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Resumo 

Essa pesquisa teve como objetivo analisar representações sociais do trabalho docente e 

da aposentadoria, considerando as práticas sociais de professores de duas universidades 

públicas federais. Para isso, buscamos identificar estrutura e conteúdo das representações 

sociais que permeiam o discurso sobre os temas e associar informações sobre características 

sociodemográficas, percepção da condição de trabalho e situação familiar com as 

representações sociais desses temas e suas práticas sociais. O estudo buscou responder os 

seguintes questionamentos: “quais são as representações sociais dos docentes de instituições 

públicas federais acerca do seu trabalho e da aposentadoria? Como as representações sociais 

do trabalho e da aposentadoria se associam para a construção das práticas desse grupo 

profissional?” Para alcançar os objetivos foram aplicadas técnicas quantitativas e qualitativas 

paralelamente, com uso de questionário online (313) e entrevistas narrativas (20). Os 

resultados indicaram que as representações sociais do trabalho docente abrangem quatro 

dimensões: ser, fazer, saber e sentir, o que sugere que esse tipo de trabalho envolve 

identidade, conhecimento, ação e emoção. A relação professor-aluno aparece como 

construtora de representações mais significativas do trabalho. As práticas docentes que mais 

se destacaram foram a pesquisa, o ensino e a gestão. A prática docente é construtora de uma 

identidade profissional que interfere nas representações sociais da aposentadoria no sentido de 

quanto maior a identificação com o trabalho docente maior o adiamento da aposentadoria. As 

representações sociais da aposentadoria mais fortes e positivas foram: o retorno ao lar, melhor 

convivência familiar, nova etapa e tempo para lazer e viagens. As negativas foram: medo da 

ociosidade, adoecimento e velhice. Não houve diferenças significativas entre as instituições. 

O estudo cumpriu com o objetivo de avançar na teoria no que diz respeito a associações entre 

representações sociais de fenômenos diferentes e da associação entre as representações sociais 

e práticas sociais. A pesquisa pretende ajudar nas construções de políticas voltadas aos 

professores que estejam planejando aposentar-se assim como disseminar uma nova forma de 

se perceber e planejar esse momento. 

Palavras-chave: Aposentadoria; Práticas Sociais; Representações Sociais; Trabalho 

Docente. 
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Abstract 

This study aimed to analyze social representations of teaching and retirement based on 

the social practices of professors from two public federal universities. For this purpose we 

tried to identify the structure and content of social representations that permeate the discourse 

on these issues and to associate information on sociodemographic characteristics, perceptions 

of work conditions and family situation with the social representation of these issues and their 

social practices. The study tried to answer the following questions: what are the social 

representations of teachers from federal public institutions regarding their work and 

retirement? How do social representations of work and retirement become associated to 

construct the practices of this professional group? In order to reach the objectives, quantitative 

and qualitative techniques were applied in parallel, with an online questionnaire (313) and 

narrative interviews (20). The results indicated that social representations of teaching 

encompass four dimensions: being, doing, knowing and feeling, which suggests that this type 

of work involves identity, knowledge, action and emotion. The professor-student relationship 

helps build more significant representations of work. The teaching practices that stood out the 

most were research, teaching and management. Teaching practices build a professional 

identity that interferes in the social representations of retirement in the sense that retirement 

may be delayed due to the great identification with the job. The strongest positive social 

representations of retirement were: returning home, better family living, a new phase and time 

for leisure and travel. The strongest negative representations were: fear of idleness, illness and 

aging. There were no significant differences between institutions. The study fulfilled its 

objective of theoretically advancing in relation to associations between social representations 

and different phenomena and the association between social representations and social 

practices. It aims to help construct policies for professors that plan to retire, as well as a new 

compreension the retirement moment e interference in the institucional culture. 

 

Keywords: Retirement; Social Practices; Social Representations; Teaching.
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Introdução 

A inversão da pirâmide populacional tem sido uma realidade mundial e brasileira, pois 

já deixamos de ser um país de jovens e em breve teremos mais idosos do que crianças. 

Analisando a população por faixa etária, em 2012, havia 63,2% de pessoas com até 39 anos de 

idade e as pessoas com 60 anos ou mais representavam 12,6% da população. Em 2011, 

correspondia a 12,1% (IBGE, 2012). Devido às mudanças sociodemográficas de baixa 

natalidade, envelhecimento populacional e tendências de aumento de expectativa de vida, os 

sistemas de previdência social no Brasil têm reavaliado sistematicamente as condições da 

aposentadoria. 

Nesse sentido, vemos dentro das políticas públicas tentativas de reflexão sobre 

temáticas como aposentadoria, envelhecimento ativo e centralidade do trabalho, culminando, 

em 1998, com a Política Nacional do Idoso, que já previa em sua redação a importância de 

cursos preparatórios de orientação e educação para aposentadoria dentro de empresas públicas 

e privadas. Além da publicação do Estatuto do Idoso (Brasil, 2004) que reforça essa 

necessidade de apoio e preparação para aposentadoria. 

Requerer a aposentadoria oficial implica fazer escolhas. Para um aposentado, é 

inevitável escolher entre algumas opções como, por exemplo, uma segunda carreira ou a 

continuação da atuação profissional com diferentes vínculos. A aposentadoria representa uma 

interrupção nas atividades praticadas durante anos em uma determinada situação, por isso, 

não pode ser considerada simplesmente como término de uma carreira. 

O processo da aposentadoria demanda equilíbrio emocional para não gerar sofrimento 

e perda da identidade social. Dessa forma, sobre esse momento incidem diferentes 

significados e representações. Quando nos deparamos com essa problemática dentro de uma 

categoria profissional, percebemos que há vários aspectos envolvidos dentro e fora desse 
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grupo. Os professores universitários, geralmente, tendem a ter representações positivas sobre 

a importância social do seu trabalho. 

Há vários estudos relevantes sobre representações sociais em diferentes áreas de 

atuação e de saberes, sendo possível citar autores como Spink (1993), Graaef (2002), Dotta 

(2006), que já se utilizaram da teoria da representação social e produziram importantes 

estudos sobre a noção de representação social em questões que envolvem a imagem do 

professor, da velhice, da aposentadoria. 

Moscovici (1978), dentre outros teóricos, destaca que o homem não absorve os 

conteúdos tais quais lhe são repassados. Ao contrário, os sujeitos reformulam-nos quando se 

deparam com eles. No processo de interação social, o sujeito elabora o conhecimento, vai se 

socializando, reconstruindo valores e ideias que circulam na sociedade. Essa reformulação 

ocorre principalmente devido ao fato do indivíduo ser ativo e não meramente passivo diante 

do mundo. Jodelet (2001) afirma que as representações sociais nos guiam na maneira de 

nomear e definir em conjunto os diferentes aspectos da realidade cotidiana. 

A análise de representações sociais tal como conceitua Moscovici (2012) é a 

possibilidade de categorização do conhecimento adquirido através da inserção sócio-histórica, 

levando em consideração a constituição do indivíduo como ser subjetivo. Elas são 

reconhecidas como a teoria do senso comum dentro de um determinado tempo e espaço. 

Ressaltamos que as representações sociais dos professores, como afirma Dotta (2006, 

p.7), “são construídas a partir da apropriação que eles fazem da prática e das relações e dos 

saberes históricos e sociais”. De fato, o estudo dessas representações possibilita a organização 

e ampliação do conhecimento da psicologia do trabalho e sua interface com a educação. Há de 

se considerar também o significado atribuído ao trabalho docente no serviço público e quais 

sentidos e valores foram acrescentados à compreensão de mundo desses professores no 

decorrer de suas carreiras. 
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Além disso, as mudanças associadas ao mundo do trabalho contemporâneo  - 

globalização econômica, reestruturação produtiva, inovação tecnológica, reengenharia dos 

processos organizacionais, ageísmo, interação intergeracional -, juntamente com as políticas 

de envelhecimento ativo e bem sucedido, o incentivo à permanência do trabalhador no 

mercado de trabalho e a dinamicidade das representações sociais do trabalho docente e da 

aposentadoria, ajudam a justificar o desenvolvimento de pesquisa nessa temática. 

A ideia da pesquisa nasceu da prática como psicóloga no Departamento de Qualidade 

de Vida numa universidade federal. À frente de um Programa de Preparação para 

Aposentadoria (PPA), voltado para servidores técnicos e docentes, percebi diferentes posturas 

e visões desses profissionais em relação às suas práticas laborais e ao tema aposentadoria. A 

escolha do campo de pesquisa levou em consideração os questionamentos surgidos da prática 

profissional, assim como a necessidade de compreender o conhecimento consensual a respeito 

do trabalho e aposentadoria, na intenção de evidenciar a relação entre conhecimento, crenças 

e prática social. 

A prática profissional fez com que questionamentos e observações se transformassem 

não apenas em uma curiosidade epistemológica, mas também no desafio de compreender 

esses aspectos e transformar a própria atuação profissional. Um estudo dirigido pela vontade 

prática de retorno institucional para aqueles que fazem a instituição. Uma força motivadora de 

saber que o conhecimento prático e o científico precisam retroalimentar-se num processo 

dialético e dialógico de transformação. 

Diante do contexto apresentado, a pesquisa busca responder aos seguintes 

questionamentos: “quais são as representações sociais dos docentes de instituições públicas 

federais acerca do seu trabalho e da aposentadoria? Como as representações sociais do 

trabalho e da aposentadoria se associam para a construção das práticas desse grupo 

profissional?”. 



20 

 

Dessa forma, a dissertação foi organizada e estruturada com três capítulos teóricos: o 

primeiro é sobre o trabalho docente e seu desenvolvimento dentro da universidade e da 

história da educação no Brasil, o segundo aborda a aposentadoria, sua conceituação, 

desenvolvimento e mudanças no decorrer da história e as perdas e ganhos associadas a ela. O 

terceiro capítulo traz a teoria das representações sociais e as pesquisas dentro da temática 

pesquisada à luz dessa teoria. Esses capítulos compõem a parte teórica da pesquisa. 

O quarto capítulo detalha os objetivos e o modelo da pesquisa. O quinto capítulo é 

sobre o método, caracterizando seu desenho, os participantes, descrevendo os procedimentos 

de coleta e análise dos dados quantitativos e qualitativos. No sexto capítulo apresentamos os 

resultados e no sétimo capítulo, os discutimos à luz da teoria. 

Por último, tem-se as considerações finais, quando realizamos uma síntese dos 

objetivos e principais resultados do estudo, apresentando suas limitações e seus avanços.   
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Trabalho docente 

 

Neste capítulo buscamos fazer um levantamento do surgimento das instituições 

formais de ensino superior na história do Brasil e os reflexos dentro da formação e atuação 

dos docentes.  Dessa forma, procuramos caracterizar o trabalho, abarcando os estudos 

produzidos que tenham como palavras-chaves: trabalho, docentes, identidade e ensino 

superior. 

 

2.1 Universidades no Brasil: do surgimento aos dias atuais 

 

A educação no Brasil, quando pensamos em Universidade, pode ser dividida em 

quatro grandes momentos na história, como destacam autores como Cunha e Fávero em seus 

estudos sobre o tema. Para os autores, o que compreendemos hoje como universidade é 

reflexo da Era Vargas, do período de intervenção civil-militar e do processo de 

redemocratização. 

Dentro da história da educação superior no Brasil, o primeiro momento pode ser 

compreendido entre o período colonial até a república, marcando seu fim com o período 

Varguista. Esse longo período é marcado pela chegada das instituições de ensino superior, sua 

expansão pelo território e firmação do regime de cátedras. 

Com a proclamação da República e o fim do escravagismo no país, houve a chegada 

de imigrantes europeus. O aumento populacional e de pessoas organizadas socialmente, 

fizeram com que mudanças na educação superior fossem realizadas pelo governo. Houve a 

expansão de vagas, a criação das primeiras universidades, sendo a maioria de caráter 

particular ou estatal. 
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As cátedras eram a forma com que a educação superior organizava-se, eram os 

catedráticos cujos cargos eram vitalícios, que ordenavam o currículo e preparavam os livres-

docentes e os seus auxiliares. Além disso, quem escolhia os reitores e a regulamentação das 

profissões continuava sendo o governo, o que fazia com que o nome “universidade”, fosse 

apenas algo figurativo, como ressalta Coelho e Vasconcelos (2009). Embora tivessem o nome 

de universidade, as instituições que foram criadas continuavam na prática isoladas, 

inexpressivas, como um mero conglomerado de faculdades, sem articulação e com uma 

reitoria que levou à disputa entre elas. Nenhuma mudança nos currículos, bem como nas suas 

práticas, foi desenvolvida, continuando a atender aos imperativos de formação profissional. 

As principais mudanças na área de educação superior começam com a Era Vargas, 

com a criação do Ministério da Educação e do Conselho Superior de Educação. Nesse período 

conturbado, há a primeira reforma da educação na qual abrem-se novas universidades, 

destina-se arrecadação de fundos via imposto para a educação, entre outras mudanças 

(Fávero, 1997, Aranha, 1996). 

Essas mudanças são frutos da industrialização e urbanização crescentes no país, que 

necessitava de campos propícios e pessoas capacitadas tecnicamente visando o 

desenvolvimento comercial do Brasil. Segundo Aranha (1996, p. 201), “os decretos de 

Francisco Campos imprimem uma nova orientação, voltada para maior autonomia didática e 

administrativa, interesse pela pesquisa, difusão da cultura, visando ainda ao benefício da 

comunidade”. 

Em 1931, o Brasil teve a promulgação do decreto que criou o Estatuto das 

Universidades Brasileiras. Este regulamentava a instituição e colocava regras sobre o seu 

funcionamento. Foi necessário que as universidades já existentes se adequassem ao novo 

modelo. 

Ainda nesse período, destaca-se a criação da União Nacional dos Estudantes (UNE) e 
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do seu estatuto que não convergia com as ideias do governo vigente. A entidade defendia uma 

universidade aberta para todos, exigia a diminuição das taxas de exames e de matrícula, que 

impediam a população carente ter acesso a mesma, assim como, o fim das cátedras, que 

ordenavam e manipulavam o currículo conforme seus interesses. 

Aranha (1996) afirma que por causa do processo de industrialização, a ênfase estava 

no ensino profissionalizante e durante esse período foram criados também o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Serviço de Aprendizagem Comercial (SENAC). 

Também foi regulamentado o curso de formação de professores, com as diretrizes nacionais 

que trouxeram certo otimismo referente à valorização da carreira docente. 

Mesmo com o fim do Estado Novo, a organização educacional permaneceu a mesma. 

Percebia-se claramente a dicotomia educacional entre o ensino profissionalizante para a classe 

trabalhadora e o ensino superior para a classe dominante da época. 

Com o retorno de Getúlio Vargas, as medidas voltadas para o campo educacional são 

ampliadas através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1961. Isso 

trouxe a ampliação de vagas no ensino superior federal, a criação de novas faculdades, a 

gratuidade dos cursos nas instituições federais, a “federalização” de algumas faculdades 

estaduais e privadas, reunindo-as em universidades custeadas pelo MEC (Cunha, 2000). 

Com a criação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), em 1947, houve 

mudanças nos paradigmas e modelos de educação superior, que até então seguiam os modelos 

europeus, e este seguia os padrões dos Estados Unidos. O modelo ITA influenciou a 

modernização do ensino superior brasileiro, bem como a criação da Universidade de Brasília 

e a própria Reforma Universitária de 1968. (Coelho e Vasconcelos, 2006; Cunha 2000, 

Fávero, 1977). 

Devido às mudanças e para atender a necessidade de modernização crescente das 

universidades e o estímulo à formação do docente-pesquisador foram criadas a Sociedade 
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Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e as agências governamentais de fomento, 

como CNPq e Capes. 

Cunha (2000) e Martins (2009) ressaltam que a reforma universitária, no sentido da 

democratização, nasceu e desenvolveu-se no âmbito do movimento estudantil puxado pela 

UNE e, posteriormente, teve adesão dos professores universitários. Nas reivindicações desse 

movimento, a “reforma universitária era definida como necessária para neutralizar o poder das 

‘cúpulas dirigentes’ da universidade” (Cunha, 2000, p. 175). 

Com o Golpe de 1964, outras mudanças e reformas educacionais foram implantadas. 

A necessidade de repressão político-ideológica a professores e estudantes fomentou essas 

mudanças. Os atos institucionais baixados pelo governo militar e a Constituição de 1967 

abriram caminho para a extinção dos regimes de cátedras, assim como para mudanças na 

organização administrativa e acadêmica das instituições federais de forma interventiva.  

A reforma universitária de 1968 traz reflexos para a educação formal como um todo. 

Através dela há uma expansão do ensino superior formal de caráter particular e a 

transformação da educação superior formal em uma educação voltada para o desenvolvimento 

científico. Martins (2009) afirma que a reforma produziu efeitos paradoxais no ensino 

superior brasileiro, uma vez que permitiu a modernização de grande parte das universidades 

públicas e confessionais, mas também deu condições propícias para a mercantilização do 

ensino. Além disso, foi nesse período que se introduz  

O regime departamental, instituísse a carreira acadêmica e a legislação acoplou o 

ingresso e a progressão a carreira acadêmica, a legislação pertinente acoplou o 

ingresso e a progressão docente à titulação acadêmica. Para atender a esse dispositivo, 

criou-se uma política nacional de pós-graduação, expressa nos planos nacionais de 

pós-graduação e conduzida de forma eficiente pelas agências de fomento do governo 

federal (Martins, 2009, p.16). 
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Essa reforma permitiu o desenvolvimento de uma pós-graduação que possibilita ainda 

hoje uma renovação no ensino superior (Martins, 2009, 2003; Velloso, 2006; Barros, 1995). 

Cunha (2000) também ressalta esse período contraditório no qual se tem uma 

intervenção em várias áreas do campo educacional, com cerceamento de liberdade e punições 

como, aposentadoria compulsória a professores e pesquisadores, impedimentos de ingresso e 

progressão, reitores nomeados de forma interventiva e outros demitidos. A autonomia 

administrativa e financeira foi reduzida, o controle policial se estendeu a currículos e 

programas e as entidades estudantis e representacionais foram severamente cerceadas.  

De outro lado, no entanto, uma aliança tácita entre docentes e pesquisadores 

experientes fez com que as agências de fomento ampliassem os recursos destinados à pós-

graduação: novos prédios foram construídos nos campi e laboratórios foram equipados, a 

profissão docente foi institucionalizada mediante o regime de tempo integral e de dedicação 

exclusiva, as instituições públicas de ensino superior ampliaram expressivamente o número de 

estudantes nelas matriculado. (Cunha, 2000, p 179). 

Devido a isso, nos anos 1980 com o final da ditadura, as universidades e centros 

universitários foram os principais impulsionadores do processo de redemocratização 

brasileira. Já a década de 1990, traz uma nova reforma educacional com a promulgação da 

Carta Magna de 1988, que dispõe em seu Art. 6°, que a educação é um direito social, direito 

que é melhor especificado no Capítulo III, Seção I – Da Educação, Art. 205 a 214. Esses 

dispositivos legais ressoam na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, que estabelece 

nos artigos 43 a 57 do seu Capítulo IV – Do Ensino Superior, princípios, finalidades e formas 

de organização para este nível de ensino. (Algebaile, 2004; Aranha, 1996, Cunha, 2000; 

Giroux, 2010; Santos, 2012). 

Definidas na Constituição de 1988 como instituições onde ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvem-se de modo indissociável, as universidades foram detalhadamente caracterizadas 
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na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. Elas tornaram-se caracterizadas 

por sua produção e por seu corpo docente, podendo especializar-se por campo do saber. Pelo 

menos um terço de seu corpo docente deverá ter estudos pós-graduados. A mesma proporção 

dos docentes deverá ser contratada em regime de tempo integral. (Cunha, 2000, p. 189). 

Além disso, a nova reforma traz em seu bojo as intensificações das avaliações 

educacionais dessas instituições através de diferentes formas de avaliações e, atreladas às 

avaliações, premiações e incentivos para aquelas que se destacarem positivamente. 

Com o Governo de Fernando Henrique Cardoso, tem-se a ampliação de instituições de 

ensino superior particulares e um sucateamento das universidades e centros federais. Essa 

política fazia parte do modelo de neoliberalismo que vinha massificando-se. Já com o governo 

de Luís Inácio da Silva e Dilma Rousseff, tem-se uma ampliação e expansão dos centros de 

ensino federais, além de renovação no quadro de servidores docentes das universidades, assim 

como uma nova política de quadro de pessoal. Sendo hoje mais de 103 instituições - 

Universidades, Centros universitários e Institutos - no país. (Cunha, 2000; Giroux, 2010; 

Santos, 2012). 

A expansão universitária através do REUNI (decreto n°6.096, 24 de abril de 2007) e a 

utilização do ENEM como forma de ingresso nas universidades também atingiram as políticas 

educacionais e as instituições universitárias passaram por uma nova reforma para adequar-se 

aos novos parâmetros estabelecidos. Além disso, o processo de “recuperação” das 

universidades federais trouxe também uma precarização do trabalho docente e a necessidade 

de uma profissionalização da carreira dentro da universidade, assim como ressaltou as 

fragilidades do ensino básico com a possibilidade de um maior número de ingresso nessas 

instituições. (Goulart, 2013; Silva Jr., Ferreira & Lucena, 2013; Lêda & Mancebo, 2009). 
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2.2  A Carreira e o trabalho docente. 

 

A institucionalização da educação formal traz a figura do professor como profissional 

responsável pelo ensino dentro dessas instituições. Os primeiros docentes brasileiros foram os 

jesuítas e após a expulsão deles, as escolas de artes e ofícios ficaram sob a responsabilidade 

dos franciscanos. (Cunha, 2000; Fávero, 1977).  

Com a vinda da Coroa Portuguesa e o surgimento das primeiras universidades, essas 

organizaram-se em Cátedras, com profissionais formados no exterior ou de ampla experiência 

profissional convidados a lecionar nesses centros. Os catedráticos detinham grande apreço 

social e a importância do seu papel tornou-os detentores desses cargos profissionais 

extremamente reconhecidos pelo saber que portavam. 

Com as reformas políticas e educacionais, esses profissionais foram perdendo lugar e 

prestígio. O crescimento do movimento de pós-graduação fez com que a formação de 

professores dentro do país exigisse mudanças nos paradigmas educacionais e no modelo de 

universidades até então vigente (Cunha, 2000; Giroux, 2010; Santos, 2012). 

Com a extinção do regime de cátedras com o Golpe Militar, a carreira docente foi 

reestruturada nas universidades federais e em algumas estaduais mediante a combinação de 

tempo de serviço e da pós-graduação. A estrutura de poder no interior das universidades 

públicas também teve mudanças. “Nas universidades federais, em particular, a uniformidade 

de padrões orçamentários e de carreira propiciou a criação e o desenvolvimento de sindicatos 

de docentes e de funcionários técnico-administrativos, cuja atuação levou à adoção de 

procedimentos dotados de forte caráter corporativo e/ou populista” (Cunha, 2000, 

pp.198/199). 

Hoje se tem quatro categorias de carreira docentes nas universidades federais: 

professor auxiliar, assistente, adjunto e o professor titular. Cada uma das categorias, exceto a 
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de professor titular, possui quatro níveis intermediários e sua ascensão se dá tanto por 

avaliação por tempo de serviço, produção, como por título de pós-graduação. Já o título de 

professor titular só é possível por concurso público.  

Um dos frutos da articulação entre pós-graduação e promoção na carreira docente era 

a possibilidade de mudar de nível com a conclusão do mestrado e/ou doutorado. A carreira de 

auxiliar estaria idealmente destinada a profissionais que possuíssem apenas graduação, os 

assistentes seriam os que possuíssem mestrado e os adjuntos aqueles que terminaram o 

doutorado. É importante lembrar que dentro das instituições federais esse ingresso só é 

possível mediante concurso público (Cunha, 2000; Giroux, 2010; Santos, 2012). 

A fomentação da pesquisa e sua atribuição aos professores universitários, tanto 

reformulou o papel dos mesmos como colocou outras representatividades diante as 

responsabilidades e garantiu investimentos próprios para esse fim dentro das instituições. 

A Lei 5.540/68 determinou, também, que o ensino fosse indissociável da pesquisa. 

Embora essa determinação buscasse evitar a existência de quadros de docentes distintos dos 

de pesquisadores, ela foi reinterpretada para significar que todo professor deveria, ao mesmo 

tempo, ensinar e pesquisar. Para isso, contribuiu o programa de incentivo ao tempo integral e 

a dedicação exclusiva, com vantagens salariais substanciais concedidas aos professores que 

tivessem projetos de pesquisa aprovados por comissões internas de pares. Dessa posição - 

tempo integral e dedicação exclusiva para quem os almejassem -, as universidades federais 

evoluíram para a exigência de tal regime para todos os docentes nelas ingressantes. Assim, a 

pós-graduação e a pesquisa, articuladas à carreira docente, produziram uma mudança 

qualitativa do magistério universitário, não só nas universidades federais como também nas 

estaduais e nas privadas. (Cunha, 2000, p.188). 

Diante do exposto, é possível perceber que a formação docente dentro das 

universidades federais segue a vertente da política educacional que tem como premissa 
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principal a vinculação do ensino com a pesquisa. Além disso, as mudanças históricas e 

políticas trouxeram em seu escopo uma nova concepção de trabalhador, aquele que precisa ser 

multifacetado, com capacidade de lidar com diferentes demandas, o que repercute diretamente 

no trabalho docente. 

O trabalho docente flexível e multifacetado já vem sendo: [...] atravessado por 

atividades e exigências diversas que não cessam, nem em época de greve, tampouco 

nas férias, [gerando], ao mesmo tempo, mudança na jornada de trabalho de ordem 

intensiva (aceleração na produção num mesmo intervalo de tempo) e extensiva (maior 

tempo dedicado ao trabalho), particularmente facilitadas pela introdução das novas 

tecnologias. (Mancebo, 2007, p. 78) 

 

Além disso, é importante ressaltar que há múltiplas necessidades de formação e 

competência dentro desse campo de atuação complexo e multifacetado que é a profissão do 

professor universitário. Essa complexidade pode ser vista nas pesquisas realizadas sobre as 

características desses trabalhos em todos os âmbitos da educação. 

O trabalho docente também pode ser caracterizado como imaterial, uma vez que seu 

produto não é algo dado e concreto. Dentro dessa atividade, o trabalhador precisa ser dotado 

de uma capacidade de gestão das relações sociais que vai além da instituição. Suas 

qualificações dependem da sua capacidade de desenvolver, ao mesmo tempo, as atividades 

culturais, informacionais e gerenciais. Ele deve produzir, inovar, coordenar e consumir 

(Cocco, s/d; Hypolito & Grishcke, 2013).  

A emergência do trabalho imaterial determina, portanto, uma transformação radical 

dos papéis, das relações e das hierarquias que caracterizam e estruturam o sistema produtivo 

(Cocco, s/d, p. 515; Hypolito & Grishcke, 2013). Mas, também há uma outra categoria em 

que os professores universitários se encaixam, que seria a dimensão d o trabalho relacional 

que envolve a dimensão e a produção de cuidados e com a manipulação de afetos e dessa 

forma, dependem do contato e interação humana. (Hypolito & Grishcke, 2013). 
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O trabalho afetivo é o trabalho que produz ou manipula afetos como a sensação de 

bem-estar, tranquilidade, satisfação, excitação ou paixão. A maior parte dos serviços 

que envolvem trabalho relacional combina a comunicação com um elemento afetivo. 

Nessa categoria estariam os trabalhadores das áreas da saúde, da educação, dos 

serviços pessoais, do entretenimento, da comunicação e etc. (Hypolito & Grishcke, 

2013, p.513). 

 

O trabalho relacional traz a problemática de não poder ser ensinado em sua totalidade. 

“O seu saber não pode ser reduzido a um conhecimento regular, formal, pois preserva a marca 

da pessoa que o exerce. O cuidar dos outros subentende, necessariamente, cuidado de si, 

produção de si e doação de si” (Hypolito & Grishcke, 2013, p.516). 

Tardif e Lessard (2005), ao analisarem o trabalho docente como trabalho imaterial, 

incluíram os docentes no rol dos trabalhos relacionais. Para Tardif e Lessard (2005), a 

docência é uma “forma particular de trabalho sobre o humano, ou seja, uma atividade em que 

o trabalhador se dedica ao seu ‘objeto’ de trabalho, que justamente outro ser humano no modo 

fundamental de integração humana” (p. 9). 

Os autores, ao definirem um quadro de análise da profissão docente hoje, afirmam que 

“longe de ser uma ocupação secundária ou periférica em relação à hegemonia do trabalho 

material”, o trabalho docente por ser, ao mesmo tempo, cognitivo e interativo “constitui uma 

das chaves para a compreensão das transformações atuais da sociedade do trabalho” (Tardif e 

Lessard, 2005, p. 17).  

Uma das constatações desses autores é que as atividades estão relacionadas às 

profissões e aos profissionais que são representantes típicos de grupos de especialistas 

na gestão de problemas econômicos e sociais, com o auxílio de conhecimentos 

fornecidos pelas ciências naturais e sociais. E, por último, constatam que dentre as 

transformações em curso observa-se o crescente prestígio, nas sociedades modernas 

avançadas, dos ofícios e profissões que têm os seres humanos como objeto de trabalho 

(Hypolito & Grishcke, 2013, p.518). 
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As relações entre os trabalhadores e as pessoas constituem o processo de trabalho e 

consistem em “manter, mudar ou melhorar a situação humana das pessoas, inclusive as 

pessoas elas próprias, como é o caso, por exemplo, nas terapias, na medicina, na educação, na 

readaptação” (Tardif & Lessard, 2005, p. 20). Dessa forma, o trabalho relacional constitui-se 

num dos principais agentes de transformação da organização social e econômica. Os autores 

ainda afirmam que dentro das sociedades avançadas, os trabalhadores em educação 

constituem umas das principais peças devido a sua importante função.  

Nessas sociedades, a educação representa, assim como o sistema de saúde, a principal 

carga orçamentária dos estados nacionais. O impacto da educação sobre a sociedade 

não se limita à economia. A educação está no coração dos processos de renovação 

técnico-científicas e também na partilha e distribuição dos conhecimentos e 

competências entre os membros da sociedade. 

De uma maneira geral, o trabalho docente como um trabalho por natureza imaterial e 

pela abrangência e papel social, que assume na sociedade, é uma espécie de 

personificação do trabalho imaterial. Contudo, por não estar nos setores de ponta da 

produção, o trabalho docente não emerge como o melhor exemplo, ainda que seja uma 

das profissões mais antigas com essas características de trabalho (Hypolito & 

Grishcke, 2013, pp.518, 519). 

 

Estudos recentes mostram que o trabalho docente está sendo submetido às formas de 

controle e intensificação em todas as suas esferas. O que pode ser visto devido a alta 

exigência como uma fonte de precarização por afetar questões materiais de trabalho, ou seja, 

condições e ambiente para desenvolvimento de atividades, assim como afetam também 

aspectos emocionais e afetivos dos docentes. Há uma responsabilização pelo sucesso 

institucional acima de quaisquer condições e avaliações cada vez mais intensas sobre a 

produção do conhecimento e a manutenção ou acesso a programas de pós-graduação. 

(Hypolito & Grishcke, 2013; Mancebo, 2007; Lêda & Mancebo, 2009). 

Para essa pesquisa buscamos ressaltar os estudos voltados para a caracterização do 
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trabalho docente dentro do universo do ensino superior formal. Se a formação docente é algo 

complexo e pede uma formação continuada como preconizam pesquisas na área, as pesquisas 

sobre formação e profissão docente apontam para uma revisão da compreensão da prática 

pedagógica do professor, que é mobilizador de saberes profissionais. Considerando assim que 

nessa trajetória os conhecimentos são construídos e reconstruídos conforme a necessidade de 

utilização dos mesmos durante seu percurso profissional (Nogueira, 2012; Nunes, 2001; 

Oliveira, 2010; Tadif, 2010). 

O trabalho docente dentro da educação superior formal também tem sido alvo de 

pesquisa e interesse científicos. Essas pesquisas têm diferentes olhares sobre o trabalho e 

abrangem diferentes raízes teóricas e metodológicas. Muitas têm em comum o interesse pelos 

aspectos que se anunciam nas mediações entre formação e atuação no ensino, abarcando áreas 

como, competência profissional, os saberes, o saber-fazer, os conhecimentos constituídos e 

mobilizados por professores e também a dinâmica do exercício profissional integrado (Cunha 

& Alves, 2012; Nogueira, 2012; Nunes, 2001; Oliveira, 2010; Tardif, 2010). Outras pesquisas 

focam nas questões que correlacionam as práticas com a saúde desses profissionais (Borsoi & 

Pereira, 2013; Neves & Seligmann, 2006). 

