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“O ser humano é capaz de adaptar-se ao meio ambiente 

desfavorável, mas esta adaptação não ocorre impunemente.” 

(LEVI, 1971) 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi investigar os projetos de futuro frente à aposentadoria entre os 

servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJPA lotados na Secretaria de Gestão 

de Pessoas que se encontram em abono de permanência, isto é, que já adquiriram tempo de 

contribuição previdenciária e idade para se aposentar, porém continuam trabalhando. Quanto 

à metodologia: trata-se de uma pesquisa de estudo de caso, na qual participaram 18 servidores 

e considerou-se a abordagem qualitativa, na qual, os procedimentos para a coleta de dados 

foram questionário para definição do perfil dos participantes e a realização de uma entrevista 

semi-estruturada. Pode se concluir que os servidores do TJPA entendem que a aposentadoria 

esta associada à velhice e improdutividade. Os servidores não se prepararam para 

aposentadoria e os que relataram algum preparo o fazem a partir do abono de permanência, 

isto é, quando já poderiam ter se aposentado e que se limitam a atitudes a curto prazo como 

não realização de novos empréstimo. Assim, conclui-se que se faz necessário a 

implementação de ações institucionais voltadas para a fomentação de uma cultura preventiva 

em relação à aposentadoria. 

Palavras-chave: Aposentadoria. Abono de Permanência. Gestão de Pessoas.  

ABSTRACT 

The objective of this study was to investigate the future retirement plans among the 

employees of the Court of Justice of the State of Pará - TJPA, who work at Human 

Resources Management that are in permanence allowance, that is, they have already acquired 

time of contribution and  retirement age, but still working by their own option. As for the 

methodology: this is a case study research, in which 18 employees participated and 
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considered the qualitative approach, in that, the procedures for data collection were a 

questionnaire to define the profile of the participants and the performance of a semi-

structured interview. It can be concluded that the TJPA's employees deduces that retirement 

is associated with old age and unproductiveness. The employees did not prepare themselves 

for retirement and those who reported some preparation do so from the permanence 

allowance, that is, when they could have retired and that are limited to short-term attitudes 

such as not making new loans. Thus, it is concluded that it is necessary to implement 

institutional actions aimed at fostering a preventive culture in relation to retirement. 

 

Keywords: Retirement. Payment of Permanence. People management. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A nossa sociedade fomentar em diferentes âmbitos desde a infância e adolescência do 

indivíduo, a concepção de que os adultos devem desenvolver continuamente a capacidade 

para o trabalho e para a produtividade. Neste sentido, é preciso se pensar quais as perspectivas 

de vida além do trabalho para aquelas pessoas que se aposentam de forma definitiva e que têm 

seus hábitos e rotinas drasticamente modificados. (PAULIN; OLIVEIRA, 2009) 

Segundo o Dicionário Aurélio (2017) aposentadoria significa: 1) Aposentação.2 - 

Hospedagem. 3 - Direito de hospedagem. 4 - Situação de um trabalhador que tem isenção 

definitiva da efetividade do serviço, por incapacidade física ou por ter atingido determinada 

idade legal, e que recebe determinada pensão ou remuneração. 5 - Remuneração paga a um 

aposentado. 

Diante do significado citado podemos compreender a aposentadoria como uma fase 

da vida em que o indivíduo, que até então saía de sua residência para trabalhar diariamente, 

agora ficará em seu aposento, fora do mercado de trabalho, e receberá uma remuneração até 

o dia do seu falecimento. 

Dito isto, o cenário que se configura parece cinzento e sem novidades. Assim, a 

aposentadoria muitas vezes está ligada no imaginário das pessoas ao processo de 

envelhecimento e redução dos proventos, com significados de desvalia, solidão, dependência, 

incapacidades e improdutividade, em uma cultura capitalista de valorização do ser produtivo, 

econômica e socialmente. 

Uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo em parceria com o SESC, realizada no ano 

de 2006, aponta que: a maioria dos idosos entrevistados referiu não ter recebido qualquer 

preparo para o evento da aposentadoria, 72% relataram preferir realizar atividades no âmbito 

doméstico, porém quando questionados se pudessem administrar o que fazer com seu tempo 

livre sem se preocupar com qualquer problema, 59% citaram que gostariam de realizar 
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atividades fora de casa, o que não fazem por questões financeiras ou de saúde. 64% afirmaram 

não conhecer em suas comunidades o funcionamento de grupos voltados para esta etapa de 

vida, sendo pequena porcentagem dos que participam nestes grupos. Apesar de 51% achar que 

tem mais oportunidades de lazer após a aposentadoria, poucos são os que dele desfrutam 

(VENTURI; RECAMÁN, 2007).  

O envelhecimento irreversível da população brasileira impõe ao Estado e à sociedade a 

necessidade de políticas públicas que garantam aos idosos o direito a uma velhice digna, 

protegida e respeitada. Dentro dessa perspectiva, o Estatuto do Idoso – Lei n. 10.741, de 1° de 

outubro de 2003, reconhece ao cidadão o direito ao envelhecimento, na perspectiva de 

garantia de qualidade de vida (BRASIL,2004). Porém, o que se observa nas falas de idosos 

por todo o Brasil é a perda de qualidade de vida após aposentadoria pela redução de proventos 

e não garantia de direitos. 

A questão fica ainda mais preocupante com a constatação de que no ano de 2025 o 

Brasil terá em torno de 34 milhões de pessoas com mais de 60 anos. (ANDUJAR, 2006). 

Bogoni e Soares (2009) apontam três realidades sobre a aposentadoria: Primeira 

realidade: mudanças demográficas devido ao aumento da expectativa de vida mundial. 

Segunda realidade: a deficiência de atendimento às demandas da população aposentada. 

Terceira realidade: novas tendências do processo de aposentadoria. 

Bogoni (2009)interpreta as tendências do processo de aposentadoria de acordo com 

uma realidade dicotômica, sobre a qual diz o seguinte: 

De um lado, a situação da previdência pública que, em muitos países, não atende à 

condição mínima do aposentado, fazendo estes sujeitos continuarem a trabalhar 

formal ou informalmente para a manutenção da vida. De outro lado, há aqueles com 

condições de se aposentar percebendo uma boa renda e que poderiam deixar de 

trabalhar, mas sentem dificuldade em fazê-lo, por não encontrarem outros lugares 

em suas vidas desvinculados do trabalho. Trata-se aqui da própria relação do homem 

com o trabalho, abordados anteriormente. O entendimento das realidades discutidas, 

atreladas à população aposentada, é fundamental ao psicólogo com pretensões de 

trabalhar as questões relativas à aposentadoria, pois, as três realidades, se entrelaçam 

ao tema aposentadoria em Psicologia. Em resumo: 1) as pessoas estão vivendo mais 

tempo; 2) há mais aposentadorias sendo concedidas, por isso as pessoas estão 

vivendo mais tempo na condição de aposentadas, embora a aposentadoria em termos 

econômicos e os serviços básicos a esta população não sejam os melhores; 3) 

parcela das pessoas aposentadas precisam continuar trabalhando garantir a qualidade 

de vida e, para os que não precisam, é comum a dificuldade em se afastar das 

atividades laborativas. (p 30-31). 

A aposentadoria pode ser entendida, portanto, como um momento de redefinição da 

identidade profissional e da competência, possibilitando a reorganização dos projetos de 
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vida, a retomada dos prazeres e objetivos adiados ou abandonados em detrimento à atividade 

laboral. Porém, descobrir outros projetos e outras competências, que não profissionais, talvez 

seja o maior desafio dessa fase.  

Esta nova realidade implica na necessidade de o trabalhador refletir e se preparar para 

esta fase da vida a fim de evitar os dissabores de restrições financeiras, isolamento social e 

falta de objetivos. 

Cerbasi (2014) sobre a preparação para a aposentadoria é taxativo ao afirmar que os 

planos para a aposentadoria devem ser refletidos desde a escolha da profissão. Sabemos que o 

modelo educacional brasileiro não provoca reflexões a tão longo prazo, não obstante algumas 

pessoas realizem um planejamento ao optarem por um concurso público ou decidirem seguir 

carreira esportiva; principalmente atletas, já que reconhecem a brevidade de suas carreiras. 

