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RESUMO 

A aposentadoria não é um processo que ocorre da mesma maneira para os 

trabalhadores. Cada um a enfrenta de acordo com as suas percepções e 

perspectivas de vida para o futuro. Porém, o que pode dificultar esse processo 

é a falta de preparação para a chegada deste momento. O objetivo deste 

trabalho foi o de realizar uma pesquisa para identificar as principais percepções 

de 16 funcionários do PRODERJ – Centro de Tecnologia da Informação e 

Comunicação do Estado do Rio de Janeiro, em situação de pré-aposentadoria 

até os próximos cinco anos. A metodologia utilizada foi através de uma 

abordagem qualitativa, associada a um tipo de pesquisa considerada como 

descritiva, cujas informações foram tratadas por análise de conteúdo. A 

estratégia metodológica utilizada foi a de estudo de caso como seu meio de 

investigação. Como resultado da pesquisa, observou-se que de modo geral, os 

servidores entrevistados estão conscientes das mudanças que ocorrerão em 

suas vidas, possuem esboços de projetos já delineados para esta fase e não 

associam o momento de aposentadoria à velhice. Todos se consideram aptos a 

continuarem ativos e pretendem desfrutar seu período de aposentaria de uma 

maneira produtiva, seja através de outro trabalho; de práticas esportivas e 

cuidados com a mente; seja através de estudos de temas que lhes agradem e 

tenham interesse ou desenvolverem atividades que realmente lhes dêem 

prazer e satisfação. Tal resultado, como sugestão, poderá ser utilizado como 

temas a serem abordados na implementação de um PPA – Programa de 

Preparação para a Aposentadoria, exclusivo aos funcionários da Autarquia, 

caso seja de interesse de sua administração.  
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