Quando se pensa na formação docente atrelada a sua prática, temos no panorama 

mundial autores de diferentes correntes que desenvolvem suas investigações em diferentes 

vertentes. Nos Estados Unidos, autores como Shulman discorrem sobre a identificação e 

sistematização de uma base de conhecimento (knowledge base); Schön teoriza no sentido de 

uma epistemologia da prática e defesa da formação profissional reflexiva. Enquanto Zeichner 

procura a concepção reflexiva da prática, mas atrelada a um sentido político (Cunha & Alves, 

2012). Esses autores dialogam com Tardif (2000), que discorre sobre a origem e constituição 

do saber docente. Cunha e Alves (2012) ainda afirmam que Gauthier procurou delinear e 

compreender os saberes da ação pedagógica de professores. Além da vertente europeia, 
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destacando a base francófona que tem representantes como Nóvoa (1991) dentro de uma 

perspectiva fenomenológica da formação e saberes do professor. Perrenoud (2001) tem um 

viés mais sociológico abordando ensino e a formação docente. Além de Amigues que 

desenvolve seus estudos compreendendo o ensino a partir das noções atividade de trabalho. 

(Cunha & Alves, 2012). 

Pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), a profissão professor universitário 

é descrita como: 

Ensinam, articulando o processo de ensino-aprendizagem na formação de profissionais 

da educação; planejam atividades relativas a cursos e pesquisas; realizam pesquisas científicas 

sobre o campo educacional; supervisionam formação pedagógica em estágios; orientam 

alunos; avaliam o trabalho acadêmico científico; coordenam atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Produzem material de trabalho; prestam atendimento às demandas da comunidade 

na área da educação escolar e não-escolar (educação formal e informal); participam de 

atividades administrativas, atualizam-se na área e comunicam-se oralmente e por escrito. 

A CBO ainda caracteriza de duas formas a profissão pelas condições gerais de 

exercício e pela formação e experiência. Conforme o quadro abaixo. 

Condições gerais de exercício 

Os profissionais dessa família ocupacional exercem suas funções em 

instituições cujas atividades referem-se a ensino superior, cultura e 

pesquisa. Desenvolvem suas atividades na condição de trabalhadores 

assalariados, com carteira assinada; organizam-se em equipes de trabalho; 

atuam com supervisão ocasional, em ambientes fechados e em horários 

irregulares. Algumas vezes, podem trabalhar em posições desconfortáveis 

durante períodos de tempo. 
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Formação e experiência 

As ocupações requerem, no mínimo, o ensino superior completo, sendo 

importante a posse de títulos de pós-graduação ou especialização na área. 

São comuns o ingresso e a progressão na carreira por intermédio de 

concursos, principalmente, na área pública. Dos titulares das ocupações 

espera-se que tenham experiência anterior de, pelo menos, cinco anos. 

Figura 1 - CBO – Características e formação. 

 

Além de caracterizar, a CBO ainda coloca as áreas de atividades desse profissional 

dividindo entre 12 áreas com diferentes atividades. São estas as áreas elencadas: 

Ensinar, articulando o processo de ensino-aprendizagem na formação do profissional 

da educação; 

1. realizar pesquisas científicas sobre o campo educacional; 

2. atualizar-se na área; 

3. planejar atividades relativas a cursos e pesquisas; 

4. supervisionar formação pedagógica em estágios; 

5. orientar alunos; 

6. avaliar o trabalho acadêmico científico; 

7. coordenar atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

8. produzir material de trabalho; 

9. prestar atendimento às demandas da comunidade, na área da educação escolar e 

não escolar; 

10. participar de atividades administrativas; 

11. comunicar-se; 

12. demonstrar competências pessoais. 
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Atreladas a essas atividades são elencadas competências pessoais e recursos de 

trabalho para o desenvolvimento do mesmo. Coloca como nota que “no mercado de trabalho é 

comum ocorrerem casos de profissionais que exercem, concomitantemente, funções de 

professor universitário e pesquisador”. O que é o caso dos profissionais que atuam nas 

universidades federais. 

A CBO descreve atividades e características necessárias para atuação como 

professores de ensino superior, corroborando com muitas pesquisas que fazem a correlação 

entre formação e prática docente que procuram problematizar ou refletir em cima de alguns 

aspectos caracterizados por eles como as diferentes competências e atividades correlacionadas 

a ela. 

Tardif (2000) põe algumas características sobre a profissionalização do ensino que 

corroboram com as características postas na CBO, mas alerta que essas exigências de 

formação são paradoxais quando se pensa no ofício de educar.  

Os paradoxos encontram-se na mediação entre trabalho e ofício, sendo o trabalho visto 

como algo penoso, restrito ao prescrito, às obrigações e pressões de uma politica educacional 

vertical e à exigência de profissionalização. Enquanto o ofício é o espaço da subjetividade, da 

realização e da criatividade, é o lado prazeroso do saber fazer (Cunha & Alves, 2012; 

Perrenoud, 2001; Oliveira, 2010; Nunes, 2001). 

Essas questões entram na vertente de perceber a docência tanto quanto um dom, 

missão, mas que diante de tantas cobranças também precisa de uma profissionalização. Pois, 

se resumirmos a docência como dom, algo dado, que não precisa ser apreendido, não seria 

necessário uma formação para seu exercício, mas tendo uma característica multifacetada, são 

necessárias formações e construções de saberes específicos para a sua realização. (Goulart, 

2013). 

Outro estudo aponta a reflexividade como elemento mediador da integração entre as 
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práticas de pesquisa e de ensino na formação da identidade do profissional da educação. 

Apoiando-se no parâmetro de que a pesquisa como princípio educativo associado ao 

pressuposto de que o envolvimento em atividades de pesquisa favorece o desenvolvimento de 

racionalidades que dão suporte a práticas reflexivas que conduzem a aprendizagens mais 

significativas e autônomas no ensino. (Therrien & Therrien, 2013). 

Dessa forma, a identidade docente é forjada dentro do exercício da profissão, mas 

envolta de características que vão desde dimensões subjetivas e individuais que abarcam as 

questões do ser, perpassada por questões materiais, manutenção da vida, ambiente de 

desenvolvimento profissional, pelas condições objetivas dessa relação com o trabalho, 

chegando a uma concepção grupal do mesmo. 

Diante das complexidades e paradoxos existentes na formação e trabalho do professor 

universitário, é importante compreender como esse profissional que passou por mudanças 

substanciais com as reformas educacionais percebe-se como docente e como suas vivências e 

reflexões interferem na sua prática e na sua concepção da aposentadoria. 
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Aposentadoria 

O tema da aposentadoria vem ganhado muito espaço dentro dos estudos acadêmicos, 

mas também fora deles, através dos meios de comunicação que travam discussões das mais 

diversas sobre o tema, procurando revelar seus significados, possibilidades e representações 

para diferentes públicos.  

Áreas de conhecimento como a psicologia, as ciências da saúde, as ciências jurídicas e 

sociológicas lançam olhares diferentes frente a esse fenômeno que pode ser considerado 

recente diante de sua dinamicidade e transformações no decorrer do tempo de existência. A 

aposentadoria vem transformando-se no transcorrer do tempo para acompanhar as mudanças 

sociais e do mundo do trabalho. 

Devido às suas transformações no transcorrer da história e sua dinamicidade, definir 

aposentadoria é algo que perpassa por diferentes compreensões e representações. Segundo 

alguns autores, nenhuma definição abarca a complexidade desse fenômeno e as múltiplas 

facetas que ele representa (Denton & Spencer, 2009; Roesler & Soares, 2010; Shultz & Wang, 

2012). Uma definição mais geral e bastante utilizada por pesquisadores é que aposentadoria é 

a saída remunerada do trabalho (Denton & Spencer, 2009). 

Os conceitos e visões de aposentadoria estão transformando-se, seja pelo aumento da 

longevidade ou a inserção tardia no mercado de trabalho e os debates sobre qualidade de vida 

e saúde vêm corroborando para essas alterações. A visão tradicional da aposentadoria como 

inatividade, saída definitiva da vida produtiva e do mundo do trabalho e até mesmo a visão de 

uma vida apenas de prazer e viagens, vem perdendo espaço para uma visão mais integrativa 

com múltiplas possibilidades e cada vez menos associada à velhice ou ao fim do trabalho 

(França, 1999; França & Stepansky, 2002; Ekeidt, 2010; Shultz & Henkens, 2010, Macêdo, 

2014). 
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Neste capítulo procuraremos trazer uma retrospectiva da história da aposentadoria e 

seu desenvolvimento e transformação no decorrer do tempo. E assim explicar a associação 

desse tema ao ciclo de vida, precisamente, ao processo de envelhecimento. 

 

3.1 História e desenvolvimento da aposentadoria. 

A aposentadoria no Brasil pode ser compreendida como um direito do trabalhador que 

contribuiu para a previdência social e que cumpriu o tempo obrigatório de contribuição. Esse 

direito foi conquistado por lutas operárias desde o começo do século que buscavam a garantia 

da manutenção de renda do trabalhador diante do declínio da condição laboral resultante do 

envelhecimento ou provocado por alguma doença ou acidente no trabalho. Dessa forma, 

buscava-se legitimar a ausência do trabalho e a possibilidade de manutenção da vida. 

O surgimento da aposentadoria deu-se na Alemanha no século XIX e dentro do 

contexto da Revolução Industrial, na qual tinha como sujeitos expressivos a massa de 

trabalhadores que lutava por melhores condições de salário e de vida. Nesse período, o grande 

foco está no mundo do trabalho, suas condições e desenvolvimento. (Boschetti, 2009, Schultz 

& Wang, 2012, Teixeira, 2008). 

Foi no período do governo Bismarck que foi aprovada uma série de leis de proteção ao 

trabalhador como o seguro-desemprego (1883), o seguro contra acidente de trabalho (1889) e 

o seguro-invalidez e velhice (1889). Com essas as medidas protetoras, também instituía-se o 

Estado como o responsável pela resolução de problemas sociais, procurando legitimar as 

intervenções econômicas entre empregador e empregado. (Boschetti, 2007, Schultz & Wang, 

2011). 

Nascia também o papel do Estado como protetor social e arrecadador de impostos 

obrigatórios voltados para garantir essa seguridade. Essas medidas instituíram o primeiro 

modelo público de seguridade social e iam de encontro às lutas operárias que tinham cunho 
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político e exigiam mudanças econômicas mais severas. (Ibrahim, 2005; Macêdo, 2014; 

Teixeira, 2008). 

O surgimento dos sistemas estaduais de pensão dentro do modelo bismarckiano, que 

se espalharam pelo mundo no final do século XIX e começo do século XX, tinham como 

intenção principal a diminuição dos índices de pobreza que nesse período só estavam 

aumentando (Sargent et al, 2013). É nesse contexto que temos a primeira concepção de 

aposentadoria como um meio de prevenir-se da incapacidade para o trabalho na velhice e na 

doença (invalidez) e do desemprego e pobreza resultante que era assegurado mediante ao 

pagamento de contribuições obrigatórias. (Macêdo, 2014). 

Esse modelo se espalhou por muitos países do mundo. No início do século XX, quase 

todos os países da Europa Ocidental e das Américas tinham alguma forma de aposentadoria 

contributiva, embora não fossem de caráter universal. (Boschetti, 2007; Macêdo, 2014; 

Sargent et Al, 2013; Teixeira, 2008). 

O segundo modelo de previdência social surgiu na Inglaterra em 1942. O modelo 

Beveridge preconizava o conceito de bem estar social (wellfare state). Tinha como preceitos a 

universalização da previdência de forma que atingisse toda população trabalhadora, assim 

como um maior acesso às políticas sociais e de saúde voltadas para a população. Hoje o 

modelo previdenciário pelo mundo é uma mescla dos dois modelos europeus que foram 

ajustando-se a cada localidade (Boschetti, 2007; Macêdo, 2014; Marques & Euzeby, 2005; 

Teixeira, 2008). 

No Brasil, os princípios do modelo bismarckiano predominam na previdência social, e 

os do modelo beveridgiano orientam o atual sistema público de saúde (com exceção 

do auxílio doença, tido como seguro saúde e regido pelas regras da previdência) e de 

assistência social, o que faz com que a seguridade social brasileira se situe entre o 

seguro e a assistência social (Boschetti, 2007, p.25). 
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No Brasil, o primeiro modelo previdenciário surge com a promulgação da lei Éloi 

Chaves (Decreto n° 4.682), que previa a aposentadoria por invalidez e ordinária e abrangia 

alguns benefícios. Esse decreto normatiza as Caixas de Aposentadoria de Pensão (CAP). 

Embora a CAP fosse de caráter privado, o Estado agia como regulador e normatizador. A 

primeira profissão a ter a CAP são os ferroviários, mas depois outras profissões e categorias 

profissionais adotaram esse modelo. (Boschetti, 20007; Macêdo, 2014). 

A primeira reforma desse modelo previdenciário vem com a criação dos Institutos de 

Aposentadoria e Pensão (IAP), que colocam o Estado como responsável pela proteção social e 

não apenas como regulador. Embora de caráter público, os IAP eram restritos aos 

profissionais regulamentados e sindicalizados.  

A expansão da assistência previdenciária para outros públicos vem com a criação do 

Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), que faz uma revisão da política até então 

prestada e amplia parâmetros de inserção para o direito beneficiário. (Boschetti, 2007; 

Teixeira, 2008). 

Embora seja um direito, é limitado para trabalhadores inseridos nos mercados formais 

de trabalho, aos que podem contribuir como autônomos e aos servidores públicos, sendo que 

para esses últimos o direito à aposentadoria é assegurado dentro de um sistema próprio e 

diferenciado de contribuição. (Boschetti, 2007; Campos, 2005). 

A garantia da aposentadoria apresenta certa relação com o conceito de cidadania, 

embora reconheça restritamente o termo associando apenas ao exercício de um trabalho 

regular. O fundamento defendido é que todo cidadão, independentemente de sua trajetória no 

mercado de trabalho, deveria ter direito a uma mesma renda de substituição no momento em 

que sua capacidade para o trabalho diminui, isto é, quando da velhice. (Boschetti, 2007; 

Marques & Euzéby, 2005; Teixeira, 2008). 

O financiamento da aposentadoria é preconizado Constituição de 1988, no capítulo da 
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Seguridade Social. Os fundamentos que estão subjacentes ao direito à aposentadoria de base 

são a sociedade salarial, isto é, a do trabalho, e a justiça social. O ordenamento jurídico 

brasileiro prevê quatro tipos de aposentadoria para os servidores públicos: por invalidez, 

compulsória, especial, voluntária. (Boschetti, 2007; Campos, 2005; Marques & Euzéby, 2005; 

Teixeira, 2008). 

A aposentadoria por invalidez pode ser definida como o tipo de aposentadoria advinda 

pelo impedimento do exercício da profissão e de suas atribuições profissionais por motivo de 

saúde. Ela tem enquadramentos próprios, sua avaliação e consentimento ocorrem por junta 

oficial de saúde. Se a aposentadoria por invalidez for motivada por doença especificada em 

lei, doença profissional ou acidente em serviço, os proventos serão integrais, independente do 

tempo de serviço. 

A aposentadoria compulsória pode ser entendida como o desligamento do trabalho 

devido à chegada da idade limite, no caso do Brasil, 75
1
 anos de idade. No serviço público, 

esse desligamento acontece de modo automático, enquanto na iniciativa privada, o período 

profissional pode ser estendido e ultrapassar a idade limite. A aposentadoria compulsória será 

automática, com vigência a partir do dia seguinte àquele em que o servidor atingir a idade-

limite de permanência no serviço. 

A aposentadoria especial é concedida àqueles que dependem tanto da sazonalidade, 

como agricultores e pescadores, quanto a trabalhadores que atuem em condições prejudiciais à 

saúde ou à integridade físicas, como policiais. Nesse tipo de aposentadoria, o tempo de 

contribuição é menor e diferenciado. 

                                                 
1
 Até 2014 a aposentadoria compulsória se dava ao completar 70 anos de idade, mas com as mudanças 

na lei ocorridas no final de 2015 estendeu-se para até 75 anos. 
A presidenta Dilma Rousseff promulgou a LC 152/15, que dispõe sobre a idade máxima para 

permanência no serviço público. Pela regra antiga, a aposentadoria se dava aos 70 anos. A norma passa a valer 

com a publicação no DOU. Pela norma, serão aposentados compulsoriamente aos 75 anos, com proventos 

proporcionais ao tempo de contribuição: (i) os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações; (ii) os membros do Judiciário; (iii) os 

membros do MP; (iv) os membros das Defensorias Públicas; e (v) os membros dos Tribunais e dos Conselhos de 

Contas. (Anexo I) 
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No que diz respeito à aposentadoria voluntária, essa pode ser caracterizada em duas 

possibilidades: por tempo de contribuição e por idade. Ela foi conhecida pela denominação 

“aposentadoria por tempo de serviço”, mas com as reformas previdenciárias promovidas, o 

termo deixou de ser utilizado, pois perdeu o sentido. Até 1998, havia um regime 

previdenciário que regia as aposentadorias, mas a partir dessa data, a aposentadoria voluntária 

passou por várias mudanças com a publicação de Emendas Constitucionais (EC) em 1998, 

2003, 2005 e 2011. 

Essas modificações, conhecidas como “Reformas da Previdência”, aproximaram o 

Regime Próprio de Previdência Social, aplicado aos servidores públicos estatutários, do 

Regime Geral de Previdência Social, que é dirigido aos trabalhadores da iniciativa privada, já 

que houve a unificação de diversos critérios para as duas categorias (Campos, 2005; Madeira, 

2010). A aposentadoria voluntária, tem como característica principal a manifestação da 

vontade do servidor e poderá ser concedida com proventos integrais ou proporcionais ao 

tempo de contribuição/tempo de serviço e idade. 

A aposentadoria é um direito pelo qual se trabalha toda uma vida, um momento 

esperado de uma conquista legítima por todo esforço empreendido, por isso, traz consigo a 

sensação de chegada, de trajetória vencida, de estar no topo da vida profissional. No entanto, 

pode conduzir a sentimentos conflitantes resultantes da percepção de perdas e ganhos, com a 

presença de muitas implicações psicossociais. 

A figura 2 abaixo apresenta as regras gerais para aposentadoria no serviço público 

baseadas nos critérios de idade e tempo de contribuição, considerando as mudanças até a sua 

última modificação em 2012: 

 

Tipos de 

Aposentadoria 

Constituição 

Federal 1988 
Homem/Mulher 

Emenda 

Constitucional 

20/1998 (1998 a 

2003) 

Emenda Constitucional 

41/03 (A partir de 31/12/2003) 
Homem/Mulher 
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Homem/Mulher 

INVALIDEZ 

(Provento integral e 

Provento 

Proporcional) 

          Art. 40 
Laudo médico 

emitido por Junta 

médica Oficial 

Art. 40 
Laudo médico 

emitido por Junta 

médica Oficial 

Art. 40 
Laudo médico emitido por 

Junta médica Oficial 

COMPULSÓRIO* 70 anos de idade 70 anos de idade 70 anos de idade 

VOLUNTÁRIA 

(Provento Integral) 
35 anos Serviço 

/30 anos Serviço 

35 Contribuição/ 

30 Contribuição. 
60 anos/55 anos 
5 anos de Cargo 
10 anos de Serviço 

Público 

35 Contribuição/ 

30 Contribuição. 
60 anos/55 anos 
5 anos de Cargo 
10 anos de 

Serviço Público 

Promulgação da 

Lei 12.618/2012 

que coloca 

como piso o teto 

máximo do 

INSS e cria a 

FUNPRESP  

PROPORCIONAL 
30 serviço/25 

serviço 
Não se aplica Não se aplica 

POR IDADE 65 anos/60 anos 

65 idade/60 idade 
5 anos de cargo 
10 anos no serv. 

público 

65 idade/60 idade 
5 anos de cargo 

10 anos no serv. Público 

TRANSIÇÃO 

Professor de Ensino 

Superior 
Não se aplica 

Art. 8° (Ingresso 

no serviço Público 

até 16/12/1998) 
5 anos de cargo 
35 Contrib./30 

Contribuição 
53 Idade/ 48 Idade 
+20% Pedágio 

Art. 2° 

Ingresso 

no Serviço 

Público 

até 

16/12/199

8 
5 anos de 

cargo 35 

Cont. / 

30 Co53 

Idade/ 

48Idade 
+

 20 % 

Pedágio 

Art. 6° 

Ingresso 

no 

Serviço 

Público 

até 

31/12/200

3 
5 anos de 

cargo 
10 anos 

de 

carreira 
20 anos 

de serviço 

público 
5 

Cont./ 30 

Cont. 
60 Idade/ 

55 Idade 

EC 

n° 47/2005 

Ingresso no 

serviço 

público até 

16/12/1998 
5 anos de 

cargo 
15 anos de 

carreira 
25 anos de 

serviço 

público 
35 cont./ 30 

cont. 
60 Idade/ 

55 Idade  

PROPORCIONAL Não se aplica 
30 contrib. / 25 

contrib. 
+40% pedágio 

Não se aplica 

Figura 2 - Quadro com os tipos de aposentadoria e requisitos para obtenção do 

direito
2
. 

Nesse sentido, visualizamos dentro das políticas públicas tentativas de reflexão sobre 

temáticas como aposentadoria, envelhecimento ativo e centralidade do trabalho. Com isso, em 

1998 criou-se a Política Nacional do Idoso, que já previa em sua redação a importância de 

                                                 
2
 Fonte 1 - Próprio autor baseada na Cartilha do Programa Viva Mais (UNB) *Mudança na 

aposentadoria compulsória através de decreto- lei, que aumentou para 75 anos. 
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cursos preparatórios de orientação e educação para aposentadoria dentro de empresas públicas 

e privadas. Em 2013, com a publicação do Estatuto do Idoso, há um fortalecimento da 

necessidade de atender essa população crescente de forma mais adequada 

De maneira similar à Política Nacional do Idoso (1998), o Estatuto do Idoso (Brasil, 

2003) reforça a regulamentação do tema da profissionalização e do trabalho ao delinear que o 

poder público crie e estimule programas de preparação para a aposentadoria, com 

antecedência mínima de dois anos, por meio de estímulo a novos projetos sociais, conforme 

seus interesses, e a projetos de esclarecimento sobre os direitos sociais e de cidadania (art. 28, 

§ 3˚). 

Corroborando com essa perspectiva, a Política de Atenção à Saúde do Servidor 

(PASS), dentro de suas normatizações, instituiu a Portaria n° 1.261 de 05/05/2010, contendo 

os Princípios, Diretrizes e Ações em Saúde Mental, que, por sua vez, visam a orientar os 

órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil (SIPEC) e da Administração Pública Federal 

sobre a saúde mental dos servidores (SRH/MPOG). 

De fato, a aposentadoria envolve mais do que uma situação esperada para o 

trabalhador. Tal evento, além de normativo, caracteriza-se como um momento de 

transformação e de passagem vinculado não apenas ao labor, mas a todas as outras dimensões 

da vida. 

3.2 Aposentadoria e ciclo de vida 

A inversão da pirâmide populacional tem sido uma realidade mundial e brasileira, já 

deixamos de ser um país de jovens e em breve teremos mais idosos do que crianças 

compondo a população nacional. Devido às mudanças sociodemográficas, como diminuição 

da natalidade, aumento do envelhecimento populacional e tendências de aumento de 

expectativa de vida, os sistemas de previdência social no Brasil e, em outros países em 

desenvolvimento e, até mesmo, em países desenvolvidos têm reavaliado sistematicamente as 
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condições da aposentadoria, reduzindo benefícios e ampliando o período de trabalho (Antolin 

& Payet, 2011).  

Além disso, as mudanças sociodemográficas exigiram da sociedade uma nova 

reconfiguração sobre aspectos que envolvem as representações de envelhecimento e atividade, 

assim como a mudança em políticas públicas que pudessem dar conta dessa nova realidade. 

Requerer a aposentadoria oficial implica fazer escolhas. Para um aposentado, é 

inevitável escolher entre algumas opções como, por exemplo, uma segunda carreira ou a 

continuação da atuação profissional com diferentes vínculos. De qualquer forma, a inclusão 

em novos grupos sociais acarreta mudanças na identidade pessoal e requer adaptações a uma 

nova realidade. A aposentadoria representa uma interrupção nas atividades praticadas durante 

anos em uma determinada situação, por isso não pode ser considerada simplesmente como 

término de uma carreira (França, 1999; França, 2009 e Souza, 2008). 

Aposentadoria é um fato social novo, pois só a partir do século XX a maioria da 

população assalariada no mundo inteiro passou a contar com a proteção da Previdência. 

(Boschetti, 2007; Teixeira, 2008). Por ser um fenômeno recente e de uma multiplicidade de 

sentidos e representações, a aposentadoria dentro dos estudos científicos realizados é tanto 

correlacionada à vida laborativa, como pertencente a um ciclo de vida como quanto a evento 

normativo. (Fortes & Neri, 2009; França, 2004). 

Há diferenças no processo de significação e enfrentamento dessa etapa da vida, 

especialmente, levando-se em consideração fatores pessoais, culturais, sociais e econômicos a 

que estão submetidos os trabalhadores. (França, 2009; Rodrigues et al, 2005). 

O processo de aposentadoria, ou desligamento do trabalho, demanda equilíbrio físico e 

emocional para não gerar sentimento de perda da identidade social e do próprio sentido da 

vida, especialmente, quando o trabalho ocupa o centro dos interesses e dedicação do 

indivíduo. Dessa forma, incide em diferentes significados e representações. 
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Além disso, a decisão de aposentar-se incide sobre o processo de envelhecimento 

quando falamos da aposentadoria voluntária. Fortes e Neri (2009) destacam que a 

aposentadoria pode ser classificada como um evento de vida esperado e pode ter aspectos 

positivos e negativos. 

A aposentadoria pode ocorrer por vários motivos. No entanto, é comum que ela ocorra 

em uma fase da vida onde exista um processo mais intenso de perdas, especialmente físicas e 

cognitivas. Posto isso, a velhice é uma fase do ciclo vital que está atravessada por grandes 

estigmas e alterações biopsicossociais. 

Dentro do modo de produção ou sistema capitalista, percebe-se o sujeito como 

descartável e com prazo de duração. Infelizmente, esse prazo vem associado à aposentadoria, 

ou a sua saída do mercado de trabalho formal. Já as civilizações orientais são conhecidas pelo 

seu respeito com essa parcela da população. 

A cada dia cresce o número de aposentados mais jovens, embora a aposentadoria ainda 

possa ser ancorada na fase do envelhecimento. Apesar da psicologia social e do 

desenvolvimento apontar poucas mudanças na personalidade e na intelectualidade de quem 

envelhece (França, 1999), existem ainda muitos preconceitos em relação ao processo do 

envelhecimento e suas modificações. Isso estava contido na antiga “teoria do 

desengajamento
3
”, que preconizava o afastamento progressivo do indivíduo do seio da 

sociedade, usando como instrumento a aposentadoria, e na aceitação dessa perda como 

providencial para que ele tivesse um tempo maior para suas realizações, uma vez que estava 

próximo à morte. 

Ser velho na sociedade capitalista é sobreviver. Sem projeto, impedido de lembrar e 

ensinar, sofrendo as adversidades de um corpo que se desagrega à medida que a 

                                                 
3
 Esta é uma teoria do Envelhecimento proposta por Cumming e Henry que defende que o 

envelhecimento bem-sucedido é caracterizado pelo afastamento mútuo entre idoso e sociedade. Segundo essa 

teoria, envelhecer, muitas vezes, comporta uma redução gradual no envolvimento social e maior preocupação 

consigo mesmo. (Papalia e Feldman, 2013, p. 612). 
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memória vai-se tornando cada vez mais viva, a velhice, que não existe para si, mas 

somente para o outro. E este outro é um opressor (Bosi, 1994, pp.18-19). 

 

Há muitas abordagens que trabalham com desenvolvimento humano e o 

envelhecimento levando em consideração diferentes óticas e embasamentos teóricos. Em 

algumas dessas perspectivas, a vida tem ciclos que levam em consideração a idade 

cronológica e a maturação celular. 

A palavra “velho” tomou um sentido pejorativo, de algo que não tem validade para a 

sociedade. Mas, com as novas configurações e mudanças nas taxas de natalidade e 

mortalidade, algumas dessas conceituações estão sendo revistas, subjetivadas e ancoradas 

dentro de novas representações que envolvam a compreensão tanto do trabalho quanto do 

ciclo de vida. 

O envelhecimento é definido como um processo multidimensional (Baltes & Baltes, 

1990 apud Silva, 2009; Fortes & Neri, 2009; França, 1999; Papaléo Neto, 1996). Row e Kahn 

(1998) apresentam três indicadores de envelhecimento saudável: baixo risco de doenças e de 

incapacidades funcionais, funcionamento mental e físico excelente e envolvimento excelente 

com a vida. 

Papaléo Neto (1996) afirma que o processo de envelhecimento é contínuo e que as 

transformações acontecem de modo que “cada um envelhece com o passar do seu próprio 

tempo”. Ou seja, o envelhecimento é um processo totalmente individualizado, embora seja um 

processo complexo que envolve fenômenos biopsicossociais. Há vários estudos que abordam 

esse processo dentro do ciclo de vida. 

Cronologicamente, a velhice não precisa ser obrigatoriamente comparada com idade 

biológica, pois ela inicia-se de acordo com o acontecimento ou experiência que cada 

indivíduo passa. Por outro lado, para muitos autores a velhice começa aos 60 anos para 

mulheres e 65 anos para os homens e isso está relacionado ao contexto social de 
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aposentadoria. (Papaléo Neto, 1996; Papalia & Feldman, 2013; Silva, 2009). 

O enfoque social do envelhecimento ressalta as relações sociais, que transcorrem nessa 

fase. Para demonstrar algumas teorias, Purga Barbosa (2003 apud Silva, 2009) construiu um 

quadro apresentando a teoria, quem a propôs e seu contexto, como podemos observar a seguir 

(figura 3). É importante ressaltar que estas são apenas algumas teorias:  

Quadro 1 - Algumas teorias sociais do envelhecimento 

Teoria Preposição Data Contexto 

Teoria do 

afastamento ou 

desengajamento 

Cumming e Henry 1961 Baseada em pesquisa com 271 pessoas de 50 

aos 90 anos; o afastamento ocorre de modo 

universal, consentido pelo idoso e pela 

sociedade. 

Teoria da atividade Havighurst e Albrecht 1953 Quanto maior a atividade, maior a satisfação e 

consequente saúde física e mental; teoria 

validada por grande número de pesquisas 

sobre velhice bem-sucedida. 

Teoria da 

seletividade ou 

socioemocional 

Carstensen 1991 Indica a redução das redes sociais e restrição 

social; complementada por Kahn e Antonucci 

(1980) com o termo “comboio social” (ao 

longo da vida as pessoas tendem a sedimentar 

um grupo restrito de relações sociais). 

Teoria do colapso 

da competência  

 

Kuypers e Bengston 1973 O colapso da competência trás conseqüências 

negativas no envelhecimento, pode ser 

revertida com terapia de reconstrução social. 

Teoria da troca Tem base nas formulações de 

Homans e Blau, centradas no 

modelo econômico da 

década de 30. 

s/d O idoso tende a se afastar das interações 

sociais porque possui poucos recursos 

(educacionais, econômicos, etc) A vida social 

é um ciclo de trocas. As que beneficiam 

aproximam, as que dão prejuízo afastam as 
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pessoas. 

Teoria do 

construcionismo 

social 

Apoia-se no interacionismo 

simbólico, na 

fenomenologia, na 

etenometodologia e Max 

Weber. 

É 

recente 

Inclui questões do significado social das 

relações no envelhecimento e as atitudes 

perante a vida e os acontecimentos. 

Teoria da 

modernização 

Cowgill e Holmes 1972 Relaciona modernização e a mudança de 

papéis e no status da pessoa idosa 

Figura 3 - Quadro com algumas teorias sociais do envelhecimento. 

Fonte 1 - Purga Barbosa, 2003 apud Silva, 2009. 

 

Segundo os teóricos dos estágios normativos, o crescimento e o desenvolvimento vão 

depender de tarefas psicológicas de cada fase de vida. Na velhice, o estágio experienciado é o 

da integridade versus desespero. Nessa fase, as pessoas entram em um período de reflexão, 

avaliam a vida que tiveram, tornando-se seguras de que foram significativas. Essas reflexões 

ajudam a aceitar a morte como dignidade. 

Para Erikson (1986 apud Papalia & Feldman, 2013, p. 607): 

A conquista culminante da vida adulta tardia é o senso de integridade do ego ou 

integridade self, realização baseada na reflexão sobre a própria vida. No oitavo e 

último estágio do ciclo de vida, integridade do ego versus desespero, adultos mais 

velhos precisam avaliar, resumir e aceitar sua vida para poderem aceitar a 

aproximação da morte. A partir dos resultados das sete crises anteriores, eles 

esforçam-se para obter um senso de coerência e de integridade, em vez de ceder ao 

desespero por sua incapacidade de reviver o passado de forma deferente. A virtude que 

se pode desenvolver nesta etapa é a sabedoria. 

Erikson desenvolveu dentro da Psicologia, a teoria do desenvolvimento psicossocial 

que abrange oito estágios. Cada estágio envolve uma crise da personalidade relativa a uma 
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questão central do desenvolvimento daquela etapa. Destacamos as duas últimas etapas do 

desenvolvimento, pois são dentro delas que o interesse da pesquisa constitui-se. Cada estágio 

contribui para a formação da personalidade total (princípio epigenético – figura 4).  

Quadro 2- Desenvolvimento Psicossocial segundo Erickson. 