Cerbasi (2014) afirma que: 

Independentemente da carreira e dos caminhos que você escolheu, é provável que 

esteja sendo otimista demais ao contar com uma forcinha do acaso para as coisas 

não acontecerem em sua vida como acontecem para mais de 95% das pessoas. (p.26) 

 

Nesta altura, faz-se necessário um conceito sobre preparação para aposentadoria. 

Sobre este assunto, Moragas (2009) define: 

Dada a certeza da chegada do tempo de se aposentar e os efeitos que terá sobre a 

vida individual e social do trabalhador, a preparação compõe uma representação dos 

fatos futuros, das consequências previsíveis e das adaptações que o indivíduo deve 

fazer para que esses fatos suponham uma experiência positiva ou o menos negativa 

possível. Busca-se uma tomada de consciência individual sobre o acontecimento 

futuro e uma estratégia pessoal para torná-la efetiva. (p.120) 

 

Uma realidade que se observa, principalmente no serviço público, em face de 

restrições financeiras, entre outros fatores advindos com a aposentadoria, é a continuação do 

trabalho ainda que já estejam satisfeitos os requisitos para a aposentadoria. Sobre isto, Lins de 

Barros (2011) pontua que: 

Embora o papel do provedor possa estar mais presente entre aqueles em situação 

econômica mais precária, preservar esse lugar é uma das razoes que levam 

aposentados com maior escolaridade e renda a continuar trabalhando para manter o 

consumo e uma posição vantajosa nas relações de trocas entre as gerações. A 

imagem de si como provedores, e não como velhos aposentados, ao lado da 

necessidade econômica, é uma forma, assim, de manter a autoridade na família e a 

autonomia e independência como indivíduo. (p.48) 

Por outro lado, uma vez que chegue o dia de se aposentar. Este acontecimento vem a 

representar uma das mais difíceis mudanças na existência humana. Por isto mesmo é 

necessário um tempo de reflexão e de preparação a fim de se perceber que esta nova fase 



7 
 

 
 

implica não apenas em uma reorganização de vida, mas também, em uma profunda 

reconstrução na forma de pensar, de se posicionar e de vislumbrar o futuro.  

O forte imaginário negativo em relação à velhice, associado à vinculação do trabalho 

como o mais importante elemento definidor da identidade, coloca a aposentadoria, se 

entendida como não trabalho, como expressão da incapacidade. (MOREIRA,2011). Desta 

forma,a percepção sobre aposentadoria como encerramento de vínculos empregatícios está 

intimamente ligada aos imaginários sobre a velhice e aos significados do trabalho. 

Diante dessas questões, a fase anterior ao desligamento do trabalho, o período de 

preparação para a aposentadoria, é de suma importância para o trabalhador. (DUARTE, 

2009). Assim, podemos observar alguns indicativos da relevância da pesquisa sobre 

preparação para aposentadoria no âmbito do serviço público e em específico no Tribunal de 

Justiça do Estado Pará, através dos normativos a seguir: 

 O projeto de Preparação para Aposentadoria está alinhado ao Planejamento 

Estratégico, conforme a Resolução n.º 28/2014, no Macrodesafio Melhoria de Gestão de 

Pessoas e no Plano de Gestão 2015-2017, na iniciativa da Presidência do Tribunal de Justiça 

do Estado do Pará (BRASIL, 2014); 

 

 Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842, de 4 de janeiro 1994), em seu art. 10, 

V, c: “criar e estimular a manutenção de programas de preparação para aposentadoria nos 

setores público e privado com antecedência mínima de dois anos antes do afastamento” 

(BRASIL, 1998); 

 Estatuto do Idoso (Lei Nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003) em seu art. 28: 

“o Poder Público criará e estimulará programas de: (...) II - preparação dos trabalhadores para 

a 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 

cidadania” (BRASIL,2004). 

 Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder 

Judiciário (Resolução 207/2015 – CNJ) em seu art. 1º, I: “definir princípios, diretrizes, 

estratégias e parâmetros para a implementação, em caráter permanente, de programas, 

projetos e ações institucionais voltados à promoção e à preservação da saúde física e mental 

de magistrados e servidores” e no art..3º: “a Política de que trata esta Resolução será 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.842-1994?OpenDocument
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orientada pelos seguintes princípios: I – universalidade e transversalidade de ações, 

contemplando todos os magistrados e servidores ativos e inativos do Poder Judiciário, bem 

como seus dependentes” (BRASIL, 2015). 

Neste sentido, em todo o Brasil, organizações públicas e privadas têm detido um olhar 

especial em relação à aposentadoria, pois esta pode ser um fator de saúde e benefícios a 

serem gozados ou um fator de risco para adoecimentos biopsicossociais. 

Dito isto, faz-se necessária uma investigação sobre o que cerca o imaginário de 

servidores próximos à realidade da aposentadoria e seu planejamento para o futuro; tendo em 

vista que uma aposentadoria idealizada ou temida pode acarretar planejamentos ou negações 

que se refletem fortemente em frustração e possíveis adoecimentos. 

Com efeito, uma instituição que se preocupa em preparar e acolher os servidores 

públicos que investiram em uma carreira neste lugar é, sem sombra de dúvida, uma 

instituição alinhada aos propósitos de valorização de seus servidores em um momento em 

que estes estão sentindo-se alijados do mundo do trabalho e com questionamentos 

importantes quanto a sua identidade e subsistência. 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1.Contextualização Da Organização 

O Poder Judiciário compõe um dos três poderes da República, sua função é garantir 

os direitos individuais, coletivos e sociais e resolver conflitos entre cidadãos, entidades e 

Estado, conforme a Constituição Federal de 1988. Possui autonomia financeira e 

administrativa. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará é o órgão supremo do Poder 

Judiciário neste estado, conforme artigo 92 da CF. Tem como missão realizar a justiça por 

meio da efetiva prestação jurisdicional com vistas ao fortalecimento do Estado Democrático 

de direito e como visão de futuro, ser reconhecido pela sociedade como instituição acessível 

e confiável, voltada à pacificação social, com base nos atributos de valor para a sociedade, 

acessibilidade, credibilidade, eficiência, ética, probidade, responsabilidade socioambiental, 

transparência, participação e humanização no atendimento. 

O Tribunal de Justiça do Pará possui quatro secretarias, sendo uma delas a Secretaria 

de Gestão de Pessoas - SGP, a qual em julho de 2016 recebeu sede própria localizada na 

Travessa Curuçá, 555, Belém-Pará, sendo esta o cenário deste estudo e a qual é detalhada a 

seguir. 
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A SGP possui três coordenadorias: Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoal, 

Coordenadoria de Administração de Pessoal e Pagamento e Coordenadoria de Saúde, 

conforme organograma a baixo: 

 

2.2. Desenho Da Pesquisa 

2.2.1 Situação Problema 

Quais os projetos de futuro para a aposentadoria de servidores da Secretaria de Gestão 

de Pessoas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em abono de permanência? 

2.2.2 Objetivos: 

2.2.2.1 Objetivo Geral 

Investigar os projetos de futuro frente à aposentadoria entre os servidores da Secretaria 

de Gestão de Pessoas que se encontram em abono de permanência, isto é, que já adquiriram 

tempo de contribuição previdenciária e idade para se aposentar, porém continuam 

trabalhando. 

2.2.2.2 Objetivos Específicos 

a) Levantamento do perfil do servidor em pré-aposentadoria. 

b) Conhecimento de sentimentos relacionados a esta fase da vida. 
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c) Conhecimento dos fatores que contribuíram para que servidores continuassem 

trabalhando, apesar de preencherem os critérios de aposentadoria. 

d) Levantamento de conhecimentos que possam subsidiar o desenvolvimento de 

atividades e programas relacionados ao servidor em pré-aposentadoria do 

TJPA. 

e) Produzir um folder informativo sobre aposentadoria. 

 

2.3. Metodologia da Pesquisa 

Quanto à metodologia, participaram da pesquisa 18 servidores em abono de 

permanência lotados na Secretaria de Gestão de Pessoas. O critério de escolha teve por base a 

o número significativo de servidores em abono em uma mesma unidade, em uma proporção 

de 23%, bem como, pela diversidade de atividades atinentes à mesma. 

