente de Direção; 43% de Escrivão Judicial e 43% de
Técnico Judiciário. No que diz respeito aos anos trabalhados, 16% trabalharam por 38 (trinta e oito)
anos; 28% por 31 (trinta e um) anos; 28% por 28 (vinte e oito) anos e 28% não responderam. E no que
se refere ao tempo de aposentadoria, 14% estão aposentados há 3 (três) anos, 57% há 1 (um) ano e
28%há menos de 1 (um) ano. 
         Quando indagados sobre a representatividade da aposentadoria, dentre as diversas opções
positivas e negativas, foram escolhidas somente as primeiras, em destaque a realização de um projeto
de  vida;  direito  e  dedicação  a  família.  Outras  opções  também  foram  selecionadas  com  menor
frequência, como opções: prêmio; desenvolvimento de características pessoais e deixar uma atividade
remunerada para assumir outra. Percebe-se a ressignificação do conceito de aposentadoria, que até
algumas décadas, era permeada por estigmas que ainda perpassam (não tão intensamente quanto antes)
a conjuntura capitalista.  A falta de projeção para o futuro,  somando as atividades que antes eram
comuns como cuidar dos netos e assistir televisão, hoje são situações isoladas. Este movimento de



mudança  teve  como  grade  propulsor  a  transição  demográfica  (redução  na  taxa  de  natalidade
paralelamente  ao  aumento  da  expectativa  de  vida),  que  contribuiu  significativamente  para  a
reconfiguração  social  da  percepção  da  aposentadoria.  Destaca-se  ainda  outros  avanços  como  a
sistematização  do  Estatuto  dos  Idosos;  pesquisas;  reportagens  e  ampliação  do  mercado para  este
segmento da população com mais de 60 (sessenta) -  contexto que contribuiu para  o remodelamento
do  conceito  de  aposentado,  apresentando-se  atualmente  como  um  sujeito  ativo  e  que  possui
perspectivas futuras. Entre as atividades realizadas com maior freqüência após a aposentadoria foram
elencadas:  atividades  com  a  família;  afazeres  domésticos;  atividades  de  lazer  e  viagens.  E  em
proporção  menor  assinalaram:  dormir;  participação  em cultos  religiosos;  atividades  em favor  da
comunidade; trabalho remunerado e atividades esportivas. 
         Na questão aberta que ainda abordava a representatividade da aposentadoria, ao ser solicitado
que escrevessem uma palavra, frase, provérbio, ditado popular ou frase que representasse esta fase,
obtemos como resultado: “Aposentadoria: sabor de liberdade para abraçar novos desafios.” (N B S B)
e "Uma realização de tanto tempo de trabalho e dedicação, estou me sentindo mto em Paz!" (SNPR) –
registros que sinalizam a percepção da aposentadoria como um direito, que no seu devido tempo após
seu compromisso laboral ser cumprido, fazem gozo deste período que lhe pertence para alavancar
novos projetos pessoais. Outras respostas também sublinharam o sentido positivo da aposentadoria:
"Melhoria na qualidade de vida." (JPV). Quanto aos aspectos da relação trabalho e aposentadoria,
constatou-se que 57% dos entrevistados discordaram da possibilidade de sentir falta de sua rotina de
trabalho. Entretanto, afirmaram sentir falta das amizades que formaram no local de trabalho – o que
naturalmente ocorre devido ao longo de tempo de convivência no mesmo ambiente. Não  foi
registrado  o  arrependimento  pela  opção  da  aposentadoria,  e  também  não  relataram  sentirem-se
estressados ou solitários. Estes dados demonstram uma adaptação a esta nova fase da vida, sendo
percebida de forma positiva e tranquila. Registrou-se ainda, o desejo de realização de sonhos, o que
demonstra perspectivas de ampliação do futuro e motivação para realizar seus projetos pessoais. 
          Nas áreas pessoal, familiar e social, 100% afirmaram que conseguem fazer atividades que eram
inviáveis  anteriormente  devido  a  rotina  de  trabalho,  como  participar  de  grupos  de  igreja  e  de
associações. Mantém uma boa relação com os familiares e amigos. Neste ponto da análise destaca-se a
gestão pessoal do tempo de vida, que era um dos temas relevantes abordados nas oficinas, pois ao
ingressarem no projeto grande parte dos participantes expressavam preocupação exclusivamente com
a redução financeira após a aposentadoria. Portanto manejo do tempo, também se constitui como um
tema central, a fim de evitar o isolamento ou quadros de depressão. 
         Nas questões pertinentes aos cuidados com a saúde física, a maioria dos participantes relataram
ter mais tempo para praticar atividades físicas e cuidar do hábitos alimentares.  Sobre as finanças,
percebe-se  que a  maioria  dos  participantes  demonstraram um manejo positivo,  pois  já  tinham ou
receberam  as  informações  precisas  da  simulação  financeira  individual  sobre  as  perdas  salariais,
durante o projeto – o que auxiliou na organização prévia de seus orçamentos. Destaca-se que finanças
é um dos eixos priorizados nos módulos, com o objetivo de promover uma reorganização prévia, como
por exemplo: não comprometer seu orçamento com despesas a longo prazo e que não são essenciais.
Também  como  resultado,  a  maioria  dos  entrevistados  relatou  não  ter  o  orçamento  financeiro
comprometido  com  empréstimos  consignados,  financiamento  de  veículo  e  bem  imóvel.  Em
consonância  com a proposta  de reorganização financeira  para  aposentadoria,  a  maioria  conseguiu
formar uma reserva financeira. Apesar dos avanços positivos em termos de finanças, é importante
sublinhar a existência da dependência financeira de alguns familiares – que pode ser motivado por
uma questão de força maior ou por falta de autonomia e independência de alguns membros da família.