 
Figura 4 - Quadro do Desenvolvimento Psicossocial segundo Erickson. 

Fonte 2: Inês Castro Ribeiro, s/d. 

Papalia e Feldman (2013) destacam que com o aumento de idosos ativos e saudáveis, 

houve uma mudança no conceito de envelhecimento. “O envelhecimento bem-sucedido, ou 

ideal, em grande parte substitui a ideia de que o envelhecimento resulta de processos 

inevitáveis e intrínsecos de perda e declínio” (p. 611). 

Com a pirâmide populacional invertendo-se com o aumento da expectativa de vida, 

muito se tem pensado e produzido sobre a necessidade de se ter políticas que sustentem e 

incentivem um envelhecimento ativo e socialmente engajado. 

O envelhecimento ativo consiste em uma visão tanto individual quanto coletiva. Essa 

pretende garantir bem-estar e qualidade de vida à medida que a população envelhece, sempre 

considerando aspectos como otimização da saúde, participação e seguridade, com objetivo de 

promover a independência, a dignidade e o direito de oportunidade (OMS, 2005). O conceito 

também está presente na Organização Panamericana de Saúde, como “o processo de 

otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar 

a qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem”. (OMS, 2005) 
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Dentro do envelhecimento ativo, as palavras saúde, autonomia e independência serão 

fortes aliadas nas práticas saudáveis. Ainda nesse conceito, consta o direito à seguridade a 

todos os brasileiros que dedicaram sua vida ao trabalho e contribuíram para aposentadoria. No 

Brasil, o Decreto 1.948/98 dispõe sobre a Política Nacional do Idoso. Essa política, no que se 

refere às questões relativas ao trabalho no seu Art. 10, aponta que é competência dos órgãos e 

entidades públicas na área do trabalho e previdência criar e estimular programas de 

preparação para aposentadoria tanto nos setores públicos como privados, com antecedência 

mínima de dois anos (Brasil, 1998). 

Em consonância com a Política Nacional, o Plano de Desenvolvimento Institucional 

das Universidades e a Política de Atenção a Saúde do Servidor devem considerar em suas 

normatizações voltadas para a Saúde Mental a criação de programas de planejamento para 

aposentadoria nas instituições públicas federais. 

As políticas sociais e institucionais afetam e são afetadas pela forma como as pessoas 

compreendem o seu trabalho e a aposentadoria, por isso, apresentamos o aporte teórico que 

embasa o presente estudo. 

3.3 Perdas e Ganhos da aposentadoria. 

A aposentadoria é muitas vezes vista pelo prisma de ganhos e perdas que embasam a 

decisão. O processo de transição para a aposentadoria é um fenômeno vivenciado de forma 

heterogênea entre os trabalhadores. 

As perdas muitas vezes estão relacionadas às quebras de rotinas, a perda dos vínculos 

de amizade, a falta do trabalho dentro das instituições e de uma identidade profissional 

construída ao longo da carreira. Já os ganhos muitas vezes são relacionados com a visão de 

uma nova fase com menos compromissos, mais liberdade e uma maior convivência social e 

familiar. (Leandro-França, 2014; Schmidt & Magnabosco-Martins, 2011; Zanelli, Soares & 

Silva, 2010; França, 2009; França e Vaughan, 2008). 
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Santos (1990) define essa dualidade de sentimentos referentes à aposentadoria como 

“crise ou liberdade”. Ou seja, há aqueles que vivenciam esse fenômeno como crise e outros 

que percebem a aposentadoria como uma oportunidade de mudança, de uma vida com mais 

autonomia e prazer.  

“Apesar dessas diferenças individuais, em geral, os trabalhadores almejam uma 

aposentadoria bem-sucedida” (Leandro-França, 2014, pg.43). Ou seja, há uma expectativa de 

que esse período seja realmente gratificante. Wang, Henkens e van Solinge (2011) alertam 

que uma boa adaptação à aposentadoria depende de recursos individuais e da aquisição e 

mudanças desses recursos ao longo da vida. 

As características do trabalho também podem influenciar sobre a perspectiva com 

aposentadoria. Pessoas que se dedicam muito ao trabalho, que são workholics, tendem a 

perceber a aposentadoria como uma grande perda ou punição. Trabalhos que tenham grande 

reconhecimento social e/ou exista uma grande satisfação pessoal em sua na realização 

também tendem a ver aposentadoria como projeto de um futuro longínquo. 

O trabalho é construtor de identidades. Para Santos (1990, p. 16), “ter uma identidade 

é perceber-se enquanto pessoa, com um conjunto de características relativamente integradas, 

estáveis e constantes no tempo”. Porém, a conotação que o termo adquiriu na 

contemporaneidade relaciona-se à metamorfose, a processo e transformação contínuos, de 

modo que a identidade seria um constante “estar sendo” (Jacques, 2006). 

A identidade de cada ser humano possui um componente que é universal, geral, 

coletivo, e outro que é único, específico, individual. E essa ideia, em contraposição à 

anterior, atravessa décadas. Entre os primeiros autores a se debruçarem sobre a 

temática, estão Georges Mead e Erik Erikson, que já defendiam, em meados do século 

XX, a noção de que identidade pressupõe um processo dialético que implica o sujeito 

e o seu ambiente social. (Seidl & Conceição, 2014, pg112). 

 

Se o sujeito desempenha diversificados papéis sociais, mais oportunidades ele terá de 
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enriquecer seu universo relacional e sua saúde mental. Mas se eles desempenham papéis 

restritos há uma tendência de perceber a aposentadoria como perda, isso pode ter impacto em 

sua saúde mental. “Um exemplo ocorre quando o papel profissional predomina sobre todos os 

demais, constituindo-se em única referência identitária ou fonte de gratificação. Para esses 

casos, o processo de aposentadoria tende a gerar sofrimento e equivale a uma perda de 

referência existencial” (Seidl & Conceição, 2014, pg112).  

Para pessoas que ao longo da vida não valorizaram ou não tiveram a chance de 

experimentar outros papéis relacionados aos contextos sociais, afetivos, culturais e de lazer, 

quando a aposentadoria chega, elas percebem-se imersas em dificuldades de adaptação para 

esse novo período. Mas caso elas tenham se disponibilizado na vivência de diferentes papéis 

sociais, essa fase aparece como uma grande oportunidade de viver de forma mais tranquila e 

livre. “Além disso, nesta complexa interação com o universo relacional, o desempenho 

mecânico e repetitivo de papéis pode gerar mal-estar e insatisfação, em franca oposição ao 

almejado exercício da espontaneidade e criatividade, gerador de saúde e bem-estar” (Seidl & 

Conceição, 2014, pg114).  

A entrada na aposentadoria e frente a perda relevante de atividades laborais que fazem 

sentido na vida, algumas pessoas podem vivenciar a chamada “crise” de identidade. Minayo e 

Cavalcante (2010), em uma revisão de literatura internacional, identificaram que fatores como 

isolamento social e perda de papéis que antes conferiam valorização e reconhecimento 

representaram fatores de risco de suicídio em idosos. Desse modo, a depender de como ocorre 

a transição para a aposentadoria, tais fatores podem emergir e trazer prejuízos à saúde do 

indivíduo. 

Já na perspectiva de ganhos, o convívio familiar aparece como um dos principais 

ganhos percebidos com a fase da aposentadoria. Diversas pesquisas destacam a importância 

dos parceiros e dos relacionamentos familiares na decisão e na transição da aposentadoria 
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(Bressan, et. al, 2013; França, 2004, 2008; França & Carneiro, 2009; França, Menezes & 

Siqueira, 2012).  

As relações afetivas e familiares representam a dimensão mais destacada no 

planejamento para a aposentadoria entre brasileiros de diversas categorias profissionais, 

seguida dos fatores de risco à saúde e sobrevivência (França, 2004; França & Carneiro, 2009; 

França, Menezes & Siqueira, 2012). 

Outra dimensão dos ganhos, está na percepção de oportunidade de lazer e de uma nova 

forma de aproveitar o tempo. Nessa perspectiva, muitas vezes a aposentadoria aparece como 

possibilidade de retorno aos planos deixados para trás e/ou oportunidade de investir nos 

sonhos. 

Dentro do contexto apresentado, diversos autores enfatizam a necessidade de uma 

educação voltada para uma preparação para esse momento, dado que o rompimento com a 

vida laboral pode provocar um sentimento de exclusão do mundo produtivo e de perda das 

fontes principais de valorização e de identidade para os trabalhadores (França, 2004, 2008, 

2009; Rodrigues, 2000; Zanelli, Silva & Soares, 2010). 

Além disso, o planejamento com antecedência também é requisito fundamental para 

uma aposentadoria bem-sucedida, pois promove atitudes positivas e aumenta a satisfação com 

a aposentadoria em comparação aos que não se planejaram. Leandro-França, 2014; França, 

2010; Schmidt & Magnabosco-Martins, 2011; Zanelli, Soares & Silva, 2010; França, 2009; 

França e Vaughan, 2008).  
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Teoria das Representações Sociais 

O surgimento da psicologia social como ciência reconhecida é dada com a 

inauguração do Laboratório de Wundt, no final do século XIX e início do século XX. Essa 

psicologia ficou caracterizada por sua face biológica e higienista, que buscava no rigor das 

ciências experimentais sua firmação. Os temas mais estudados eram aqueles que podiam ser 

medidos e avaliados através de normas e valores objetivos. Dessa forma, o objeto de estudo 

era o comportamento aparente mesmo em grupo. 

Para contrabalancear a visão objetiva e mecânica do sujeito, predominantemente 

desenvolvida na América do Norte, surge na Europa um movimento de resgate sociológico da 

psicologia social. Dessa forma, temos dois lados da psicologia social: um com predominância 

experimental, desenvolvida nos Estados Unidos, e outro com resgate de conceitos 

sociológicos, difundida e caracterizada como a psicologia social europeia. 

Jesuíno (2006) esclarece que através da pesquisa realizada por Scherer (1990), foi 

possível perceber que a psicologia norte-americana adotava uma perspectiva de ciência que 

deveria ser universal e não ideológica, e devido a isso não necessitava “recorrer a critérios 

regionais em questões de natureza substantivas” (p. 51). Enquanto isso, os psicólogos 

europeus mostravam-se mais abertos à influência de fatores ideológicos, “determinando os 

temas, as teorias e os métodos adotados na investigação em ciências sociais” (p. 51).  Assim o 

autor afirma que a psicologia social europeia pode ser compreendida como uma psicologia 

alternativa com base epistemológica diversificada e ampla. 

Dentro da psicologia social europeia desenvolve-se o campo fecundo que possibilitará 

o surgimento da teoria das representações sociais (TRS), tendo como marco histórico a obra 

de doutoramento de Moscovici denominada “Psicanálise: sua imagem e seu público”, de 

1961. 
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Apesar de outros teóricos terem trabalhado com o conceito de representações, foi 

Moscovici quem o fez ressurgir, buscando renovar e confirmar a especificidade da Psicologia 

Social. Partindo de estudos que pudessem explicar como se dá a mediação entre o individual e 

o coletivo, superando de um lado as explicações essencialmente sociais, vindas de Durkheim, 

ou essencialmente cognitivista, como em Piaget. Costa e Almeida (2013) declara que: 

Moscovici (1984b), ao tentar recuperar historicamente o conceito de representações 

sociais, afirma que esse passou por diferentes fases, sendo que os estudiosos da primeira fase 

estavam mais preocupados com o caráter coletivo das representações do que propriamente 

com seu conteúdo ou sua dinâmica.  

Vala (2006) contextualiza o surgimento da teoria das representações sociais e o 

desenvolvimento dos estudos de Moscovici, justificando os grandes embates teóricos da 

França nas décadas de 1950 e 1960 envolvendo o tema da psicanálise e sua penetração na 

vida social do parisiense através da divulgação de conceitos e técnicas freudianas. Moscovici, 

em seu estudo de doutoramento, mostrou como se dá a apropriação desses termos e conceitos 

por parte de diferentes grupos sociais.  

A compreensão desse fenômeno acontece por duas vias, uma particular e subjetiva, 

nas quais o sujeito apropria-se do conhecimento cientifico e o traduz de forma a utilizá-lo em 

seu cotidiano. Um no âmbito universal, uma vez que o fenômeno se dá através de um 

processo de interação social, no qual o sujeito constrói os objetos e os comunica em seu meio. 

(Grotz & Rodrigues, 2012; Jodelet, 2001; Vala, 2006). 

Dessa forma podemos dizer que a TRS é uma abordagem psicossocial do 

conhecimento que procura estabelecer uma compreensão do homem na sua totalidade através 

de uma relação dialética com o meio em que está inserido: 

As tentativas de mapear as formas como lidamos com o mundo ensejam, elas próprias, 

uma trama de cunho epistemológico: as representações não apenas configuram um 
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conhecimento; expressam também um embate teórico que se dá dentro da produção 

científica. Como se a ciência se olhasse no espelho para um autoexame, o conceito de 

representação social é objeto de estudo de disciplinas que interagem e se avaliam. Por 

meio de uma relação tensa de contestação e crítica, a ciência produz dialeticamente o 

conhecimento. No âmbito das representações, o olhar panorâmico que propomos busca 

resgatar as primeiras formulações e acompanhar os distintos caminhos teóricos que 

foram trilhados. (Grotz & Rodrigues, 2012, p. 1). 

Os estudos de Moscovici demostram que, em sua primeira fase, destacam-se autores 

como Simel, Weber e Durkheim. Para Simel, a representação era o operador que permitia 

ações recíprocas entre os sujeitos. Em Weber, a representação era o vetor da ação dos 

indivíduos, ou seja, a representação seria um saber em comum com poder de antecipar e 

prescrever o comportamento dos indivíduos. Já Durkheim, primeiramente na utilização do 

conceito de representações, partia do princípio de que a ciência para estudar as representações 

tinha de reconhecer a oposição entre o individual e o coletivo. Uma vez que, para ele, o 

substrato da representação individual era a consciência própria de cada um, sendo, portanto, 

subjetiva, flutuante e perigosa à ordem social. Por outro lado, o substrato da representação 

coletiva era a sociedade em sua totalidade e, por isso, seria impessoal e ao mesmo tempo 

permanente, garantindo assim, a ligação necessária entre os indivíduos e, consequentemente, a 

harmonia da sociedade (Costa & Almeida, 2013; Jodelet, 2001; Moscovici, 2010; Vala, 

2012).  

Já a sua segunda fase de estudos sobre as representações tem fundamento nos 

trabalhos de Lewy-Bruhl, passando por Piaget e Freud, os quais passam a dar mais valor à 

dinâmica dessas representações do que a seu caráter coletivo. É na dinâmica das 

representações sociais que Moscovici atuará no desenvolvimento de sua teoria. (Costa & 

Almeida, 2013; Jodelet, 2001; Jovchelovitch, 1998; Moscovici, 2010). 



58 

 

Somando a esse campo, a TRS também sofreu a influência da fenomenologia na 

conceituação da operacionalidade da sua teoria, assim como na ideia de dialética hegeliana e 

do interacionismo simbólico de Mead. (Guareshi, 2002; Spink, 1993; Jodelet, 2001). 

Moscovici pegou emprestado de Durkheim o conceito de Representações Coletivas e 

transformou-o em Representações Sociais dando dinamicidade e ampliando a sua 

conceituação originária. De Freud, Moscovici baseou-se na ideia de que os processos 

inconscientes determinam a produção dos saberes sociais. (Campos, 2014; Costa & Almeida, 

2013; Guareshi, 2002; Jodelet, 2001; Jovchelovitch, 1998; Vala, 2006). 

Em seu estudo epistemológico sobre o fenômeno das representações, Moscovici 

(1989) nos mostra que algumas ciências como a sociologia, a antropologia, a psicologia 

clínica e a social desde cedo preocuparam-se em compreender o pensamento e a conduta 

"irracional" dos indivíduos e suas transformações no tempo. Entretanto, Moscovici considera 

que, apesar das contribuições dos estudos realizados por essas ciências, elas apresentam 

resultados fragmentados, uma vez que as pesquisas permaneceram fechadas em um ou outro 

domínio específico: ora iam do caráter coletivo das representações à sua dinâmica, ora iam 

dos substratos psíquicos às origens e interiorização das mesmas, sem, contudo, preocuparem-

se com a comunicação que permite aos indivíduos convergirem, de sorte que alguma coisa de 

individual passa a tornar-se social e vice-versa. (Campos, 2014; Costa & Almeida, 2013; 

Guareshi, 2002; Jodelet, 2001; Jovchelovitch, 1998;). 

Moscovici (1978), dentre outros teóricos, destaca que o homem não absorve os 

conteúdos tais quais lhes são repassados. Ao contrário, os sujeitos reformulam-nos quando 

com eles deparam-se. No processo de interação social, o sujeito elabora o conhecimento, vai 

socializando-se, reconstruindo valores e ideias que circulam na sociedade.  

A conceituação do termo representação social pode ter vários usos dentro da 

psicossociologia. Vala (2006) ressalta que McGuire (1986) inventariou os seis principais que 
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seriam:  

O social utilizado para delimitar as representações de pessoas e instituições sociais, em 

contraste com as representações sobre objetos não sociais; em referência as 

representações coletivas de Durkheim; para se referir as representações criadas pela 

interação social, dentro das teorias de Mead e Blummer; no sentido de delimitar o que 

é comunicável na interação pessoal; a representação como forma de assegurar a ordem 

social; e a o social aplicado às representações que remetem para algo que transcende o 

indivíduo. (Vala, 2006, p. 462). 

É nessa polissemia conceitual entre social e representações que Moscovici vai 

percorrer para fundar sua teoria, aproximando-se de alguns conceitos mais diretamente, 

lidando ambiguamente com outros e descartando o primeiro conceito destacado.  

Moscovici distingui as representações sociais em três diferentes formas: as coletivas 

ou hegemônicas, cujo conceito está ancorado na teoria de Durkheim e refere-se às 

representações estáticas  e de forte poder coercivo pela sua uniformidade e aceitação; as 

emancipadas, que surgem da cooperação entre grupos e na construção de significados mais 

flexíveis através dessa troca relacional; e as representações sociais polêmicas, que nascem 

através dos conflitos sociais (Jodelet, 2001; Moscovici, 2012; Vala, 2006). 

A análise de representações sociais tal como conceitua Moscovici (2012) é a 

possibilidade de categorização do conhecimento adquirido através da inserção sócio-histórica 

levando em consideração a constituição do indivíduo como ser subjetivo. Nessa perspectiva, 

Machado (2007) afirma que as correntes teóricas relativas à representação social podem ser 

destinadas à interpretação e intervenção no real, indo além do que é imediatamente dado na 

ciência ou na filosofia, da classificação de fatos e eventos. Seriam assim, para a esta autora 

“verdadeiras teorias do senso comum que se elaboram coletivamente nas interações sociais, 

sujeito-sujeito e sujeito-instituição, num determinado tempo, em uma cultura e espaço 



60 

 

próximo, na tentativa de tornar o estranho familiar e dar conta do real” (Machado, 2007, p.3). 

Jodelet (2001) define representação social como “uma modalidade de conhecimento, 

socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático e contribuindo para a construção 

de uma realidade comum a um conjunto social” (p. 36). 

Ampliando um pouco o conceito, concordamos com a definição de Jovchelovich 

(1998) que diz que a teoria das RS é uma teoria sobre a produção dos saberes sociais. Saber, 

aqui, se refere a qualquer saber, mas a teoria está especialmente dirigida aos saberes que 

produzem-se no cotidiano e que pertencem ao mundo vivido. 

Para uma melhor compreensão da construção de conceitos e sentidos dentro da TRS, 

utilizaremos o esquema montado por Jodelet (2001) que demonstra o caminho percorrido 

nessa construção conceitual (figura 5). 

 

Figura 5 - O campo de Estudos da Representação Social. 

A apropriação do conhecimento científico pela sociedade se dá através de dois 

processos que estão intrinsecamente ligados e que podem não ocorrer de forma sequencial. 

São eles: a objetivação e a ancoragem. 

A objetivação pode ser compreendida como o processo de organização dos elementos 
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que formam a representação para que tornem-se materiais. O processo de objetivação 

desenvolve-se através de três momentos: a construção seletiva, a esquematização e a 

naturalização (Jodelet, 2001; Moscovici, 2012; Sá, 1998; Vala, 2006). 

Já a ancoragem pode ser entendida como a assimilação de um novo objeto através de 

âncoras que se prendem a conceitos ou representações já internalizados através de um 

processo interno no qual procura juntar-se elementos por características semelhantes ou 

distintas. (Jodelet, 2001; Moscovici, 2012; Sá, 1998; Vala, 2006). 

Vala (2006) ressalta que “a ancoragem parece funcionar como estabilizador do meio, 

como redutor de novas aprendizagens e de comportamentos inovadores. O processo é mais 

complexo. A ancoragem leva a produção de transformações nas representações já 

constituídas” (p. 474). 

A ‘ancoragem’ é o processo pelo qual procuramos classificar, encontrar um lugar e dar 

nome a alguma coisa para encaixar o ‘não-familiar’. Pela nossa dificuldade em aceitar o 

estranho e o diferente, esse é percebido como ‘ameaçador’. No momento em que podemos 

falar sobre algo, avaliá-lo e comunicá-lo mesmo que vagamente, podemos, então, representar 

o ‘não-usual’ em nosso mundo familiar, reproduzi-lo como uma réplica de um modelo 

familiar. Pela classificação do que é inclassificável, pelo fato de dar-se um nome ao que não 

tinha nome, nós somos capazes de imaginá-lo, de representá-lo (Jodelet, 2001; Moscovici, 

2012; Sá, 1998; Vala, 2006). 

Assim, a ancoragem e a objetivação são maneiras de lidar com a memória e 

comunicar-se com o mundo. A ancoragem mantém a memória em movimento, a qual é 

dirigida para dentro e está sempre armazenando e excluindo objetos, pessoas e 

acontecimentos classificados e nomeados por ela de acordo com os seus tipos. A objetivação, 

mais ou menos direcionada para fora - para outros -, elabora conceitos e imagens para 

reproduzi-los no mundo exterior (Moscovici, 2004, p. 78). 
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A TRS pode ser compreendida e estudada através de três abordagens que, embora 

tenham características distintas, não podem ser vistas como opostas, uma vez que se originam 

da mesma raiz conceitual criada por Moscovici. São elas as abordagens: Estrutural, Dinâmica 

e Dimensional (Almeida, 2009; Camargo, 1998; Sá, 1998). 

 Almeida (2009) afirma que a TRS teve vários desdobramentos. No Brasil, observa-se 

uma maior inserção de três grandes pesquisadores com suas respectivas abordagens: Abric, 

Doise e Jodelet. Todos eles são discípulos de Moscovici, mas que representam diferentes 

formas de enfocar e investigar as representações, tendo cada um deles trazido uma 

contribuição particular para o desenvolvimento da TRS. Sá (1998) chama a atenção para o 

caráter complementar que essas abordagens assumem: “A grande teoria das representações 

sociais [...] desdobra-se em três correntes teóricas complementares [...]. Não se trata por certo 

de teorias incompatíveis entre si, na medida em que provêm todas de uma mesma matriz 

básica e de modo algum a desautorizam” (p. 65).  

A abordagem dimensional tem origem com o próprio Moscovici e prioriza o conteúdo 

trabalhado em três dimensões: a informação, a atitude e o campo. Para essa abordagem, é no 

campo que as demais dimensões articulam-se e criam microteorias articuladas. Essa noção de 

campo influenciou o surgimento da abordagem estrutural. (Camargo, 1998). 

Na abordagem estrutural, de acordo com Camargo (1998), as representações sociais 

funcionam como um sistema de interpretação da realidade que determina comportamentos. 

Abric (1998), principal teórico dessa abordagem, organiza-a em um duplo sistema: o central e 

o periférico. Essa concepção define quatro funções para as representações sociais: de saber, 

identitária, de orientação e justificadora. 

A abordagem dinâmica tem como principal expoente Jodelet e é caracterizada pela 

apropriação e expansão das possibilidades de ancoragem e objetivação levando em 

consideração as dinâmicas subjetivas do sujeito, assim como os afetos mobilizados pelo 
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objeto desconhecido. Essa abordagem é melhor explicada através da figura 6 do esquema 

montado pela própria Jodelet. 

 

Figura 6 - As esferas de pertença das RS. 

Segundo Campos (2003), a Abordagem Estrutural das representações sociais define 

uma representação social como uma organização, que é atravessada por diferentes dimensões 

e não como um conjunto de eventos e processos puramente cognitivos. No estado atual da 

teoria, propõe-se que a dimensão afetiva observe uma relação não aleatória com o núcleo 

central.  

Embora não haja um consenso no que refere se é uma nova abordagem, as questões de 

dialogicidade e prática social trazida por Marková, essa apresenta-se dentro da TRS com uma 

nova perspectiva das movimentações e construções dentro da teoria. 

Marková traz uma importante contribuição para os estudos na área de psicologia 

social, ciências humanas e comunicação. Ela trabalha o conceito de dialogicidade aplicado ao 

conhecimento social e à teoria das representações sociais. Dentro da TRS, ela consegue fazer 

a união entre dialogicidade e pensamento de forma conceitual bem elaborada. 

Visando construir uma teoria do conhecimento social, Marková apresenta sua hipótese 

de que o pensamento humano e a linguagem são gerados a partir da dialogicidade. O 

estudo da dialogicidade baseado na teoria das representações sociais pressupõe que o 
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pensamento social e a linguagem são fenômenos em ritmo de mudança, e que os tipos 

diferentes de conhecimentos sociais coexistem na comunicação, e que, portanto, 

podendo servir a propósitos diferentes. (Pallú & Larocca, 2007, p. 182). 

 

A teoria do conhecimento social de Marková possui uma importante característica: é 

uma teoria que enfatiza a dinâmica e a historicidade. 

O conhecimento social é o conhecimento em comunicação e o conhecimento em ação. 

Não pode haver conhecimento social a menos que seja formado, mantido, difundido e 

transformado dentro da sociedade, entre indivíduos ou entre indivíduos e grupos, 

subgrupos e culturas. O conhecimento social se refere às dinâmicas da estabilidade e 

das mudanças (Marková, 2006; p. 27). 

 

Essas abordagens, embora com desenvolvimentos distintos, não são incompatíveis 

entre si, já que possuem uma mesma matriz teórica. Dentre elas, temos uma mais fiel à teoria 

original e liderada por Jodelet; uma voltada para o desenvolvimento de uma perspectiva mais 

sociológica, liderada por Doise e a que enfatiza a dimensão cognitiva-estrutural das 

representações, liderada por Abric (Sá, 1998). 

Jodelet (2001) afirma que as pessoas têm necessidade de estar informadas sobre a 

realidade que as cerca. E para isso, ajustam seus comportamentos através dos processos 

educativos e comunicacionais, que ajudam-nas a adaptarem-se ao mundo e a dominar de certa 

forma a realidade que se apresenta.  

Uma definição das representações sociais aceitas, é apresentada por Jodelet (2001) 

como:  

Uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo 

prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto 

social. Igualmente designada como saber do senso comum ou ainda saber ingênuo, 

natural, esta forma de conhecimento é diferenciada, entre outras, do conhecimento 
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científico. Entretanto, é tida como um objeto de estudo tão legítimo quanto este, 

devido à sua importância na sua vida social e à elucidação possibilitadora dos 

processos cognitivos e das interações sociais. (Jodelet, 2001, p. 22). 

As representações sociais podem ser entendidas como sistemas de interpretações 

mediadores que as pessoas utilizam na sua compreensão do mundo e nas suas relações com os 

outros sujeitos. Essa apropriação e comunicação envolvem processos tanto subjetivos, de 

desenvolvimento biológico e cognitivo, como instâncias objetivas que envolvem a cultura e as 

relações sociais. 

Jodelet (2001) atribui às representações sociais três particularidades: vitalidade, 

transversalidade e complexidade. A vitalidade pode ser compreendida pela expansão da teoria 

pelo mundo e a quantidade de estudos envolvendo diferentes áreas de conhecimento e amplas 

publicações de pesquisa na área. A transversalidade decorre desse atravessamento teórico de 

diversas áreas nas ciências sociais, humanas e da saúde. Já a complexidade se refere à 

dificuldade de sua definição e tratamento.  

A autora ainda destaca que essas particularidades permitem a expansão do domínio 

das representações em diferentes áreas de conhecimento e com uma diversidade de olhar 

sobre os fenômenos sociais. Jodelet (2001) indica uma multiplicação dos objetos de 

representação social tomados como tema de pesquisa, abordagens metodológicas que vão 

diversificando-se e fazendo recortes de estudos específicos, problematizações que visam 

melhor delimitação do tema, surgimento de teorias parciais que explicam estados e processos 

definidos, paradigmas que propõem elucidar a dinâmica representacional, situações que levam 

à constituição de diferentes campos dotados de instrumentos conceituais e empíricos firmes. 

A Teoria das Representações Sociais, há mais de 50 anos vem estabelecendo-se como 

campo de investigação importante dentro das ciências humanas, sociais e da saúde. Embora 

nascida no berço da psicologia social, seus domínios expandem-se para diferentes áreas do 



66 

 

saber e novas interfaces são constituídas. Essa expansão é perceptível através do grande 

numero de pesquisas que envolvem a TRS dentro e fora do Brasil e sua divulgação em 

diferentes meios de comunicação, assim como o aumento da participação de estudiosos e 

pesquisadores nas jornadas e congressos específicos da área.  

 

4.1 Estudos sobre RS do Trabalho docente e da Aposentadoria 

O campo de pesquisa dentro da teoria de representações sociais destaca uma 

diversidade de problemas pesquisados, agrupando-os em algumas áreas que se mostram com 

maior consistência nos interesses dos pesquisadores, que seriam: ciência social, saúde, 

desenvolvimento, educação, trabalho, comunidade e exclusão social. (Sá, 1998; Vala, 2006).   

No domínio das representações sociais, o que tem ocorrido é a produção de definições 

conceituais que recortam dimensões e aspectos específicos, tendo presente os 

propósitos também específicos de cada investigação. (Vala, 2006, p. 464). 

No âmbito da educação, a teoria das representações sociais tem sido privilegiada, pois 

é possível encontrar um número significativo de trabalhos que fazem uso dessa teoria, embora 

parte deles estudem apenas alguns de seus aspectos. (Dotta, 2009; Menin, Shimuzu & Lima, 

2009). 

Na pesquisa realizada através das bases de Periódicos Capes, BVS-PSi, Google 

Acadêmico, Scopus e Lilacs, utilizando como descritores as palavras “representação social” e 

“trabalho docente” em português, inglês e francês, fazendo o recorte dos últimos cinco anos 

de publicação, foi encontrado um número significativo de publicações. Mas em sua maioria 

tratava de questões como educação básica, formação e papel do professor, relação professor-

aluno, contextos de ensino-aprendizagem, escolas rurais e dentro de cursos acadêmicos.  

Procurando fazer uma pesquisa mais atenta entre os títulos e resumos dos periódicos 

encontrados, percebeu-se uma grande lacuna da teoria dentro de estudos que envolvem a 
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relação professor-universidade, assim como, das representações de professores universitários 

sobre suas atuações profissionais. Como ressaltamos, os trabalhos encontrados davam conta 

de parte dessa formação e de sua prática dentro da educação básica e de sua formação 

enquanto estudante e futuro profissional. 

Dos trabalhos encontrados, destacamos a pesquisa de Alves-Mazzotti (2008) sobre 

representações sociais: “Os aspectos teóricos e aplicações à educação". A autora coloca a 

problemática realidade da educação básica e a formação de professores, assim como o 

contexto relacional entre professor-aluno e pobreza. Embora trate da educação formal básica, 

alguns dos aspectos apresentados podem ser transpostos para a educação superior. Dentro da 

reflexão sobre a importância dos estudos das representações sociais aplicadas ao contexto 

educacional, a autora destaca que, embora inserido dentro de uma realidade problemática, 

estudos nessa área possibilitam superar a constatação sobre o que se passa dentro dos 

indivíduos. Compreendendo porque “essas percepções, atribuições são construídas e mantidas 

recorrendo aos sistemas de significação socialmente enraizados e partilhados que as orientam 

e justificam” (Alves-Mazzotti, 2008, p. 20). 

A intenção propalada de propiciar mudanças através da educação exige que se 

compreendam os processos simbólicos que ocorrem na interação educativa, e esta não 

ocorre num vazio social. Em outras palavras, para que a pesquisa educacional possa 

ter maior impacto sobre a prática educativa, ela precisa adotar “um olhar psicossocial”, 

de um lado, preenchendo o sujeito social com um mundo interior, e, de outro, 

restituindo o sujeito individual ao mundo social (Moscovici, 1990 apud Alves-

Mazzotti, 2008, p.20). 

Nos estudos sobre representações de professores de Menin, Shimizu e Lima (2009) foi 

feito um levantamento e análise da produção acadêmica das teses e dissertações dentro dos 

programas de pós-graduação em Educação no Brasil que usam a teoria de representações 

sociais para estudar representações de ou sobre professor. Elas pesquisaram 27 trabalhos, 

observando principalmente como e quais foram os procedimentos metodológicos utilizados 
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nos estudos em TRS. Assim, concluíram que a TRS é pouco explorada, embora, de modo 

geral, eles contribuam para aclarar as representações que professores têm a respeito de vários 

campos que compõem sua vida profissional. 

