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RESUMO 

Este artigo propõe identificar através de uma revisão bibliográfica a atuação do psicólogo 

organizacional e do trabalho nos Programas de Preparação para Aposentadoria – PPAs. 

Expondo sinteticamente as principais ideias já discutidas por outros autores que trataram da 

problemática social da aposentadoria como objeto de estudo. Sendo aposentadoria uma fase de 

forte ruptura profissional na vida dos indivíduos, o desenvolvimento deste trabalho está 

diretamente ligado nas concepções teóricas atribuídas na relação do homem e o mundo do 

trabalho. E apontando os impactos psicossociais advindos com a chegada da aposentadoria 

enquanto fator resultante da instabilidade psíquica que afeta a saúde mental dos trabalhadores.  

Frente a isso, o objetivo desse artigo é promover a reflexão acerca da prática e formação 

profissional do psicólogo organizacional e do trabalho nos Programas de Preparação para 

Aposentadoria – PPA’s, fomentando a responsabilidade social das organizações na busca pela 

estruturação e implementação desses programas.  

 

Palavras-chave: Programas de Preparação para Aposentadorias– PPAs, Psicólogo 

organizacional e do trabalho, Aposentadoria.  

ABSTRACT 

This article proposes to identify through a bibliographical review the performance of the 

organizational psychologist and the work in the Preparatory Programs for Retirement - PPAs. 

Synthesizing the main ideas already discussed by other authors who dealt with the social 

problems of retirement as an object of study. Being a retirement phase a strong professional 

break in the life of individuals, the development of this work is directly linked in the theoretical 

conceptions attributed in the relationship of man and the world of work. And pointing out the 

psychosocial impacts that come with the arrival of retirement as a result of the psychic 

instability that affects the mental health of the workers. Therefore, the objective of this article 

is to promote reflection on the practice and professional training of the organizational 

psychologist and the work in the Preparatory Programs for Retirement – PPA’s, fostering the 

social responsibility of the organizations in the search for the structuring and implementation 

of these programs. 

Keywords: Retirement Preparation Programs – PPA’s. Organizational and work psychologist, 

Retirement. 
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INTRODUÇÃO 

Diante de uma sociedade marcada pela exaltação máxima designada ao trabalho, as 

pessoas costumam aplicar sua existência as atividades profissionais. O trabalho é visualizado 

como elemento imprescindível para sobrevivência, valorização e realização do indivíduo, 

gerador de reconhecimento social e norteador das relações sociais.  

A inserção no mercado de trabalho é vista como algo natural ao ser humano, espera-se 

que isso aconteça como uma sequência da vida, distinto do processo de aposentar-se, que pouco 

se discute a respeito. Assim, desvincular-se da vida produtiva, acarreta impactos psicossociais 

aos funcionários, advindos da chegada da aposentadoria, sem um planejamento adequado. 

Embasado na constatação de que, a aposentadoria se constitui como uma etapa da vida 

que necessita de preparação sente-se a necessidade de garantir os diretos da população idosa no 

âmbito governamental, promovendo elaboração de políticas para a preparação para 

aposentadoria, estimulando elaboração e implementação de programas dessa ordem nas 

organizações de trabalho.  

Define-se, desse modo, que a problemática a ser discorrida nesse trabalho é identificar 

a atuação do psicólogo organizacional e do trabalho nos programas de preparação para 

aposentadoria – PPA’s. Considerando que, trata-se de uma temática dotada de relevância 

acadêmica e psicossocial.  

Então, de acordo com essa perspectiva, se fornece enquanto objetivo promover reflexão 

acerca da atuação dos Psicólogos Organizacionais e do Trabalho nos Programas de Preparação 

para Aposentadoria – PPAs. Busca-se especificamente no transcorrer de sua fundamentação 

abordar a relação do homem e o mundo do trabalho, numa perspectiva de que o trabalho ocupa 

posição central e faz parte do contexto social e da história do homem. Descrever o processo de 

aposentadoria com ênfase nos impactos sofridos frente à desvinculação com o mundo do 

trabalho. Ressaltar a relevância teórico-científica da psicologia organizacional e do trabalho na 

formação acadêmica ofertada pelos cursos de psicologia. Objetivando apontar a 

responsabilidade social das organizações para a implementação dos PPA´s.  

 

METODOLOGIA  

Na perspectiva desse artigo, utilizou-se a pesquisa de revisão bibliográfica como 

procedimento metodológico, sendo estritamente qualitativa. Esse método de pesquisa 

possibilitou o alcance de conteúdos que se fomentam reflexões sobre o processo de 
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aposentadoria, os seus impactos psicossociais e o papel do psicólogo organizacional e do 

trabalho frente os PPA’s. 

