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Resumo 

O fenômeno da longevidade apresenta-se como realidade inegável no Brasil, com aumento 
considerável da expectativa média de vida, fazendo com que se ocupe, por um período maior de 
tempo, os papéis profissionais. O trabalho configura-se como questão central para o desenvolvimento 
individual e social. Considerando isso, a aposentadoria é um momento significativo de transição 
pessoal e profissional, podendo ocasionar, caso não haja preparação, impactos negativos à vida do 
trabalhador, como o adoecimento por transtornos mentais e comportamentais. O presente trabalho tem 
como objetivo principal apresentar a experiência do Programa de Orientação para Aposentadoria do 
Governo do Distrito Federal. Este desenvolve suas ações desde 2011 e foi regulamentado por meio do 
Decreto no 37.944/2017.Tem como finalidades essenciais: oportunizar orientações sobre 
aposentadoria, aspectos biopsicossociais do envelhecimento, resgate e elaboração de projetos de vida, 
entre outros temas. Desenvolve-se por meio de etapas interdependentes e complementares: 
esclarecimento da demanda, módulo informativo, formativo e processo de avaliação permanente. Os 
resultados evidenciam que: o programa,inserido em uma política pública de atenção à saúde do 
servidor, favorece o suporte institucional e o apoio dos gestores no desenvolvimento das intervenções; 
há necessidade de continuidade das ações como estratégias de prevenção e promoção da saúde, posto 
que se constatou que os servidores aptos a se aposentarem não tinham nenhum planejamento para essa 
fase de transição, tornando prioritário que o GDF prepare seus servidores para o período pós-carreira, 
evitando assim quadros de adoecimento físico e mental. Espera-se que este trabalho possa motivar 
outros profissionais a atuarem como agentes de orientação para aposentadoria, estimular organizações 
de trabalho a desenvolverem programas dessa natureza, assim como subsidiar a elaboração de políticas 
públicas sobre o tema, inserindo-o como pauta de debate e reflexão. 
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1 Introdução 

 
A estrutura etária do Brasil tem se modificado nas últimas décadas, com aumento 

significativo do número de pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos. Diferente dos 
países desenvolvidos, o envelhecimento da população brasileira ocorre de forma acelerada e 
impacta diretamente os sistemas econômico, previdenciário, de saúde, de educação, das 
políticas públicas, assim como demanda uma reorganização dos papéis e funções familiares. 

Esse fenômeno é resultado do aumento relevante da expectativa média de vida, com 
diminuição da taxa de fecundidade e melhorias nas condições de vida em geral, com destaque 
para os avanços no campo da saúde. De acordo com dados do IBGE (2016), a expectativa 
média de vida do brasileiro no ano de 2015 atingiu 75,5anos, acréscimo de 30 anos desde a 
década de 40. 

O processo de envelhecimento teve como uma de suas consequências o aumento 
expressivo de trabalhadores mais velhos e de aposentados, engendrando novos desafios para 
os sistemas político, previdenciário, econômico, social e familiar, assim como para os 
pesquisadores do tema e suas múltiplas implicações para a organização e a sociedade. 

Em especial, para as organizações de trabalho modernas, surgem questões importantes 
que devem ser consideradas, tais como práticas de gestão que valorizem a geração mais 
experiente de trabalhadores e que possam garantir seu bem-estar, qualidade de vida e 
dignidade no trabalho. No encontro mundial sobre envelhecimento em Madri, no ano de 2002, 
foi elaborado o Plano de Ação Internacional sobre o Envelhecimento (PIAE, 2002). Neste 
documento, recomenda-se, de modo enfático, que a sociedade deve fomentar medidas que 
proporcionem aos trabalhadores mais velhos e, também, aos já aposentados, mobilidade, 
independência, saúde, condições para que continuem produzindo e possibilidades de atuação 
social. 

É preciso que as organizações de trabalho invistam na construção de uma cultura que 
valorize a experiência e que desmistifique preconceitos e ressignifique crenças equivocadas 
relacionadas ao processo de envelhecimento, na atualização e capacitação da geração de 
trabalhadores mais velhos, na gestão de equipes inter geracionais e que instituam como 
política institucional ações sistematizadas de preparação para aposentadoria. 

Considerando o trabalho como elemento central na constituição identitária do ser 
humano, na sua relação com a sociedade e consigo mesmo, desligar-se dele configura-se 
como uma fase que anuncia importantes estressores psicossociais que demandam recursos 
emocionais, cognitivos, relacionais e financeiros para adaptar-se ao período pós-carreira 
(ZANELLI; SILVA; SOARES, 2010; ZANELLI, 2012; LEANDRO-FRANÇA, 2014). 

O preparo para a aposentadoria apresenta responsabilidades compartilhadas, devendo, 
a instituição, oportunizar ações de orientação sobre aspectos psicossociais relacionados a essa 
fase, otimizando os fatores de proteção à aposentadoria saudável, responsável e consciente. 
Os trabalhadores precisam desenvolver estratégias de enfrentamento dos estressores que 
marcam esse período, demandando planejamento e organização na fase pré-aposentadoria. 

O presente trabalho tem como objetivo principal relatar a experiência do Programa de 
Orientação para Aposentadoria do Governo do Distrito Federal como estratégia de prevenção 
e promoção da saúde do servidor. 

Nas seções seguintes serão apresentados: o embasamento teórico do programa, o 
caminho trilhado até sua implantação, suas principais características (objetivos, equipe 
coordenadora e executora, público-alvo, estrutura, temas, metodologia,), seu 
desenvolvimento, o processo de avaliação e a conclusão. 
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2 Embasamento teórico 

 

2.1 Trabalho, construção identitária e aposentadoria 

O trabalho configura-se como uma dimensão central na vida humana e assume 
significados diversos a depender de seu contexto histórico, cultural, social e político-
econômico (BORGES; TAMAYO; ALVES-FILHO, 2005). 