A pesquisa desenvolvida por Souza e Villas-Bôas (2011) aponta, dentro de um estudo 

em rede, uma articulação entre a Teoria das Representações Sociais e a área da educação, 

mais especificamente a formação de professores. “Nesse sentido, discute como o olhar 

psicossocial, focado no âmbito educacional, permite analisar as tensões construídas na 

articulação entre o conhecimento científico, específico da área educacional, com o 

conhecimento do senso comum, que permeiam as representações sociais sobre o trabalho do 

professor sem desconsiderar o contexto em que se desenvolve a ação docente” (p. 272). 

Bourgin (2011) procurou caracterizar as práticas de professores nos primeiros ciclos 

acadêmicos gerais e o aumento da dualidade do sistema de ensino superior e multiplicidade de 

medidas para reduzir os indicadores de fracasso. A pesquisa se deu com os alunos calouros e 

mostrou que embora existam várias medidas, essas mostram-se superficiais e direcionadas 

para uma formação científica nos moldes acadêmicos. Seria nesses primeiros semestres que, 

como uma fase latente, os acadêmicos iriam mostrar seu potencial educacional. 

A pesquisa de Souza e Oliveira (2013) denominada “Trabalho docente: representações 

sociais em professores de uma universidade pública” percebeu que o trabalho docente é 

marcado por contradições que tangenciam as habilidades e competências demandadas na 

contemporaneidade, o sucateamento da universidade pública, as políticas educacionais e a 

precarização das relações de trabalho. 

Na pesquisa, utilizando os descritores “representação social” e “aposentadoria”, e os 

mesmos recortes descritos acima, uma gama de estudos também foi encontrada. Mas, em sua 

maioria, estavam direcionavam para a questão do envelhecimento, percepção de saúde e do 

lazer para aposentados. Novamente encontra-se uma lacuna teórica que envolva as 
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representações sociais e políticas públicas e uma mudança de correlação entre aposentadoria e 

velhice, uma vez que essa vem passando de elemento central para periférico e em outras 

pesquisas não aparece nem como elemento. 

Dentre as pesquisas que correlacionam aposentadoria e velhice e suas possibilidades 

de compreensão, percepção e vivência entre diferentes grupos etários e sociais, podemos 

destacar os estudos de Graef (2002), Magnabosco-Martins, Camargo e Biasus (2009); 

Pinheiro e Teixeira (2003), Torres (2010); Veloz, Nascimento-Schulze e Camargo (1999). 

Roland-Lévy e Berjot (2009), fizeram um estudo sobre representação social da 

aposentadoria na França utilizando três grupos focais que se distinguiam em idade - jovens, 

adultos e idosos -, e status de emprego - estudante, trabalhador e aposentado -, em que as 

representações sociais se distinguiram entre os grupos sociais pesquisados. Os elementos 

nucleares e periféricos foram distintos e com pouca similaridade, embora houvesse uma 

descrição positiva do tema. Entre estudantes e trabalhadores, os elementos que convergiram 

foram na compreensão de aposentadoria como tempo de descanso, enquanto esse elemento 

não aparece dentro da população de idosos. As palavras avaliadas como positivas para os 

idosos foram “menos estresse” e “liberdade”. A velhice foi caracterizada como elemento 

central para os estudantes e como elemento periférico no grupo dos trabalhadores. Segundo 

esse estudo, trabalhadores e idosos têm uma percepção mais positiva da aposentadoria. 

Já na busca utilizando os descritores “trabalho docente”, “aposentadoria” e 

“representações sociais” pouquíssimos trabalhos foram encontrados. É nessa interlocução que 

há a maior lacuna de estudos produzidos.  

Mas dentre os estudos produzidos destacamos a pesquisa de Moreira (2011), a cujo 

título é “Aposentadoria e velhice bem-sucedida: estudo de caso com professores 

universitários”. O estudo tinha como objetivo principal desvelar os conceitos e imaginários 

relativos à velhice, ao trabalho e à aposentadoria entre professores universitários com mais de 
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60 anos que continuam trabalhando. Refletindo sobre os imaginários desses profissionais em 

relação à velhice e aos sentidos do trabalho e como esses dois elementos podem influenciar 

sua relação com a aposentadoria, percebeu-se que a manutenção do vínculo empregatício 

oferecia diversos ganhos, tais como: manter a valorizada condição de trabalhador e afastar os 

fantasmas de perdas e limitações da velhice e, por fim, permite articulou aposentadoria e 

continuidade do vínculo empregatício. 

Wachelke et al (2008), na pesquisa realizada com o objetivo de caracterizar os 

princípios organizadores da representação social de jovens e adultos não idosos sobre 

envelhecimento, identificaram um princípio geral opondo perdas e ganhos, típico da 

representação sobre envelhecimento, e também os contrastes entre os grupos de diferentes 

faixas etárias. Isso permitiu caracterizar a mudança do pensamento sobre o envelhecimento 

com o passar da idade, discutindo também a necessidade de caracterizações estruturais mais 

precisas sobre a representação do envelhecimento. 

Liberatti et al (2015) analisou as representações sociais da aposentadoria para 

enfermeiras docentes. Os resultados identificaram cinco categorias temáticas. Conclusão: a 

aposentadoria representou a oportunidade de fazer o que gosta, de aprender coisas novas, de 

viajar, de melhorar os relacionamentos interpessoais, de sentimentos de liberdade e de missão 

cumprida. Porém representou, também, sentimento de frustração e decepção pela falta de 

reconhecimento pelo que desenvolveram no tempo em que estiveram no exercício da 

docência. 

Embora não haja uma grande produção articulando os três temas da pesquisa, é 

possível fazer conexões entre os trabalhos já produzidos, mesmo que sobre olhares diferentes, 

o que afirma de alguma forma a complexidade da temática estudada. 
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Modelo de pesquisa 

5.1  Objetivos 

Objetivo Geral 

● Analisar possíveis associações entre representações sociais do trabalho docente 

e da aposentadoria, considerando as práticas sociais de professores de 

universidades públicas federais. 

Objetivos Específicos 

● Identificar estrutura e conteúdo das representações sociais que permeiam o 

discurso sobre os temas: trabalho docente e aposentadoria; 

● Associar informações sobre características sociodemográficas, percepção da 

condição de trabalho (flexibilidade, autonomia, relações sociais no trabalho, 

salário), situação familiar (conjugalidade, moradia) e participação em 

programas de preparação para aposentadoria com as representações sociais do 

trabalho docente e aposentadoria; 

● Associar representações sociais do trabalho docente e aposentadoria com 

práticas sociais. 

  



72 

 

Método 

Neste capítulo traremos a descrição do plano de pesquisa executado, dividindo-o nas 

seguintes seções: desenho de pesquisa, definição amostral, instrumento de pesquisa e 

procedimentos de coleta de dados e procedimentos de análise de dados. 

 

6.1 Desenho de Pesquisa 

A pesquisa possui delineamento descritivo, compreensivo, transversal. Utiliza 

métodos mistos concomitantes, em que as fases quantitativas e qualitativas ocorreram ao 

mesmo tempo. 

A pesquisa utilizando multimétodos e caracterizada como mista é uma abordagem que 

combina as formas quantitativas e qualitativas. “É mais do que uma simples coleta e análise 

de dois tipos de dados; envolve também o uso das duas abordagens em conjunto, de modo que 

a força geral de um estudo seja maior do que a da pesquisa qualitativa ou quantitativa isolada” 

(Creswell, 2010, p. 27). 

É importante destacar que foram realizados três pré-testes
4
 com um roteiro de 

entrevista de caráter exploratório que deu subsídio para a construção do questionário que foi 

aplicado. Esse passou por novo pré-teste com 10 pessoas para verificação de compreensão e 

melhorias textuais.  

O pré-teste foi realizado com três docentes que se enquadravam no perfil desejado, 

mas que não atuam nas instituições pesquisadas. Após análise do pré-teste, optamos por fazer 

as entrevistas narrativas buscando a história de vida no trabalho e também para aprofundar 

algumas questões que chamaram a atenção durante a fase exploratória, assim como do 

questionário que foi gerado com a finalidade de expandir alguns achados do pré-testes e para 

                                                 
4
 Os instrumentos e análises do pré-teste realizado para construção do questionário encontram-se nos 

apêndices A e B. 
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mapear o perfil dos participantes acessados. 

A pesquisa delineou-se como uma estratégia incorporada, na qual os dados acessados 

ocorreram ao mesmo tempo. Mas a amostra dividiu-se entre um banco de dados principais e 

outro secundário que serviu de apoio à análise. Nesse caso, o método de análise predominante 

foi o qualitativo apoiado pelo quantitativo. “A combinação dos dados dos dois métodos 

frequentemente significa integrar as informações e comparar uma fonte de dados com a outra, 

o que normalmente é realizado em uma seção de discussão de um estudo” (Creswell, 2010, p. 

252). 

Corroborando com essa visão, Gray (s/d) afirma, levando em consideração estudos de 

autores como Jonhson et al (2007) e Johnson e Onweugbuzie (2004) que, filosoficamente, 

métodos mistos de pesquisa adotam um método pragmático e sistemático com base numa 

visão de conhecimento como sendo ambos construídos socialmente e na realidade em que são 

experienciados. O modo de investigação faz uso da indução - para identificar padrões -, da 

dedução - para testar teorias e hipóteses -, e abdução - para desvendar e confiar nas melhores 

explicações para entender os resultados. 

A pesquisa foi realizada por meio de um survey tipo exploratório, formado por 

perguntas abertas direcionadas à compreensão dos temas estudados. Trouxe também materiais 

textuais para análise, questões de múltipla escolha com intenção de trazer à tona processos 

evocativos, escalas de percepção de ganhos e perdas da aposentadoria já validadas, uma 

escala experimental sobre o trabalho docente que visava ampliar as concepções sobre os 

temas e embasar as representações sociais associadas ao mesmo, além do levantamento do 

perfil sócio-laboral dos docentes. Essas estratégias visavam responder aos objetivos 

estabelecidos pela pesquisa. 

Foram várias as razões que fizeram com que escolhêssemos o desenho misto de 

pesquisa. O principal é que dentro das pesquisas em Representação Social é comum o uso 
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associado de técnicas, além disso, partimos do pressuposto de que para o alcance dos 

objetivos postos eram necessários essa associação. Por fim, esse desenho não só possibilita 

coletar dados complementares a serem considerados na interpretação dos resultados, como 

também permite um processo rápido na coleta de dados textuais e numéricos em uma 

população numerosa. 

 

6.2 Definição amostral 

6.2.1 Participantes 

Para a escolha dos participantes, os critérios de inclusão foram: docentes ativos e em 

exercício, cujos vínculos sejam permanentes, nos regimes de trabalho de 40 horas e dedicação 

exclusiva. Era necessário que estivessem nos campi de Recife (UFRPE) e Natal (UFRN) e 

que possuíssem mais de 50 anos de idade. 

O docente dentro da universidade federal é um servidor público e, portanto encontra-

se no regime especial de previdência denominado estatutário. Dentro do regime, o direito à 

aposentadoria voluntária depende da aquisição de quatro condições cumulativas fixadas por 

lei, que são: o tempo de contribuição, idade mínima, tempo de serviço e tempo no cargo. 

A amostra foi estratificada e intencional. Os participantes foram convidados a 

participar através do acesso eletrônico e os dados sobre o quantitativo foram fornecidos pelas 

instituições participantes. 

Através dos dados obtidos, fizemos um cálculo amostral
5
 que apontou a necessidade 

de se ter 209 questionários aplicados na UFRN e 108 questionários na UFRPE, o que daria 

um total de 317 participantes, conforme dados obtidos através do setor responsável de cada 

instituição. Mas, mesmo convidando para a participação na pesquisa todos os professores que 

                                                 
5
 Cálculo de amostra aleatório simples: n=N.no/ N + no. No=1/(0,04)²=0,04 (4% de erro). N= 316,6 

(amostra total 317 sujeitos). 
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se enquadravam nos critérios de inclusão das duas instituições através dos e-mails cadastrados 

nesses setores, obtivemos 327 questionários respondidos. Desses, apenas 313 enquadravam-se 

no nosso critério de inclusão. Os demais foram descartados por serem professores no regime 

de 20 horas ou por atuarem em outras instituições de ensino. 

É importante ressaltar que tentamos ter uma amostra equivalente, respeitando a 

variação amostral das instituições pesquisadas que no presente trabalho ficou em 68% UFRN 

e 32% UFRPE. Bem próximo da equivalência calculada que era de 66% UFRN e 34% 

UFRPE. 

Todos os professores que se enquadravam dentro do perfil da pesquisa foram 

convidados a responder os questionários por meios de seus endereços eletrônicos. Com uma 

semana de envio, o número de retorno foi de 15%. O questionário foi enviado mais quatro 

vezes, com um tempo de intervalo de 15 dias, tendo um percentual de resposta igual a 24,7%. 

O questionário estava alocado no Googledocs, no seguinte endereço: 

http://goo.gl/forms/h6PG03sqzw. 

Como forma de controlar se quem respondeu ao questionário, pedimos aos 

professores que nos respondesse com a confirmação, assim como os que aceitavam participar 

da segunda fase, já tinham que colocar algum contato para que retornássemos. 

 

6.2.2 Local da Pesquisa 

A pesquisa se dará em duas universidades localizadas no nordeste brasileiro: a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Universidade Federal Rural de 

Pernambuco. 

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) é uma instituição de ensino 

superior centenária que passou por transformações. Podemos dividir os primeiros tempos da 

http://goo.gl/forms/h6PG03sqzw
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história da UFRPE em quatro períodos: Período Beneditino ou Período de Tapera, de 1912 a 

1936; Período da Estatização, de 1936 a 1956; Período da Ordem Federal subordinada ao 

Ministério da Agricultura, entre os anos de 1956 e 1966; Período da Ordem Federal 

subordinada ao Ministério da Educação, desde 1966 aos dias atuais.  

O primeiro período é caracterizado pela administração por monges beneditinos e pela 

criação dos cursos de veterinária e agronomia. O segundo período refere-se à estatização da 

instituição que é denominada Escola Superior de Agricultura de Pernambuco (ESAP), uma 

vez que o curso de veterinária foi extinto em 1926. O terceiro período é caracterizado pela 

federalização da instituição subordinada ao Ministério de Agricultura e a expansão dos cursos 

voltados para as ciências agrárias e a retomada do curso de medicina veterinária. Nesse 

período, também são agregadas à universidade as estações experimentais de cana de açúcar 

em Carpina e a Estação Tapacurá.  

O quarto período tem a subordinação ao Ministério de Educação, que se caracteriza 

pela implantação da organização departamental e extinção do regime de cátedra, além da 

expansão de cursos e unidades avançadas.  

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) é composta por cerca de 

1.200 professores, 1.100 técnicos e 20 mil estudantes. A UFRPE desenvolve suas atividades 

voltadas para a busca intensa do conhecimento científico nas áreas de Ciências Agrárias, 

Humanas e Sociais, Biológicas, Exatas e da Terra. 

A Instituição é sediada no Campus de Dois Irmãos, em Recife, e tem suas ações 

estendidas por todo o estado através das unidades Acadêmicas de Garanhuns (UAG),  Serra 

Talhada (UAST) e Cabo de Santo Agostinho (UACSA) e dos campi avançados. Ou seja, 

possui extensões situadas no litoral, na Zona da Mata, no Agreste e no Sertão de Pernambuco. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte origina-se da Universidade do Rio 

Grande do Norte, criada em 1958, através de lei estadual e federalizada em 1960, sendo 
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formada a partir de faculdades e escolas de nível superior já existentes em Natal, como a 

Faculdade de Farmácia e Odontologia, a Faculdade de Direito, a Faculdade de Medicina, a 

Escola de Engenharia, entre outras. 

 A partir de 1968 com a reforma universitária, a UFRN passou por um processo de 

reorganização que marcou o fim das faculdades e a consolidação da atual estrutura, ou seja, a 

organização departamental e a criação de Centros Acadêmicos. 

A UFRN possui cerca de 5.411 servidores ativos dentre os quais, 60,76% são técnicos 

e 39,23% são docentes (dados de jan. 2013). Desses 2.290 estão com 50 anos ou mais (65% 

técnicos e 35% docentes). (Macêdo, 2014). 

 

6.3 Instrumentos e procedimentos de coleta. 

A pesquisa foi realizada em duas fases concomitantes. O questionário aplicado foi 

construído a partir da análise das entrevistas individuais realizadas no pré-teste. Esse foi 

realizado com três docentes que se enquadravam no perfil desejado, mas que não atuavam nas 

instituições pesquisadas. O pré-teste teve como conteúdo uma rede associativa e um roteiro de 

entrevista, conforme o modelo no apêndice A. 

A realização dos pré-testes também teve um caráter exploratório, que possibilitou a 

construção do questionário de pesquisa e também serviu para adequar o modelo de entrevista 

para uma entrevista narrativa. 

A fase quantitativa caracterizou-se pelo levantamento de dados através de 

questionários para participantes acessados de forma aleatória, por amostra probabilística. O 

instrumento foi aplicado por via eletrônica, de acordo com a disponibilidade do participante. 

Ele foi composto por questões objetivas de múltipla escolha, questões confirmatórias de 

estrutura de representações sociais (Vergès, 2005), escalas tipo likert para medir atitudes e 

comportamentos relacionados à aposentadoria e trabalho docente, questões fechadas 
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relacionadas à conhecimentos sobre aposentadoria e questões abertas sobre práticas sociais, 

finalizando com informações sociodemográficas, percepção das condições de trabalho e 

participação em Programa de Preparação para Aposentadoria (PPA). 

Foram enviados aos docentes questionários eletrônicos contendo questões que 

pretendiam contemplar os seguintes aspectos: 

1) seção de informações sociodemográficas e laborais – questões objetivas; 

2) informações sobre como se veem quando não trabalharem mais e como se sentem 

no trabalho hoje – questões abertas; 

3) quais as palavras remetem à representação do trabalho docente e aposentadoria. 

Foram listadas dez palavras para cada temática, as que apareceram com mais frequência no 

pré-teste, e os docentes deveriam marcar até cinco, mas poderiam colocar outros termos, caso 

não concordassem com os que estavam postos; 

4) as percepções de perdas e ganhos com aposentadoria – utilização das escalas 

EPGR e EPLR de Lúcia França (2004). 

5) quais são as percepções do trabalho docente – escala construída a partir das 

análises das entrevistas que pretendia abordar seis dimensões percebidas nessa análise. 

É importante ressaltar que para ter acesso ao questionário era necessário aceitar os 

termos colocados no TCLE
6
. 

Pretendia-se observar quais as atividades mais presentes na prática docente, através 

das respostas de múltipla escolha e quais os sentimentos envolvidos nessa prática, através da 

questão aberta e como percebem o seu trabalho levando em consideração as dimensões 

pessoais, institucionais, de relacionamentos sociais e familiares. Em relação à aposentadoria, 

pretendíamos compreender as diferenças entre emprego, trabalho e aposentadoria para aqueles 

                                                 
6
 Todos os aspectos éticos estão sendo respeitados, à exemplo da provação do projeto junto ao comitê 

de ética (CAAE n° 42954815-4.0000.5537), do sigilo, da participação voluntária, da utilização de autorizações, 

termos de anuência, de livre esclarecimento e consentimento. Apêndice XX 
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que trabalham, como o tema da aposentadoria se apresenta para eles através da seleção de 

palavras e como as percepções de perdas e ganhos interferem nas representações do trabalho 

docente e da aposentadoria. 

Após a elaboração do questionário foi feita a aplicação do pré-teste com 10 pessoas 

que não necessariamente se enquadravam no perfil da pesquisa, mas no intuito de perceber se 

as questões elaboradas estavam claras e se atingiam os objetivos pretendidos. Os participantes 

levaram no máximo 12 minutos para responder ao questionário. Ao final, foi pedido que se 

fizessem uma avaliação geral do instrumento em relação à clareza e pertinência das questões. 

Considerando as avaliações dos respondentes, foram realizadas alterações textuais para 

melhorar as questões e o conforto estético do respondente, mas não foi alterado o tempo 

necessário para a realização da tarefa. 

Dentro do questionário, havia a possibilidade de aceitar a participar da segunda fase 

da pesquisa que ocorreria concomitantemente ao questionário, de acordo com a 

disponibilidade de cada participante. Após ter ultrapassado o número pré-estabelecido de 

entrevistas, esse item foi suprimido do questionário. Foram 38 aceites para participação na 

segunda fase e, desses, realizamos 20 entrevistas, selecionadas conforme a disponibilidade 

dos participantes dentro do período estabelecido para coleta. 

 

6.3.1 As escalas 

Dentro do questionário colocamos três escalas com intuito de embasar as questões de 

percepção dos temas estudados. 

As escalas utilizadas foram as de percepção de ganhos e perdas de Lúcia França, já 

validadas no Brasil. A validação desse instrumento foi fruto do estudo de doutorado da autora 

e foi realizado com 517 executivos do Brasil e da Nova Zelândia, sendo assim, um estudo 
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transcultural.  França e Vaughan (2008) afirmam que essas escalas aferem as atitudes 

positivas e negativas diante da aposentadoria. Por ser uma escala de atitude ante a 

aposentadoria e de percepção da mesma, acreditamos que seria um instrumento útil dentro de 

uma pesquisa que aborda as representações sociais desse tema, uma vez que o estudo de 

atitudes e percepções faz parte do nosso interesse teórico. 

Para a validação desse instrumento foram utilizados os seguintes tipos de análise: o 

teste t, coeficiente de correlação de Spearman, análise fatorial e de fidedignidade, análise 

fatorial exploratória, com números de fatores (critério eigenvalues >1 e nível de significância 

com base no alfa de Cronbach – α). Com base nesses procedimentos, realizamos nossas 

análises. 

A escala de percepção de ganhos da aposentadoria é um instrumento tipo likert de 4 

pontos (1 – uma vantagem muito importante; 2 – importante; 3 – pouco importante; 4 – nada 

importante) e mensurava a percepção de ganhos percebidos pelos executivos dos dois países 

com a aposentadoria. É uma escala de 19 itens que se dividiu em 5 fatores. Utilizamos essa 

escala integralmente, mas fizemos alterações textuais para melhor caracterizar o ambiente 

universitário
7
. 

Já a escala de percepção de perdas com a aposentadoria, também era um instrumento 

tipo likert de 4 pontos (1 – uma vantagem muito importante; 2 – importante; 3 – pouco 

importante; 4 – nada importante) e mensurava a percepção de perdas percebidos pelos 

executivos dos dois países com a aposentadoria. É uma escala de 19 itens que se dividiu em 4 

fatores. Para nosso estudo retiramos um item e novamente fizemos alterações textuais. 

Já a escala de trabalho docente foi desenvolvida com a finalidade de mensurar a 

percepção dos docentes sobre seu trabalho. Isso por meio de aspectos subjetivos do trabalho 

                                                 
7
 As escalas originais de Lúcia França e as escalas utilizadas com as mudanças textuais encontram-se 

em:Anexo 1. 
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do professor, como a escolha por ser docente, aspectos sociais, de valorização e 

reconhecimento do trabalho desempenhado, aspectos econômicos, condições de recursos e 

satisfação salarial condições objetivas de trabalho, como autonomia, flexibilidade e escolha de 

atividade, das relações dentro do trabalho e as relações familiares. 

Essa escala foi construída com base em entrevista exploratória realizada com três 

docentes de outra instituição federal e baseada nas seis dimensões já mencionadas. Optamos 

na construção desse instrumento por não encontrar outro já adaptado e validado que 

abrangesse as dimensões desejadas. 

Realizamos análise de juízes e pré-teste com dez pessoas para avaliar as adequações 

do instrumento como um todo e levamos em consideração algumas mudanças textuais. Mas 

não realizamos nenhum teste estatístico para saber se os parâmetros de dimensionamento 

pensados previamente estavam sendo atendidos. 

A escala de percepção do trabalho docente foi composta por um total de 24 itens tipo 

likert de quatro pontos (1 – concordo completamente; 2 – concordo parcialmente; 3 – nem 

concordo, nem discordo; 4 – discordo completamente) que visavam mensurar as seis 

dimensões já mencionadas. Mas com a análise a escala ficou com apenas 21 itens, mantendo-

se as dimensões. 

Apesar de não ter como objetivo a validação do instrumento, usamos como parâmetros 

de análises os mesmos testes realizados por Lúcia França na validação das escalas de 

percepção de ganhos e perdas da aposentadoria, que foram: o teste t, coeficiente de correlação 

de Spearman, análise fatorial e de fidedignidade, análise fatorial exploratória, com números 

de fatores (critério eigenvalues >1 e nível de significância com base no alfa de Cronbach – α). 
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6.3.2 As entrevistas 

Foram estipulados o número de 20 entrevistas (Bauer & Gaskell, 2008), no total de 10 

entrevistas por instituição. Elas tinham como roteiro prévio a aplicação de uma rede 

associativa com a temática da aposentadoria como mote para início da narração e, ainda 

dentro da temática da aposentadoria, fizemos duas questões sobre a representação desse 

momento e os medos relacionados a essa escolha. Já para o trabalho docente, pedimos que o 

sujeito narrasse a história de vida dentro do trabalho de professor, com pretensão de alcançar 

de que forma se deu a escolha, o desenvolvimento, os afetos envolvidos e as práticas 

presentes dentro da universidade. “A entrevista narrativa é classificada como um método de 

pesquisa qualitativo. Ela é considerada uma forma de entrevista não estruturada, de 

profundidade, com características específicas”. (Jovchelovitch & Bauer, 2008, pg. 93). 

A entrevista narrativa visa trazer uma situação que encoraje e estimule o contar de 

uma história sobre algum acontecimento importante da vida e do contexto do entrevistado - 

informante. (Jovchelovitch & Bauer, 2008). 

Já a rede associativa (De Rosa, 2005) foi utilizada com o objetivo de investigar 

componentes latentes e avaliativos das representações sociais, permitindo captar elementos 

avaliativos profundos das representações sociais devido à sua natureza projetiva, diminuindo 

a desejabilidade social possivelmente presente nesse tipo de estudo. Adicionalmente, possui 

vantagem quando comparada com outras técnicas de evocações, pois permite que os próprios 

participantes estruturem o seu campo semântico por meio de ligações entre as palavras 

associadas à “palavra-estímulo”. Segundo a referida autora, essa técnica configura-se como 

uma estratégia para acessar a estrutura e o conteúdo das representações sociais, condizente 

com a perspectiva da Abordagem Estrutural.  
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A rede
8
 foi apresentada numa figura horizontal, formato paisagem, em uma única 

folha impressa. Esta figura consistiu em um círculo com as “palavras-estímulo” e 10 

conectores com espaços para serem completados pelos participantes com palavras ou termos. 

Para a aplicação da rede, o entrevistador solicitará ao participante as seguintes atividades: (a) 

construção da rede associativa, com atribuição de palavras e indicação da ordem em que cada 

palavra foi pensada; (b) ligação entre as palavras com uso de setas, caso o participante 

desejasse; (c) atribuição de um significado positivo (+), negativo (-) ou neutro (0) para cada 

palavra da rede; e, (d) atribuição de uma ordem de importância para cada palavra, a ser 

indicada com números romanos (I, II, III, etc.).  

6.4 Procedimentos de análise de dados. 

Os resultados provenientes do questionário serão analisados com auxílio de estatística 

descritiva e correlacional, além de análise textual. O uso de software de pesquisa facilita o 

processo de interpretação dos dados, uma vez que o organiza de maneira sistemática e lógica. 

Os softwares utilizados serão o SPSS (statistical package for social Science), Evoc (ensemble 

de programes permettant l’analyse des évocations), openevoc e o IRAMUTEQ (Interface de R 

pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires). 

A análise do questionário se deu da seguinte forma: 

a) Nas questões abertas foram realizadas análises textuais através de software 

IRAMUTEQ, que possibilitaram a análise de coocorrência de palavras nos 

segmentos dos textos, elaboração de uma Classificação Hierárquica 

Descendente (CHD) apresentada na forma de dendogramas indicando em 

classes lexicais os eixos dos discursos e uma Análise Fatorial por 

Correspondência (AFC); 

b) As questões de múltipla escolha foram analisadas pelo software 

                                                 
8
 Modelo no apêndice A. 



84 

 

OPENEVOC. Sant’Anna (2012) afirma que o diferencial do EVOC em relação 

ao IRAMUTEQ está na existência de recursos nativos no programa para a 

realização de pesquisas na abordagem estrutural das RS. Essa abordagem se 

baseia na hipótese de que toda representação social está organizada em torno 

de um núcleo central, que seria o elemento fundamental responsável pela 

organização e significação da representação (Abric, 2001). Diferente do 

EVOC, esse programa é aberto e acessado via internet. A análise é feita por 

quadrantes dentro de uma distribuição fatorial dos termos mais citados. Plano 

fatorial divide-se em quatro quadrantes em que o primeiro é o local das 

representações sociais mais nucelares e os demais são as periferias dessas 

representações, ou seja, mais suscetíveis a mudanças. 

c) As escalas foram analisadas através de estatísticas exploratórias, descritivas e 

inferenciais com a ajuda do software SPSS. 

d) Os dados sócio-laborais serviram para fazer a caracterização dos participantes 

que responderam o questionário e participaram das entrevistas. 

Já as análises das entrevistas passaram por dois procedimentos: 

a) Textuais com os mesmos parâmetros do questionário; 

b) Rede associativa através do EVOC, mas com cálculos de neutralidade e 

estereotipia da amostra. 

A análise textual foi utilizada devido ao número de dados obtidos e também por 

possibilitar explorar associações e relações entre os dados textuais e as variáveis selecionadas 

no instrumento. Foram utilizados critérios simultâneos como ponto de corte para inclusão de 

elementos no dendograma: a frequência das palavras (maior ou igual à média de ocorrências 

ou com 100% de porcentagem na classe), e o qui-quadrado X² (1) ≥ 3,84 com nível de 

significância de p < 0,05. 
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Os textos advindos da transcrição das entrevistas e das questões abertas constituíram 

quatro corpora que foram analisados por meio de técnicas quantitativas de tratamento com 

auxílio do software IRAMUTEQ (Nascimento & Menandro, 2006; Camargo & Justo, 2013). 

O IRAMUTEQ possibilitou analisar a coocorrência de palavras nos segmentos dos textos dos 

discursos, elaborando uma Classificação Hierárquica Descendente (CHD) apresentada na 

forma de um dendograma, indicando em classes lexicais os eixos dos discursos e uma Análise 

Fatorial por Correspondência (AFC) permitindo visualizar, sob a configuração de um plano 

fatorial, as oposições resultantes da CHD (Mutombo, 2013). As classes lexicais foram 

constituídas das palavras com o maior grau de significância em relação à classe e seus 

respectivos percentuais de segmentos de textos onde apareceram, em relação ao total do 

corpus da análise. Esse tipo de tratamento permitiu identificar discursos distintos a respeito do 

objeto, bem como analisar as inter-relações entre eles. 

É importante ressaltar que esse “programa informático viabiliza diferentes tipos de 

análise de dados textuais, desde aquelas bem simples, como a lexicográfica básica (cálculo de 

frequência de palavras), até análises multivariadas (classificação hierárquica descendente, 

análises de similitude). Ele organiza a distribuição do vocabulário de forma facilmente 

compreensível e visualmente clara (análise de similitude e nuvem de palavras) ”. (Camargo e 

Justo, 2013, p. 515). 

Já o uso do EVOC e do OPENEVOC se fez devido à necessidade de verificar como as 

representações sociais organizam-se dentro de uma estrutura. A teoria do núcleo central 

apresenta-se como um construto teórico que complementa a teoria original, lidando com a 

complementaridade interna da estrutura das representações. Sá (2002) explica que essa 

complementaridade de papéis é exercida por dois sistemas: um sistema central, consensual 

coerente e estável, e determinado por condições históricas e culturais, definida por uma 

homogeneidade de grupo e que resiste a mudanças de curto prazo e possui a função de gerar a 
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significação da representação e definir sua organização; e um sistema periférico, que é mais 

flexível e que permite a integração das histórias e experiências individuais e suporta a 

heterogeneidade e contradições, é mais sensível a mudanças e tem como função a adaptação 

do sistema central a realidade concreta. 

O conjunto de programas EVOC visa permitir a identificação, a partir de uma lista 

ordenada de evocações livres, dos elementos centrais e periféricos da representação conforme 

define a teoria do núcleo central. Pereira (2005) explica que as técnicas elaboradas por Vergès 

cruzam as frequências das evocações - natureza quantitativa - com as ordens das evocações - 

natureza qualitativa - para construir uma tabela de contingências de quatro quadrantes 

separados e divididos por número de evocações e ordem das palavras evocadas. 

Já o SPSS é um dos softwares mais utilizados dentro da pesquisa na área da ciências 

sociais e humanas e possibilita fazer diferentes tipos de análises estatísticas. No caso da 

pesquisa, o utilizamos para fazer análises exploratórias e descritivas do material, assim como 

fazer as análises exploratórias das escalas e a correlação dos itens pesquisados. 