Foram escolhidas as bases de dados científicas nacionais e internacionais, sendo elas: 

Scielo (Scientific Eletronic Library Online), Pepsic (Periódicos Eletrônicos em Psicologia), 

Google Acadêmico (Google Scholar), Google Books, Sitio Oficial do Programa do Governo 

Eletrônico Brasileiro e Base de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

Utilizou-se da plataforma Qualis-Períodicos para analisar os critérios de qualificação do 

material utilizado para fundamentação teórica. Em relação ao período de postagem e produção 

científica, foi considerado em sua totalidade o intervalo de 1987 a 2016.  As chaves de buscas 

utilizadas foram “A atuação do Psicólogo Organizacional e do Trabalho – POT nos Programas 

de Preparação para a Aposentadoria – PPAs”, “Aposentar-se”, “Aposentadoria”, “Psicologia 

Organizacional e do Trabalho,” “Relação homem e trabalho”, “Processos psicossociais na 

aposentadoria”.  

Para fundamentação concisa dessa pesquisa foram incluídos artigos científicos e livros 

que atenderam aos critérios desejados para elaboração do estudo e a correlação com a temática 

proposta. Agregando fontes consistentes de dados científicos, e promovendo conhecimento 

acerca do tema e o compartilhamento saberes. 

RELAÇÃO HOMEM E O MUNDO TRABALHO 

O trabalho é elemento constituinte da humanidade, visto que a datar dos primórdios do 

surgimento da vida humana, as pessoas precisam trabalhar para manterem-se vivas. 

A relação estabelecida entre a sociedade e o trabalho tende a sofrer modificações 

decorrentes de eventos de natureza econômica, politica, social e cultural de cada época. Desse 

modo, após um longo processo evolutivo, o trabalho não mais se limita a manutenção biológica 

da vida. Sendo assim, apresenta-se a seguir diferentes concepções teóricas sobre a categoria 

trabalho. 

Marx (1989) nos diz que, o ser humano através do trabalho, conseguiu dominar em 

partes as forças da natureza colocando-as a seu serviço. Torna-se primordial transformar os 

recursos naturais, de modo a corresponder às necessidades, colaborando para sua subsistência. 

A partir da transformação da natureza, o ser humano transforma sua própria natureza, 

assim desenvolve-se enquanto ser social.  “E é a partir do dia-a-dia do trabalho que ele se torna 

ser social, diferenciando-se de outras espécies” (RODRIGUES, et al., 2005, p.55).  
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Em vista disso, nota-se a relevante contribuição que o trabalho possui na construção do 

ser social, como elemento de destaque para o homem e imprescindível para a vida em 

sociedade. 

Diante do contexto da sociedade contemporânea, verifica-se a valorização dos vínculos 

com o sistema capitalista, as atividades produtivas atingem seu ápice no mundo moderno, 

designando o trabalho na contemporaneidade posição central para a sociedade e para os seres 

humanos. 

Arendt (2009) em sua obra A Condição Humana, opõe-se criticamente ao modelo 

econômico capitalista, evidencia que ele reduz o ser humano a uma classe de operários. Suas 

ações deixam de ser exclusivas do labor - produtora de bens de consumo para manutenção 

biológica da vida, transformando-se em faber – produtora de fabricação de bens de serviço. 

Com base nas concepções teóricas, nota-se a centralidade do trabalho na vida humana. 

Assim, o trabalho é a condição da vida humana, caracterizando-se como elemento estruturante 

da sociedade e da existência do homem. 

Na síntese de Costa e Soares, 2009, reforçada por muitos outros autores (entre eles: 

Marx 1989; Zanelli, Silva e Soares 2010; Rodrigues, et al. 2005), o lugar do trabalho na vida 

humana é privilegiado de tal maneira, que o homem é, muitas vezes, reconhecido pelo que faz 

identificado pelas marcas da profissão - é a essência do ser humano, o que eles produzem é o 

que eles são – é um núcleo definidor do sentido da existência humana. Toda a nossa vida é 

baseada nele – é a principal atividade da vida do homem, visto que norteia e é integrante de sua 

identidade. Regulador da vida, já que o sujeito organiza seus horários, relacionamentos 

familiares em função deste. 

 O modelo de produção econômico capitalista prepara as pessoas para serem produtivas, 

seguindo os padrões capitalistas estabelecidos pela sociedade. “Os processos de socialização 

primária e secundária os preparam para isto, mesmo quando não entendemos de modo mais 

preciso tais significados”. (ZANELLI, SILVA e SOARES, 2010, p.23). Entende-se o processo 

de socialização primária, o primeiro mundo que o indivíduo conhece, geralmente designado à 

totalidade de seu âmbito familiar, já o secundário remete-se a descoberta de novos setores da 

sociedade, como, por exemplo, a escola, grupos de amigos, entre outros grupos sociais, salvo a 

família.  

Evidencia-se essa situação no momento em que, o indivíduo depara-se com o 

questionamento em relação a sua escolha profissional – O que você quer ser quando adulto? 

Uma pergunta aparentemente ingênua, que busca saber o interesse profissional da pessoa, 
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porém impregnada por uma cultura contemporânea que valoriza o fator produtivo do homem, 

via de regra, a inserção do ser humano no mercado de trabalho. 

É através do trabalho que também se estabelece as relações interpessoais, 

caracterizando-se como elemento constituinte do ser social e da identidade do indivíduo. 