A origem da palavra trabalho remonta ao ato ou instrumento de tortura, sentido ainda 
considerado por muitos trabalhadores quando se referem ao ambiente e processos laborais. No 
entanto, outros significados possíveis são atribuídos ao trabalho, em razão da relação de cada 
indivíduo com sua atividade ocupacional e da sua inserção sociocultural, além do momento 
do curso de vida em que se encontra e do valor que o trabalho assume em sua vida 
(ALBORNOZ, 2002; VARELA, 2013). 

Em sentido amplo, o trabalho pode ser compreendido como a atuação do ser humano 
no processo de transformação de si mesmo e da natureza. Como construção social, a ele são 
atribuídos diferentes significados, tais como: sustentabilidade pessoal e familiar, espaço para 
desenvolvimento de competências instrumentais e relacionais, oportunidade de 
autorrealização, fonte de autoestima, regulador da rotina e da organização pessoal e coletiva e 
fator de saúde (ANTUNES, 1995; CODO, 1997; ZANELLI; SILVA; SOARES, 2010). 

No processo de construção identitária, o trabalho atua de modo fundamental, 
alcançando questões elementares na constituição do sujeito. “O trabalho é um núcleo 
definidor da existência humana. Toda a nossa vida é baseada no trabalho (ZANELLI; SILVA; 
SOARES, 2010, p. 23)”. 

Não há um conceito único sobre identidade, posto que varia de acordo com autores e 
abordagens diferentes.  Para a presente reflexão, identidade configura-se como um processo 
dinâmico e complexo de construção que está inserido em um dado contexto social, histórico, 
político e econômico e se que vincula às experiências de vida de cada pessoa. 

Nesse sentido, pode-se refletir que a adaptação à aposentadoria estará relacionada aos 
significados que o trabalho assume na vida do trabalhador e ao impacto na identidade. Em 
função da centralidade que o trabalho ocupa na existência humana, a aposentadoria configura-
se como uma fase importante de transição, na qual todas as áreas da vida sofrem repercussões. 
Dependerá, ainda, das estratégias de enfrentamento pessoais dos estressores psicossociais 
próprios desse período (RODRIGUES et al., 2005). Conforme aponta Santos (1990), a 
aposentadoria gera modificações importantes nos sistemas de papéis, status e das relações 
sociais. 

No mundo capitalista, no qual o trabalho está associado à produção e ao senso de 
utilidade relacionado a quem está na “ativa”, a aposentadoria pode ser percebida como o 
esvaziamento de sentido de vida e de valor próprio. O desligamento da atividade laboral e dos 
vínculos afetivos do ambiente de trabalho em função da aposentadoria pode provocar a 
vivência de sentimentos ambivalentes, conferindo à aposentadoria a ideia de liberdade ou de 
crise (SANTOS, 1990). Enquanto liberdade, a aposentadoria apresenta a conotação de um 
momento de oportunidades de resgate e realização de novos projetos, assim como de 
experiências de prazer e autonomia. Já como crise, pode significar uma fase de tensão, 
conflitos e dificuldades para lidar com o pós-carreira. 

Considerando a reflexão proposta sobre a relação trabalho-identidade-aposentadoria, 
impõe-se como fundamental que as organizações de trabalho disponibilizem não apenas 
situações de preparo que remetam às questões legais e previdenciárias, mas também ações que 
levem em conta uma preparação de ordem subjetiva e psicossocial, que possam minimizar os 
efeitos negativos sobre a identidade dos trabalhadores. Dessa forma, a aposentadoria pode ser 
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compreendida como um momento do curso de vida tão significativo quanto à inserção no 
mercado de trabalho. 

 

2.2 Aspectos psicossociais do processo de aposentadoria 

Entende-se a aposentadoria como uma etapa multidimensional, inserida em um dado 
contexto histórico, econômico e social, com repercussões nas diversas áreas da vida. Consiste 
em um processo que faz parte do desenvolvimento humano. 

Como um processo, a aposentadoria é um conjunto de eventos que tem 

início na infância, ou seja, quando começa a educação para o mundo do 

trabalho. Em uma visão de longo prazo, o encerramento de uma carreira ou 

a efetivação da aposentadoria é um ato pontual em uma longa sequência de 

aprendizagens e de adaptações (...) a depender dos aspectos contextuais da 

vida, tanto do ambiente imediato como do ambiente mais amplo, e da 

construção das competências do indivíduo. 

(ZANELLI; ANTLOGA, 2014, p. 114) 
 
O processo de aposentadoria acarreta mudanças importantes na organização e estrutura 

pessoal e social do trabalhador, pois representa uma ruptura formal da rotina de trabalho, 
afastamento do círculo de colegas, diminuição da capacidade financeira, crise identitária, 
redimensionamento dos papéis familiares e, para alguns, pode significar a vivência de 
sentimentos de baixa estima, senso de inutilidade, perda do papel central do trabalho e outras 
diversas dificuldades para se adaptar à condição de aposentado (ZANELLI, 2012; 
LEANDRO-FRANÇA, 2014). 

Como é um fenômeno heterogêneo, a experiência da aposentadoria desenvolve-se de 
modo diferente e singular para os trabalhadores. É preciso identificar e analisar o contexto em 
que ocorre, sua inserção social, política e cultural, além de fatores pessoais vinculados à 
história de vida e trajetória profissional do aposentando. 