Pretende-se ainda fazer devolutivas do material acessado para os participantes da 

pesquisa e para as instituições participantes. 
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RESULTADOS 

7.1 Caracterização dos participantes 

 

Atualmente a UFRN possui 2.297 professores ativos (dados de fevereiro de 2016
9
). 

Segundo dados de 2013, aproximadamente 35% dos docentes tinham mais de 50 anos de 

idade. Já a UFRPE possui 1.163 docentes ativos, e desses, cerca de 30% têm acima de 50 

anos de idade (dados de 2014
10

).  

Os respondentes foram convidados a participar pelo acesso eletrônico - e-mail - e as 

informações sobre o quantitativo de docentes foram fornecidas pelas instituições 

participantes. 

Através das informações acessadas, consideramos a população total de docentes das 

duas instituições e fizemos um cálculo amostral11 que indicou uma amostra de 317 

participantes. Sendo importante ressaltar que tentamos uma amostra representativa da 

população com uma distribuição equivalente à encontrada nas instituições, a saber, 66% 

UFRN e 34% UFRPE. No presente estudo a amostra total foi de 313 docentes ativos, sendo 

213 da UFRN (68,1%) e 100 da UFRPE (31,9%). 

A amostra foi estratificada e probabilística, sendo composta por 313 docentes 

divididos pelas seguintes faixas etárias: de 50 a 55 anos, 149 participantes (47,6%); de 56 a 60 

anos, 70 participantes (22,4%);de 61 a 65 anos, 73 participantes (23,3%) e acima de 65 anos, 

21 participantes (6,7%). 

                                                 
9
 Dados acessados através do siga, disponibilizados pela Pró-reitoria de Pessoas da UFRN. 

10
 Dados obtidos através da Revista UFRPE em Números, publicação organizada pela Pró-reitoria de 

Planejamento da UFRPE. 
11 

Cálculo de amostra aleatória simples: n=N.n0/ N + n0, sendo n0=1/E², considerando um Erro amostral (E²) de 

4%  
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A participação na pesquisa em relação ao sexo foi equilibrada, levando em 

consideração o quantitativo de homens e mulheres dentro das instituições pesquisadas. Na 

pesquisa, 55,6% foram mulheres, no total de 174 participantes, e 44,4% de participação 

masculina, no total de 139 homens. Vale salientar que essa participação reflete o quantitativo 

de professores de ambos os sexos dentro das universidades. 

Para fazer a caracterização sociodemográfica
12

 dos participantes da pesquisa, 

consideramos as seguintes informações: situação conjugal, com quem residia e se tinha ou 

não filhos. Tais informações foram compiladas na Tabela 1. 

Tabela 1 

Características sociodemográficas dos participantes.  

Variáveis de caracterização Frequência % 

Situação Conjugal 

Solteiro 42 13,4 

Casado 180 57,5 

União estável 36 11,5 

Viúvo 9 2,9 

Separado/divorciado 46 14,7 

Moradia 

Cônjuge 78 24,9 

Cônjuge e filhos 131 41,9 

Sozinho 60 19,2 

Pais 8 2,6 

Outros 33 10,5 

Não responderam 3 0,9 

Filhos 

Sim 258 82,4 

Não 54 17,3 

Não responderam 1 0,3 

Total de respondentes: 313 

 

                                                 
12

 É importante ressaltar que no campo outros, foram relacionados pessoas que moram apenas com filhos, com 

filhos e netos, sobrinhos, irmãos ou outros arranjos familiares. Assim como no que se refere à legenda pais, 

foram entendidas como as pessoas que coabitavam com apenas um dos pais ou os dois.  
Destacamos ainda que situações que se enquadravam em mais de uma resposta foram resumidas ao que 

entendemos como a configuração mais completa, ou seja, se havia pessoas que moravam com cônjuge, filhos, 

netos e pais, classificamos como outros, por entender que esse arranjo era mais favorável. 
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Ainda sobre a caracterização sociodemográfica dos participantes, gostaríamos de 

destacar que a média de filhos ficou em 1,94, com desvio padrão de 1,33. Isso mostra que a 

maioria dos participantes tem até 3 filhos (58, 5% dos participantes tem 2 ou 3 filhos). 

Com relação às características laborais, a Tabela 2 apresenta o regime de trabalho, 

área de atuação e vínculo com a pós-graduação. Verificamos que entre os participantes, a 

maioria está vinculada à pós-graduação (61%), o que mostra o grau de formação acadêmica 

uma vez que para entrar nos quadros de pós-graduação é necessária uma formação acadêmica 

ampla e uma produção dentro de sua área de atuação que demonstre uma atualização técnica. 

Tabela 2 

Caracterização Laboral 

Variáveis de caracterização Frequência % 

Regime de Trabalho 

40 h 12 3,8 

Dedicação Exclusiva 301 96,2 

Área de Atuação 

Ciências humanas 73 23,3 

Ciência da saúde e biológica 93 29,7 

Ciências Sociais 42 13,4 

Ciências exatas 60 19,2 

Ciências agrárias 40 12,8 

Artes e Música 5 1,6 

Professor de Pós-graduação 

Sim 191 61 

Não 122 39 
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Ainda dentro do perfil laboral dos professores participantes é importante destacar que 

36,7% recebem abono permanência, ou seja, já cumpriram o tempo de contribuição necessário 

para a aposentadoria. Além disso, 65,8% são a renda principal da família, o que podemos 

inferir como um dos motivos de adiamento de aposentadoria, conforme as pesquisas sobre 

esse tema na literatura. 

A maioria dos docentes já ocupou cargos de gestão (88,2%). Essa questão mostra que 

dentro da carreira acadêmica a possibilidade de ter que gerir funções acadêmicas e 

administrativas é bem presente. Observamos também que 19,8% dos participantes ainda 

recebem alguma gratificação por gestão, indicando que ainda possuem cargos administrativos. 

Os cargos e funções que os professores citaram foram: coordenador e vice-

coordenador de cursos de graduação e pós-graduação, chefia e vice-chefia de departamentos e 

centros acadêmicos, pró-reitorias e cargos de confiança da reitoria, além de supervisor de 

área, editor de periódicos ou cargos sindicais. É importante ressaltar que os cargos houve uma 

variedade de cargos relatados pelos docentes no decorrer de sua carreira acadêmica. 

Em relação ao tempo de instituição e o tempo de serviço, pela variedade de respostas 

conseguidas, decidimos dividir por faixas de tempo para melhor visualizar a concentração dos 

dados (Tabela 3). 
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Tabela 3 

Tempo de serviço e tempo de instituição. 

 

 

Ainda de acordo com a Tabela 3, percebemos que a maior distribuição em relação ao 

tempo de atuação dentro das instituições pesquisadas é de professores que estão na instituição 

entre 21 e 25 anos e há mais de 36 anos. Esse último dado sinaliza que para muitos 

professores o vínculo com a universidade foi o primeiro emprego ou oportunidade de trabalho 

formal.  

7.2 Escalas de importância de ganhos e perdas na aposentadoria (EPLR e EPGR) 

Nas escalas de importância de perdas ou ganhos percebidos na aposentadoria - EPLR e 

EPGR -, fizemos as mesmas análises que foram realizadas para validação do instrumento, 

com a intenção de avaliar sua adequação para utilização com docentes do ensino público 

superior.  

A escala EPGR foi utilizada integralmente, apenas com algumas alterações textuais 
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para contextualizar o ambiente universitário. Os fatores encontrados no estudo original 

realizado por França e Vaugham (2008) com executivos neozelandeses e brasileiros foram: 1 

– Liberdade do trabalho (6 itens); 2 – ter mais tempo para os relacionamentos (5 itens); 3 – 

Novo começo (4 itens); 4 – ter mais tempo para as atividades culturais e de lazer (3 itens); e 5 

– ter mais tempo para realizar investimentos (1 item).  

Os autores ressaltam que a escala EPGR teve uma média geral de 2.56, demonstrando 

que os executivos, geralmente, percebem os ganhos da aposentadoria como importantes. E 

Levando em consideração as médias individuais dessa escala original, ter mais tempo para o 

parceiro foi o mais importante ganho para as duas nacionalidades, seguida dos ganhos de ter 

mais tempo para os filhos. Ter mais tempo para os amigos, viajar a lazer, mais tempo para 

esportes, atividades culturais e hobbies foram considerados importantes sem distinção 

significativa entre as nacionalidades.  

Na análise realizada com os docentes, a média geral foi de 2.30, o que corrobora com 

a percepção positiva dos ganhos na aposentadoria como encontrado no estudo realizado por 

Lúcia França. Porém, nas médias individuais gerais, destacam-se as seguintes percepções de 

ganhos: (1) oportunidade de viajar a lazer, (2) mais tempo para esporte e (3) atividade 

cultural, seguido de (4) liberdade para criar. Em relação aos itens ‘ter mais tempo para filhos e 

netos’ e ‘mais tempo para o marido’, esses foram vistos como ganhos importantes, mas 

ocupou as 4ª e 5ª posições, respectivamente, entre as médias desses ganhos. 

Outro item que se destaca como um ganho importante é a possibilidade de realizar um 

trabalho diferente. Embora haja uma pequena diferença entre as instituições pesquisadas, 

houve uma maior avaliação de ganho por parte dos professores da UFRPE.  

Dois outros itens destacaram-se por uma avaliação de percepção de importância do 

ganho pelos docentes da UFRPE, foram eles: mais tempo para meus parentes próximos e mais 

tempo para os amigos, o que mais uma vez corrobora com a percepção de retorno e a 
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possibilidade de reativação dos laços afetivos com os familiares e amigos próximos. Essa 

percepção atestam as análises realizadas com base na rede associativa como será descrito nas 

subseções seguintes. 

Na análise fatorial que realizamos (Tabela 4), obtivemos distribuições de item 

diferente da análise realizada pela autora no estudo original, mas manteve-se o número de 

fatores. 
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Tabela 4 

Escala de Importância dos Ganhos Percebidos pelos Professores Universitários com a Aposentadoria – EPGR 

ITENS DA ESCALA DE GANHOS CARGA FATORIAL 

 G1 G2 G3 G4 G5 
1. Não representar mais a universidade 0,021 -0,082 0,011 0,18 0,764 

2. Não ser mais gestor. 0,196 0,184  -0,047 -0,077 0,602 

3. Não ter mais responsabilidade pelo trabalho -0,067 0,402 -0,016 0,076 0,715 

4. Não trabalhar sob pressão 0,125 0,708 0,076 -0,103 0,253 

5. Não ter mais compromisso de tempo 0,213 0,778 0,053 0,055 0,191 

6. Mais liberdade para criar 0,234 0,589 0,355 0,075 0,025 
7. Mais tempo para os filhos/netos 0,718 0,158 0,114 -0,008 -0,006 
8. Mais tempo para meus pais 0,704 0,069 0,104 0,082 0,147 
9. Mais tempo para meu parceiro 0,773 0,185 0,032 0,179 0,016 
10. Mais tempo para meus parentes próximos 0,828 0,114 0,23 0,091 0,062 
11. Mais tempo para os amigos 0,783 0,234 0,175 0,134 0,039 
12. Mais tempo para o trabalho voluntário 0,283 -0,027 0,665 0,073 -0,012 
13. Realizar um trabalho diferente 0,099 0,179 0,805 0,065 0,086 
14. Mais tempo para educação. 0,066 0,147 0,733 0,256 -0,171 
15. Participar em política -0,102 0,012 0,058 0,678 0,164 
16. Oportunidade de viajar a lazer 0,362 0,527 -0,007 0,466 -0,138 
17. Mais tempo para esporte/atividade cultural 0,431 0,44 0,063 0,486 -0,155 
18. Participar de clube e associações 0,239 0,034 0,168 0,71 -0,038 
19. Tempo para investimentos 0,265 -0,064 0,308 0,497 0,164 

% de variância explicada 19,03% 12,20% 10,55% 9,83% 9,06% 

Eingevalues 5.58 1.97 1.56 1.26 1.15 

Αlfa de Cronbach 0,853 0,713 0,687 0,613 0,591 

Nota: 1 - A carga fatorial foi baseada na análise dos principais componentes e no teste de rotação Varimax. Foi utilizado o método 

listwise de eliminação de itens não respondidos. O percentual de variância acumulada com as cinco dimensões foi de 60%.
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Adotando-se a análise fatorial exploratória, as dimensões mostraram coerência interna 

e variância explicada de 60,66%, sendo bem próxima da explicação do estudo original. 

Dividindo-se, também, em 5 fatores, como mostra o diagrama de declive (Figura 7).  

 
Figura 7 - Diagrama de declive (EPGR). 

 

Se nos estudos originais a primeira dimensão foi nomeada de “liberdade de trabalho” e 

era composta por seis itens, na análise que realizamos, a primeira dimensão que se destaca é a 

dos “relacionamentos sociais ou ter mais tempo para os relacionamentos”, com média geral 2. 

Essa dimensão foi composta por 5 itens, o que corrobora com a dimensão do estudo original. 

Os itens que compuseram-na foram: mais tempo para o relacionamento com os parceiros; 

com os filhos; com os pais; com os parentes; e com os amigos. Ela obteve variância explicada 

de 19,03%, sendo a dimensão com maior e melhor consistência interna (α=,853) e a média de 

correlações interitens foi de .76, o que demonstra uma ótima correlação.  

A segunda dimensão que se destacou foi a que no estudo original denominou-se de 

liberdade de trabalho, com média geral de 1,9. Mas diferente do estudo original, essa 
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dimensão foi composta por quatro itens e carregou positivamente o item oportunidade de 

viajar a lazer, que no estudo anterior compunha outra dimensão da escala. Além desse item, 

ela também foi composta por não trabalhar sob pressão, não ter mais compromissos de 

tempo e mais liberdade para criar. A dimensão obteve uma boa consistência interna (α=.71) e 

uma média de correlação interitens de .38 e uma variância explicada de 12,2%. Além disso, 

essa classe também se correlacionou bem com os itens Mais tempo para esporte/atividade 

cultural e Não ter mais responsabilidade pelo trabalho. É importante ressaltar que no estudo 

anterior, esse último item fazia parte da dimensão. 

A terceira dimensão foi composta por três itens, mais tempo para trabalho voluntário; 

mais tempo para a educação; e chance de realizar um trabalho diferente e seguimos a 

denominação original de novo começo (M=2,1). Essa dimensão obteve variância explicada 

igual a 10,55% e a sua consistência interna foi aceitável, mas bem próxima de uma boa 

consistência (α=.69). A média de correlação interitens foi de .42. 

Denominamos a quarta dimensão de aproveitamento de tempo (M=2,7) e no estudo de 

Lúcia França (2004) foi denominada de ter mais tempo para as atividades culturais e de 

lazer. Escolhemos renomear essa classe porque como sua composição apresentou itens 

diferentes da original. Ela foi formada por quatro itens: Participar em política; Mais tempo 

para esporte/atividade cultural; Participar de clube e associações e tempo para 

investimentos. A classe ainda teve uma boa correlação com o item Oportunidade de viajar a 

lazer e obteve variância explicada de 9,83% e consistência interna aceitável (α=.61). 

A última dimensão foi denominada como Parar de trabalhar, podendo ser 

compreendida por uma divisão da classe do estudo original que foi denominada por liberdade 

do trabalho e foi composta por três itens: não representar mais a universidade; não ser mais 

gestor; e não ter mais responsabilidade com o trabalho. A média dos fatores ficou em 2,92, 

obtendo a variância explicada 9,06% e consistência interna aceitável (α=.59). 
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Embora exista uma diferença na divisão dos fatores, as compreensões positivas dos 

ganhos com a aposentadoria transitaram pelos fatores já mencionados como importantes no 

estudo original.  

Na análise por instituições distinguimos algumas diferenças na percepção desses 

ganhos, mas não foram estatisticamente significativas no teste de comparação de médias (t-

student). No entanto, para uma melhor compreensão dos dados, fizemos essa tabela 

comparativa com os descritivos gerais e os por instituição para uma melhor visualização 

(Tabela 5 e 6). 
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Tabela 5 

Dados descritivos gerais da escala EPGR 
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Tabela 6 

Dados descritivos das instituições. 

 



100 

 

 

Como demonstrado, percebemos algumas diferenciações, mas essas, como já 

mencionado, não foram significativas, o que nos leva a inferir que há uma compreensão geral 

mais positiva sobre as percepções de ganhos com a aposentadoria entre os professores 

universitários pesquisados. Análise de descritivas dos índices e do coeficiente de correlação 

de Spearman da EPGR. 

Para uma análise mais detalhada, decidimos nos deter sobre os itens que se 

destacaram, levando em consideração as duas instituições pesquisadas. A seleção teve como 

critério de inclusão aqueles em que havia uma diferença maior entre as médias, embora todos 

os itens analisados apresentassem o tamanho do efeito pequeno variando entre r=0,1 e r=0,2. 

O primeiro item analisado foi o não representar mais a universidade. Em média, os 

professores da UFRN tiveram uma visão mais positiva sobre os ganhos de não representar 

mais a universidade (M=2,91; EP=1,03) em relação aos professores da UFRPE (M=3,08; 

EP=,95). Essa diferença não foi significativa t(209,24) = - 1,468; p>0,05, e representa um 

tamanho de efeito pequeno r=0,10. 

Outro item que analisamos foi mais tempo para os filhos/netos. Em média, os 

professores da UFRPE tiveram uma visão mais positiva sobre os ganhos de ter mais tempo 

para filhos/netos (M=1,75; DP=1,05) em relação aos docentes participantes da UFRN 

(M=1,91; DP=1,03). Essa diferença não foi significativa t (197,634)= 1,243; p>0,05. 

O terceiro item analisado foi mais tempo para os pais. Os professores da UFRPE 

tiveram uma perspectiva mais positiva, em média, classificando como um ganho importante 

na aposentadoria (M=2,18; EP= 1,23) em relação aos professores da UFRN (M=2,43; EP= 

1,25). Essa diferença também não foi significativa t(197,030)=1,685; p>0,05. 

O quarto e quinto item analisados foram mais tempo para os parentes próximos e mais 

tempo para os amigos, que, em média, foram avaliados como ganhos muito importantes pelos 
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professores da UFRPE (M=1,84; EP= ,907; M=1,93; EP=,935, respectivamente), enquanto 

os professores da UFRN avaliaram como um ganho importante (M=2,14; EP=,919; M=2,04; 

EP=,873, respectivamente), embora os resultados também não tenham uma diferença 

significativa. 

Outro item que também foi avaliado de forma diferente pelos docentes pesquisados foi 

realizar um trabalho diferente, que em média os professores da UFRPE avaliaram como um 

ganho muito importante (M=1,81; EP=,873), enquanto os da UFRN avaliaram como 

importante (M=2,03; EP=,971).  

Já o item mais tempo para investimentos foi avaliado, em média, pelos professores da 

UFRN como um ganho pouco importante (M=3,04; EP=,995), sendo que os professores da 

UFRPE avaliaram como importante. (M=2,95; EP=,999). 

Os outros elementos não destacados ficaram com as médias entre as instituições bem 

próximas o que pode ser verificado na tabela 6 citada anteriormente. Por isso não achamos 

necessário detalhar. 

No teste de normalidade geral, analisamos a distribuição das respostas de maneira 

conjunta e também separadamente considerando a instituição. Em ambos os casos, a 

distribuição não foi normal. Os testes de homogeneidade da variância entre as instituições 

também demonstraram que o teste de Levene é não significativo (p>0.05), o que confirma que 

a as variâncias são significativamente diferentes. 

Devido aos dados serem “não normais”, realizamos a análise do coeficiente de 

correlação de Spearman e a matriz montada, chegando à conclusão de que os itens possuem 

um bom nível de correlação (Tabela 7), o que vem a corroborar com a análise fatorial. 
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Tabela 7 

Variáveis: Média, desvio padrão, e correlações EPGR. 

 

Nota 1 - *. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). **. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 
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A medida de relacionamento entre os fatores e as variáveis de resultado foi estimada 

usando o coeficiente de correlação de Spearman (bicaudal), como pode ser visualizada na 

Tabela 7, que também detalha as médias e desvio padrão das variáveis. 

Para esta análise utilizaremos como parâmetro as dimensões dos fatores expostos no 

estudo original de Lúcia França (2004), que já mencionamos no início dessa análise. 

Com relação aos fatores que influenciam a representação de aposentadoria como 

liberdade do trabalho, os resultados indicam que:  

a) A variável não representar mais a universidade é tem uma correlação 

moderada com não ter mais responsabilidade pelo trabalho (rs = 0,46; p<0,001). 

b) Já a variável não ser mais gestor correlacionou-se com o item não ter mais 

responsabilidade pelo trabalho (rs=0,31; p<0,001). Essa variável também se relacionou com 

todos os itens referentes às relações sociais e familiares, o que nos faz inferir que assumir 

cargos de gestão dentro da universidade é um fator de interferência na vida pessoal e que 

minimiza o tempo vivido com esse ciclo.  

c) A variável não trabalhar sob pressão correlacionou-se com os itens da sua 

classe e com os fatores laborais já mencionados, mas também com os fatores sociais e 

familiares. O que nos faz inferir que os professores ao compreenderem que trabalham em 

cima de prazos e produtividade, principalmente aqueles que atuam na pós-graduação, 

percebem que um ganho positivo da aposentadoria seria o fim dessa cobrança produtivista. 

d) O último item que gostaríamos de destacar dessa dimensão é o não ter mais 

compromisso com o tempo que interage significativamente com as variáveis laborais e sociais. 

Com relação aos fatores que influenciam a percepção de aposentadoria como ganho 

estão: retorno ao lar e retomada dos laços sociais e afetivos. Os resultados indicam que todas 

as variáveis que formam essa dimensão correlacionam-se significativamente entre si.  

A terceira dimensão denominada novo começo, envolvia quatro itens no estudo 
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original: mais tempo para trabalho voluntário; mais tempo para a educação, mais tempo 

para participar na política e chance de realizar um trabalho diferente, que se 

correlacionaram moderadamente entre si. 

A quarta dimensão foi ter mais tempo para as atividades culturais e de lazer e era 

formada por três itens: oportunidade de viajar; praticar esportes e realizar atividades 

culturais; e participar em clubes e associações. Já a quinta dimensão era formada pelo item 

tempo para investimentos.  

De forma geral, os itens da escala de percepção dos ganhos com a aposentadoria 

tiveram uma boa consistência interna e uma boa correlação entre si. É importante destacar que 

a análise da percepção de ganhos da aposentadoria com uma perspectiva positiva foi bem 

avaliada, uma vez que os itens que tiveram mais força foram aqueles que compreenderam esse 

momento como novo começo ou etapa, retorno de relações familiares e possibilidades de 

lazer, além de influenciarem a formação das representações sociais sobre esse tema. 

7.2.1 Análise da Escala de importância das perdas percebidas na aposentadoria 

(EPLR). 

A escala original foi composta por 19 itens, subquestões. Para os nossos estudos 

utilizamos a escala com 18 itens, retirando o item plano de assistência médica, porque esse 

benefício dentro do serviço público mantém-se, independentemente, de se estar na ativa ou 

não. Além disso, ele é calculado com base no piso salarial recebido, podendo, aumentar no 

transcorrer da aposentadoria devido a outras perdas financeiras. Também fizemos algumas 

alterações textuais para melhor contextualizar o ambiente universitário. 

Na primeira análise que fizemos, a escala dividiu-se em três fatores distintos 

provavelmente influenciada pela perda de um item, mas, mostrou uma excelente adequação 

da amostra e da matriz de correlação anti-imagem (KMO = .90 e variância de explicação de 
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60,6%). Preferimos pedir uma análise forçada em quatro fatores para fins de comparação com 

a original. A nova divisão manteve a excelente adequação interna (KMO=.90) e aumentou a 

variação explicada para 65,69%. Em relação ao aumento de variação acumulada essa foi 

maior que a do estudo original, que era de 62,5%. 

Entre as perdas mais importantes destacam-se o senso de pertencer à universidade, 

criatividade no trabalho, responsabilidade do trabalho, desafio e os relacionamentos com as 

pessoas do departamento (próximos) e do trabalho como um todo, o que difere das 

percepções do estudo com executivos. Acreditamos que essa diferença estabeleça-se devido a 

uma grande identificação profissional que constrói a identidade do professor universitário e 

tendo como ambiente a universidade pública federal, que é avaliada por eles como o melhor 

lugar para o exercício pleno dessa profissão. 

Além disso, as perdas salariais bem como as compensações também foram destacadas 

como importante para os professores universitários das duas instituições, embora os 

professores da UFRPE tenham atribuído um pouco mais de importância a essa perda do que 

os participantes da UFRN. Em compensação, o senso de pertencer à universidade foi avaliado 

pelos professores da UFRN como uma perda muito importante, enquanto os da UFRPE 

avaliaram, em sua maioria, apenas como uma perda importante. 

Novamente, na análise fatorial que realizamos (Tabela 8), obtivemos distribuições de 

item diferentes da análise realizada pela autora no estudo original, mesmo forçando a análise 

para 4 fatores e obtendo uma excelente consistência interna (α=.92). Embora haja divergência 

na distribuição, elas não afetaram a compreensão dessas dimensões tendo como ponto de 

comparação o estudo original. 
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Figura 8 - Diagrama de declive (EPLR). 

 

Os fatores do estudo com executivos foram denominados da seguinte forma: Aspectos 

emocionais do trabalho (P1); Aspectos tangíveis do trabalho (P2); Relacionamentos do 

trabalho (P3); e Salário e benefícios (P4). Utilizaremos essas denominações para as dimensões 

encontradas, mesmo tendo algumas divergências entre os itens que as formam. 
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Tabela 8 

Escala de Importância das Perdas Percebidas pelos Professores frente à 

Aposentadoria – EPLR (N 313). 

Item da escala de perda 

Carga Fatorial 

P1 P2 P3 P4 

Desafio do trabalho 0,79 0,08 0,176 0,24 

Responsabilidade do trabalho 0,82 0,13 0,147 0,22 

Senso de ter um trabalho 

competitivo 
0,74 0,24 -0,03 0,35 

Liderança 0,77 0,30 0,12 0,257 

Poder de decisão 0,75 0,33 0,075 0,217 

Criatividade do trabalho 0,77 0,06 0,296 -0,02 

Senso de pertencer a 

Universidade 
0,59 0,27 0,349 0,037 

Evento e festa do trabalho 0,12 0,62 0,395 0,217 

Ter uma secretária 0,23 0,71 0,026 0,19 

Status fornecidos pelo cargo 0,21 0,77 0,019 0,156 

Ambiente no trabalho (sala) 0,33 0,39 0,418 0,147 

Oportunidade de viagens a 

trabalho 
0,20 0,54 0,36 0,13 

Reuniões de departamentos 0,12 0,49 0,335 0,448 

Senso de estar ocupado 0,29 0,18 0,205 0,749 

Rotina de trabalho 0,25 0,16 0,219 0,789 

Relacionamento com colegas de 

departamento (próximos) 
0,20 0,16 0,866 0,21 

Relacionamento com colegas de 

trabalho 
0,20 0,13 0,859 0,255 

Compensação (Abono 

permanência e bonificação por 

cargos de gestão) 

0,14 0,28 0,119 0,499 

% da variância explicada 24,7 14,97 13,6 12,42 

Eigenvalues 4,45 2,69 2,45 2,37 

Alfa de Cronbach .914 .782 .794 .703 

Média 2,36 3,1 2,33 2,6 

Método de extração: Análise do Componente principal. 

 Método de rotação: Varimax com normalização de Kaiser. 

a. Rotação convergida em 5 iterações. 

Nota: 2. Foi utilizado o método listwise de eliminação de itens não respondidos. O 

percentual de variância acumulada com as quatro dimensões foi de .65,7%. 

A primeira dimensão (P1) foi formada por sete itens: perda dos desafios do trabalho; 
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da responsabilidade do cargo; do senso de ter um trabalho competitivo; da liderança; do 

poder de decisão; da criatividade do trabalho; e do senso de pertencer à universidade, e foi 

denominada de dimensão emocional do trabalho, conforme o estudo original já que foi 

formada pelos mesmos itens. Sua variância explicada foi de 24,7% e a carga fatorial variou de 

.59 a .82. A dimensão apresentou um excelente nível de consistência interna (α = .91) e média 

de correlação interitens de .60 e teve ainda uma média de 2,4, o que demonstra que os itens 

avaliados foram percebidos em sua maioria como perdas importantes advindas da 

aposentadoria. 

A segunda dimensão denominada de aspectos tangíveis do trabalho foi formada por 

cinco itens: perda dos eventos e festas do trabalho; de ter uma secretária; do status oferecido 

pelo cargo; das oportunidades das viagens a trabalho; e das reuniões de departamento. Essa 

dimensão difere-se do estudo original que tinha carregado em oito itens, mas mantivemos o 

mesmo nome por acreditar que continua abrangendo em sua maioria a ideia original da classe 

e obteve 15% da variância explicada e a carga fatorial variou de .49 a .77. Além disso, 

apresentou um bom nível de consistência interna (α=.78) e a média de correlações interitens 

foi .60. Em geral, os itens foram avaliados como uma perda pouco importante (M= 3,1). 

A terceira dimensão relacionamentos no trabalho foi composta por três itens: 

relacionamento com colegas de departamento (próximos), relacionamento com colegas de 

trabalho e ambiente de trabalho (sala). Esse último item não fazia parte dessa dimensão no 

estudo de Lúcia França, mas acreditamos que ele a compõe porque os professores veem o 

ambiente de trabalho como o local onde as relações acontecem e há uma relação de 

pertencimento ao este lugar como sendo pessoal. A variância explicada dessa relação foi de 

13,6% e a média de correlações interitens ficou em .58. Em geral, as perdas nessa dimensão 

foram avaliadas como importantes (M=2,3) e obteve uma boa consistência interna (α=.79). 

A quarta dimensão salários e benefícios, foi renomeada para outros fatores do 
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trabalho e compensações, uma vez que acrescentou itens que modificam seu sentido. A 

dimensão foi composta por três itens: senso de estar ocupado; rotina do trabalho e 

compensação (Abono permanência e bonificação por cargos de gestão). A variância 

explicada dessa relação foi de 12,4% e a média de correlações interitens ficou em .45. A carga 

fatorial oscilou entre .50 a .79 e, embora não faça parte dessa dimensão, o item reuniões de 

departamento correlacionou-se bem com ela. Em geral ,as perdas foram avaliadas como 

importantes (M=2,6) e obteve uma boa consistência interna (α=.70). 

Embora exista uma diferença na divisão dos fatores, as compreensões negativas das 

perdas com a aposentadoria transitaram de forma diferente do estudo original, mas na 

dimensão relacionamento no trabalho os escores foram bem parecidos, o que nos faz inferir 

que as relações sociais dentro do trabalho são um fator que podem influenciar na visão 

negativa da aposentadoria. 

Na análise por instituições percebemos algumas diferenças na percepção dessas 

perdas, mas não foram significativas, uma vez que em média houve uma percepção bastante 

semelhante. 

Para uma melhor compreensão dos dados obtidos, fizemos essa tabela comparativa 

com os dados descritivos gerais e por instituição para uma melhor visualização (Tabela 9 e 

10). 
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Tabela 9 

Tabela comparativa das médias e DP das instituições. 

  UFRN  UFRPE   

  Média Desvio padrão Análise N Média Desvio padrão Análise N 

Desafio do trabalho 2,28 1,020 213 2,30 ,905 100 

Responsabilidade do 

trabalho 

2,22 1,010 213 2,24 ,900 100 

Senso de ter um trabalho 

competitivo 

2,72 1,030 213 2,89 ,952 100 

Liderança 2,59 1,022 213 2,72 ,954 100 

Poder de decisão 2,47 1,088 213 2,66 1,007 100 

Criatividade do trabalho 2,10 1,035 213 2,15 ,936 100 

Senso de pertencer a 

Universidade 

1,93 ,981 213 2,06 ,993 100 

Evento e festa do trabalho 3,19 ,854 213 3,12 ,856 100 

Ter uma secretária 3,52 ,737 213 3,60 ,603 100 

Status fornecidos pelo cargo 3,15 ,897 213 3,27 ,763 100 

Ambiente no trabalho (sala) 2,49 1,058 213 2,50 1,059 100 

Oportunidade de viagens a 

trabalho 

2,59 1,045 213 2,59 ,975 100 
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Reuniões de departamentos 3,15 ,951 213 3,11 ,920 100 

Senso de estar ocupado 2,53 1,053 213 2,47 1,010 100 

Rotina de trabalho 2,74 ,974 213 2,80 ,974 100 

Relacionamento com 

colegas de departamento 

(próximos) 

2,32 ,947 213 2,21 ,988 100 

Relacionamento com 

colegas de trabalho 

2,24 ,940 213 2,10 ,927 100 

Compensação (Abono 

permanência e bonificação 

por cargos de gestão) 

2,66 1,055 213 2,49 1,096 100 
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Tabela 10 

Estatística descritiva geral da EPLR. 
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Análise descritiva dos itens e do coeficiente de correlação de Spearman da EPGR. 

 

Decidimos fazer análise entre os itens que se destacaram levando em consideração as 

duas instituições pesquisadas. A seleção dos itens teve como critério de inclusão aqueles que 

foram melhor ou pior avaliados pelas instituições. 