Através da relação com a natureza, o homem não se reproduz apenas 

biologicamente, mas, também, enquanto ser social, em virtude de possibilitar 

a criação de necessidades e relações sociais que vão além do espaço ligado 

diretamente ao trabalho, de forma que o trabalho passa a ser realizado dentro 

de um conjunto de relações sociais mais amplas. (BARBOSA, 2012, p.2).  

Diante desse contexto De Oliveira, Dos Santos e Costa (1994, p.04), reafirmam a 

relevância da categoria trabalho na construção do ser social: “[...] a sociabilidade sempre esteve 

baseada no trabalho, uma vez que é através deste que o ser humano tenta suprir suas 

necessidades, e se realiza pessoal e profissionalmente”.  

Pode-se dizer que o trabalho assume diferentes conotações a partir das diversas 

perspectivas dos autores, necessitando de análise em ampla dimensão. O trabalho pode ser 

vivido a partir de perspectivas distintas, associando-se a valores negativos ou positivos, a 

depender das respostas de cada pessoa e das condições do ambiente externo que são construídas. 

Antunes e Alves (2004) discorrem acerca das duas dimensões, segundo eles o trabalho tem 

capacidade de construir, emancipar e libertar, como também pode da mesma maneira alienar, 

oprimir e escravizar. 

Dejours (1987) apud Mendes (1995) evidencia como a estrutura do trabalho é 

responsável por consequências positivas e/ou negativas para o funcionamento psíquico do 

trabalhador. “O autor afirma que podem ocorrer vivências de prazer e/ou sofrimento no 

trabalho, expressas por meio de sintomas específicos relacionados ao contexto sócio-

profissional e à própria estrutura da personalidade” (MENDES, 1995, p.48). 

O significado e sentido atribuídos ao trabalho resultam da maneira como cada pessoa 

interioriza a relação com as atividades laborais. Nas palavras de Tolfo e Piccinini (2008, p.40) 

O sentindo e significado do trabalho: 

É compreendido como um componente da realidade social construída e 

reproduzida, que interage com diferentes variáveis pessoais e sociais e 

influência as ações das pessoas e a natureza da sociedade num dado momento 

histórico. (TOLFO e PICCININI 2008, p. 40).  
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 O mundo do trabalho vem sofrendo mudanças levam autores a propugnarem sobre a 

descentralização do trabalho, da perda de relevância do trabalho como elemento estruturante da 

sociedade, e sobre as diferentes formas de trabalho. Antunes e Alves (2004) afirmam que, “para 

se compreender a nova forma de trabalho, a classe trabalhadora hoje, é preciso partir de uma 

concepção ampliada de trabalho” (ANTUNES e ALVES, 2004, p.342). 

 Contudo, apesar das novas roupagens, fragmentação e complexificação ocorridas no 

mundo do trabalho constata-se que, o trabalho continua como elemento central na vida das 

pessoas e da sociedade, seja pelo caráter de manutenção biológica, seja para suprir as 

necessidades sociais, bem como persiste a exigência do trabalho na valorização do capital. 

APOSENTADORIA 

 Todo ordenamento da aposentadoria possui enfoque social, histórico, político e 

econômico. “A aposentadoria consiste numa ruptura entre um período de tempo totalmente 

voltado e organizado para o trabalho e um período de tempo livre” (NETTO e NETTO, 2012, 

p.01). 

A aposentadoria é associada por muitos ao binômio idade/trabalho, relacionando 

estreitamente a aposentadoria ao processo de envelhecimento. Zanelli, Silva e Soares (2010, 

p.13) ressaltam “nem toda a velhice é aposentada e nem todo aposentado é velho”.  

No Brasil oferecem-se quatro tipos de aposentadoria sendo elas: aposentadoria por idade 

- concedida aos homens com 65 anos de idade e às mulheres com 60 anos. Aposentadoria por 

tempo de contribuição - são necessários 35 anos de contribuição para o trabalhador do sexo 

masculino e 30 anos para as mulheres, salvo algumas categorias, que têm um tempo de 

contribuição diferenciado. A aposentadoria por invalidez - concedida quando contatado pela 

perícia médica do INSS que a pessoa encontra-se incapacitado para exercer o trabalho. E 

aposentadoria especial - destinada aos trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde. 

(BRASIL, 2014). 

Sabe-se que, nas últimas décadas ocorreu o incremento da expectativa de vida, logo o 

aumento da longevidade reflete na elevação no número de aposentados. Os dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) evidenciam que o crescimento da população de 

idosos, em números absolutos e relativos, é um fenômeno mundial e está ocorrendo a um nível 

sem precedentes (BRASIL, 2002). 

A pirâmide etária no Brasil foi invertida nos últimos 70 anos, os dados do IBGE apontam 

mudanças demográficas, com redução da taxa de crescimento e aumento da população idosa. 
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O resultado é o incremento mais lento do número de crianças e adolescentes paralelamente ao 

aumento contínuo da população em idade ativa e da população idosa. (BRASIL, 2016). 