Outro aspecto relevante para reflexão, refere-se ao fato de que nem sempre a 
aposentadoria coincide com a velhice, pois existem diferentes modalidades que atendem a 
diversos requisitos, como por exemplo, a aposentadoria por invalidez, quando o trabalhador 
apresenta um quadro de adoecimento físico ou mental que compromete sua capacidade 
laborativa de modo permanente (LEANDRO-FRANÇA, 2016). O fato de ser voluntária ou 
involuntária, desejada ou imposta, impacta diretamente o valor dessa experiência para o 
indivíduo. 

É importante também considerar que a aposentadoria assume no imaginário social 
ideias pré-concebidas que acabam por direcionar comportamentos e formas de tratamento nas 
relações com a pessoa aposentada.  

A aposentadoria vem se tornando um tema de forte preocupação dentro da 

expectativa de vida atual e do cenário profissional competitivo. Ao mesmo 

tempo em que é aguardada como fase de descanso, tem uma conotação de 

desvalorização pessoal e inutilidade, um atestado de envelhecimento, 

reforçada pelos ditos populares, como “vestir pijama”. Uma metáfora que 

habita o imaginário da maioria das pessoas é a aposentadoria como ideia 

ligada a ficar à toa, à velhice e à morte. 

(SHIBATA, 2006, p. 25) 
 
Assim, é fundamental reconhecer que a aposentadoria constitui-se uma fase 

importante de transformações, vinculada a significados construídos socialmente. A 
experiência de aposentar-se será mais ou menos saudável, a depender dos recursos 
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desenvolvidos pelo trabalhador no enfrentamento dos estressores psicossociais e das 
condições que o contexto a sua volta proporciona, a fim de facilitar a transição e os processos 
de ajustamento ao pós-carreira (ZANELLI, 2012; WANG; HENKENS; VAN SOLINGE, 
2011; LEANDRO-FRANÇA, 2014). 

Quando não há planejamento para esse período de transição, o trabalhador pode 
apresentar irritabilidade, fadiga, ansiedade, desequilíbrio financeiro, desenvolvimento de 
transtornos mentais e comportamentais, conflitos conjugais e familiares, ou seja, prejuízos na 
qualidade de vida global. Há, também, casos de morte nos períodos subsequentes à 
aposentadoria (ZANELLI, 2012; FRAIMAN, 1990; SALGADO, 1980). 

Considerando isso, o planejamento configura-se como fator que diminui os riscos e 
potencializa os elementos de proteção para uma aposentadoria saudável, pois permite o 
desenvolvimento de estratégias de enfrentamento dos estressores psicossociais decorrentes do 
processo de aposentadoria (FRANÇA, 1992; ZANELLI; SILVA, 1996; ZANELLI; SILVA; 
SOARES, 2010; ZANELLI; ANTLOGA, 2014). 

A adaptação à aposentadoria pode ser facilitada por fatores individuais, psicossociais e 
organizacionais de proteção. Estes devem pautar intervenções preventivas que possam 
favorecer uma aposentadoria com saúde, qualidade de vida e bem-estar. 

 
Para se adaptar bem a esse novo estágio da vida, é necessário planejar-se 

adequadamente, com o intuito de fortalecer alguns fatores considerados 

pela literatura especializada como de proteção no enfrentamento dos 

estressores comuns a essa fase, tais como: uma rede de apoio social, bom 

relacionamento conjugal e familiar, investimento financeiro, atividades 

ocupacionais e planejamento em saúde. 

(LEANDRO-FRANÇA, 2012, p. XVI) 
 

A autora ainda enfatiza que o próprio planejamento para a aposentadoria consiste em 
fator de proteção que colabora para a vivência saudável desse momento de transição. Nesse 
sentido, é indispensável a implementação de ações de preparo para o período pós-carreira por 
parte das organizações de trabalho modernas. 

O modo como cada trabalhador experimentará esse processo de transição e suas 
respostas adaptativas dependerão de sua história de vida pessoal e profissional, seus valores, 
suas atitudes, suas expectativas, suas percepções em relação à própria aposentadoria; do 
contexto social, econômico e cultural no qual está inserido; do planejamento que foi realizado 
e de sua capacidade de enfrentamento em situações de mudança (FRANÇA, 2008; ZANELLI, 
2012). A aposentadoria pode ser percebida como um prêmio, uma recompensa pelas 
contribuições feitas ao longo da trajetória laboral, ou a partir de uma perspectiva negativa, em 
que é vista como um castigo (FREAZA, 2010). 

É responsabilidade social, ética e legal das organizações de trabalho o 
desenvolvimento de programas que tenham como objetivo orientar seus trabalhadores e 
prepará-los para o período pós-carreira. Levando isso em conta, “impõe-se às organizações a 
responsabilidade de promover a orientação, preparação ou reflexão sobre as mudanças que se 
anunciam” (ZANELLI; SILVA; SOARES, 2010, p. 47) durante o período em que o 
trabalhador experimenta o desligamento de sua carreira. 

 
 

3 Programas de orientação para aposentadoria nas organizações de trabalho 

 
O desenvolvimento de programas de orientação para aposentadoria, conforme aponta 

Andujar (2006), tiveram seu início na década de 50 nos Estados Unidos. No entanto, focavam 
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suas orientações em aspectos previdenciários e administrativos. Com a melhoria das relações 
trabalhistas e o crescimento das organizações de trabalho, outros conteúdos foram incluídos 
com a finalidade de responder às novas demandas relacionadas ao desligamento do contexto 
laboral. 

No Brasil, tiveram início nos anos 80 e a realização de programas dessa natureza 
também seguiram as características de evolução mencionadas acima em termos de conteúdos 
e, a partir de 2003, já se destaca um movimento consolidado e, cada vez mais crescente de 
organizações de trabalho que empreendem projetos com a finalidade de preparar seus 
trabalhadores para a aposentadoria (FRAIMAN, 2008; BRANDÃO, 2011; PAZZIN; MARIN, 
2016). 