Considerou-se como critério de inclusão, ser servidor efetivo do Tribunal de Justiça do 

Estado do Pará e critério de exclusão, servidores cedidos ou que no momento da coleta de 

dados estivesse de licença prêmio, licença para tratamento de saúde, licença para acompanhar 

pessoa da família ou férias. 

Os participantes foram selecionados através de consulta aos dados do Serviço de 

Inativos através do MENTORH - sistema de dados gerenciais com as informações de todos os 

servidores e magistrados do órgão. 

Quanto à finalidade, a pesquisa foi realizada considerando a abordagem qualitativa: 

 

Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das 

coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os valores e as trocas 

simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são não-

métricos (suscitados e de interação) e se valem de diferentes abordagens. (Engel 

Gerhardt & Tolfo Silveira, 2009, p.32): 

 

Quanto aos meios de investigação, uma pesquisa de estudo de caso, na qual, os 

procedimentos para a coleta de dados foram questionário para definição do perfil dos 

participantes e a realização de uma entrevista semi-estruturada. 

A pesquisa será delineada como estudo de caso, tendo como base os preceitos de 

Fonseca (2002), em que: 

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem 

definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou 

uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o porquê de uma 

determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando 

descobrir o que há nela de mais essencial e característico. O pesquisador não pretende 

intervir sobre o objeto a ser estudado, mas revelá-lo tal como ele o percebe. O estudo 
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de caso pode decorrer de acordo com uma perspectiva interpretativa, que procura 

compreender como é o mundo do ponto de vista dos participantes, ou uma perspectiva 

pragmática, que visa simplesmente apresentar uma perspectiva global, tanto quanto 

possível completa e coerente, do objeto de estudo do ponto de vista do investigador 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009,p.39). 
 

Os dados de perfil dos participantes foram em grande parte preenchidos através de 

informações do sistema MENTORH e o restante perguntado como parte inicial da entrevista. 

Quanto aos aspectos éticos, o estudo não abordou aspectos da vida íntima dos 

participantes. Além disso, cada participante da pesquisa assinou um “Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido”. 

A análise dos dados teve como base a análise de conteúdo e os depoimentos dos 

participantes da pesquisa. 

 

2.4. Coleta Dos Dados Da Pesquisa 

2.4.1. Analise e Interpretação dos Dados 

Segundo informações do MENTORH, a SGP possui 100 servidores efetivos. Destes 

23 estavam em abono de permanência no mês de setembro. Destes 4 tinham dado entrada na 

aposentadoria e aguardavam publicação da portaria e 1 encontrava-se de férias no momento 

da coleta de dados, sendo estes excluídos da pesquisa. Assim, foram entrevistados os 18 

servidores que preenchiam os critérios de inclusão no estudo. 

Quanto à descrição da amostra: 

Das 18 pessoas entrevistadas 15 eram mulheres e 3 eram homens. A porcentagem de 

mulheres em abono de permanência na amostra foi de 83,33% e de homens 16,67%. Dos 

entrevistados, 15 eram Analistas Judiciários, isto é ocupavam cargo de nível superior e 4 eram 

Auxiliar Judiciário (mulheres) e ocupavam cargo de nível médio, embora tivessem formação 

acadêmica. Representando respectivamente, 83,33 e 16,67%. 

Os setores de lotação dos servidores foram divididos em três categorias: 1) Saúde, 

composta pelos servidores lotados em unidades da Coordenação de Saúde, 2) Pagamento, 

composta pelos servidores lotados na Divisão de Pagamento dos Servidores e na Divisão de 

Pagamento dos Magistrados por comporem quase a totalidade dos servidores destas unidades, 

à exceção das chefias que não cumpriam abono de permanência, 3) Administrativo, composta 

pelos demais servidores lotados em unidades administrativas da SGP.  