O prolongamento da expectativa de vida e o envelhecimento da população são temas 

que vem ganhado amplitude significativa, motivando profissionais, pesquisadores e gestores 

públicos a refletirem sobre elaboração de estratégias que proporcionem uma aposentadoria bem 

sucedida e um envelhecimento com qualidade de vida. 

Tendo em vista a vulnerabilidade da população idosa, após organização e mobilização 

da categoria em busca dos seus diretos enquanto cidadãos conquistam a execução de ações 

preventivas e promotoras de saúde. Ações que visam dignificar a pessoa idosa, excluindo todas 

as formas de discriminação, capacitando-os a alcançar uma velhice com saúde e bem-estar, 

proporcionando-lhes melhor qualidade de vida.  

No Brasil, as principais normas direcionadas ao envelhecimento saudável e a 

aposentadoria bem sucedida da população estão previstas pelas políticas públicas nacionais que 

estimulam o desenvolvimento de Programas de Preparação para Aposentadoria. A Política 

Nacional do Idoso, através da lei nº 8.842 de 4 de janeiro de 1994, propõe a criação e a 

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

antecedência mínima de dois anos antes do afastamento. Estatuto do Idoso, através da lei nº 

10.741 de 1º de outubro de 2003, estimula programas dessa natureza, ressaltando que os 

projetos sociais devem ser realizados preferencialmente com antecedência mínima de um ano, 

especificado conforme seus interesses, esclarecendo também seus direitos sociais com o intuito 

de estimular o pré-aposentado a realizar novos projetos de vida. (BRASIL, 2015). 

O Estatuto do Idoso prevê a oferta de Programas de Preparação para Aposentadoria 

como ações de promoção de saúde no envelhecimento, busca preparar os trabalhadores para a 

aposentadoria.  Baseado na concepção de que o afastamento das atividades usuais de trabalho 

sem uma preparação adequada pode culminar em brusca redução da qualidade de vida do 

trabalhador que adentra na inatividade. Busca promover melhor ajustamento à aposentadoria, 

em razão que auxilia o indivíduo a vivenciar as dificuldades desta fase e planejar as perspectivas 

de vida além do âmbito do trabalho. 

 Visto que o trabalho ocupa lugar central na vida humana, compreendem-se as 

dificuldades das pessoas lidarem com as rupturas quando chegado o momento da aposentadoria. 

A aposentadoria significa a exclusão do mundo produtivo, que é à base da sociedade moderna. 

Como as pessoas são reconhecidas socialmente a partir das ações profissionais, o desligamento 

do trabalho, na transição para a aposentadoria, afeta a identidade pessoal. 
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No modo de produção da sociedade na qual existimos, que, em geral, 

supervaloriza a produção e aliena o trabalhador no processo produtivo, a 

aposentadoria é geralmente experienciada como a perda do sentido da vida, 

configurada como uma espécie de morte social (ZANELLI, SILVA e 

SOARES, 2010, p. 29). 

 As mudanças advindas com a aposentadoria requerem uma adaptação, nem 

sempre alcançada pelas pessoas, podendo proporcionar efeitos devastadores aos indivíduos que 

vivenciam esse processo. A sociedade moderna impõe estigmatizações aos aposentados, os 

referenciado como inativos, ou seja, sem capacidade de ação no processo produtivo. Esse é o 

estereótipo a eles designado como norteador de suas atitudes. Nesse sentido, “[...] numa 

sociedade capitalista, o aposentar-se tende a ser acompanhado por valores negativos como 

inutilidade, incapacidade e envelhecimento”. (COSTA e SOARES, 2009, p.102). 

Toda essa desvalorização do homem preconizada com o fim do trabalho traz consigo 

que “tal fato representa, ao mesmo tempo, a perda do lugar no sistema de produção, a 

necessidade de reorganização espacial e temporal, e de reestruturação da identidade.” 

(SANTOS apud COSTA e SOARES, 2009, p. 101). Os recém-aposentados sentem-se perdidos, 

não sabendo como ocupar o espaço de tempo livre, a ausência da rotina estabelecida por tantos 

anos.   

O enfrentamento desse processo é vivenciado de modo singular, visto que, cada 

indivíduo se apropria da execução das atividades laborativas de modo diferente. Alguns 

encaram a experiência como um grande contentamento, tempo de liberdade para realizar os 

planos que não foi possível enquanto trabalhava; outros encaram sensação de tédio, mal estar 

causados por se pensar já estar velho demais para novas perspectivas de vida; como também os 

que desejam continuar trabalhando até a imposição de limites do corpo e da mente para a saída 

total do mercado de trabalho. 

IMPACTOS PSICOSSOCIAIS DA APOSENTADORIA 

 Ladeira e Santos (2015), apontam que aposentaria promove mudanças significativas e 

experiências diversas para o aposentando ou aposentado, alterando sua vida social, modificando 

sua identificação com meio que vive e até mesmo a sua identidade pessoal e profissional. 

Percebe-se assim, que a relação de trabalhado estabelecida entre o sujeito e contexto laboral, é 

uma relação de interação entre fatores sociais e psicológicos oriundos de suas vivências, sendo 

esses gatilhos estressores para o sofrimento emocional com a chegada da aposentadoria.  