No teste de normalidade, todos os dados foram significativamente não-normais 

(p<0,001) numa análise geral e por instituição. O teste de homogeneidade da variação (teste 

de Levene) também não obteve significância para todas as variáveis (p>0,05). 

O item desafio no trabalho (M=2,3; DP = .98) foi avaliado como uma perda muito 

importante ou importante por 64,2% dos participantes no geral. Entre os professores da 

UFRN, 63,4% classificaram esse item dessa forma, enquanto na UFRPE 66% dos 

participantes também classificaram dentro desses parâmetros. 

O item responsabilidade no trabalho (M=2,2; DP=.98), foi também classificado como 

uma perda muito importante ou importante 67,1% dos participantes (68,1% UFRN e 65% 

UFRPE, com M=2,3 e DP=1 e DP=.91, respectivamente). 

O item senso de pertencer a universidade (M=1,97; DP=.985) foi avaliado por como 

muito importante por 38% dos participantes e importante por cerca de 38,7% da população. 

Na UFRN houve um maior número de pessoas que avaliaram esse item como muito 

importante, 39,9%, enquanto na UFRPE foi de 34% (Figura 9 – histograma). 
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Figura 9 - Histogramas das Instituições. 

 

Outros itens avaliados como perdas significativas, ou seja, muito importante ou 

importante, foram os que se referiam aos relacionamentos no trabalho e às compensações 

salariais e financeiras.  

O item relacionamento com colegas de departamento (próximos) (M=2,3; DP=.96) foi 

avaliado em sua maioria como uma perda importante por 44,1% dos participantes e muito 

importante por 21,1%, total de 65,2%. Essas avaliações foram feitas por 63,4% dos 

professores da UFRN (M=2,3; DP=.95) e 69% dos docentes da UFRPE (M=2,2; DP=.99). 

O item relacionamento com colegas de trabalho (M=2,2; DP=.94) foi avaliado um 

pouco mais positivamente do que o item anterior, sendo que 47% dos participantes avaliam 

como uma perda muito importante e 23% como importante. Na UFRN (M=2,3; DP=.95) e na 

UFRPE (M=2,1; DP=.93) perder os relacionamentos com os colegas de trabalho foi visto 

como uma perda significativa por 50% dos docentes. 

O último item que foi avaliado como uma perda significativa foi compensação 

(M=2,6; DP=1,07) e referia-se aos ganhos salariais com a função administrativa, de gestão ou 

o recebimento de alguma pecúnia como o abono permanência. Esse item foi avaliado como 

uma perda muito importante ou importante para 48,2% dos participantes. Na UFRN, 45,5% 

classificaram dessa forma e na UFRPE, 52% também seguiram essas classificações. Embora 
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tenha sido avaliada como uma perda muito importante, a maioria dos professores escolheu 

como importante.  

Os itens que foram avaliados como uma perda não significativa ou pouco importante 

foram: ter uma secretária (M=3,5 DP=.697); participar de festas e eventos (M=3,2; DP=.85) 

e status fornecidos pelo cargo (M=3,2; DP=.86). Esses itens foram avaliados da seguinte 

forma: 

a) 90,1% dos participantes classificaram ter uma secretária como uma perda nada 

ou pouco importante. Desses, 65% classificaram como nada importante, além disso, 64,8% 

dos participantes da UFRN classificaram dessa forma, mas três participantes avaliaram como 

uma perda significativa. Já na UFRPE, 66% dos professores avaliaram como nada importante. 

Isso pode ser compreendido por dois vieses: primeiro, o professor não necessariamente tem 

uma secretária, apenas há o serviço de secretaria dentro dos departamentos e, segundo, apenas 

aqueles que atuam como coordenador de curso ou centro, podem ter uma secretária enquanto 

estiver no exercício do cargo. 

b) Já participar de eventos ou festa do trabalho foi visto como pouco ou nada 

importante por 79% dos participantes. Na UFRN, 64,8% classificaram como nada importante 

num total de 88,3% dos participantes que selecionaram esses dois últimos pontos da escala. Já 

na UFRPE, 94% dos participantes classificaram como pouco ou nada importante. Desses, 

66% classificaram como nada importante, embora seja possível visualizar no gráfico abaixo 

alguns participantes das duas instituições que classificaram como muito importante essa 

perda. 

c)  Já status fornecido pelo cargo foi visto como uma perda pouco ou nada 

importante por 78% dos participantes. Na UFRN, 75,6% dos professores classificaram dessa 

forma, enquanto na UFRPE, 83% dos participantes também seguiram essa tendência. É 



116 

 

importante destacar que quatro professores (três da UFRN e um da UFRPE) classificaram 

como uma perda muito importante o status do cargo. 

Devido aos dados serem não normais, realizamos a análise do coeficiente de 

correlação de Spearman e analisando a matriz montada, chegamos à conclusão de que os itens 

têm um bom nível de correlação entre si. O que vem a corroborar com a análise fatorial. 

A medida de relacionamento entre os fatores e as variáveis de resultado foi estimada 

usando o coeficiente de correlação de Spearman (bicaudal), e pode ser vista na Tabela 11 

abaixo. 
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Tabela 11 

Rô de Spearman da EPLR. 
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Para a análise utilizaremos como as dimensões dos fatores já expostos, que foram: 

aspectos emocionais do trabalho, aspectos tangíveis do trabalho, relacionamentos do trabalho 

e outros aspectos do trabalho e compensações. Embora todas as variáveis tenham se 

correlacionado significativamente entre elas (ps<0,01), e essa seja positiva, há uma variação 

entre as correlações que demonstra que certos itens relacionam-se melhor do que outros. Mas 

há correlações significativas e que variam de moderada para forte entre a variáveis de cada 

dimensão. 

No geral, as variáveis apresentaram uma boa correlação entre elas, mantendo níveis de 

significância relevantes. Para uma análise geral da escala, percebemos que os resultados 

apontam para a importância de sentir-se pertencente a uma instituição e os relacionamentos 

sociais como perdas significativas para os docentes. 

7.2.2 Análise da Escala de percepção do trabalho docente. 

A escala foi composta por seis dimensões: a percepção dos docentes sobre seu 

trabalho, seja aspectos subjetivos do trabalho do professor, como a escolha por ser docente; 

aspectos sociais, de valorização e reconhecimento do trabalho desempenhado; aspectos 

econômicos, condições de recursos e satisfação salarial; condições objetivas de trabalho, 

como autonomia, flexibilidade e escolha de atividade; as relações dentro do trabalho; e as 

relações familiares. 

Na análise exploratória, e visualizando os dados em sua totalidade e por instituição, os 

testes de normalidade mostraram-se significativos para todos os itens da escala (p<0,001). 

Dessa forma podemos afirmar que os dados têm uma distribuição “não normal”, sendo 

necessário análises “não paramétricas”. Quando fizemos uma análise de homogeneidade, 

percebemos que haveria necessidade de transformação dos itens, pois apenas dois deles 

rejeitavam de início a hipótese nula, mas optamos em não realizar essas transformações e 
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utilizar as medidas paramétricas para análise de correlação. 

Fizemos a análise de amostra independente bivariável (análise de T), que demonstrou 

que a maioria dos itens podia ser analisada levando em consideração as variações iguais não 

assumidas, uma vez que p>0,05. Essa análise também demonstrou que apenas quatro itens da 

escala poderiam ser analisados pelo parâmetro de variâncias iguais não assumidas (p<0,05). 

Levando em consideração esses parâmetros, trouxemos os itens em que as médias 

demonstravam posicionamentos diferentes dos participantes considerando sua instituição 

(Tabela 12). 

Tabela 12 

Médias e Desvio padrão das instituições na escala trabalho docente
13

. 

Itens da escala Instituição N Média 
Desvio 

padrão 

Meu trabalho foi uma escolha pessoal 
UFRN 213 1,27 0,557 

UFRPE 100 1,15 0,359 

Meu trabalho é prazeroso 
UFRN 213 1,36 0,587 

UFRPE 100 1,33 0,551 

O meu trabalho me sobrecarrega 
UFRN 213 2,53 0,993 

UFRPE 100 2,55 1,038 

O meu trabalho é reconhecido 
UFRN 213 2 0,877 

UFRPE 100 2,12 0,935 

Eu gosto do meu trabalho 
UFRN 213 1,24 0,52 

UFRPE 100 1,17 0,451 

Eu me sinto responsável pelo meu trabalho 
UFRN 213 1,16 0,427 

UFRPE 100 1,16 0,443 

Eu sinto que tenho autonomia no meu 

trabalho 

UFRN 213 1,57 0,701 

UFRPE 100 1,52 0,643 

Eu tenho muita flexibilidade no meu trabalho 
UFRN 213 1,76 0,811 

UFRPE 100 1,63 0,691 

Eu posso escolher minhas atividades dentro 

do meu trabalho 

UFRN 213 2,02 0,939 

UFRPE 100 1,77 0,737 

Eu tenho muitas atribuições no meu trabalho 
UFRN 213 1,77 0,762 

UFRPE 100 1,7 0,823 

O me sinto valorizado no meu trabalho 
UFRN 213 2 0,882 

UFRPE 100 2,02 0,91 

Eu me sinto satisfeito com o trabalho que UFRN 213 1,49 0,731 

                                                 
13

 Os itens assinalados de vermelho e itálico foram os itens que saíram após análise de consistência da tabela. 
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realizo UFRPE 100 1,48 0,674 

Meu salário é justo para as atividades que 

realizo 

UFRN 213 2,74 1,088 

UFRPE 100 3,05 1,038 

O meu trabalho me dá o suporte institucional 

e material necessários para as minhas 

atividades 

UFRN 213 2,23 0,901 

UFRPE 100 2,87 
0,96 

Meu trabalho dispõe de recursos para as 

minhas atividades 

UFRN 213 2,23 0,901 

UFRPE 100 2,87 0,96 

Consigo me relacionar bem com a minha 

chefia 

UFRN 213 2,34 0,905 

UFRPE 100 3 0,932 

Tenho bons relacionamentos com os 

professores da minha área de atuação aqui na 

universidade 

UFRN 213 1,58 0,759 

UFRPE 100 1,67 
0,805 

Tenho boas relações com os professores de 

departamento 

UFRN 213 1,69 0,733 

UFRPE 100 1,52 0,643 

Tenho uma boa relação com os técnicos 

administrativos do meu setor 

UFRN 213 1,71 0,801 

UFRPE 100 1,56 0,608 

As minhas relações com meus alunos são 

boas 

UFRN 213 1,51 0,698 

UFRPE 100 1,52 0,659 

As minhas relações sociais dentro do trabalho 

são importantes para mim. 

UFRN 213 1,33 0,536 

UFRPE 100 1,24 0,429 

A minha família admira o meu trabalho 
UFRN 213 1,69 0,756 

UFRPE 100 1,61 0,764 

A minha família interfere no meu trabalho 
UFRN 213 1,37 0,573 

UFRPE 100 1,42 0,622 

A minha família reclama do meu trabalho 
UFRN 213 3,52 0,756 

UFRPE 100 3,62 0,648 

 

Dessa forma, podemos dizer que, os professores da UFRN e da UFRPE concordam 

completamente com a afirmação: eu me sinto responsável pelo meu trabalho (M=1,16 – 

ambas instituições; DP= 0,43 – UFRN; DP=0,44 – UFRPE). 

Já em relação à afirmação eu posso escolher minhas atividades dentro do meu 

trabalho, enquanto que os professores da UFRPE (M=1,8; DP=0,74) concordam 

completamente com essa afirmação, os da UFRN (M=2; DP=0,94) concordam parcialmente. 

Embora haja diferença, essa não foi significativa, t(311)=2,59, p>0,05. 

Em média, os professores da UFRN concordaram parcialmente com a afirmação meu 

salário é justo para as atividades que realizo (M=2,74; DP=1,01), em relação aos docentes da 
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UFRPE que nem concordavam e nem discordavam dessa afirmação (M=3,05; DP=1,04). Essa 

diferença não foi significativa t(311) = -2,411, p>0,05. O que também demonstra uma 

variância contrária entre as instituições. 

Em relação ao item consigo me relacionar bem com a minha chefia, os professores da 

UFRN concordam parcialmente com essa afirmação (M= 2,34; DP= 0,91). Já os docentes da 

UFRPE, que nem concordam nem discordam dela (M=3; DP=0,93). 

Os demais itens tinham as médias dentro dos mesmos parâmetros dimensionais, por 

isso, não vamos destacá-los, embora haja diferentes níveis de significância. 

Após essa análise, decidimos saber se havia um agrupamento dos fatores e, por isso, 

fizemos a análise de redução de fatores. 

Na primeira análise fatorial que visava a redução de fatores, o software dividiu os itens 

da escala em sete dimensões, apesar de ter uma boa consistência interna no total (α=.855) e 

variação total explicada de 67,6%. Os seus componentes internos apresentavam fragilidade de 

confiabilidade em algumas dimensões, por isso, após análise inicial, decidimos retirar três 

itens da escala utilizada, os itens foram: eu posso escolher minhas atividades dentro do 

trabalho, a minha família interfere no meu trabalho e a minha família reclama do meu 

trabalho. Dessa forma, a escala ficou com 21 itens no total e dividiu-se em seis dimensões 

mantendo um bom nível de consistência interna (α=.856) e variação explicada de 69,12%. 

 

7.3 Aposentadoria e trabalho docente 

 

Como parte dos questionários aplicados, optamos por adicionar duas questões abertas. 

A primeira questão solicitava aos participantes que descrevessem como acreditavam que seria 

quando não trabalhassem mais. Optamos pelo termo não trabalhar mais em vez de 

aposentadoria por achar que, dessa forma, alcançaríamos questões mais amplas e não apenas 



122 

 

ligadas ao emprego formal. Essa impressão foi constituída nas entrevistas exploratórias que 

fizemos para construir o questionário. A outra questão referia-se a como os participantes 

sentiam-se atualmente no trabalho para tentar detectar as questões que afetam o trabalho 

cotidiano. 

A partir das questões abertas foram produzidos dois corpora para essa pesquisa que 

foram processados pelo software IRAMUTEQ, o que permitiu a análise do material de forma 

separada e depois conjuntamente. O primeiro foi referente à representação da aposentadoria e 

o segundo sobre o trabalho docente. 

A escolha da análise utilizada se deu devido ao número de dados obtidos e por 

possibilitar associações e relações entre os dados textuais e as variáveis selecionadas no 

instrumento. Para uma melhor organização dos dados, criamos uma linha de comando com 

variáveis sociodemográficas e laborais para análise de associação com o texto. Essas variáveis 

foram: número do questionário, sexo, conjugalidade, moradia, tempo de instituição, tempo de 

serviço, regime de trabalho e se é professor de pós-graduação. 

O primeiro corpus de análise denominado de Aposentadoria foi constituído por 313 

respostas sobre a questão: Descreva como acredita que será sua vida quando não trabalhar 

mais. Esse corpus foi dividido em 413 segmentos de texto, com 1.496 formas identificadas, 

10.347 ocorrências e 804 palavras que apareceram uma única vez, correspondendo a 53,7% 

das formas e 7,77% das ocorrências. O programa considerou 93,9% do texto.  A frequência 

média foi estabelecida em sete ocorrências. A análise dividiu-se em seis classes. Primeiro, o 

corpus dividiu-se em duas partes, destacando-se a Classe 1 e a Classe 6. Ocorreu uma 

segunda partição no primeiro subcorpus, dividindo-o em dois e surgiram a Classe 4 e a Classe 

5. Na partição do segundo subcorpus, houve a classificação das Classes 2 e 3. Assim, o 

primeiro subcorpus foi constituído pela Classe 1 e subdividido pelas Classes 4 e 5. Em 

oposição a ela temos a Classe 6 e a subpartição que deu origem às Classes 2 e 3, como pode 
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ser visualizado no dendograma descrito na Figura 10. 

A frequência das palavras em relação ao ponto de corte é balizado pela média de 

ocorrência de palavras (7), ou palavras com 100% de porcentagem na classe, e o qui-

quadrado X² (1) ≥ 3,84 com nível de significância de p < 0,05.   

  

Figura 10 - CHD Aposentadoria (questionário). 

 

Denominamos a Classe 1 de Não parar de trabalhar, pois as palavras mais 

significativas relacionaram-se com o desenvolvimento das atividades, a vontade de continuar 

trabalhando, a aposentadoria vista como uma possibilidade de continuar trabalhando, mas 

com mais liberdade e mais tempo para outros interesses. Essa classe representa 18,8% do 

corpus, sendo a primeira a surgir a partir da Classificação Hierárquica Descendente (CHD). O 

sentido mais marcante é a vontade de que a escolha por aposentar-se seja protelada até o 
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último momento que a lei permite. As palavras mais representativas foram: anos, UFRN, 

professor, trabalhar, deixar, prestar, pretender, orientar, compulsório, continuar e ensino. 

Além disso, também aparecem como palavras significativas de atividades docentes e 

formação acadêmica como, orientar, doutorado, extensão, consultoria. As variáveis que 

contribuíram significativamente para a construção dessa classe foram o tempo de serviço 

acima de 40 anos e o sexo masculino.  

Essa foi a classe com o maior número de palavras significativas e foram elas: ano, que 

dentro dos contextos tinha significados de tempo - trabalhado, vivido, que falta para se 

aposentar, idade, experiência, aquilo que não se perde, o adiamento ao máximo da 

aposentadoria, a segunda aposentadoria; UFRN, instituição, trabalho formal, nova 

oportunidade de trabalho, atividades exercidas dentro da instituição, formação; professor, 

continuação ou deixar de ser professor, segunda carreira, profissão escolhida, a atividade 

docente, primeira profissão, vocação; deixar, no sentido de não abandonar, não parar, ficar em 

dúvida, conciliar vida profissional com a pessoal; e prestar, muito associado a consultoria, 

uma forma de se manter trabalhando na área de formação e especialização, oferecendo 

serviços. 

Para melhor exemplificar colocamos algumas respostas obtidas que consideramos 

importante na contextualização das palavras:  

“Já deveria estar aposentado há 5 anos. Eu trabalho 12 a 15 horas por dia. Sou 

professor e pesquisador que trabalha com organismos vivos, criação de peixes e 

camarões, além de ensinar na graduação e na pós-graduação, escrever projetos para 

captação de recursos, administrar, prestar contas, orientar, publicar, etc... Enfim, estou 

tentando reduzir a carga de trabalho gradativamente, esperando ficar apenas com as 

duas disciplinas de graduação. Pretendo me aposentar antes de 2020”. (Homem, 

UFRPE, casado, mora com cônjuge, entre 20 e 25 anos de instituição, entre 30 e 40 

anos de carreira, professor de pós-graduação e D.E). 

“Eu pretendo trabalhar sempre e, se possível, em sala de aula, em contato direto com 
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os meus alunos, motivo maior da minha função de professor. Caso eu ultrapasse os 75 

anos, atualmente permitidos para essa atividade, deverei ler mais, ouvir bastante 

música e, de quando em vez, viajar”. (Homem, UFRN, solteiro, mora com pais, mais 

de 36 anos de instituição, mais de 40 anos de serviço, não é professor de pós-

graduação e D.E). 

“Acho que a aposentadoria é um mérito adquirido por anos de serviços prestados à 

nação. Eu pretendo continuar como professor colaborador em alguma instituição de 

ensino. Quando não puder mais contribuir por impossibilidade física ou médica, 

pretendo usufruir do fruto do meu trabalho com uma renda digna que possibilite uma 

vida estável”. (Mulher, UFRN, união estável, mora com cônjuge, entre 16 a 20 anos de 

instituição, entre 20 e 30 anos de serviço, professora de pós-graduação e regime de 

dedicação exclusiva). 

Denominamos a classe 4 de Preparação e percepção da aposentadoria e encontra-se 

na subpartição que deu origem à classe 1, dividindo o eixo com a classe 5. Ela é a maior e 

corresponde a 20,82%.  

Essa classe foi assim denominada, porque as palavras mais significativas remetiam ao 

sentido do que se espera da aposentadoria, quais as percepções sobre esse momento e a 

vontade de não parar de trabalhar. As palavras foram: menos, tanto de forma positiva como 

negativa e no sentido de diminuir a carga de trabalho, o ritmo, as cobranças, estresse, a 

possibilidade de realizar planos e o não parar; porque, no sentido de justificativa tanto da vida 

laboral, para não parar de trabalhar, o despreparo para esse momento, a justificativa do desejo 

de não se aposentar; pensar, referindo-se a imaginar, cogitar, planejar e ponderar o momento 

da aposentadoria; saber, representada pela palavra sei, mas acompanhado do não, o 

desconhecer, não saber ou não pensar sobre aposentadoria; não, no sentido de despreparo, 

negação, para afirmar que aposentadoria não significar não trabalhar; parar, negativa de 

parar, limitação, comparação entre aposentadoria e trabalho; muito, intensidade, quantidade 

ou intenção, vista de forma positiva ou negativamente; e aposentar, como temor de uma 

rotina monótona, processo de exclusão, incógnita, possibilidade, formalidade, direito e algo 
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para o futuro. 

Para exemplificar as palavras citadas e alguns de seus contextos, selecionamos 

algumas falas que consideramos representativas, como: 

“Ainda não me sinto preparado para aposentar, meu objetivo é trabalhar pelo menos 

até os 70 anos, imaginando que terei uma vida voltada para família, leitura, escrita e 

lazer. Contudo, no ambiente de trabalho, frequentemente estamos sendo excluídos 

num processo em que a aposentadoria poderá ser precipitada e tendo que antecipar. 

Minha intenção é ainda me manter trabalhando, principalmente no meu atual campo 

de atuação em pesquisa a energia eólica, mas como disse não estou preparado para 

essa possibilidade”. (Homem, UFRN, separado/divorciado, mora sozinho, mais de 36 

anos de instituição, entre 30 e 40 anos de serviço, professor de pós-graduação e D.E). 

“Esta é uma resposta provavelmente bastante difícil, primeiramente, porque entendo 

que a vida laboral não necessariamente precisa ser formal, em segundo lugar, mas não 

menos importante é entender a aposentadoria como algo formal, enquanto o direito ao 

ócio é uma conquista que deve ser absorvida com muita tranquilidade por cada um de 

nós, nesse sentido creio que continuarei a trabalhar enquanto um exercício do meu 

temperamento e da compreensão, o trabalho não enquanto necessidade de sustento, 

mas como necessidade da alma e da mente”. (Homem, UFRN, casado, mora com 

cônjuge e filhos, mais de 36 anos de instituição, entre 20 e 30 anos de trabalho, não é 

professor de pós-graduação e D.E). 

“Não penso nisto, mas será, no mínimo, diferente porque gosto muito do meu trabalho 

e não me imagino deixando de fazê-lo”. (Mulher, UFRPE, solteira, mora sozinha, 

entre 20 e 25 anos de instituição, entre 20 e 30 anos de serviço, professora de pós-

graduação e D.E). 

A classe 5, chamamos de profissão versus aposentadoria, e foi denominada assim, 

devido às suas palavras mais significativas apontarem para essa dicotomia entre ser professor 

e decidir aposentar-se. Ela corresponde a 14,33% do corpus. A variável que mais contribuiu 

para sua formação foi tempo de serviço na faixa temporal entre 31 e 40 anos.  

As palavras mais significativas foram: certeza, no sentido de compreender que o dever 

foi cumprido, buscar outras atividades, possibilidades e o não saber ainda o que fará quando 
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se aposentar; desenvolver, referindo-se a continuar atuando, trabalhando, ter um 

planejamento, fazer algo diferente e possibilidade de futuro com a aposentadoria; profissão, 

continuação, não deixar de ser professor, orgulho da profissão e do trajeto de vida; ter, que se 

apresentou nos três tempos verbais (tive, tenho e terei) com sentido de busca, iniciativa, 

chegar o tempo de aposentar-se, ter mais liberdade com aposentadoria, ter tempo, positividade 

com a nova fase, continuação do que faz, impacto com a aposentadoria; falta, no sentido de 

perda ou oportunidade; ainda, referindo-se a tempo, a não pensar sobre aposentadoria, 

desbravar novos lugares quando aposentado, manter-se bem, saudável; e quando, no sentido 

temporal, tempo que chegar a aposentadoria, continuação de atividade, momento, projetos a 

desenvolver na aposentadoria. 

Estes sentidos estão bem presentes em algumas falas que utilizaremos a seguir: 

“Ainda não penso na aposentadoria, pois pretendo trabalhar até a compulsória, apesar 

de já ter tempo para me aposentar. Mas, quando este momento chegar, terei a certeza 

de dever cumprido na ciência e, se ainda estiver com saúde, vou cuidar de continuar 

trabalhando com outras coisas, possivelmente trabalho voluntário”. (Mulher, UFRPE, 

separada ou divorciada, mora sozinha, de 20 a 25 anos de instituição, professora de 

pós-graduação, de 30 a 40 anos de serviço e D.E). 

“Acredito que será satisfatória do ponto de vista da certeza do dever cumprido e de ter 

escolhido uma profissão que me completou profissionalmente e pessoalmente”. 

(Homem, UFRPE, Solteiro, mora Sozinho, de 25 a 30 anos de instituição, professor de 

pós-graduação, de 20 a 30 anos de serviço e D.E). 

“Terei a aposentadoria na UFRN, mas continuarei a trabalhar na minha profissão e no 

meu lado fotógrafo”. (Homem, UFRN, casado, mora com Cônjuge, de 20 a 25 anos de 

instituição, professor de pós-graduação, de 30 a 40 anos de serviço e dedicação 

exclusiva). 

A classe 6, que faz oposição às classes já mencionadas, foi denominada de os ganhos 

com a aposentadoria e corresponde a 13,3%. Ela refere-se à visão positiva das possibilidades 

que a aposentadoria pode representar. Contribuíram significativamente para a formação dessa 
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classe as variáveis: sexo feminino, tempo de instituição na faixa temporal de 21 a 25 anos e 

tempo de serviço na faixa de 20 a 30 anos.  

As palavras mais representativas foram: tranquilo, numa expectativa positiva, uma 

aposentadoria tranquila; liberdade, no sentido de ter mais liberdade; feliz, acreditando que a 

aposentadoria será um período de felicidade; vida, compreendendo muitas vezes a aumento da 

qualidade de vida, realização ou referindo-se a sua própria vida; novo, representando uma 

nova etapa, desafios, ciclo, fase de vida. 

Para ajudar a compreender o contexto dessa classe é importante ressaltar também os 

contextos das palavras. Por isso trouxemos algumas falas dos participantes que ajudam na 

exemplificação: 

“Tranquila sem preocupações de horário e liberdade para a nova fase”. (Mulher, 

UFRPE, Solteira, mora sozinha, de 30 a 35 anos de instituição, não é professora de 

pós-graduação, de 30 a 40 anos de serviço, D.E). 

“Na verdade não posso dizer que não vou trabalhar mais. Ministro palestras sobre 

Qualidade de Vida no Trabalho e poderei me dedicar mais a essa fonte de renda e 

prazer. Gosto muito de plantar, de mexer com a terra, e isso eu vou fazer, e muito. 

Mas, gosto da sensação de liberdade que terei. Da possibilidade de transformação e 

mudança de hábitos. Ficarei feliz, sim”. (Homem, UFRN, casado, reside com cônjuge 

e filhos, de 25 a 30 anos de instituição, não é professor de pós-graduação, de 20 a 30 

anos de serviço, D.E). 

“Haverá uma mudança de vida, mas enquanto puder e tiver lucidez acredito que 

manterei meu trabalho cognitivo, mas com muito mais liberdade de tempo e 

autonomia”. (Mulher, UFRPE, casada, reside com cônjuge e filhos, tempo de 

instituição de 6 a 10 anos, não é professor de pós-graduação, de 30 a 40 anos de 

serviço e D.E). 

A Classe 2 foi denominada expectativas com a aposentadoria e corresponde a 18,1% 

do corpus. Nessa classe, aparecem as palavras que representam o que se espera com a 

aposentadoria, expectativas mais reais do que fazer com esse tempo que se ganha. As 

variáveis que contribuíram de forma significativa para essa classe foram: tempo de instituição 
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entre 31 a 35 anos, e pessoas que residem com filhos, irmão ou outras pessoas, seja de vínculo 

familiar ou não. Percebemos que as pessoas que mais contribuíram são pessoas cuja 

aposentadoria já está próxima ou já sendo protelada. 

As palavras mais significativas foram: filhos, associada há mais tempo para dedicar-se, 

ficar, curtir, visitar ou ajudar os filhos; viajar, no sentido de uma prática de lazer, uma 

atividade prazerosa; dormir, muito associado a não ter hora para acordar, descanso, prazer; 

dar, referindo-se a oportunidade de tempo, prazer, lazer, cuidar de si, tomar conhecimento ou 

retomar atividades; compromisso, associado a ter mais liberdade e diminuir cobranças, 

burocracias e responsabilidades; e mais, no sentido de poder  dedicar-se. Outras palavras que 

foram significativas e tiveram 100% de frequência nessa classe, embora com baixa frequência 

foram: pilates, passear e frequência, todas elas referindo-se a atividades que querem manter 

ou melhorar. Outras palavras que chamaram atenção por serem significativas e com baixa 

frequência foram: filmes, exemplo, visitar e amigos. Todas referem-se ao que se pensa em 

fazer quando aposentado, a necessidade de alimentar laços familiares e de amizade, assim 

como ter atividades de lazer e cuidados com a saúde. 

Para exemplificar essas palavras dentro dos contextos selecionamos algumas respostas 

obtidas. 

“Como trabalho na UFRN há mais de 36 anos, quando eu me aposentar, com mais de 

60 anos, não pretendo iniciar ou continuar nenhum emprego. Pretendo ser uma dona 

de casa, sem correrias, sem mais deadlines na minha vida, apenas compromissos de 

dona de casa e de cidadã. Continuarei fazendo as minhas atividades físicas às 5h da 

manhã para assim ter todo o dia livre. Penso em cuidar mais da minha casa, mantendo 

tudo em ordem e em dia, dar mais atenção ao meu marido, filhos e neto e preparar 

quitutes na cozinha. Terei tempo para ler mais e assistir mais filmes, que tanto gosto. 

Continuarei saindo com as amigas e, viajando a lazer, fora do período que eu era 

obrigada, nas férias, pela UFRN. Continuarei indo a teatro e exposições. Mais adiante, 

quem sabe, dedicarei mais tempo a alguma ação social que coopero atualmente”. 
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(Mulher, UFRN, casada, mora com cônjuge, mais de 36 anos de instituição, professora 

de pós-graduação, de 30 a 40 anos de serviço, D.E). 

“Manterei parte da minha rotina diária, acordar entre 4h00 e 4h30, chegar a academia 

às 5h15 para fazer exercícios acompanhado por minha mulher (...) Após minha rotina 

de exercícios vou contribuir com a administração dos consultórios dos meus filhos (...) 

Sou atleta de tiro esportivo, IPSC, atualmente participo nos finais de semana e 

feriados, mas quando aposentar irei fazer alguns treinamentos durante a semana. 

Convivo muito com meus filhos e também com os netos, contribuo com a educação da 

nova geração da família, os quatro netos, nas atividades escolares e também no lazer. 

Outro projeto que tenho para vida de aposentado é viajar, ir com maior frequência à 

praia. Ter tempo para dedicar à leitura, filmes e outros programas educativos”.  

(Homem, UFRPE, casado, mora com cônjuge, de 25 a 30 anos de instituição, 

professor de pós-graduação, de 30 a 40 anos de serviço, D.E). 

A classe 3 é uma partição em oposição à classe 2 e embora esteja no mesmo eixo, foi 

denominada de O que farei quando me aposentar?, correspondendo a 14,7% do corpus. Essa 

classe, que se encontra no mesmo eixo da classe 2 e também da classe 6, traz os planos de 

quem pretende aposentar-se. Por isso, são classes que se complementam. 

As variáveis que contribuíram significativamente para a composição foram o tempo de 

instituição entre um e cinco anos e o tempo de serviço na faixa temporal de 20 a 30 anos.  

Entre as palavras significativas, escolhemos aquelas que nos chamou mais atenção e 

que se encaixavam dentro dos parâmetros que já mencionamos. Foram elas: leitura, viagem, 

procurar (procurarei), família (relacionada há aproveitar mais tempo, se dedicar ou curtir), 

aproveitar (associado a vida e ou família), estudo (manter essa atividade ou aprofundar), 

atividade (relacionada a atividade docente, atividades sociais, ao ar livre, ocupacionais ou 

família), bem (bem-estar, envelhecimento, mais ativa), realizar (possibilidades, sonhos, 

atividades) e dedicar (a trabalho sociais, familiares, liberdade, leituras, outras atividades). 

Para melhor exemplificar trouxemos os contextos dessas palavras dentro das respostas 

obtidas. 
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 “Será normal. O tempo dedicado ao trabalho será agora para outras atividades com 

mais intensidade lazer, esporte, família, viagem, leitura etc.” (Homem, UFRN, casado, 

mora com cônjuge, mais de 36 anos de instituição, não é professor de pós-graduação, 

de 30 a 40 anos de serviço, D.E). 