Assim obteve-se, quanto ao local de trabalho, o quantitativo de 8 pessoas em 

Administrativo (50,00 %), 5 em Pagamento (27,78%) e 5 em Saúde (22,22%). 
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Na entrevista buscou-se investigar as questões relacionadas a lazer e preparação para 

aposentadoria. 

Ao questionar-se sobre os motivos de pedir abono de permanência ao invés de 

aposentar-se, verificou-se que 8% dos participantes destacaram motivações psicossociais, 

como: 

“Eu já tenho tempo pra me aposentar, só que eu fiquei viúva, na verdade meu marido 

teve câncer, se ele tivesse feito o transplante, se ele tivesse conseguido superar, ficar 

bom do transplante eu teria me aposentado agora porque dia 1º de setembro eu 

completei tempo de aposentadoria. Só que eu não vou fazer isso porque eu tô só, moro 

só e eu acho que não vai fazer bem pra minha cabeça, melhor eu ta aqui trabalhando 

do que eu ta em casa, mesmo sempre tendo muita coisa pra fazer, mas isso acabaria 

entrando na rotina, eu morreria de medo de ter uma depressão, aqui a gente sempre ta 

se atualizando”. (Am) 

 

Outro aspecto, sinalizado por 8% da amostra, referiu-se ao fato de se querer alcançar o 

percentual máximo de adicional de tempo de serviço – ATS. Isto é, enfatizam interesse em se 

aposentar com proventos maiores, conforme regimento interno. 

Encontrar-se em condições de continuar produzindo no trabalho aparece 7 vezes e 

corresponde a 28% dos motivos. Infere-se que esta porcentagem deva-se ao fato de que 

33,33% da amostra apresenta idade menor que 55 anos e 50% tem idade menor que 60 anos. 

Tabela 1. Faixa Etária 

IDADE N % 

50-54 6 33,33% 

55-59 3 16,67% 

60-65 9 50,00% 

Total 18 100,00% 

 

No entanto, aspectos econômicos, como perda financeira na aposentadoria (vale 

alimentação e gratificações), empréstimos, custear estudos dos filhos e diminuição do padrão 

de vida corresponde a 56% dos motivos para continuar trabalhando.  

A questão econômica aparece ainda como maior motivação para continuar 

trabalhando, mesmo que 66,67% da amostra afirmem não ser o responsável principal pela 

renda da família. 

Tabela 3. Motivo 

MOTIVOS N % 

Completar 60% de ATS 2 8% 

Fase produtiva 7 28% 

Financeiro 14 56% 
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Psicossocial 2 8% 

Total 25 100% 

 

 

Quanto ao preparo para aposentadoria 61,11% respondeu que não fez nenhum preparo. 

Dos que afirmaram ter se preparado para aposentadoria, a preparação econômica representou 

a maior porcentagem de preparo citada (22,22%). Ressalta-se, contudo, esta preparação se dá 

durante o abono de permanência e limita-se a atitudes como não fazer novos empréstimos ou 

já na fase em que poderia estar aposentado, diminuir gastos. 

Tabela 4. Tipo de Preparo por Unidade Administrativa 

TIPO DE PREPARO ADMINISTRATIVO PAGAMENTO SAÚDE 

Atividade física e 

Psicológico 0% 0% 25% 

Econômico 22% 40% 0% 

Não Fez 67% 40% 75% 

Outra carreira 0% 20% 0% 

Psicológico 11% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 

 

No que concerne às atividades que gostaria de realizar em seu tempo livre, sem se 

preocupar com qualquer outro problema, os fatores elencados mais citados foram: 

convivência familiar, viajar, realizar atividade física, dedicar-se a trabalho social voluntário, 

dedicar-se a casa. 