 Zanelli (2012, p. 330), “fomenta que as decorrências dos processos psicossociais 

dependem das respostas da pessoa e das condições do ambiente externo que são construídas”. 
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A tensão resultante de tais processos pode ser vivida de diferentes maneiras.  Dessa forma, 

entende-se que o sofrimento emocional em decorrência da aposentaria reflete no 

desenvolvimento individual e social, se correlacionando diretamente com a instabilidade 

psíquica do indivíduo.  

 Romanini et. al (2005, p. 380), “refere-se ao período de ajuste pós-aposentadoria, 

propício a depressão”. Teoricamente, depressão é um processo simbiótico, onde dependência e 

fantasia delimitam a vida do indivíduo. De modo que, o aposentando percebe aposentadoria 

como uma porta que ao abrir extinguirá o seu reconhecimento social e as referências que 

possuem dele através de sua profissão. Quando esse meio é consolidado em sofrimento 

emocional, sobrepõe-se em alguns sujeitos enquanto casos patológicos. Nesse mesmo sentindo, 

Zanelli (2012, p.331) aponta que: 

A aposentadoria, quando vivenciada como mudanças que são impostas ao 

mundo social e pessoal, pode acarretar isolamento social, desajustes familiares 

e conjugais, enfermidades e até mesmo mortes inesperadas em períodos 

imediatamente posteriores ao desligamento do trabalho. 

  O rompimento com o mundo do trabalho pode por vezes resultar em perdas 

significativas para a vida do aposentando e/ou aposentado, afetando diretamente sua estrutura 

psicológica. Os aspectos negativos são por si só responsáveis por uma visão de aposentadoria 

que pede exclusivamente ajustamento a uma nova condição, quando se faz necessário que a 

aposentadoria seja entendida como um período de desenvolvimento da vida profissional para a 

pessoal. Quando o sujeito se preconiza como ser inútil e inativo, e com ausência de perspectivas, 

fica vulnerável a enfrentar o sentimento de depressão, assim como doenças psicossomáticas e, 

até mesmo a morte súbita ou suicídio. (FRANÇA, 2008) 

 Não obstante, os aspectos sociais enfrentados com as mudanças bruscas do processo de 

aposentadoria desencadeiam impactos significativos na vida do indivíduo.  Como a alteração 

na renda financeira, mudança na rotina e dinâmica familiar, status sociais, insatisfação 

ocupacional ou até a busca por atividades remuneradas que complementam sua renda por meio 

de trabalhos informais. Esses impactos são vistos como resultantes da “morte social”, geradora 

da perda da identidade, e do sentido e distorção da vida; pontos que provocam desequilíbrios 

tanto no aposentado como na estruturação de sua família. (RODRIGUES et.al, 2005) 

 Em síntese, essas implicações psicossociais decorrentes de uma aposentadoria não 

planejada, refletem diretamente na necessidade de se construir programas de preparação para 
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aposentadoria que possuam métodos assertivos, e visem trabalhar com as demandas e 

necessidades apresentadas pelos sujeitos que estão vivenciando essa fase de transição.  

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO 

 A Psicologia Organizacional e do Trabalho é um campo de conhecimento e de atuação 

profissional, permeado por múltiplos aspectos. 

O termo Psicologia Organizacional e do Trabalho, empregado desde a década 

de 90, tem por objetivo contemplar a atual diversidade da área, de modo a 

propor a existência de dois grandes eixos de fenômenos que envolvem 

aspectos psicossociais: as organizações, enquanto ferramenta social 

formadora de coletivos humanos, e o trabalho enquanto atividade básica do 

ser humano, sendo o reprodutor de sua própria existência e da sociedade 

(BASTOS, 2003 apud TONETTO et al. 2008 p.165). 

 Coelho-Lima; Costa; Yamamoto (2011) apresentam sistematizações realizadas por 

diversos autores sobre a evolução da psicologia organizacional e do trabalho, com diferentes 

compreensões sobre o papel do psicólogo no campo do trabalho. Nota-se que a construção da 

psicologia organizacional e do trabalho modela-se a partir de determinantes históricos-sociais 

que indicam o perfil de atuação do psicólogo brasileiro.  

 Em síntese, com base na organização sistêmica apresentada sobre a evolução da 

psicologia organizacional do trabalho colocada por Coelho-Lima; Costa; Yamamoto (2011) 

coloca-se seu desenvolvimento em três ciclos. Entende-se como primeiro ciclo os primórdios 

da inserção da psicologia no campo do trabalho caracterizado por uma atuação baseada em um 

modelo técnico-operacional individualista. O trabalho do psicólogo resumia-se em enquadrar 

os trabalhadores às suas atribuições, visando garantir o desempenho dos funcionários ao que 

era esperado pelo planejamento da empresa, pautado na atividade de recrutamento e seleção de 

pessoal. O segundo ciclo surge a partir de uma nova fase caracterizada por um cenário 

socioeconômico e tecnológico crescente, surgiam novas demandas de gestão empresarial, 

renovando as questões a serem respondidas. Constitui-se um novo modelo de atuação 

redirecionado do individual para o grupal. Aborda-se conteúdos como liderança, motivação, 

relações interpessoais, processos de comunicação, entre outros. O terceiro ciclo e atual 

caracteriza-se pela necessidade de responder às mutações do mundo do trabalho.  