Apesar da atualidade e relevância do tema, ainda são poucas as organizações de 
trabalho que se dedicam à promoção de ações sistemáticas de planejamento e preparo para a 
aposentadoria. Segundo Pazzin; Marin (2016), apenas 23% das instituições brasileiras 
inserem em suas intervenções de promoção à saúde atividades que possibilitem ao trabalhador 
se reorganizar para o momento pós-carreira. 

Os programas que têm como objetivo preparar para a aposentadoria visam ao fomento 
de ações sistematizadas que colaborem para a inserção, debate e reflexão de informações 
sobre aspectos psicossociais e previdenciários relacionados à aposentadoria. Os temas 
transitam, geralmente, em espaços de reflexão e compartilhamento de experiências e 
construção coletiva de conhecimento.  

Tais contextos relacionais de integração estimulam a reorganização consciente e 
responsável das diferentes dimensões da vida com foco no período pós-carreira, como: 
relações familiares e sociais, saúde física, mental e emocional, gerenciamento financeiro, 
resgate da autoestima, do senso de autoeficácia, espiritualidade, gestão do tempo livre e do 
lazer, projetos de vida, entre outras temáticas. Programas dessa natureza atuam no 
desenvolvimento de ações de prevenção e promoção à saúde (ZANELLI; SILVA; SOARES, 
2010; SOARES; COSTA, 2011; ZANELLI; ANTLOGA, 2014; SEIDL; LEANDRO-
FRANÇA; MURTA, 2014; PAZZIN; MARIN, 2016). 

No geral, são desenvolvidos numa perspectiva interdisciplinar, com contribuições de 
diversas áreas do conhecimento: psicologia, assistência social, medicina, educação física, 
nutrição, direito, entre outras. Isso permite um olhar biopsicossocial a respeito do fenômeno 
(FRANÇA, 2008; ZANELLI; SILVA; SOARES, 2010; PAZZIN; MARIN, 2016). 

Os programas de orientação para aposentadoria destacam-se no aporte legal a partir de 
dispositivos que preconizam o preparo para a aposentadoria como necessário e indispensável 
no contexto das organizações de trabalho. 

No Brasil, têm como base legal as Leis nº 8.842/94 (Política Nacional do Idoso) e nº 
10.741/03 (Estatuto do Idoso). A Lei 8.842/94 é regulamentada por meio do Decreto n° 
1.948/96, no qual o artigo 10 indica como competência dos órgãos e entidades públicas, a 
prerrogativa e o dever de criarem e estimularem programas de preparação para a 
aposentadoria.  

O Estatuto do Idoso, instituído pela Lei nº 10.741/2003, em seu capítulo VI, artigo 28, 
inciso II, preconiza que esses programas precisam ser foco de investimento por parte do Poder 
Público, visando o preparo do trabalhador para o momento da aposentadoria. Para tanto, pode 
se estimular novos projetos sociais, considerando o interesse dos aposentados e promoção de 
oportunidade de esclarecimento sobre direitos sociais e de cidadania.  

Quanto ao tempo de antecedência para ações sistematizadas que devem ser 
implementadas para o planejamento para aposentadoria, não há um consenso. A Política 
Nacional do Idoso prevê antecedência mínima de dois anos, o Estatuto do Idoso, de um ano e 
alguns estudos como os de França (2002) enfatizam que ações de orientação para essa fase 
transição sejam realizadas desde o ingresso do trabalhador na instituição e que possam fazer 
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parte do desenvolvimento da carreira. O Manual para Facilitadores de Programas de Educação 
para Aposentadoria em Comunidades, de França (2002), orienta que seja público-alvo direto 
dos programas trabalhadores que estão a cinco anos da aposentadoria. 

Esses programas configuram-se como facilitadores para a tomada de consciência sobre 
a necessidade de planejamento e a decisão de aposentar-se ou não; colaboram para o 
planejamento estratégico pessoal e profissional; instigam a reflexão e ressignificação de ideias 
preconcebidas e estereotipadas tanto sobre o processo de envelhecimento quanto à 
aposentadoria; permitem nova concepção a respeito do aproveitamento do tempo livre, além 
de constituírem fator de proteção para uma aposentadoria saudável. 

Portanto, as organizações de trabalho, ao promover ações e projetos de preparo para a 
aposentadoria, estão investindo na construção de um espaço de valorização do trabalhador e 
não onerando seus orçamentos. A realização de programas que tenham esse propósito é 
relevante para o indivíduo, para a organização e para a sociedade. 

O trabalhador poderá usufruir de contextos de reflexão e interação que lhe permitem 
seu desenvolvimento pessoal, reconhecimento da necessidade de cuidar da sua saúde física e 
psíquica, ressignificar seus conceitos e pré-conceitos relativos ao trabalho e à experiência de 
aposentar-se, constituir projetos de futuro e restabelecer seus vínculos familiares e sociais, ou 
seja, melhora a qualidade de vida global. 

A organização de trabalho terá a oportunidade de mostrar aos seus trabalhadores sua 
atuação humana e ética, valorizando e fortalecendo suas relações de trabalho, assim como 
refletindo para a sociedade a imagem de uma instituição que os trata com respeito e 
dignidade. 

Para a sociedade, os ganhos também são significativos, pois os trabalhadores 
preparados para o pós-carreira tendem a desenvolver menos problemas de saúde e maior 
participação social. 