Tabela 2. Atividades 

ATIVIDADES N % 

Convivência Familiar 5 13,2% 

Viajar 5 13,2% 

Atividade Física 5 13,2% 

Trabalho Social 4 10,5% 

Dedicar-se a casa 3 7,9% 

Fazer curso de nível superior 2 5,3% 

Convivência com amigos 2 5,3% 
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Lazer 2 5,3% 

Contato com a natureza 1 2,6% 

Participar mais da Igreja 1 2,6% 

Morar no sítio que possui 1 2,6% 

Cuidar da saúde 1 2,6% 

Pescar 1 2,6% 

Atividade Física 1 2,6% 

Viajar 1 2,6% 

Leitura 1 2,6% 

Acordar mais tarde 1 2,6% 

Escritório de contabilidade 1 2,6% 

Total  38 100% 

 

Sobre o que os impede de realizar atividades que gostariam, 38,89% referiram não ter 

tempo. Deste modo, pode-se afirmar que embora continuem trabalhando em maior parte por 

motivações financeiras, admitem que isto acaba comprometendo o tempo em que poderiam 

realizar outras atividades mais prazerosas.  

Quanto ao conhecimento de grupos voltados para aposentados, idosos ou lazer, 

Palacete Bolonha aparece 37,50% e Assembleia Paraense aparece 18,75% e outros aparecem 

apenas uma vez. Interpreta-se que os entrevistados não parecem conhecer os grupos voltados 

a terceira idade por ainda estarem trabalhando, por não terem se preparado para aposentadoria 

e/ou não se identificarem como idosos ou, citando o Palacete Bolonha por ser um lugar de 

referência na cidade, e o grupo da Assembleia Paraense por ser um dos mais antigos e clube 

que eles frequentam. 

Quando perguntados se acreditam que na aposentadoria terão mais oportunidade de 

lazer, 72,22% referiu que sim, destacando que pensam desta forma porque terão mais tempo 

livres; e 27,78% referiram que não, destacando que apesar de maior tempo livre terão menos 

saúde e menores proventos para gastar com lazer.  

Doenças e perda de autonomia relacionada à velhice e finanças aparecem como o que 

mais preocupa os futuros aposentados na aposentadoria.  

Na aposentadoria a minha preocupação, não é a aposentadoria, é o envelhecimento 

que eu não quero dar trabalho pra ninguém (risos). Única coisa que eu quero é não dar 

trabalho pra ninguém. Eu sou muito independente e ficar dependente pra mim vai me 

incomodar bastante, me frustrar bastante, ocupar a pessoa por muito tempo, mesmo a 

minha secretária eu não gosto. È o que me assusta mais, essa falta de autonomia. (Y). 

 

Sobre o que mais agradam na aposentadoria os sujeitos citaram em grande parte saber 

que cumpriram seu dever, a liberdade, tempo livre e não ter compromissos com horário, isto 

reflete uma coerência com as respostas de o que o tempo é um impedimento para realização 
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de atividades prazerosas e que o fator financeiro parece ser um fator decisivo na continuação 

do trabalho, quando a atividade laboral compete com a possibilidade de outras atividades mais 

prazerosas na fase de pré-aposentadoria. 

O que mais vai me agradar é saber que eu cumpri com meu dever, que eu vesti a 

camisa do tribunal, que eu me doei para o tribunal, isso vai me dar uma certa 

satisfação, que errando ou acertando eu fiz o meu serviço e estou aqui até hoje!(A) 

 

Ficar de papo pro ar, igual baiano! (risos) Dormir até a hora que eu quero, ir pro 

shopping a hora que eu quero, passear com a minha filha a hora que eu quero, meu 

marido, passar com meus cachorrinhos na hora que eu quero...pequenas coisas, são 

grandes coisas. (R) 

 

Uma das entrevistadas refere à chegada da aposentadoria como um momento 

simbólico de satisfação por ter conseguido seu principal objetivo com o trabalho que foi 

garantir a educação dos filhos: 

É saber que eu trabalhei que eu fiz história. Eu fiz história, né. Todos nós fazemos a 

nossa história. Eu estou feliz porque eu consegui levar meus filhos até a universidade, 

isso é muito, muito importante pra mim. Isso faz muito bem pro meu ego. Ai, meu 

Deus do céu! Eu nem às vezes acredito! (I) 

 

Perguntou-se aos sujeitos do estudo quais os temas que gostariam que fossem 

abordados em um programa de preparação para aposentadoria. Aqui novamente repetem-se as 

questões que parecem permear a ideia de aposentadoria em servidores com abono de 

permanência, isto é, finanças, uso produtivo do tempo e doenças relacionadas ao isolamento 

social e a velhice. 