 Borges; Oliveira e Morais (2005) ressaltam as necessidades atuais que os psicólogos 

precisam atender no campo do trabalho e organizações. 

[...] o psicólogo organizacional e do trabalho tem precisado lidar com 

conceitos mais abrangentes e dinâmicos de organização, compreender os 
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significados e (ou) sentidos atribuídos ao trabalho e (ou) ao emprego, 

acrescentar ao foco de análise as ocupações e (ou) profissões bem como as 

relações entre as organizações e o meio (cada vez mais global). Portanto, 

precisa pensar, em um âmbito estratégico, as políticas organizacionais e as 

políticas públicas de trabalho e emprego (BORGES; OLIVEIRA e MORAIS, 

2005, p.114). 

 Em decorrência das mutações no mundo do trabalho, suscitou um período de fertilidade 

da psicologia organizacional e do trabalho. A organização passa a ser estudada como um 

sistema com elementos inter-relacionados e dinâmicos. ‘‘As ações do psicólogo passam a 

objetivar o ajuste da organização ao indivíduo e vice-versa’’ (BORGES; OLIVEIRA e 

MORAIS, 2005, p.109). 

 Percebe-se que o campo da psicologia do trabalho e das organizações historicamente 

sofreu limitações, entre elas, ausência de produção de conhecimento, investimentos na 

formação do Psicólogo, que por muitas vezes associa-se a um modelo de atuação clássico, não 

correspondente às demandas atuais, caracterizada como limitante e pouco vinculada a prática 

profissional correspondente as demandas existentes. 

 Pinto e Alves, (2014) contatam que, a atuação dos psicólogos organizacionais e do 

trabalho restringe-se a modelo tecnicista clássico, configurando-se ao nível superficial da 

realidade atual das organizações, resultado da pouca familiaridade ofertada pelas formações 

acadêmicas nos cursos de Psicologia com os PPA’s, limitando a atuação desses profissionais 

com essa nova área de atuação. 

 Logo, verifica-se que a atuação clássica do psicólogo organizacional e do trabalho não 

corresponde mais as mudanças que ocorreram no mundo do trabalho. É necessário que o 

profissional atue como um agente de mudanças, participante do planejamento das politicas e 

estratégias do trabalho e organização, ultrapassando os limites convencionais da área, lidando 

com categorias ocupacionais diversas, entre elas a Preparação para a Aposentadoria, sendo ela 

categoria que abordaremos na temática deste trabalho. 

 

PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO FRENTE OS PROGRAMAS 

DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA - PPA’s 

Implantar o Programa de Preparação para Aposentadoria (PPA) requer conhecer e 

alinhar as necessidades da organização em conjuntura com as de seus colaboradores. Nesse 

mesmo sentido, se incube ao papel do psicólogo nas organizações de trabalho, o "compromisso 

com a empresa, em detrimento dos trabalhadores. Equidade entre o compromisso com a 

empresa e com os trabalhadores. Compromisso com os trabalhadores, em detrimento da 

empresa". (COELHO-LIMA, COSTA E YAMAMOTO, 2011, p. 25). Isso porque, como 

destaca Zanelli (2010), a psicologia organizacional e do trabalho se amplia para além do modus 
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operandi do ideário empresarial, uma vez que, se atua frente uma realidade contemporânea, que 

necessita desmistificar os tabus sobre o processo de aposentadoria, afunilando cada vez mais as 

concepções arcaicas que ainda predominam nesse meio.  

O papel desempenhado pelo psicólogo organizacional e do trabalho corresponde em 

assumir um enorme desafio, para além de gerir capital humano, potencializar estratégias 

organizacionais que viabilizem o desenvolvimento de pessoas e a implementação de programas 

que valorizem a saúde mental do trabalhador. Nesse contexto, como destaca Rodrigues et al. 

(2005, p.56), “se trabalha através de uma prática que priorize a promoção da qualidade de vida, 

caminho este que deve passar necessariamente por estratégias de desenvolvimento do indivíduo 

e de sua relação como membro de um grupo”. Nesse sentindo, Costa & Soares descrevem que:  

  
Entende-se que a aposentadoria não deve ser vista como o fim dos projetos, 

mas sim como um recomeço no qual a dimensão temporal da identidade 

alterada precisa ser reestruturada. Para tanto, é necessário resgatar outras 

atividades, as quais podem, inclusive, propiciar mais prazer do que as 

anteriores, estabelecer novos laços afetivos, descobrir ou redescobrir desejos, 

enfim, ter novos projetos de futuro. (COSTA & SOARES, 2009, p 103), 

  

Apontar aposentadoria sob uma perspectiva reflexiva para o desenvolvimento de 

projetos futuros e uma nova perspectiva de vida, é dar-se conta que o seu enfrentamento esbarra-

se em indivíduos que vivenciam a aposentadoria sob uma ótica inversa, onde se acentua os 

problemas de ordem psicológica e social. Frente a esses aspectos, o papel do psicólogo não é 

vigente apenas em sua participação integrada nas construções de programas de preparação para 

aposentadoria, mas em todo ordenamento que necessita de orientação e acompanhamento 

psicológico durante esta nova etapa da vida do sujeito. (Soares et. al, 2007).  