O bem-estar dos aposentados representa, sem dúvida, um saldo positivo 

para toda a sociedade, pois afasta as possibilidades de doença e, por sua 

vez, acaba se revertendo em economia para os serviços de saúde, quer 

públicos, quer privados. 

(FRANÇA; SOARES, 2009, p. 744) 
 
Assim, nota-se que a relevância de programas de orientação para aposentadoria não se 

restringe ao bem-estar e qualidade de vida dos participantes, mas alcança a imagem da própria 
organização de trabalho, cumprindo sua responsabilidade social e ética na relação com seus 
servidores e com a sociedade em geral.  

 
4 O programa de orientação para aposentadoria- POA - do Governo do Distrito 

Federal: caminho trilhado, principais características, desenvolvimento e avaliação 

 

4.1 Caminho trilhado 

O Programa de Orientação para Aposentadoria– POA, compõe a Política Integrada de 
Atenção à Saúde do Servidor do Governo do Distrito Federal – PIASS, instituída pelo 
Decreto nº 33.653, de 10/05/2012. A PIASS foi sistematizada e publicada no Manual de 
Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público do Distrito Federal, mediante Portaria nº 
55, de 21/05/2012. 

O referido programa é desenvolvido pela Subsecretaria de Segurança e Saúde no 
Trabalho, órgão central de desenvolvimento de ações em prevenção, promoção e vigilância 
em saúde do servidor, vinculada à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. 
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Tendo como foco ações de prevenção à saúde no contexto de preparo para 
aposentadoria, Leandro-França (2014) destaca que a prevenção universal permite que todos os 
trabalhadores da organização de trabalho sejam orientados sobre aspectos importantes de 
planejamento para a aposentadoria, a despeito da idade e do tempo de serviço. Essa 
abordagem corrobora com a necessidade de se estender as atividades de educação para esse 
momento do curso de vida pessoal e profissional ao universo de trabalhadores que compõem a 
instituição, uma vez que se aposenta como se vive e como se trabalha. 

Há também os tipos de prevenção seletiva e indicada. No primeiro, os trabalhadores 
que apresentam algum tipo de risco que favoreça um possível adoecimento mental grave, mas 
que ainda não demonstram sintomas, constituem o público-alvo. No segundo, as ações 
direcionam-se a trabalhadores que já evidenciam um quadro de adoecimento considerável 
(LEANDRO-FRANÇA, 2014). 

Alinhado a essa perspectiva, o Programa de Orientação para Aposentadoria do GDF 
associa os três tipos de prevenção: universal, seletiva e indicada. Tem como público alvo de 
suas ações todos os servidores, de modo mediato, e aqueles que estão a cinco anos de 
preencher os critérios legais para aposentadoria, como público imediato. Além disso, atua 
diretamente com a identificação de casos de sofrimento psíquico relacionado à aposentadoria 
e dos fatores de risco que podem contribuir para uma adaptação não saudável a essa fase.  

Para a elaboração do POA, houve, inicialmente, a necessidade de se realizar 
benchmarking e preparar a equipe coordenadora. Foram realizadas visitas técnicas a 
instituições de trabalho que de algum modo desenvolviam atividades de orientação para 
aposentadoria. Essa ação teve como finalidade a identificação das práticas de preparo para 
aposentadoria em organizações tanto públicas como privadas, para fins de conhecimento e 
fonte de consulta para a elaboração do projeto inicial.  

Após essa etapa, formou-se a equipe mínima para coordenação do programa, 
constituída por profissionais da área da saúde mental, psicólogos. O processo de capacitação 
sobre o tema se deu por meio de revisão da literatura, grupo de estudo e participação em 
cursos e eventos científicos. 

Após a preparação técnica a respeito do tema, foi elaborado projeto inicial com vistas 
à apresentação para a gestão.Com a aprovação dos gestores competentes, o projeto 
desdobrou-se em um documento legal e o programa foi instituído, em princípio, por meio da 
Portaria no 114, DODF no 174, de 06/09/2011.  

A partir de então, diversas ações foram desenvolvidas no âmbito do GDF com a 
finalidade de orientar e preparar os servidores dos diferentes órgãos e secretarias sobre os 
aspectos psicossociais e previdenciários relativos ao processo de aposentadoria. 

Recentemente, o programa foi regulamentado pelo Decreto n° 37.944, de 05/01/2017. 
Esse novo aporte legal possibilita a perenidade e a legitimização do programa. 

 

4.2 Principais características do POA 

O POA apresenta as seguintes características: 
 

4.2.1 Objetivos 

Entre os principais objetivos do POA evidenciam-se os seguintes: 
a) Disponibilizar orientações e informações sobre os aspectos psicossociais do processo de 

aposentadoria; 
b) Propor intervenções que minimizem os fatores de risco e otimizem os fatores de proteção 

que interferem no processo de adaptação saudável do servidor à aposentadoria, 
considerando as dimensões individual, psicossocial e organizacional; 
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c) Desenvolver atividades individuais e coletivas de orientação psicológica que promovam o 
bem-estar e reduzam possíveis dificuldades que os futuros aposentados apresentem 
mediante a repercussão biopsicossocial do processo de aposentadoria na identidade 
profissional e no retorno ao contexto familiar; 

d) Estabelecer parcerias com instituições educativas, visando à capacitação dos aposentandos 
em outras atividades de interesse e o desenvolvimento de novos talentos e competências; 

e) Estimular a participação social, cultural, desportiva e de lazer; 
f) Oportunizar o resgate e/ou elaboração e execução de projetos de vida para o período pós-

carreira; 
g) Oferecer suporte psicológico aos servidores em fase de preparação para a aposentadoria 

que apresentam indicativos de transtornos mentais e comportamentais decorrentes da 
dificuldade de enfrentamento dos estressores pessoais e sociais próprios desta fase de 
transição; 

h) Encaminhar, quando houver necessidade, a outros profissionais de saúde e de assistência 
social; 

i) Estimular a realização de atividades intergeracionais; 
j) Promover encontros técnicos entre organizações de trabalho públicas e privadas que 

desenvolvem programas de preparação para aposentadoria, a fim de propiciar trocas de 
experiências e aprimorar continuamente o Programa, entre outros. 