Quanto aos sentimentos e emoções relacionados à ideia de se aposentar, 50% dos 

entrevistados descreveu sentimentos positivos, 33,33% sentimentos negativos, 11,11% da 

amostra referiu sentimentos ambivalentes em relação a esta fase da vida e 5, 56%, isto é, 1 

sujeito não referiu sentimento. Justificou-se pelo fato de que pretende continuar a exercer sua 

profissão, a medicina, e que, portanto, não pensa na aposentadoria como uma mudança ou 

nova fase da vida, pois ainda que se aposente do TJPA, continuará trabalhando. 

Não passa na minha cabeça, mas um dia isso vai acontecer. (...) O que eu entendo o 

seguinte, na aposentadoria que até por força da idade biológica tu vais dar um freio, 

vai diminuir tua atividade, mas eu insisto, eu acho que tem que morrer trabalhando, 

não tem que fechar a porta e não deixar nada entrar. (M) 

 

Fico feliz em me aposentar e poder curtir meu tempo de aposentada. (Rg) 

 

Eu vou sentir saudade do tribunal, apesar de ter muito tempo convivência, vou sentir 

saudade, gosto do que eu faço, vou sentir saudades, vou sentir saudade com certeza 

absoluta, dos amigos que eu fiz, que eu deixei. Quando a pessoa se aposenta 

dificilmente encontra o outro ai perde o contato, foi uma amizade de longos anos, é 

tipo uma família, a gente convive aqui mais do que em casa. (A) 
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Não vem coisa boa, vem fim de carreira, não é bom o sentimento, não é bom no 

sentido de perspectiva de vida, de motivação, de falta de anseios, de sonho a realizar. 

(N) 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da pesquisa pode se concluir que os servidores do TJPA entendem a 

aposentadoria esta associada à velhice e improdutividade o que contribuiu para que 

continuassem trabalhando, apesar de terem alçado os requisitos para aposentadoria e não 

serem o responsável pela principal renda da família. 

Este cenário corrobora o que foi encontrado na literatura. Sobre isto Lins de Barros 

afirma: A imagem de si como provedores, e não como velhos aposentados, ao lado da 

necessidade econômica, é uma forma, assim, de manter a autoridade na família e a autonomia 

e independência como indivíduo. (2011, p.48) 

A fala dos entrevistados sobre o mais preocupa na aposentadoria, bem como a fala de 

alguns que identificam sentimentos negativos em relação a ela, corroboram a literatura 

encontrada, visto que o forte imaginário negativo em relação à velhice, associado à vinculação 

do trabalho como o mais importante elemento definidor da identidade, coloca a aposentadoria, 

se entendida como não trabalho, como expressão da incapacidade. (MOREIRA,2011). 

Verificou-se ainda que os servidores não se prepararam para aposentadoria e os que 

relataram algum preparo o fazem a partir do abono de permanência, isto é, quando já 

poderiam ter se aposentado e que se limitam a atitudes a curto prazo como não realização de 

novos empréstimo. 

Neste sentido as sugestões de temas para um programa de preparação para a 

aposentadoria giram em torno de suas necessidades atuais, embora não se identifiquem como 

aposentados ou idosos. Entende-se assim, que esses profissionais vivenciam uma fase de 

negação da realidade advinda com a aposentadoria e velhice remetendo as dificuldades 

relacionadas à terceira idade ao outro e não a ele. 

Foi confeccionado um folder informativo com orientações baseadas nos resultados 

desta pesquisa e a qual esta anexa ao final deste artigo, cujo objetivo foi à prevenção de 

situações adversas possíveis de serem evitadas pelos trabalhadores jovens no período de suas 

aposentadorias. 
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Assim, conclui-se que se faz necessário a implementação de ações institucionais 

voltadas para a fomentação de uma cultura preventiva em relação à aposentadoria. Pois 

embora, seja em parte responsabilidade do próprio individuo pensar e planejar seu futuro, a 

instituição, seja ela privada ou pública também precisa fazer sua parte e cumprir com sua 

responsabilidade com seus servidores enquanto sujeitos e parte de sua própria história 

enquanto instituição.  
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