“Isso irá depender do meu estado de saúde nesse momento. Pensando de forma 

otimista, creio que estarei bem e tenho planos para esse momento. Será uma vida com 

leituras da minha livre escolha, as quais não tenho tempo de realizá-las, pois todo o 

meu tempo praticamente é tomado pelas atividades de ensino, pesquisa e gestão que 

exerço. Nesse processo, até momentos da vida pessoal são sacrificados em função das 

demandas do trabalho. Penso que farei viagens com liberdade de decidir o tempo 

dedicado a elas, por não depender de poucos dias de férias, pois na atividade de gestão 

dificilmente é possível sair por 30 dias”. (Mulher, UFRPE, casada, mora com cônjuge, 

de um a cinco anos de instituição, não é professora de pós-graduação, de 30 a 40 anos 

de serviço, D.E). 

Analisando de forma geral as classes formadas e os seus contextos, percebemos que os 

eixos temáticos das respostas dividem-se entre a importância da atividade exercida, o prazer 

que essa atividade provoca e a vontade de adiar o momento da saída desse trabalho formal, 

sendo que há uma diferença entre aposentar-se e deixar de trabalhar, vendo o trabalho como 

condição humana de existência. Mas também a aposentadoria pode ser um aumento da 

liberdade e da possibilidade de dedicar-se a outras atividades assim como o retorno a família e 

o cultivo de laços de amizades. 

Para facilitar as estruturas das representações sociais da aposentadoria e confirmar a 

centralidades dos elementos, foi realizada uma análise de coocorrência com base nas 

categorias desenvolvidas a partir das palavras que mais se repetiram nas respostas a essa 

questão do questionário. Para isso, uma análise de similitude foi utilizada, o que permitiu a 

visualização entre os elementos da representação conforme a figura 11 abaixo. Utilizamos 

para construção as palavras que tiveram o triplo da frequência, ou seja, que apareceram até 21 

vezes na análise. 
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Figura 11 -  Árvore de similitude aposentadoria (Questionário). 

Os professores que participaram da pesquisa mostraram três eixos que se contrapõem, 

o ser, o não e o mais. Na associação do ser, percebemos a ligação com as palavras trabalho, 

vida e aposentadoria, o que demonstra o quanto a identidade docente constitui o sujeito 

enquanto pessoa. O não está associado a ter, a trabalhar, ir, a aposentar, como uma forma de 

adiamento do momento, mas também uma quebra daquilo que se percebe como atividades. A 

maioria dos verbos liga-se de alguma forma a essa negativa. O ultimo eixo tem a palavra mais 

como a contrapartida da aposentadoria, os ganhos e expectativas que se tem com a decisão 

por esse momento. 

O segundo corpus de análise nomeado o trabalho docente, referente a seguinte 

questão: Descreva como você se sente em relação ao seu trabalho atualmente, também foi 

composto por 313 respostas válidas dividido em 399 segmentos de texto, com 1471 formas 
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identificadas, 8920 ocorrências e 803 palavras que foram citadas uma única vez - 54,6% das 

formas e 9% das ocorrências. O corpus construído levou em consideração 76,6% dos textos. 

As variáveis de caracterização foram as mesmas do primeiro corpus. 

A análise do corpus foi dividida em quatro classes. A primeira partição, originou a 

Classe 1, que trouxe os paradoxos de ser professor e por isso foi denominada a dor e a delícia 

de ser professor. Ela é a maior classe, representando 30,1% do corpus e encontra-se em 

oposição a todas as outras. Na segunda repartição, constituiu-se um subcorpus e da classe 4. 

Essa refere-se à atividade docente, como ela é vista e representada pelos participantes, traz a 

prática docente como protagonista. O subcorpus dessa repartição deu origem à classe 2 e 3. A 

classe 2 trata de como lidar com a vida profissional e pessoal, como uma interfere ou ajuda na 

outra. Já a classe 3, traz a satisfação por ser professor. 

Para construção do dendograma, utilizamos os mesmos critérios do primeiro, ou seja, 

palavras dentro da frequência (f>8) ou com 100%, o qui-quadrado X² (1) ≥ 3,84 com nível de 

significância de p < 0,05. 
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Figura 12 - CHD Trabalho docente (questionário). 

A classe 1, denominada de a dor e a delícia de ser professor, traz os paradoxos da 

profissão, a satisfação pela escolha profissional e as dificuldades enfrentadas para o 

desenvolvimento da carreira. Nessa classe está presente o sentimento de realização 

profissional do professor como agente de mudança social e formação profissional, mas 

também os percalços e limitações institucionais para o desenvolvimento pleno da profissão. 

As variáveis que contribuíram significativamente para sua construção foram o tempo 

de instituição na faixa temporal de 11 a 15 anos e a condição conjugal de separado ou 

divorciado.  

As palavras que se destacam são: professor, como profissão escolhida, encantamento, 

amor, satisfação, realização, missão e desestímulo; formação, acompanhada de palavras como 

alunos, pessoas, profissional, pesquisador, trabalhadores e professores; prático, no sentido de 
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atividades, melhoria das ações, experiência, dificuldade do desenvolvimento de ações, 

atividade docente e extensão; saúde, compreendendo os profissionais que atuam nessa área, 

estado (ter saúde), órgãos institucionais, limitações e tratamentos de saúde; curso, relacionado 

à formação escolar e acadêmica, área de atuação, envolvimento institucional, gestão, 

processos de mudanças e avaliação; educação, compreendendo a melhoria, a carreira, a 

educação como processo de mudança social, área de atuação ou referindo-se à educação 

brasileira; contribuir, referindo-se a ajudar na formação de profissionais/pessoas, experiência 

acumulada, gestão administrativas, envolvimento com a universidade e o ensino, dificuldades 

de desenvolver atividades e limitações; ir (vou, foi, vai), como continuação, fazer, ação 

institucional, possibilidades da carreira, opção, rotina pesada (atarefada), responsabilidade 

profissional, dificuldades em obter recursos, carreira sem valorização; mudança, avanços e 

retrocessos sociais, mudanças na vida, processo; participar, referente a grupos, dentro da 

instituição, referente ao exercício profissional, contribuições. 

Outras palavras significativas dentro da frequência média foram pesquisador (parte da 

atividade profissional, formação) e espaço (local, campo de debate, falta, lugar, campo 

institucional). Dentre as palavras significativas que ficaram abaixo da frequência, mas que se 

encontra em sua totalidade nessa classe destacamos: participação, melhorar, campo, 

disciplina, valorizar, grupo e significado. 

Para exemplificar o contexto dessas palavras, destacamos algumas respostas obtidas, 

levando em consideração aquelas que de alguma forma contemplam o entendimento de que a 

atividade docente é uma profissão de paradoxos. 

“Sinto-me bastante ativa e com condições de contribuir ainda com minha experiência e 

conhecimento acumulados. Gosto do que faço na UFRN, pois participei de momentos 

muito importantes dessa instituição, contribuindo para a formação de inúmeros 

médicos, centenas de especialistas na área da saúde pública e outros domínios deste 

campo além da criação de um novo curso de graduação que foi muito bem avaliado 
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pelo INEP. Sem falar das várias pesquisas e atividades de extensão que participei”. 

(Mulher, UFRN, casada, mora com cônjuge e filhos, mais de 36 anos de instituição, 

Entre 30 e 40 anos de serviço, professora de pós-graduação e D.E). 

“Sinto-me desafiado diante das mudanças em curso no campo de formação de 

professores, principalmente pelas discussões acerca da minha área de atuação, a arte e 

educação. No entanto, esse desafio esbarra, às vezes, em um desanimo diante da 

precarização do trabalho docente em todos os seus aspectos, remuneração, 

reconhecimento, escassez de recursos e estrutura física das universidades”. (Homem, 

UFRPE, casado, Cônjuge e filhos, entre 1 a 5 anos de instituição, não é professor de 

pós-graduação, de 30 a 40 anos de serviço, 40 horas semanais). 

 “Adoro estar com os alunos, estudar e apresentar o que estudo, os cursos e seminários 

que participo. Penso que minha posição como professor auxilia na formação de muitas 

pessoas” (Mulher, UFRN, casada, entre 1 a 5 anos de instituição, não é professora de 

pós-graduação, de 20 a 30 anos de serviço, dedicação exclusiva). 

A classe 4 foi a segunda a surgir e foi denominada de a prática docente, pois nela 

encontram-se algumas características e atividades que fazem parte da compreensão de prática. 

A variável que contribuiu significativamente para a construção dessa classe foi o tempo de 

instituição na faixa temporal de 1 a 5 anos.  

As palavras mais significativas foram: Ensino, seja se referindo a falta de estrutura, a 

limitação dos alunos, mas também a atividade, o processo e a qualidade; Extensão, falando da 

atividade como formadora do tripé universitário, prazer no desenvolvimento dessa ação, 

estímulo e também a dificuldade de execução devido a falta de incentivo nas políticas 

educacionais e institucionais; Pesquisa, também como atividade e fazendo parte da concepção 

de universidade, mas também como vocação, prazer ou frustração; Aluno, quando falam sobre 

o baixo nível, despreparo, mas também como formação, bom relacionamento e 

reconhecimento por parte dos discentes; Extremamente, palavra geralmente utilizada para 

demonstrar a gratificação e satisfação por aquilo que faz; Convívio, relacionado às relações 

sociais estabelecidas dentro da instituição como fonte de prazer, satisfação ou frustração; e 
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Respeito, no sentido de ter e de fazer. Outras palavras significativas dentro da frequência 

média foram: aula, relacionado à atividade realizada que traz satisfação, prazer, mas que 

também despende tempo e nem sempre tem interesse dos alunos. As palavras significativas 

que ficaram fora da frequência, mas que ocupam sua totalidade foram orientandos e amigos. 

Para contextualizar algumas dessas palavras traremos algumas respostas obtidas que se 

destacam por sua frequência. 

“Feliz, pois a docência é o que gosto de fazer; feliz, pois pesquisar e orientar pesquisas 

é extremamente gratificante; feliz, pois estar envolvida em atividades de extensão, podendo 

assim, prestar um serviço a sociedade brasileira é bastante gratificante; feliz, pois faço o que 

gosto, tenho amigos e no meu dia-a-dia esta alegria do meu trabalho me faz entender que no 

momento que não estiver mais na universidade terei a total certeza que cumpri muito bem a 

minha profissão, com respeito aos alunos, aos colegas de trabalho e a instituição” (Mulher, 

UFRN, união estável, mora com cônjuge, entre 5 e 10 anos de instituição, professora de pós-

graduação, de 20 a 30 anos de serviço, dedicação exclusiva). 

“Adoro o trabalho docente. Dedico-me com muito prazer ao ensino, a pesquisa e a 

extensão. Costumo dizer para meus amigos que ganho para me divertir” (Homem, UFRN, 

casada, mora com cônjuge e filhos, entre 1 e 5 anos de instituição, não é professor de pós-

graduação, Menos de 20 anos de serviço, dedicação exclusiva). 

“Devido a todas as dificuldades financeiras que o país vem passando, o que se reflete 

na disponibilidade de financiamentos, tem sido cada vez mais difícil fazer pesquisa e extensão 

na universidade. Isso se reflete na produção científica que é muito cobrada dos professores-

pesquisadores. Isso desmotiva muito o profissional” (Mulher, UFRPE, separada ou 

divorciada, mora sozinha, de 10 a 15 anos de instituição, professora de pós-graduação, de 30 a 

40 anos de serviço, dedicação exclusiva). 

A classe 2 surge da repartição do subcorpus. Ela foi denominada de vida pessoal 
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versus vida profissional porque, dentro dos contextos das falas, parece haver uma maratona 

que é lidar com as faces diferentes da vida que se complementam, mas que também entram 

em choque. Dentro das respostas obtidas, percebemos a atividade docente como sendo um 

trabalho solitário, tendo o professor como único responsável, além de trazer à tona também a 

competitividade profissional e a dificuldade em lidar com a nova geração de professores 

contratados. 

A variável que contribuiu significativamente para sua construção foi a de gênero, 

especificamente o feminino. O que era esperado, uma vez que historicamente a mulher ocupa 

e vive nessa dualidade em lidar com as tarefas privadas e a vida profissional. Outras variáveis 

que contribuíram para formar essa classe foram pessoas em união estável, o tempo de 

instituição na faixa de 21 a 25 anos e o tempo de serviço entre 31 a 40 anos. Ou seja, pessoas 

que vivem em relacionamentos, dividem moradia e que já trabalham na instituição há algum 

tempo. 

As palavras que se destacaram foram: Cansado, estado, excesso de trabalho, ambiente 

de trabalho, problemas com a gestão, exigências e falta de condições para atuar; Trabalho, 

referindo-se a problemas externos para chegar à instituição, o sentido do trabalho, a profissão, 

área de atuação, relacionamentos sociais; satisfação pela atividade, vida ou desvalorização; 

Aposentadoria, que aparece como possibilidade de descanso devido à sobrecarga, fuga, o 

tempo que falta para adquirir o direito, adiamento e espera da compulsória; Tempo, no que se 

refere à dedicação, segundo concurso, preenchimento do tempo, adiamento da aposentadoria, 

paradoxos entre tempo perdido e satisfação, as mudanças e evoluções, as outras atividades; 

Pessoal, a vida pessoal e profissional, as interferências dos outros, satisfação e referindo-se a 

grupo; Ser (variações: sou, é, será, são, sendo), referindo-se à fonte de satisfação, excesso, 

pressão, escolha, acolhimento, enriquecimento, dever, preparação para aposentadoria; Não, 

referindo-se tanto positivamente como negativamente ao trabalho e também ao adiamento da 
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aposentadoria, “não parar”; e Ambiente, no sentido de local de trabalho, espaço ocupado, 

associado a termos como aprendizagem, universitário, construtivo, afetuoso ou fechado. 

Outras palavras que foram significativas ocupando integralmente a classe, mas abaixo 

da frequência foram: condição, satisfação, produtividade, estar, também, relação, melhor e 

fazer. 

Para exemplificar alguns dos contextos das palavras, traremos as respostas que mais se 

repetiram. 

“Atualmente estou lotado em um departamento que ajudei a criar, depois de 30 anos 

em outro departamento que também ajudei a criar. Sinto falta dos colegas, alguns já 

aposentados, do departamento de origem. Já no novo departamento, ainda estou me 

adaptando, pois muitos colegas são recém-contratados e vindos de outras regiões do 

país. A convivência, em nível profissional é das melhores, apesar de um certo clima de 

competitividade, coisa que a mim não afeta, mas sim a eles próprios, mas no nível 

pessoal deixa a desejar, talvez por um certo grau de intolerância em determinados 

aspectos. Bom, eles têm muito tempo pela frente, enquanto eu, estou quase saindo por 

aposentadoria compulsória”. (Homem, UFRN, casado, mora com cônjuge e filhos, 

Mais de 36 anos de instituição, professor de pós-graduação, de 30 a 40 anos de 

serviço, D.E). 

“Dividida, pois gosto da sala de aula, mas também gosto de pesquisar e escrever. 

Como estou em uma fase da vida pessoal complicada, pois tenho filho pequeno, seis 

anos, e uma mãe que está requerendo muitos cuidados, entrou na fase de demência, 

frequentemente sou acometida da sensação que estou devendo em todas as esferas da 

minha vida. O lado pessoal está interferindo no meu trabalho e o meu trabalho está 

restringindo o tempo que gostaria de dedicar a meu filho, meu marido e mãe. Devo 

esclarecer ainda que minha aposentadoria só ocorrerá em nove anos”. (Mulher, UFRN, 

casada, mora com cônjuge e filhos, de 20 a 25 anos de instituição, professora de pós-

graduação, de 20 a 30 anos de serviço, D.E). 

“Eu decidi me aposentar e reiniciar a carreira docente em outra universidade também 

pública, então fiz novo concurso há seis anos, mesmo tempo de aposentada. Então 

estou muito feliz com meu trabalho atualmente porque é uma nova experiência, em 

uma nova IFE, novo departamento e cursos para ministrar”. (Mulher, UFRPE, casada, 
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mora com cônjuge, entre 5 e 10 anos de instituição, professora de pós-graduação, de 

30 a 40 anos de serviço, D.E). 

Já a classe 3, que fica em oposição à classe 2 na subpartição, foi onde se concentrou o 

maior número de respostas curtíssimas, geralmente era “muito bem” e foi nomeada como 

satisfação em ser professor porque nela encontramos a maioria das respostas como prazer 

pelo exercício profissional escolhido. Ela tem 24,7% do corpus e as variáveis que foram 

significativas para a sua construção foram o tempo de instituição entre 16 a 20 anos e 

professores que não atuam na pós-graduação. 

As palavras mais significativas dentro dos parâmetros adotados de frequência, qui-

quadrado e significância foram: Bem, referindo-se a estado (sentir), condução ou fazer o que 

gosta; Muito, geralmente demonstrando satisfação, realização, mas também demandas em 

excesso, além de desejo de não se afastar; Gosto, para exemplificar a satisfação com o 

trabalho; Fazer, tanto referindo-se às atividades desempenhadas com prazer e satisfação, mas 

também à questão de excesso de burocracias; Aprender, como ação constante e troca 

geracional; Sempre, referindo-se à atuação, escolhas, aprendizados, mas também à alta 

demanda e exigências; e sentir compreendendo aspectos positivos e negativos como 

satisfação e precarização, assim como percepção do envelhecimento e o suporte institucional. 

Tentando exemplificar alguns desses contextos referidos selecionamos as repostas que 

chamaram atenção dentro dessa classe. 

“Muito bem, pois faço o que gosto e com maior prazer, sempre curti passar para os 

outros o que aprendi. Até hoje dou aulas com empolgação e satisfação” (Mulher, 

UFRPE, separada ou divorciada, mora sozinha, de 30 a 35 anos de instituição, não é 

professora de pós-graduação, de 30 a 40 anos de serviço, D.E). 

“Muito bem. Gosto muito do que faço. Sentirei falta quando me aposentar, exceto da 

pressão por cumprimento de prazos” (Mulher, UFRPE, casada, mora com cônjuge e 

filhos, entre 5 e 10 anos de instituição, não é professora de pós-graduação, de 20 a 30 

anos de serviço, D.E). 
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“Eu me sinto muito bem, porque faço o que eu gosto, que é dar aula, no lugar que eu 

gosto, que é a UFRN (Homem, UFRN, casado, mora com cônjuge, Mais de 36 anos de 

instituição, não é professor de pós-graduação, de 30 a 40 anos de serviço, D.E). 

 

Numa análise geral das respostas obtidas, percebemos as dicotomias que envolvem a 

profissão docente, os paradoxos entre ser e estar, as atividades que se sobrepõem e como as 

relações sociais dentro e fora do trabalho ajudam na satisfação pelo seu desenvolvimento. Em 

todas as classes aparecem esses paradoxos de ser uma profissão cuja escolha é pessoal, muitas 

vezes vista como vocação e missão, mas que devido ao excesso de demandas, tomam um 

tempo de vida que desejariam dedicar a outros espaços. Além disso, destaca-se a questão do 

relacionamento com os discentes como o motor maior dessa satisfação e prazer com o 

trabalho desenvolvido. 

Para visualizar as estruturas das representações sociais do trabalho docente e 

confirmar a centralidade dos elementos, realizamos uma análise de coocorrência com base nas 

categorias desenvolvidas a partir das palavras que obtiveram maior frequência nessa questão 

do questionário. Para isso, uma análise de similitude foi utilizada, o que permitiu a 

visualização das ligações entre os elementos da representação, conforme a figura 8 abaixo. Os 

parâmetros utilizados para a construção dessa árvore foram palavras ativas com pelo menos 

15 repetições (2,5 vezes a frequência média). 
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Figura 13 - Árvore de similitude Trabalho Docente (questionário). 

 

Novamente as respostas dividem-se em três grandes eixos que se contrapõem, o 

“trabalho”, o “ser” e o “muito”. Percebemos ainda um pequeno subeixo ligado a trabalho, 

formado pela palavra aluno, e juntam-se nesse eixo palavras como formação, contribuir e 

profissional, entre outras palavras. Isso exemplifica que dentro das representações sociais do 

trabalho docente, a formação profissional do discente é um ponto central quando se pensa no 

trabalho como atividade. Já no eixo “ser” destacamos as palavras professor, feliz e atividade. 

Essas fortes representações mostram a construção identitária do profissional, a sua percepção 

de atuação e seu relacionamento com a instituição e o ambiente de trabalho. Já o eixo “muito” 

traz como palavras significativas a questão do fazer, do gostar e o bem. Esse eixo é o que 
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mais representa a satisfação pela profissão docente. 

 

7.4 Estrutura da representação social da aposentadoria: Análise da rede associativa 

e da evocação confirmatória 

A rede associativa foi utilizada como mote para o início das entrevistas 

semiestruturadas (20). Ela trazia como palavra central “aposentadoria” e tinha a possibilidade 

de preenchimento de até 10 palavras ou termos que viessem à cabeça quando deparados com a 

palavra indutora (ver Apêndice A). A composição do corpus foi formada por 20 linhas - uma 

para cada entrevistado - com as palavras evocadas por ordem de evocação. 

As 20 redes associativas somaram um total de 180 palavras evocadas, com 95 palavras 

diferentes, numa média de 5,12 evocações por participante, o que indica um conteúdo 

heterogêneo. Das palavras evocadas, 64 obtiveram frequência única, o que equivale a 35,6% 

do conteúdo total. Para esta análise consideraremos apenas a frequência superior a três 

evocações. 

Os termos mais frequentes e prontamente evocados, segundo a ordem média de 

evocação (OME), foram: Atividade Física (F=5; OME 6,60); Cuidar da Saúde (F=4; OME 

7,25); Família (F=13; OME 4,38); Lazer, arte e cultura (F=10; OME 4,30); Livre de 

expediente (F=4; OME 4,50); Manter-se ocupada (F=3; OME 5,0); Nova etapa (F=5; OME 

8,40); Viagens (F=9; OME 4,22); Visitar amigos e parentes (F=5; OME 6,20).  

Na análise prototípica, o cruzamento das duas coordenadas classificadas em valores 

altos e baixos, gera quatro zonas que caracterizam a tabela de resultados da análise 

prototípica, a análise por quadrante. O primeiro quadrante é conhecido como a zona do núcleo 

central e corresponde às palavras com alta frequência e baixa ordem de evocação. Os 

elementos do núcleo central das representações sociais têm boa probabilidade de estarem 

representados por algumas das palavras contidas nessa zona. Diante da heterogeneidade do 
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corpus, preferimos utilizar a tabela quadrante apenas para demonstrar que as palavras 

organizaram-se em torno do primeiro e do terceiro e quarto quadrantes. Ou seja, as palavras 

que ocupam o núcleo central são: família, lazer/arte/cultura e viagens. Elas apresentam-se 

como as mais citadas e, geralmente, entre as primeiras palavras. O segundo quadrante não 

contém nenhuma palavra que se encaixe, o que demonstra a heterogeneidade das respostas 

obtidas. Já a segunda periferia (3° quadrante) tem algumas palavras que a compõem, que de 

alguma forma convergem com as palavras nucleares e ampliam a compreensão dos termos. Já 

o quarto quadrante, a periferia mais longínqua, concentra um número maior de palavras, o que 

mais uma vez afirma a heterogeneidade de respostas. Para uma melhor compreensão da 

divisão das palavras evocadas pela rede, traremos a tabela de quadrantes.  

 

Figura 14 - Quadrantes da rede associativa pelo EVOC. 

 

O conteúdo superficial das redes associativas revela uma estrutura dismórfica em 

relação ao tema da aposentadoria, em que o núcleo é muito disperso e a periferia parece ser 
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mais predominante. Utilizando os critérios sugeridos por De Rosa (2005), foram calculados os 

índices de polaridade (IP), neutralidade (IN) e estereotipia (Y). Os resultados de estereotipia 

indicam que ela é baixa (-0,91) e ocorre em 45,5% da amostra. Já ao analisar os IP e IN em 

relação à aposentadoria, verificamos polaridade positiva e baixa neutralidade, confirmando a 

heterogeneidade do conteúdo evocado. Ademais, verificamos que as atitudes implícitas 

apresentadas pelos respondentes são mais positivas do que negativas, embora alguns 

participantes tenham se posicionado negativamente em relação ao tema abordado como 

demonstra a figura abaixo. 

 

Figura 15 - Índices de polaridade e neutralidade da amostra (N 20). 

 

Já nos questionários (N=313), utilizamos duas questões nas quais solicitamos que os 

sujeitos selecionassem até cinco palavras que melhor representassem a aposentadoria e o 

trabalho docente para eles, dentre outras 10. Essas palavras foram embasadas no levantamento 

de literatura sobre a temática, nas entrevistas exploratórias e no pré-teste realizado. As 

palavras que estavam à disposição dos respondentes na questão o que representa 

aposentadoria para você eram: liberdade, nova fase, lazer e viagens, família, dificuldade, 

felicidade, sabedoria, revisão, envelhecimento, além da opção outros no qual poderia ser 



146 

 

preenchida com o termo desejado. Já na parte do trabalho docente as palavras à disposição 

eram: prazer, subsistência, vida, ensino-aprendizagem, missão, responsabilidade, 

reconhecimento, práxis, dedicação exclusiva, gestão, além de novamente o campo para 

escrever outra palavra que achasse que melhor representava o trabalho docente (Apêndice B) 

Para a análise das palavras associadas à aposentadoria, utilizamos o programa 

openevoc. Tivemos um total de 1450 palavras evocadas, sendo 84 palavras distintas, ou seja, 

além das 10 disponíveis apareceram mais 74 palavras evocadas para representar a 

aposentadoria. Dessas palavras, 58 foram evocadas apenas uma vez. Para visualização delas 

montamos a tabela abaixo. 

Tabela 13 

Lista de frequências e ordens das palavras (Rangmot). 

Lista de palavras Freq. 1° 2° 3° 4° 5° OME 

Continuidade 3 1   1 1 0.33 

Dificuldade 32 2 3 14 10 3 3.28 

Envelhecimento 95 1 1 5 23 65 4.58 

Família 188  8 78 83 19 3.1 

Felicidade 70  1 13 36 20 2.64 

Lazer/viagens 202 3 51 113 35  2.89 

Liberdade 121 33 88    1.73 

Mudança de vida 226 226     1 

Nova fase 236 42 138 56   2.06 

Revisão 52   2 20 30 0.12 

Sabedoria 143  1 7 65 70 1.98 

Lazer/ Viagens 203 4 51 113 35  2.89 

 

Analisando a tabela 13, percebemos que a aposentadoria é associada à mudança de 



147 

 

vida e nova fase, uma vez que essas foram as palavras mais prontamente assinaladas pelos 

participantes.  

Fazendo uma análise de quadrantes das palavras evocadas, percebemos que as que 

compõem o núcleo são aquelas que geralmente são associadas à aposentadoria. Mas 

destacamos que com a mudança na faixa da percepção de envelhecimento, que já foi visto 

como núcleo central dentro das representações de aposentadoria, nessa pesquisa, ocupa a 

periferia mais próxima. Essa mudança pode estar associada a uma nova percepção de 

envelhecimento. Outra palavra que se destaca é a sabedoria, que ocupa espaço na periferia 

mais próxima juntamente com a palavra envelhecimento. Para melhor representar a 

distribuição das palavras entre os quadrantes, construímos a tabela 14. 

Tabela 14 

Distribuição das evocações nos quadrantes. 

++ 
1º Quadrante (núcleo) 

Frequência > 007 / Ordem 

de evocação < 4,9 

OM

E 
+ - 

2º Quadrante (1ª perferia) 

Frequência > 0.07 / Ordem de 

evocação > 4,9 

OM

E 

16.28

% 
nova_fase 2.06 9.86% Sabedoria 4.43 

15.59

% 
Mudança de vida 1 6.55% Envelhecimento 4.58 

13.93

% 
Lazer e/ou viagens 2.89 4.83% Felicidade 4.07 

12.97

% 
Família 3.6 3.59% Revisão 4.54 

8.34% Liberdade 1.73    

2.21% Dificuldade 3.28    

-+ 
3º Quadrante (2ª periferia) 

Frequência < 0.07 / Ordem 

de evocação < 4,9 

OM

E 
-- 

4º Quadrante (3ª periferia) 

Frequência < 0.07 / Ordem de 

evocação > 4,9 

OM

E 

      

      

      

      

 

Fazendo uma análise descritiva desses dados, percebemos que o software dividiu as 

respostas obtidas em cinco categorias diferentes, foram elas: Lazer e viagens; Família; 
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Felicidade; Sabedoria e Tempo. Dessas categorias, a maior é a do tempo, que é composta por 

um número maior de palavras únicas.  

Na análise das representações sociais do trabalho docente, houve um total de 1542 

evocações, sendo 45 palavras distintas, ou seja, mais 35 além das fornecidas como escolha 

prévia. Tivemos um total de 25 palavras únicas, o que demonstra homogeneidade dos dados 

alcançados. Para melhor exemplificar as palavras que foram mais prontamente selecionadas 

pelos participantes, fizemos a tabela abaixo. 

Tabela 15 

Lista de frequências e ordens das palavras (Rangmot) (N313). 

Lista de palavras Freq

. 

1° 2° 3° 4° 5° Média 

Dedicação exclusiva 141  1 3 19 118 0.62 

Ensino/aprendizagem 275 14 118 13

1 

12  2.51 

Gestão 31    6 25  

Missão 127 1 14 61 50 1 3.28 

Pesquisa 4     4  

Prazer 265 265     1 

Práxis 60   3 29 28 0.15 

Reconhecimento 128 1  16 59 52 2.23 

Responsabilidade 264  14 79 132 39 0.95 

Subsistência 63 20 43    1.68 

Vida 147 11 120 16   2.03 

 

Pela tabela fica visível que o trabalho docente é uma atividade por si prazerosa, pois 

essa palavra foi prontamente evocada em primeiro lugar pelos participantes. Essa conclusão 

pode indicar que esse seja um dos componentes que fazem com que os sujeitos, embora 

tenham uma visão positiva da aposentadoria, não pretendam desvincular-se da instituição 

quando cumprirem o tempo necessário para aposentadoria, esperando até o último momento 

para essa decisão.  

Para uma melhor compreensão da distribuição das palavras entre os quadrantes e das 
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representações sociais que configuram no núcleo e nas periferias, disponibilizamos a tabela 

criada pelo próprio programa. Esse levou em consideração todas as frequências encontradas 

no questionário. 

Pela análise dos quadrantes, percebemos que as palavras nucleares foram 

ensino/aprendizagem; prazer; responsabilidade; vida; missão; subsistência; e 

responsabilidade. Essas representações demonstram que o trabalho docente está fortemente 

associado a questões identitárias, que promovem tanto o senso de responsabilidade pelo fazer 

quanto a satisfação pelo mesmo. O trabalho docente é representado pela palavra vida, que traz 

a conotação de importância e vai além de qualquer vínculo institucional. Mas, também, é 

importante ressaltar que a subsistência faz parte desse núcleo, ou seja, é a forma de poder 

existir materialmente no mundo. A tabela 16 traz as palavras organizadas por quadrantes. 

Tabela 16 

Organização de evocações trabalho docente. 

++ 
1º Quadrante (Núcleo) 
 F > 0.07 / OME < 4,9 

+- 
2º Quadrante (1ª periferia)  
F > 0.07 / OME > 4,9 

17.83% Ensino/aprendizagem 2.51 9.14% Dedicação exclusiva 4.8 
17.19% Prazer 1 8.3% Reconhecimento 4.26 
16.21% Responsabilidade 3.84 3.89% Práxis 4.42 
9.53% Vida 2.03 2.01% Gestão 4.81 
8.24% Missão 3.28 0.26% Pesquisa 5 
4.09% Subsistência 1.68 0.13% Convivência 5 
0.91% Responsabilidade 2 0.13% Contribuição 5 
  

  
0.13% Realização 5 
0.13% Compromisso 5 

-+ 
3º Quadrante (2ª periferia) 

F < 0.07 / OME < 4,9 
-- 

4º Quadrante (3ª periferia) 
F < 0.07 / OME > 4,9 

0.06% Desgaste 3 0.06% Formação 4 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0.06% Gestão do tempo 5 
0.06% Política 5 
0.06% Felicidade 5 
0.06% Indignação 5 
0.06% Vida social 5 
0.06% Construção 5 
0.06% Experiência profunda 5 
0.06% Cansaço 5 
0.06% Encontro com o outro 5 
0.06% Autonomia 5 
0.06% Satisfação 5 
0.06% Dinâmica de atividades 5 
0.06% Educação 5 
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0.06% Liberdade 5 
0.06% Renovação 5 
0.06% Operário da educação 5 
0.06% Criatividade 5 
0.06% Desafio permanente 5 

 

Para melhor compreender os dados evocados, fizemos também uma análise descritiva 

através do software, que chegou a cinco categorias principais, foram elas: prazer; 

responsabilidade; reconhecimento; dedicação exclusiva e gestão. Essas categorias foram 

compostas da seguinte forma (tabela abaixo). 

Tabela 17 

Ordem de palavras por categorias. 