 

4.2.2 Equipe 

O programa tem uma equipe coordenadora constituída por psicólogos. A equipe de 
execução das intervenções conta com a participação de instrutores internos e instrutores 
externos que são convidados a integrar as ações sistematizadas para cada órgão e secretaria 
solicitante. É instituída, conforme o perfil e necessidades específicas do público-alvo.  

 

4.2.3 Público-alvo: 

O público alvo do Programa de Orientação para Aposentadoria é: 
 

I. De forma imediata: 
a) Os servidores que estejam a até 5 anos de reunir as condições legais para obtenção da 

aposentadoria voluntária ou compulsória, ou que já as tenha implementado; e 
II. De forma mediata: todos os interessados, inclusive os que acabaram de ingressar 

noserviço público e os que já se aposentaram. 
As famílias dos participantes do Programa também são convidadas, periodicamente, a 

integrar os eventos de sensibilização sobre o tema, visando facilitar o retorno do servidor ao 
contexto familiar no período pós-carreira. 

Vale ressaltar que a participação no Programa é facultativa. 
 

4.2.4 Estrutura 

Para cada solicitante, é elaborado plano de ação customizado, com a promoção de 
módulos informativos e formativos. A quantidade de módulos e a carga horária são definidas 
de acordo com as demandas específicas da secretaria ou órgão atendido. 

 

4.2.5 Temas 

Os temas abordados têm como base aqueles referenciados pela literatura especializada 
e pela análise dos dados coletados por meio de instrumento de caráter exploratório, no 
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formato de questionário, que é aplicado aos servidores que ingressam no programa. Entre os 
principais eixos temáticos, estão: autoconhecimento, aspectos biopsicossociais da 
aposentadoria, projetos de vida, saúde e alimentação para o envelhecimento saudável, regras 
atuais dos regimes de aposentadoria, educação financeira e orçamento familiar, 
empreendedorismo, voluntariado e ocupação continuada, dinâmica familiar pós-
aposentadoria, expressão corporal e atividade física, autorrealização e autoestima, esporte e 
lazer na aposentadoria, planejamento e organização do tempo, novas redes de relacionamento, 
fatores de proteção que contribuem para uma aposentadoria saudável, responsabilidade social 
e ambiental. 

 

4.2.6 Metodologia 

A metodologia predominante do POA é vivencial. São utilizadas diferentes 
modalidades de intervenção com foco no processo de aposentadoria e respeitando as 
singularidades do público-alvo, tais como: cursos, seminários, palestras, oficinas teórico-
vivenciais, grupos psicoeducativos e orientação psicológica individual para aposentadoria. 

 

4.3 Desenvolvimento 

O POA é desenvolvido mediante as seguintes etapas: 
 

4.3.1 Etapa 1 – Esclarecimento da demanda 

Os órgãos e secretarias atendidos pela Subsaúde que apresentam a necessidade de 
implantação do programa formalizam solicitação via documento oficial enviado à SEPLAG. 

 Após o recebimento do pedido, a equipe coordenadora realiza reuniões técnicas 
com os solicitantes, análise documental e entrevistas com gestores, com vistas ao 
esclarecimento da demanda e definição das estratégias de divulgação. Nesse momento, são 
levantadas informações essenciais para a elaboração do plano de ação a ser implementado 
naquele órgão ou secretaria, tais como: número total de servidores, número de servidores que 
estão a cinco anos da aposentadoria e outros dados que se fizerem necessários. 

Após a análise da demanda é elaborado um plano de ação customizado, considerando 
a realidade específica do solicitante e o perfil dos servidores que estão em fase de preparação 
para aposentadoria. Em momento posterior, com o apoio dos gestores, é aplicado aos 
interessados, no módulo formativo, instrumento de pesquisa, com objetivo de identificar 
informações que possam contribuir com o ajuste das ações previstas. 

 

4.3.2 Etapa 2 –Módulo informativo 

No módulo inicial, de caráter informativo, é realizada palestra de sensibilização, na 
qual o programa e seus objetivos são apresentados, além de conteúdos relevantes e vinculados 
ao tema com o intuito de mobilizar os servidores para a participação nas atividades 
subsequentes. Nesse evento, a área de gestão de pessoas abre as inscrições e colabora no 
processo de divulgação. 

Ainda nesse módulo, são desenvolvidos eventos de sensibilização da área de gestão de 
pessoas, a fim de promover espaços de reflexão sobre a importância da preparação para a 
aposentadoria e qual o papel que podem desempenhar para facilitar esse processo de 
transição. 
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4.3.3 Etapa 3 – Módulo formativo 

A metodologia utilizada pelo POA é predominantemente vivencial e entre as 
principais intervenções desenvolvidas estão as oficinas teórico-vivenciais e o grupo 
psicoeducativo de orientação para aposentadoria. As intervenções em grupo permitem o 
compartilhamento de experiências, a construção coletiva de informações sobre temas 
relevantes e um processo reflexivo necessário para a modificação de crenças, valores e 
atitudes equivocadas sobre a aposentadoria, promovendo um espaço de desenvolvimento 
pessoal. 