Ao desmistificar o tabu do envelhecimento, o psicólogo passa a trabalhar diretamente 

com as dificuldades encontradas na não aceitação do envelhecer. Uma vez, que esses estigmas 

também fazem parte da fase da aposentadoria. Nesse momento, o seu papel profissional se 

amplia frente às características e necessidades antagônicas de cada organização, visando 

promover estratégias que possibilitem preservar e reestruturar a saúde mental do trabalhador 

(PINTO E ALVES, 2012).     

Visto sob o aspecto da implementação e avaliação, a psicóloga Murta et al. ( 2014), 

fomenta acerca do "Viva Mais", programa de preparação para aposentadoria desenvolvido com 

os colaboradores da Universidade de Brasília, onde destaca, que as representações e 

vulnerabilidades advindas da aposentadoria acometem em sofrimento psíquico oriundo de 

dificuldades emocionais que antecedem e sucedem a aposentaria. Nesse sentindo, o caráter 
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biopsicossocial do programa, esteve relativo aos fatores biológicos, psicológicos e sociais, que 

deteve a construção e aplicabilidade de intervenções voltadas para o aposentando. 

 Essas condições também são postas por Zanelli (2010) na configuração da atuação 

profissional, onde busca-se por um trabalho interdisciplinar em torno das necessidades 

encontradas para a construção do programa. Sendo assim, o psicólogo organizacional 

ao implementar o PPA, também visualiza a necessidade de uma atuação que possibilite troca, 

integração e cooperação com outros profissionais, como médicos, sociólogos, advogados, 

economistas, assistentes sociais, entre outros. 

França (2002) aponta que os PPA’s devem ofertar integração acerca de informações 

explicativas sobre o trâmite da aposentadoria; assistência e orientação psicológica; trabalhos 

que fomentem a educação através de atividades que possibilitem o desenvolvimento intelectual 

e coletivo; fortalecimento das relações sociais através de grupos operativos; assistência médica 

que possibilite a promoção à saúde e qualidade de vida; análise de situações financeiras, 

proporcionando a discussão sobre: salários, renegociação de dívidas, investimentos e 

estabilidade financeira.   

Esses serviços podem ser realizados por meio da escuta e do acolhimento individual, 

como na assistência médica e na orientação psicológica. Assim como, por meio de cartilhas 

informativas; encontros e rodas de conversas; palestras e workshops. Além, de atividades 

externas de lazer, que integrem a cultura e o meio ambiente ao bem-estar físico e mental do 

aposentando. (FRANÇA, 2002) 

Na construção do PPA "Aposenta-Ação", executada por Soares et. al (2007) com os 

colaboradores em fase de aposentadoria de uma Universidade Pública. Foi-se elucidado a 

interdisciplinaridade adotada, ou seja, mesmo sendo o princípio do projeto um trabalho grupal 

em psicologia, buscou-se transitar em outros campos de saber, almejando atender as demandas 

trazidas pelos aposentados.  

  
O pressuposto é de que, ao participar do Programa Aposenta-Ação, o sujeito 

não seja somente orientado para um trabalho de autoconhecimento, revisão de 

prioridades e elaboração de novo projeto de vida para esta nova fase, mas 

também, por meio de trocas e experiências entre os participantes dos grupos, 

possa descobrir novas oportunidades de inserção social. (SOARES et. al, 

2007, p. 149). 

 

Nesse sentindo, o psicólogo nas organizações de trabalho atua enquanto profissional que 

visa "a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, [...] auxiliando o bem-estar psíquico, 

exercitando a dimensão política e educativa de seu papel profissional." (RODRIGUES, et. al, 
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2005, p. 53, 60). O mesmo vem contribuindo significativamente para a psicologia do trabalho 

e suas interfaces, mesmo que se considere que no Brasil ainda se produzam e excutem pouco 

acerca dos programas de preparação para aposentadoria, o papel do psicólogo é vigente na 

estruturação e implementação de PPA'S. Uma vez, que as produções científicas existentes, vêm 

em sua totalidade sendo produzidas por psicólogos que tomam como margem de estudo a 

problemática social da aposentadoria e o mundo do trabalho. 

 

PPA’S: RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS ORGANIZAÇÕES DE TRABALHO 

Os Programas de Preparação para Aposentadoria surgiram no Brasil no final da década 

de 1980. Limitando-se a programas de caráter informativo, não se entendia de aposentadoria 

enquanto uma questão social, pois não se favorecia a tomada de consciência por meio da 

transformação e da quebra dos estigmas do ideário de aposentadoria e do envelhecer. 