No aspecto psíquico sobre o envelhecimento e morte, a maioria dos entrevistados aceitam o
processo de envelhecimento como inerente ao ciclo de vida. Sobre o medo de morrer, o percentual
apresentou-se dividido, apontando que 50% dos entrevistados têm medo, e outros 50% encaram com
um evento integrante da vida. 
            Em termo de planejamento, 85% dos entrevistados declararam que o projeto contribuiu para
reflexão mais ampliada de seus projetos para aposentadoria. E somente 25%, representado por 1 (um)
entrevistado afirmou que não, explicando em sequência que isso ocorreu porque ele participou de
apenas 1(um) módulo do projeto devido a data de solicitação de sua aposentadoria – registrando que
"Em vista de ter participado apenas de uma etapa penso que foi inconclusivo e deixou a desejar."
(HRS). Ressalta-se que nestas situações eventuais e peculiares, mesmo quando os servidores tem o



conhecimento que a data próxima de solicitação de aposentadoria não correspondem ao tempo de
execução dos módulos,  eles optam por participar do projeto.  Quanto aos  ganhos positivos  com o
ingresso do projeto, foi possível identificar alguns registros que reafirmam este dado: "Principalmente
com  depoimento  de  colegas  que  haviam  de  aposentados  e  forma  de  encarar  a  nova  realidade
apresentadas pelos profissionais." (JPV) "O projeto e muito bom, abre a mente para uma realidade de
perdas e ganhos (...)”. (SNPR) Em relação a concretização de mudanças antes de se aposentarem, 85%
dos entrevistados declararam que foi possível ao participarem do projeto, e somente 25% representado
por  1  (um)  entrevistado afirmou que  não.  Entretanto,  houve  uma contradição,  pois  no campo de
explicação  esta  mesma  pessoa  registrou  que  houve  mudanças  "Sim.  Comportamental  e  de
pensamentos.”  (HRS).  
No  que  tange  as  mudanças  apresentamos  algumas  transcrições  que  demonstram os  ganhos:  "Fui
eliminando dívidas, como por exemplo: gastos com cartão de crédito. Com o valor que recebo de
salário referente ao Programa de incentivo à aposentadoria,  estou quitando meu apartamento (...)”
(JVP)  "Comecei  a  economizar".  (NBSB)

Percebe-se  o  alcance  positivo  das  ações  dos  módulos,  ao  se  constatar  que  100%  dos
entrevistados afirmaram que indicariam o projeto para os demais colegas. Destacamos a sugestão de
um servidor  ao apontar  a  necessidade de expansão  das  atividades  do projeto,  aos  servidores  que
ingressam na Instituição: “Eu acredito que esse projeto não deva envolver somente aos que estão
prestes a aposentar-se (…)  Os jovens precisam participar de projetos que abram os olhos deles para
um  futuro  que  parece  distante  (...)”  (SNPR).  Neste  sentido,  ressalta-se  que  tentativas  já  foram
efetivadas  para  essa  sensibilização,  porém  não  houve  adesão.  Isso  pode  ser  explicado  pelo
imediatismo humano, em priorizar outras situações da vida presente, como por exemplo, ser aprovado
em  outro  concurso  público,  conforme  relatos  de  servidores  mais  jovens.

CONCLUSÃO
 Verificou-se  que  a partir  da  análise  da  execução  sistemática  das  atividades  do  projeto
“Preparando o Amanhã” do TJ/RO ao longo destes 10 (dez) anos, percebeu-se que o objetivo proposto
de contribuir com a preparação para aposentadoria de seus servidores, foi alcançado. O investimento
institucional  financeiro  e  de  recursos  humanos  para  permanência  deste  projeto,  representa  um
movimento  de  valorização  e  reconhecimento  do  legado  dos  servidores  que  contribuíram  com a
construção deste Tribunal. Concomitantemente foi propiciado aos servidores um espaço exclusivo para
reflexão e construção de um projeto estratégico pessoal, que orientará sua vida pós-aposentadoria. 
       Os  reflexos  positivos  do  trabalho  desenvolvido  ultrapassam  a  perspectiva  individual  e
organizacional,  pois há uma maior interação social  e comunitária.  Estas propiciam que o servidor
desfrute  de  sua  aposentadoria,  fortalecendo  a  rede  de  relações  sociais  e  comunitárias,  que
consequentemente previne muitos casos de adoecimento e acesso ao sistema público e privado para
tratamentos. Também destaca-se que o tema preparação para aposentadoria deve ser refletido por todas
as pessoas, pois em algum momento vivenciarão esta transição, ou acompanharão algum familiar e/ou
amigo próximo.
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