 
“Estratégias de compartilhamento e orientadas para a busca de novos 

projetos, inseridas na condução de grupos, denotam inegável contribuição 

para o crescimento de cada participante (...). Estimula a união para 

superar problemas e reduz inseguranças e ansiedades. Favorece a 

discussão de aspectos da realidade e permite revisar conceitos”.  

 (ZANELLI; SILVA; SOARES, 2010, p. 46) 
 

Há, ainda, a orientação psicológica individual para aposentadoria, nos casos em que o 
servidor evidencia necessidade desse tipo de acompanhamento. Consiste em uma intervenção 
que tem como objetivo central orientar o servidor sobre questões relativas ao planejamento 
para a aposentadoria. Se houver necessidade, o servidor é encaminhado para psicoterapia.  

A oficina teórico-vivencial consiste em uma metodologia utilizada para o 
aprofundamento dos eixos temáticos prevalentes, identificados pelo instrumento de pesquisa, 
de caráter exploratório, aplicado na etapa de esclarecimento da demanda. 

A referida técnica fomenta a interação coletiva e participativa dos envolvidos, 
constituindo-se em um espaço de fala e de escuta qualificada, com o debate de diferentes 
conteúdos, numa perspectiva dinâmica. Diferentes estratégias motivadoras de reflexão são 
utilizadas durante as oficinas, com destaque para técnicas de dinâmica de grupo. 

Faz parte também do módulo formativo o Grupo Psicoeducativo de Orientação para 
Aposentadoria e a orientação psicológica individual para essa fase de transição. 

Ações psicoeducativas têm o intuito de possibilitar aos participantes o debate, a 
reflexão e a compreensão coletiva de informações sobre temas específicos.  

A intervenção psicoeducativa pode ser definida como uma modalidade de 

trabalho em grupo com objetivos e tarefas comuns, voltada a um conjunto 

de pessoas que vivenciam uma situação semelhante, como por exemplo, o 

adoecimento, a gravidez e a aposentadoria. Este tipo de intervenção integra 

aspectos informativos e reflexivos com o propósito primordial de 

possibilitar a construção coletiva de conhecimentos e gerar reflexões que 

favoreçam a adoção de práticas saudáveis e promovam o enfrentamento 

adequado de problemáticas específicas. 

(MURTA; BORGES; COSTA JUNIOR, 2014; p. 68) 
 
O grupo psicoeducativo de orientação para aposentadoria constitui turmas a cada 

semestre. Podem participar servidores de diferentes órgãos e secretarias, compondo, dessa 
forma, um grupo heterogêneo em termos de contexto laboral. Os servidores interessados, que 
estão a cinco de anos da aposentadoria podem solicitar a inserção no grupo por demanda 
espontânea ou outras formas de encaminhamento: unidades funcionais da Subsaúde e gestores 
imediatos. Embora os servidores sejam oriundos de diferentes secretarias ou órgãos, têm em 
comum o fato de serem servidores do GDF e estarem em fase de preparação para 
aposentadoria. 
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Com a lista e contatos dos servidores é agendada triagem coletiva com a finalidade de 
apresentar a metodologia da proposta, assim como os objetivos e os eixos temáticos que serão 
abordados, além de viabilizar a identificação do perfil e expectativas dos participantes em 
relação à intervenção. O grupo é fechado, ou seja, após o início, novos participantes não são 
inseridos.   

O número de sessões varia de cinco a oito, com duração de três horas cada e ocorrem 
quinzenalmente. A intervenção é realizada durante o expediente, por isso, há providências por 
parte das coordenadoras no sentido de facilitar, junto ao seu gestor, a saída do servidor do seu 
local de trabalho, o que é favorecida pela periodicidade. São coordenadas por pelo menos dois 
psicólogos e o número mínimo de participantes é seis e o máximo, quinze. 

São aplicados diferentes e múltiplos recursos e técnicas a fim de mobilizar a reflexão e 
o debate consciente a respeito de temas relevantes no contexto de preparação para 
aposentadoria.  

As vivências grupais, desenvolvidas em estreita relação com os temas (...) 

possibilitam associar aos conceitos apresentados nas exposições, a 

expressão de sentimentos, necessidades, expectativas, ansiedade e temores. 

Por meio da construção de espaços vivenciais, criam-se as condições 

necessárias para a produção do diálogo reflexivo. 

(ZANELLI; SILVA; SOARES, 2010, p. 46) 
 

Os principais temas que têm sido abordados nas sessões são: autoconhecimento, 
processo de tomada de decisão, trajetória profissional, redes de apoio familiar e social, 
avaliação das múltiplas dimensões da vida, significados de trabalho e aposentadoria, fatores 
de proteção e fatores de risco na transição para aposentadoria, culminando em projetos de 
vida. 

São solicitados que façam algumas tarefas em casa, com o intuito de promover a 
discussão sobre os temas com os familiares e de aprofundar a reflexão a respeito dos 
elementos postos como foco de análise em casa sessão. O grupo também oportuniza a troca de 
conhecimento e experiências, sobretudo, relacionadas ao contexto de trabalho. Diferentes 
realidades do GDF são relatadas pelos participantes. 

No último encontro, os participantes têm a oportunidade de apresentar seus projetos de 
vida para o período pós-carreira. Além disso, é entregue certificado de participação para cada 
membro do grupo, fortalecendo a sensação de reconhecimento e valorização da história 
profissional. 

Quando necessário, são feitos encaminhamentos para diferentes profissionais, de 
acordo com as necessidades específicas apresentadas pelos participantes, tais como: 
psicólogo, assistente social, educador financeiro, entre outros. 