Atualmente, mesmo após as transformações econômicas, políticas e sociais, uma pequena 

parcela dos trabalhadores que estão em fase para aposentar-se, participam dos programas de 

orientação ou preparação para aposentadoria. (ZANELLI; SILVA; SOARES, 2010). 

Mesmo que os PPA'S estejam resguardados na Política Nacional do Idoso - PNI (Lei nº 

8.842, 1994) e o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, 2003), como meios de promover a saúde dos 

indivíduos em todo processo que advém o envelhecimento. Esses aspectos não afirmam que 

a implementação e execução dos programas de preparação para aposentadoria são recorrentes 

nas organizações brasileiras, sejam elas públicas ou privadas, existe uma escassez significativa 

e inquietante nesse cenário. Essa escassez reflete diretamente na responsabilidade social das 

organizações de trabalho, tanto em termos de formação e produção científica, quanto no âmbito 

da estruturação, execução e acompanhamento dos programas no pré e pós aposentadoria.  

Netto e Netto (2012), afirmam que investir na implementação dos PPA’s, passa ser um 

projeto vantajoso para as organizações, pois é um meio de fortalecer a criação de um ambiente 

saudável para o trabalhador, e qualificar a capacidade da empresa na atração e retenção de 

talentos. A importância dos programas de preparação para aposentadoria pode estreitar e 

fortalecer os lações existentes entre a empresa e seus colaboradores, onde se fortifica o 

reconhecimento do aposentando pelo seu trabalho e pela instituição. Quando não ocorre uma 

preparação estruturada para aposentadoria, perde-se junto com os transtornos do desligamento, 

o reconhecimento da missão e da cultura organizacional, tanto para o aposentando quanto para 

os colaboradores que ainda constituem o quadro de pessoal da organização.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Como dito neste trabalho, aposentadoria é vivenciada de maneira singular a realidade 

de cada pessoa, bem como se para alguns passa ser identificado enquanto um período de 

transição para novas conquistas. Já para outros é permeada em sofrimento e angústia. Essa 

instabilidade emocional é oriunda da relação estabelecida entre o homem e o mundo do 

trabalho, e as implicações que acometem nos impactos psicossociais.  

 Frente a essas implicações, fomenta-se que os programas de preparação para 

aposentadoria devem ser articulados enquanto responsabilidade social das organizações de 

trabalho. Reforçando a importância na construção de políticas públicas que subsidiem os PPA’s 

em leis para a Política Nacional do Idoso e o Estatuto Nacional do Idoso. Não apenas para tornar 

os PPA’s presentes e necessários no mundo do trabalho, mas para que sejam obrigatórios e 

aplicáveis para organizações.  

 A análise qualitativa dessa pesquisa bibliográfica buscou promover uma reflexão acerca 

da atuação do psicólogo organizacional e do trabalho nos Programas de Preparação para 

Aposentadoria. Tomando como objeto norteador a prática profissional do psicólogo, assim 

como a preparação teórico-científica sobre programas de preparação para aposentadoria 

concebida nos cursos de graduação de psicologia. Pode-se constatar que mesmo essa sendo uma 

configuração atual, pensar sobre aposentadoria e a implementação de programas, se fragmenta 

em pouco aporte teórico e experimentação prática no âmbito acadêmico.  

 Quando investiga-se o campo profissional, os psicólogos organizacionais e do trabalho 

vem galgando ao longo dos anos um espaço significativo nas implentações dos PPA’s. Mesmo 

apontando-se uma aplicabilidade escassa por parte das empresas, ao analisar o referencial 

teórico frente uma análise qualitativa, o trabalhado do psicólogo apresentou-se preponderante 

e de participação ativa na criação dos programas de preparação para aposentadoria.  

 Verificou-se também a percepção de aposentadoria e aplicabilidade dos programas de 

preparação que foram desenvolvidos por instituições que integraram a produção científica e a 

implementação dos PPA’s em sua estrutura. Na síntese realizada acerca da pouca familiaridade 

das empresas com os PPA’s, fica evidente a necessidade de se integrar profissionais que 

possuam domínio desses programas as essas instituições, uma vez, que os processos de 

aposentadorias institucionais vigentes são estruturados mediante modelos arcaicos, que não 

sofreram alterações das mutações ocorridas com a nova roupagem e necessidade das 

organizações de trabalho.  

  Portanto, se faz importante que as universidades possibilitem a produção científica e 

capacitação de profissionais atualizados, psicólogos que possuam aporte para identificar as 
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necessidades da organização, estruturar e implementar programas de preparação para 

aposentadoria eficazes. Por outro lado, também aponta-se que as empresas façam uso dos 

PPA’s, como um programa de extrema relevância social frente a problemática da aposentadoria. 

Com fim, que o trabalho executado pelo psicólogo organizacional e do trabalho possa propiciar 

meios que fortaleçam a construção de uma nova perspectiva interativa de vida para os 

indivíduos, favorecendo que eles percorram para o encontro de um novo caminho, superação 

ou resiliência.  
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