Anualmente, ainda, é realizado um seminário de orientação para aposentadoria, aberto 
a todos os servidores do GDF e que tem como objetivo ampliar o debate e a reflexão sobre o 
impacto da aposentadoria nas diferentes áreas da vida e os fatores de proteção que precisam 
de investimento para o alcance de um período pós-carreira digno, com qualidade de vida e 
bem-estar.  

 

4.3.4 Avaliação e acompanhamento 

O processo de avaliação e acompanhamento do POA ocorre de modo permanente. 
Ao final de cada atividade são aplicados formulários de avaliação da reação dos 

servidores. No geral, é utilizado questionário que aborda questões básicas relativas ao que foi 
realizado: o que mais gostou, o que menos gostou, os sentimentos suscitados pela atividade, 
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percepção de pertinência dos temas abordados com a realidade de preparação para 
aposentadoria, sugestões de ajustes para as próximas iniciativas, entre outras. 

A equipe coordenadora, que está sempre presente nas diferentes ações de intervenção, 
utiliza um diário de campo como estratégia de registro de impressões, sentimentos, 
comportamentos e comentários dos participantes e reflexões dos coordenadores. Este recurso 
permite aos orientadores o conhecimento e o reconhecimento de elementos qualitativos que 
escapam aos instrumentos estruturados de avaliação. 

[...], as notas de campo consistem em dois tipos de materiais. O primeiro é 

descritivo, em que a preocupação é captar uma imagem por palavras do 

local, pessoas, acções e conversas observadas. O outro é reflexivo – a parte 

que apreende mais o ponto de vista do observador, as ideias e 

preocupações. 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 152) 
 
Há também reunião da equipe coordenadora e executora para avaliar: a pertinência e o 

alcance dos objetivos, as dificuldades que marcaram o desenvolvimento das ações, a 
coerência e a adequação das técnicas utilizadas e as possibilidades de ajustes para as próximas 
estratégias de intervenção. 

 
 

5 Conclusão 

 
O desenvolvimento do POA tem evidenciado a necessidade urgente e prioritária de 

preparar os servidores do GDF para o período pós-carreira. Na avaliação das intervenções 
realizadas, desde o início do programa, constatou-se que os servidores aptos a se aposentarem 
não tinham clareza sobre quais projetos e planos de vida poderiam ser implantados após o 
desligamento do trabalho, demonstrando despreparo e não planejamento para essa fase de 
transição.  

A literatura especializada e pesquisas apontam que quando não há planejamento para a 
aposentadoria, aumenta-se o risco de desadaptação ao pós-carreira, com a possibilidade de 
adoecimento físico e mental. 

Portanto, colaborar para o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento dos 
estressores psicossociais dessa etapa configura-se como responsabilidade social e ética das 
organizações de trabalho públicas, numa perspectiva de prevenção e promoção à saúde do 
servidor. 

É importante ressaltar que as ações sistematizadas em formato de programa e a 
inserção deste em uma política pública são fatores que favorecem o suporte institucional, o 
apoio dos gestores e viabiliza as condições necessárias para a realização das intervenções. 

A metodologia do POA que é, predominantemente, vivencial também se destaca como 
modalidade de intervenção no contexto de preparo para o período pós-carreira. A natureza 
grupal permite aos participantes a integração social, a troca de experiências, a construção 
coletiva de conhecimento, a ressignificação de crenças equivocadas sobre aposentadoria e 
elaboração de projetos de vida.  

O grupo foi bem interessante, Compartilhei as angústias e as dúvidas sobre 

a aposentadoria e percebi quantas pessoas compartilham do mesmo 

sentimento. Proporcionou-me a refletir sobre a importância de termos um 

projeto pós-carreira e que a vida continua após o fim do ciclo de trabalho e 

como vencer os preconceitos e nos colocar diante do mundo. 

(Júlia - nome fictício - 55 anos, participante do grupo pscioeducativo) 
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Outro aspecto significativo nesse contexto diz respeito à necessidade de aproximação 
das áreas de gestão de pessoas dos servidores, com a finalidade de aprimorar o processo de 
comunicação e humanização desses setores com foco na prestação de informações relativas à 
aposentadoria. O investimento em ações de planejamento direcionadas aos futuros 
aposentados colabora para a construção de uma imagem institucional que demonstra 
valorização do servidor público, estando ele às vésperas da aposentadoria ou recém-chegado à 
administração pública. 

Espera-se que este trabalho possa motivar outros profissionais a atuarem como agentes 
de orientação para aposentadoria, estimular organizações de trabalho a desenvolverem 
programas dessa natureza, investindo em ações de prevenção e promoção à saúde mental de 
trabalhadores que estão em processo de aposentadoria, assim como subsidiar a elaboração de 
políticas públicas sobre o tema, inserindo-o como pauta de debate e reflexão. 
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Os anexos devem vir ao final do trabalho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Resumo
	1 Introdução
	2 Embasamento teórico
	2.1 Trabalho, construção identitária e aposentadoria
	2.2 Aspectos psicossociais do processo de aposentadoria

	3 Programas de orientação para aposentadoria nas organizações de trabalho
	4 O programa de orientação para aposentadoria- POA - do Governo do Distrito Federal: caminho trilhado, principais características, desenvolvimento e avaliação
	4.1 Caminho trilhado
	4.2 Principais características do POA
	4.2.1 Objetivos
	4.2.2 Equipe
	4.2.3 Público-alvo:
	4.2.4 Estrutura
	4.2.5 Temas
	4.2.6 Metodologia

	4.3 Desenvolvimento
	4.3.1 Etapa 1 – Esclarecimento da demanda
	4.3.2 Etapa 2 –Módulo informativo
	4.3.3 Etapa 3 – Módulo formativo
	4.3.4 Avaliação e acompanhamento


	5 Conclusão
	Referências
	ANEXOS