Prazer Responsabilidade 

Resposta F % Resposta F % 

Prazer 26

5 
84.6

6 
Vida 12

0 
38.3

4 

Subsistência 20 6.39 Ensino/aprendizagem 11

8 
37.7 

Ensino/aprendizagem 14 4.47 Subsistência 43 13.7

4 

Vida 11 3.51 Missão 14 4.47 

Missão 1 0.32 Responsabilidade 14 4.47 

Reconhecimento 1 0.32 Dedicação exclusiva 1 0.32 

Reconhecimento Dedicação exclusiva 

Resposta F % Resposta F % 

Ensino/aprendizagem 13

1 
41.8

5 
Responsabilidade 13

2 
42.1

7 
Responsabilidade 79 25.2

4 
Reconhecimento 59 18.8

5 

Missão 61 19.4

9 
Missão 50 15.9

7 

Reconhecimento 16 5.11 Práxis 29 9.27 

Vida 16 5.11 Dedicação exclusiva 19 6.07 

Dedicação exclusiva 3 0.96 Ensino/aprendizagem 12 3.83 

Práxis 3 0.96 Gestão 6 1.92 

Desgaste 1 0.32 Formação 1 0.32 

Gestão    

Resposta F %    

Dedicação exclusiva 11

8 
37.7 
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Reconhecimento 52 16.6

1    

Responsabilidade 39 12.4

6    

Práxis 28 8.95    

Gestão 25 7.99    

Pesquisa 4 1.28    

Contribuição 2 0.64    

Convivência 2 0.64    

Realização 2 0.64    

Compromisso 2 0.64    

Felicidade 1 0.32    

 

Através da análise descritiva do material demonstrado pelo quadro acima, percebemos 

que as algumas palavras aparecem em classes diferentes, o que nos faz inferir que as práticas 

e a concepção de trabalho docente intercruzam-se nessa construção da identidade do professor 

universitário federal. 

Fazendo uma análise geral dos elementos que construíram o trabalho de evocação e a 

rede associativa, percebemos que temos elementos que aparecem nas duas formas de análise 

dentro do tema da aposentadoria. Embora as amostras sejam recebidas de formas diferentes e 

havendo uma melhor distribuição dos elementos na segunda amostra, percebemos que há de 

forma geral uma visão positiva quanto ao momento da aposentadoria, este sendo visto como 

uma etapa diferente da vida, que acontece paralelamente ao envelhecimento que, por sua vez, 

pode ser associado a uma sabedoria. Ao mesmo tempo, a aposentadoria representa o retorno 

ao lar e o maior contato com a família, além da necessidade de revisão do tempo, seja esse 

real, baseado nas horas e dias, seja o tempo imaginário, da percepção de como o usamos e o 

medimos de outras formas subjetivas. 

A análise do trabalho docente corrobora com o paradoxo que existe entre ofício e 

profissão que é visto de forma positiva, remetendo a associações representacionais como vida 

e prazer. Nele, os elementos da responsabilidade, dedicação exclusiva, gestão remetem às 
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obrigações do exercício do professor, tanto quanto os elementos missão e 

ensino/aprendizagem. Outra representação forte do trabalho docente é sua essência material 

de subsistência. Ele é visto como aquele que promove a geração de renda, essencial para a 

vida na sociedade posta. 

As análises conjuntas desses elementos nos levam a inferir que a concepção do 

trabalho docente interfere diretamente nas representações sociais da aposentadoria. 

Retroalimentando-se e interferindo nessa concepção mais ampla dos dois aspectos estudados. 

 

7.5 Conteúdo das representações sociais da aposentadoria e do trabalho docente: 

uma visão dinâmica 

Os 20 participantes da entrevista dividiram-se, equitativamente, por universidade e 

todos responderam anteriormente ao questionário aplicado de forma online, tendo os mesmos, 

aceitado participar da segunda fase do estudo, que visava aprofundar algumas temáticas do 

questionário e detalhar as práticas que fazem parte do cotidiano docente. 

Na UFRPE, foram entrevistados quatro homens e seis mulheres, e na UFRN seis 

homens e quatro mulheres, totalizando um grupo paritário quanto ao sexo.  

No que diz respeito ao perfil sociodemográfico, identificamos que a maioria dos 

participantes é casada (12), mora sozinha (5), com cônjuge (6) ou cônjuge e filhos (6). Uma 

minoria é solteira (5), tem união estável (1), é viúva (1) ou separada/divorciada (1). Poucos 

moram com pais (2) ou outros parentes (1). 

No delineamento laboral, a maioria possui dedicação exclusiva e distribuiu-se em 

diferentes áreas de atuação. Dessa forma, houve no máximo dois participantes dentro de um 

mesmo departamento ou curso. No que diz respeito ao tempo de serviço, verificamos que 

houve uma distribuição entre os períodos de: 20 a 30 anos (9) e de 31 a 40 anos (9), de modo 

que, apenas dois participantes afirmaram possuir com mais de 40 anos de serviço.  
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Considerando o tempo de instituição, houve uma distribuição em períodos de cinco 

anos, de forma quase equânime: de 1 a 5 anos (1), de 6 a 10 anos (2), de 11 a 15 anos (1), de 

16 a 20 anos (2), de 21 a 25 anos (5), de 26 a 30 anos (4), de 31 a 35 anos (3) e mais de 36 

anos (3). 

Na construção laboral dos professores entrevistados, buscamos, da mesma forma que 

aconteceu com a área de atuação, entrevistar docentes que estivessem em cargos de chefias e, 

também, docentes que não assumiram ou não mais estivessem exercendo essas funções, 

buscando compreender como as funções de gestão enquadram-se nas suas funções de 

docentes. Outra variável que não destacamos nas entrevistas, mas que ocorreu com os 

entrevistados, é que alguns já estão aptos a aposentar-se e recebem a gratificação de abono 

permanência por continuarem na ativa. 

Para esta análise, organizamos dois corpora, um referente ao trabalho docente 

composto por partes da entrevista narrativa, pela trajetória de trabalho e pontos positivos e 

negativos da profissão, e outro corpus, constituído pela representação da aposentadoria e 

quais os medos a ela relacionados. Nas análises dos conteúdos advindos das transcrições das 

entrevistas, utilizamos as técnicas de Classificação Hierárquica Descendente (CHD), análise 

de similitude e Análise Fatorial de Correspondência (AFC). Como critérios de inclusão de 

elementos no dendograma e plano fatorial, utilizamos como ponto de corte: qui-quadrado 

(X²≥ 3,84), o dobro da frequência média (f ≥18) e nível de significância (p<0,05). 

O primeiro corpus analisado foi o trabalho docente. Oriundo das 20 entrevistas 

transcritas, obteve 40.438 ocorrências de palavras, sendo 4.605 formas distintas, com 

frequência média de aproximadamente nove palavras (8,8) para cada forma, sendo esse o 

critério utilizado como ponto de corte para inclusão no dendograma (o dobro da frequência). 

Esse corpus foi dividido em 1.169 segmentos de texto, e desses, 1.085, ou seja, 92,8% do 

total de palavras foram equiparadas. O número de palavras únicas foi de 2.381, o que 
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corresponde a 51,7% das formas e 5,89% das ocorrências. 

O corpus dividiu-se em cinco classes formadas por duas repartições e um subcorpus. 

A primeira partição deu origem à classe 3 e ao subcorpus com as classes 1 e 2. Oposta a ela, 

uma nova partição formou as classes 4 e 5, como pode ser visualizado na Figura 16. 

 

Figura 16 - CHD Trabalho Docente (entrevistas). 

 

A classe maior é a 5, que corresponde a 32,6% do total. Ela foi denominada de 

“Referências, escolhas e impedimentos do trabalho” e nela concentrou-se um pouco das 

histórias de vida e a escolha por ser docente. Em oposição a ela, mas dividindo o mesmo eixo, 

identificamos a classe “Trajetórias de trabalho” com 21,2%. No primeiro eixo encontra-se a 

classe 3 denominada de “As práticas docentes”. Na subpartição desse eixo, encontramos a 

classe 1 “Pontos positivos e negativos da profissão” e a Classe 2 “Missão do professor”.  

Na classe 5, concentraram-se o conteúdo referente à escolha profissional, às 
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referências pessoais e profissionais dentro dessa escolha e impedimentos dentro da carreira 

profissional. Nela também aparecem o lado familiar, a rotina de trabalho e os impedimentos 

para a realização da mesma. 

As variáveis que contribuíram de forma significativa para a construção dessa classe 

foram: pessoas casadas, com tempo de instituição na faixa temporal de 1 a 5 anos, que 

trabalham na UFRPE e que coabitam com cônjuge. Outras variáveis significativas foram 

pessoas que coabitam com cônjuge e filhos. Além disso, os entrevistados onze e cinco (mais 

significativamente) e os entrevistados dezoito e sete. 

Para contextualizar algumas das palavras significativas, expomos alguns trechos das 

entrevistas. 

“(...) E eu não achava que, quando eu via alguns professores, assim aquilo já me atraia, 

essa profissão que eu também achei muito natural! Não foi nada assim, foi opção 

minha e tudo…” (E_04, mulher, UFRN, união estável, mora sozinha, tempo de 

instituição entre 11 a 15 anos, professor de pós-graduação, tempo de serviço entre 31 a 

40 anos, D.E). 

“(...) A EMATER estava fazendo uma seleção, eu fui até chamado para EMATER e 

tal, aí ele disse, eu vou pra EMATER e você vem para aqui, porque eu não me 

identifico muito bem com esse trabalho de professor, passou um ano e... Tem um 

salário, tem insalubridade, naquela época não tinha nada não, então eu disse eu quero 

ficar, eu quero aprender mais, aí fiquei me identifiquei e fui progredindo…” (E_05, 

homem, UFRPE, casado, mora com cônjuge, tempo de instituição entre 26 a 30 anos, 

professor de pós-graduação, tempo de serviço entre 31 a 40 anos, D.E). 

 

As representações sociais dentro da classe formam-se em torno de três núcleos, o “Ir”, 

o “Não” e o “Porquê”. O “Ir” traz o maior número de ligações entre as palavras. As ligações 

referem-se principalmente ao desenvolvimento da profissão, a escolha e o percurso de vida 

que favoreceu essa escolha. Enquanto no “Não” encontramos as possibilidades do 

desenvolvimento do trabalho e a rotina. O “Porque” aparece no sentido de justificar o porquê 
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da escolha, mas também para exemplificar as pessoas que influenciam a rotina de trabalho e a 

expectativa do futuro.  

A classe 4 que divide o eixo com a classe anterior, mas fica em oposição a ela, 

concentra 21,3%. Nela, encontram-se as trajetórias de trabalho, o início e desenvolvimento da 

carreira dentro e fora da instituição. 

A variável significativa que mais influenciou a formação dessa classe foi o tempo de 

instituição na faixa temporal de 6 a 10 anos. Os entrevistados dezessete e quatorze também 

apareceram com mais frequência. 

Alguns trechos das falas dos entrevistados foram selecionados na tentativa de ilustrar a 

classe 4: 

“(...) Me tornar docente foi quase como uma coisa natural, quando me formei eu 

pensei logo em fazer o mestrado, inclusive fui aprovada em dois cantos para fazer o 

mestrado foi em Campina Grande e no Rio de Janeiro na UFRJ... E aí assumi o 

emprego aqui na universidade, depois eu tive que sair para fazer o mestrado, depois 

para o doutorado e após o doutorado quando eu voltei do meu doutorado foi que tinha 

sido criado aqui no meu departamento o programa de pós-graduação, aliás não era 

nem programa era só mestrado e como eu já vinha com o título de doutora, eu já entrei 

no programa nessa pós-graduação para orientar, fazer pesquisa, aí entrei nessa vida 

que é comum para nós…” (E_04, mulher, UFRN, união estável, mora sozinha, tempo 

de instituição entre 11 a 15 anos, professor de pós-graduação, tempo de serviço entre 

31 a 40 anos, D.E). 

“(...) na realidade quando eu fiz vestibular eu tinha 17 anos, eu já trabalhava como 

programador de computador, mas eu fiz a opção de entrar no curso de química porque 

eu tinha tido experiência no curso técnico de química e tinha gostado da química. 

Quando eu comecei a fazer o curso de química, comecei a ver a carência que existia 

nas escolas, foi quando eu recebi um convite para lecionar experimentalmente como 

substituto no colégio técnico onde eu tinha estudado... Então antes de terminar eu já 

estava lecionando. Antes de terminar o curso eu já estava lecionando e gostava do que 

eu fazia mesmo face a “n” dificuldades que um universitário ainda enfrenta ao seguir a 

carreira docente... Então, só que logo depois, eu terminei o curso, tive oportunidade de 
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fazer o mestrado e depois outras experiências em nível de ensino superior, então a 

carreira docente foi realmente uma opção que eu tomei, não foi ao acaso…” (E_12, 

homem, UFRPE, casado, mora com cônjuge, tempo de instituição entre 31 a 36 anos, 

professor de pós-graduação, tempo de serviço entre 31 a 40 anos, D.E). 

“(...) Quando eu comecei eu pensei em ser professora de ensino médio infantil, depois 

aí eu falei, a então eu estava na dúvida se fazia bacharelado ou licenciatura aí eu 

pensei que era mais fácil dar aula para mais velho (...). Voltando a minha trajetória de 

trabalho, então eu resolvi ser professora, mas como é que eu ia ser professora eu fui 

fazer na melhor faculdade, eu era de São Paulo fui fazer USP, aí eu entrei na USP(...) 

Já tinha entrado na escola técnica federal aí eu fiz USP (...) eu ia muito bem, aí eu 

arranjei uma bolsa de iniciação científica, depois eu já fui escolhida assim fui aceita 

para o mestrado(...) Quando teve uma oportunidade, eu me inscrevi para dar aula na 

USP, aí eu fui escolhida para dar aula na USP totalmente despreparada... Aí eu resolvi 

voltar para a iniciativa pública, aí eu prestei concurso, entrei aqui na UFRN e estou 

dando aula aqui há 5 anos…” (E_17, mulher, UFRN, casada, mora sozinha, tempo de 

instituição entre 1 a 5 anos, não atua na pós-graduação, tempo de serviço entre 21 e 30 

anos, dedicação exclusiva). 

 

As representações sociais nessa classe formam-se em torno de dois eixos centrais o 

“ir” e o “fazer”. No eixo “ir”, encontramos o maior número de ligações e elas são referentes 

às trajetórias de trabalho dentro do ciclo vivido. Nele, faz-se presente palavras como, assumir, 

ir, ficar, época. Este eixo entrelaça as trajetórias de trabalho e de vida dentro e fora da 

instituição, mostrando que as representações nesse sentido são amplas. Já no eixo “fazer”, 

encontramos a formação acadêmica, a trilha e o percurso pela opção de formação antes 

mesmo de optar pela docência. 

A outra classe que se destaca é a terceira, que se forma na mesma partição das classes 

anteriores, mas em um eixo diferente. Ela é formada por palavras que se referem ao cotidiano 

docente e suas práticas. A classe concentra 11,5%, sendo a menor formada e nela aparecem 

como significativas as palavras: pesquisa, ensino, extensão e gestão. 
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As variáveis que influenciaram mais significativamente a construção dessa classe 

foram pessoas em união estável, a UFRN, o tempo de instituição de mais de 36 anos. Outras 

variáveis significativas foram o tempo de instituição na faixa de 21 a 25 anos, pessoas que 

moram sozinhas e os tempos de serviços de 30 a 40 anos e mais de 40 anos. Os entrevistados 

vinte, treze, quatro e nove também contribuíram significativamente nessa classe. 

Quando se pensa na prática profissional, as atividades como pesquisa, ensino e 

extensão aparecem tanto como complementares uma às outras, mas também como 

dissociáveis e até antagônicas. A gestão administrativa também foi posta como uma prática 

presente dentro do exercício da carreira, mas foi problematizada por não haver um preparo 

prévio para seu o exercício. O envolvimento nas atividades administrativas, para muitos deles, 

faz parte do exercício profissional e ajudam a compreender o funcionamento da universidade 

como um todo.  

Para contextualizar as atividades postas assim como as práticas profissionais presente, 

traremos alguns trechos significativos das entrevistas. 

“(...) peguei alguns cargos como chefe de departamento, como coordenadora de pós-

graduação, o único que eu não peguei assim foi de coordenação de graduação porque 

não me apeteceu, mas minha trajetória foi essa... (...) O além do ensino que a gente dá 

aula na graduação e na pós-graduação. A gente que faz parte dos programas de pós-

graduação tem também de fazer orientações aos alunos de mestrado... Então você tem 

esse contato também, além de sala de aula com os alunos de graduação, tem também 

na iniciação científica... Até hoje eu faço parte do banco de avaliadores do INEP/MEC 

que a gente vai avaliar in loco os cursos de graduação em engenharia química para a 

partir daí os cursos serem credenciados, renovarem credenciamento, essas coisas…” 

(E_04, mulher, UFRN, união estável, mora sozinha, tempo de instituição entre 11 a 15 

anos, professor de pós-graduação, tempo de serviço entre 31 a 40 anos, dedicação 

exclusiva). 

“(...) Ele tem que trabalhar porque ele tem que dar aula na graduação, tem que dar aula 

na pós-graduação, ele tem que ser pesquisador, enfim ele tem em algum momento que 
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se tornar administrador... Então a vida do professor, ela é de altos e baixos, tem 

momentos que nós respiramos um pouco mais para realizar aquelas nossas atividades 

acadêmicas, além de ensino, mas falo especificamente em relação à pesquisa e a 

extensão também... E o outro é um conhecimento amplo que você como indivíduo, 

como pessoa, você adquire, a gente adquire esse conhecimento de ensino mesmo de 

aprendizado fazendo cursos e etc... Então você tem que saber se envolver com o 

ensino, com a pesquisa, com a extensão, mas também com a administração 

universitária para você entender universidade, para ter um conhecimento bem amplo 

de universidade…” (E_09, homem, UFRPE, casado, mora com cônjuge e filhos, 

tempo de instituição entre 26 e 30 anos, professor de pós-graduação, tempo de serviço 

entre 31 e 40 anos, dedicação exclusiva). 

“(...) eu acho que a parte da gestão administrativa da universidade, ela precisa ser é 

melhor é organizada, o professor ele é colocado numa situação de gestão sem muitas 

vezes ter capacidade (...). Eu ter feito a pós-graduação fora, de eu ter encarado isso, de 

eu ter me dedicado à universidade, eu não me arrependo, hoje eu sei o que eu quero, 

eu não me arrependo de jeito nenhum. (...) eu poderia estar ganhando mais, mas não 

estou. Mas do ponto de vista de realização profissional eu acho que, eu acho não, eu 

tenho certeza que a universidade está me dando tudo... (...) A rotina deles é a pesquisa, 

a nossa não, é ensino na graduação, a gestão e a assistência, muitas vezes essas coisas 

estão misturadas…” (E_10, homem, UFRN, solteiro, mora com pais, tempo de 

instituição entre 21 e 25 anos, professor de pós-graduação, tempo de serviço entre 21 e 

30 anos e 40 horas). 

 

Numa análise das ligações das palavras, percebemos que os termos: pesquisa, ensino e 

extensão encontram-se dentro de um mesmo eixo, o que mostra as relações em que elas foram 

associadas, muitas vezes vinculadas uma às outras. Percebemos, também, que as palavras 

“pesquisa e ensino” têm um maior poder do que pode representar a missão maior da 

universidade, ou pelo menos onde ela coloca a sua força maior. Através dessa análise, 

percebemos que a prática universitária envolve estas atividades e muitas outras obrigações 

que se sobrepõem dentro da carreira acadêmica, evidenciando que, para os participantes, o 
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eixo da universidade baliza-se não num tripé - ensino, pesquisa e extensão -, mas num 

“quadripé” que inclui a gestão como importante atividade a ser desenvolvida pelos docentes. 

A classe 1, que denominamos “Pontos positivos e negativos da profissão”, divide o 

eixo com a classe 2 e faz parte de uma subdivisão do corpus. Essa classe obteve 12,5% do 

total do corpus dentro da Classificação hierárquica descendente. Nela percebemos que se 

concentraram as questões referentes aos pontos positivos e negativos da profissão docente. As 

palavras que se destacam trazem no seu contexto as questões afetivas que mobilizam o 

professor dentro da universidade, os problemas no desenvolvimento de suas ações, as relações 

sociais principalmente com os alunos, como o fator de maior prazer e motivador da carreira, 

além de um melhor destrinchamento de suas práticas. 

As variáveis fortemente significativas para a construção dessa classe foram: pessoas 

solteiras, que moram sozinhas e o tempo de instituição na faixa temporal de 21 a 25 anos. 

Outras variáveis que contribuíram significativamente na formação foram: o tempo de serviço 

na faixa temporal de 20 a 30 anos, a instituição UFRN, o regime de trabalho de 40 horas 

semanais e pessoas que coabitam com os pais ou, pelo menos, com um deles. Por essas 

variáveis, percebemos que pessoas solteiras e que moram com pais ou sozinhas tendem a 

dedicar um tempo maior ao trabalho e, muitas vezes, este passa a desempenhar o papel de 

centralizador em suas vidas. 

As palavras mais significativas abordam os pontos positivos, que vão desde a 

avaliação subjetiva da trajetória de trabalho até uma avaliação mais plural das condições de 

trabalho e exigências de formação. Para melhor contextualizar, destacamos os seguintes 

trechos das entrevistas: 

“(...) ah o ponto positivo é influenciar a vida de pessoas, eu posso até resumir sem 

começar a falar muito, mas tenho histórias de pessoas que se deram muito bem na 

profissão e eu acho que eu tive uma pontinha ali... Eu poderia dizer uma coisa que eu 

não sei nem se é negativo, se você olhar por outro prisma é positivo, mas às vezes eu 
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acho que nós professores, como eu disse a você, queremos ser eternizados e tal, nós 

professores somos muito orgulhosos…” (E_06; mulher; UFRN; casada; mora com 

cônjuge e filho (s); tempo de instituição entre 16 e 20 anos; tempo de serviço de 20 a 

30 anos; professor de pós-graduação; D.E).  

“(...) a gente entra achando que consegue o dia que me tornar professor da 

universidade então vai ser ótimo, vai ser tudo mais fácil pra gente conseguir entender 

algumas coisas, realizar nossas pesquisas acadêmicas, quando na realidade não é bem 

isso, é bem diferente... Você sofre uma perda muito grande nessa questão do perfil do 

pesquisador, das pesquisas que a gente realiza. E aí começa as dificuldades, as 

dificuldades em ter seu laboratório, manutenção de laboratório, aluno estagiário, então 

tem muitas complicações...O pesquisador-professor ele tem independência pra realizar 

suas atividades, suas pesquisa, isso é muito bom porque dá um conforto para nós, eu 

faço aquilo que eu quero fazer, então isso é muito bom..”. (E_09; homem; UFRPE; 

casado; mora com cônjuge e filho(s); tempo de instituição entre 26 e 30 anos; tempo 

de serviço de 30 a 40 anos; professor de pós-graduação; D.E). 

“(...) É diferente do pessoal lá do campus que a maioria dos professores no seu 

departamento, a maioria dos professores deve ser doutor, doutores, aqui a gente conta 

nos dedos, então é isso o ponto negativo que eu vejo é esse, logicamente que tem as 

dificuldades, a gente tem as dificuldades, todo lugar tem, mas eu acho que o maior 

ponto negativo é esse, os pontos positivos foram os fatos de eu ter assumido a chefia... 

E com relações aos pontos negativos, eu acho que eu perdi muito tempo, eu acho que 

eu poderia ter feito isso logo no início da minha carreira lá nos anos 90, eu passei 

muito tempo estagnado... Eu não me arrependo de ter feito concurso, não me 

arrependo de várias coisas que eu fiz, eu me arrependo assim de ponto negativo é de 

ter tido uma atitude com mais coragem... Com certeza você vai ouvir de outros 

professores mais coisas negativas, mas eu acho que é mais isso assim 

profissionalmente a universidade ela fornece maneiras de você melhorar, fazer sua 

pós-graduação…” (E_10; UFRN; homem; solteiro; mora com os pais; tempo de 

instituição entre 21 e 25 anos; tempo de serviço de 20 a 30 anos; professor de pós-

graduação; 40h.). 

Na análise de similitude dessa classe, utilizando como referência a frequência mínima 

(f > 9), percebemos que as representações sociais organizam-se em torno do núcleo “ser”, o 
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que remete mais uma vez à questão da construção de identidade desse tipo de trabalho. Outra 

palavra que se destaca pela forte invocação é o “não” compreendido tanto como impedimento 

ou dificuldade de compreensão do todo que a universidade é, além das palavras “fazer” e 

“achar”, esta última ligada à palavra “trabalho” que reporta a percepção do trabalho. 

A última classe a ser analisada foi a 2, denominada de “missão do professor” que 

corresponde a 22% do corpus total. Nesta classe, que divide o eixo em oposição a classe 1, 

encontramos a ideia da profissão como missão, quais as obrigações e deveres compõem o 

exercício laboral docente e como a relação com os alunos afeta o desempenho das mesmas, 

seja para impulsionar, seja como impedimento da realização. 

As palavras mais significativas e com maior número de repetições foram: aluno; 

aprender, em vários tempos verbais (aprendi, aprendido, aprenderam, aprendiam, aprendendo, 

aprenderem, aprende, aprendido e aprendessem); aula e sala de aula; forma; turma; prático; 

mundo; exemplo; entre outras. Palavras como, retorno, aplicar e atualizar (em diferentes 

tempos verbais), incrível, homenagear (homenageado), funcionamento, subjetividade e 

encontro, apesar da baixa frequência encontram-se em sua totalidade nessa classe. 

As variáveis que mais influenciaram foram: o tempo de instituição nas faixas 

temporais de 16 a 20 anos e 31 a 35 anos; que moram com cônjuge e filho (s) ou com outras 

pessoas (incluído somente filhos); homens e pessoas na situação conjugal de separados ou 

divorciados. Os entrevistados doze, dois e dezesseis são os que aparecem com maior 

frequência. 

Percebemos que as palavras remetem às atividades em sala de aula, o envolvimento 

dos alunos e as diferentes formas com que as práticas realizam-se no cotidiano docente. Para 

melhor exemplificar essa classe que, embora nasça da última partição é a segunda maior 

classe do grupo e contém o segundo maior número de palavras significativas, ... 

“(...) a gente pode estimular o aluno a aprender, porque o aprendizado é algo muito 
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individual, por mais que você queira, você não consegue colocar nada na cabeça de 

ninguém, mas você pode estimular ele, ir na produção do seu próprio 

conhecimento…” (E_02; mulher, UFRPE; separada/divorciada; mora com pais; tempo 

de instituição entre 31 e 35 anos; tempo de serviço de 30 a 40 anos; professor de pós-

graduação; D. E). 

“(...) reclamam da questão da avaliação, mas avaliação nenhuma é perfeita sempre, 

toda avaliação é passível de ser questionada, mas é a maneira que nós temos de avaliar 

se eles estão aprendendo ou não…” (E_16; homem; UFRPE; casado; mora com 

cônjuge e filho (s); tempo de instituição entre 16 e 20 anos; tempo de serviço de 20 a 

30 anos; não é professor de pós-graduação; D.E).  

“(...) Só que nesse momento que eu fui pra lá para a minha área, de verdade, foi um 

momento de muito amadurecimento, porque com o meu objeto de pesquisa eu aprendi 

a buscar outras técnicas e eu posso... Aprendendo a me comunicar na língua, tenho 

claras dificuldades que não vem ao caso, pelo contrário, também só me ajudaram, tem 

uma frase que eu vi lá que não esqueço nunca que é: dificuldades ajudam pessoas 

comuns a terem destinos extraordinários... Eu acho que não aprendi só técnica na 

minha área de atuação, nesse período lá não aprendi, mas eu aprendi um modo, um 

estilo de vida que é modelo no mundo..”. (E_06; mulher; UFRN; casada; mora com 

cônjuge e filho (s); tempo de instituição entre 16 e 20 anos; tempo de serviço de 20 a 

30 anos; professor de pós-graduação; D.E). 

 

Na análise de similitude, as representações sociais agrupam-se em torno de três 

núcleos representados pelas palavras “ser”, “ter” e “não”. O verbo “ser” é o que concentra o 

maior número de palavras e é a partir dele que os outros vértices organizam-se. Nela, 

encontramos a forte ligação com a palavra aluno e professor. Destacamos ainda que o “não” 

novamente aparece como impedimento ou negação, impossibilidade ou congelamento de 

algumas ações e o “ter” liga-se a palavras como discutir, conhecimento, dificuldade e parecer. 

Ou seja, no núcleo “ter”, aparecem as obrigações das atividades docentes e suas limitações.  

Para uma melhor compreensão das representações sociais que aparecem como 

organizadora dos dados apresentados, realizamos uma análise de similitude geral, 



164 

 

considerando todas as classes. Como ponto de corte das palavras, utilizamos como referência 

cinco vezes a frequência mínima já calculada (f >44). Para melhor visualização das palavras e 

dos núcleos, trouxemos a figura 17. 

 

 

Por a análise de similitude, percebemos que os núcleos concentradores são 

representados pelos verbos “ser”, “ir” e “ter”. A figura mostra que o verbo mais agregador é o 

“ser”, uma vez que as entrevistas buscavam saber um pouco da história de vida no trabalho e, 

concebendo o trabalho como formador do sujeito, é esperado que ele seja o núcleo mais forte. 

A vértice do verbo “ter” concentra as palavras que remetem a obrigações, deveres, metas e a 

perspectiva de tempo. Já no núcleo formado pela palavra “ir”, percebemos o movimento 

evolutivo da carreira universitária e a busca por formação acadêmica. Destacamos, ainda, que 

a palavra aula está ligada principalmente à palavra sala, mesmo que tenhamos considerado 

Figura  - Árvores de similitude trabalho docente (entrevistas). 

Figura 17 - Árvore de similitude trabalho docente (entrevistas). 
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sala e aula como palavras distintas no corpus. Outra palavra que sai do vértice central, mas 

que está ligada à construção da carreira acadêmica é o verbo “fazer” diretamente ligado à 

palavra “mestrado”, que mais uma vez denota os degraus na formação da carreira acadêmica e 

universitária. 

Analisando de maneira geral os dados encontrados, percebemos o quão forte é a 

relação professor-aluno na formação da identidade profissional. A atividade docente aparece 

não só como construtora de identidade e representações, mas também imbuída de prazer e 

satisfação pela atividade e prática desempenhada. Além disso, nas entrevistas aparecem 

também os aspectos materiais que tangem o trabalho, seja o salário, muitas vezes colocado 

como insatisfatório, seja a dificuldade de desenvolver atividades por problemas de 

manutenção e infraestrutura, desde uma básica mudança de tomada até os problemas de rede 

nas universidades. 

Outro ponto que destacamos nessa análise é que a satisfação do trabalho e a 

compreensão da profissão na constituição desse sujeito repercutem de alguma forma nas 

representações sociais que os professores vão ter sobre o tema, tanto do trabalho docente 

como da aposentadoria. O trabalho docente aparece como uma forma de viver constituído de 

uma identidade grupal e pessoal para os sujeitos. 

O segundo corpus construído foi sobre aposentadoria e aglutinou as respostas das 

questões, o que representa aposentadoria para o entrevistado e quais os medos que ela traz. 

Esse corpus, que também foi construído com as respostas das 20 entrevistas transcritas, 

obteve 11.612 ocorrências de palavras, sendo 1.915 formas distintas, com frequência média 

de aproximadamente seis palavras (6,1) para cada forma, sendo esse o critério utilizado como 

ponto de corte para inclusão no dendograma. O corpus foi dividido em 335 segmentos de 

texto, e dessas, 298, ou seja, 88,96% do total de palavras foram equiparadas. O número de 

palavras citadas uma única vez foi de 619, o que corresponde a 47,18% das formas e 5,33% 
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das ocorrências. Utilizamos os mesmos critérios de inclusão já mencionados. É importante 

informar que os entrevistados foram mais sucintos nas suas respostas, talvez pelo não vivido 

ou por ter colocado um pouco da expectativa do que será a aposentadoria no preenchimento 

da rede associativa que serviu de mote para começar a entrevista e cujas análises também 

foram realizadas. 

O dendograma dividiu-se em seis classes distintas, subdivididas em partições. No 

primeiro momento, fizeram-se duas grandes partições e essas, por sua vez, fizeram outras 

partições gerando subclasses. Observando o dendograma da esquerda para a direita e de baixo 

para cima, percebemos que na primeira partição, gera-se uma subpartição com as classes 1 e 2 

e outra grande que vai originar a classe 6, e mais uma partição que origina a classe 5 e uma 

subpartição com as classes 3 e 4.  Para uma melhor visualização do resultado obtido 

colocamos a figura 18. 
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Na figura, podemos perceber que as Classes 1 e 2 que se originam na primeira 

subpartição, encontram-se em oposição em relação a todas as outras classes ocupando o 

quarto quadrante no plano fatorial. Já a classe 6, que também se origina da primeira grande 

partição, ocupa sozinha o terceiro quadrante, enquanto que as classes 5, 4 e 3 ocupam o 

primeiro quadrante e concentram o maior número de segmentos de textos. 

A primeira classe, que denominamos ciclo e história de vida, tem 11,7% do corpus e 

encontra-se na primeira partição dividindo eixo com a classe 2. Ela foi assim denominada por 

suas palavras significativas remeterem ao processo de envelhecimento, o ciclo da vida e da 

história profissional. Mais uma vez, percebe-se que a constituição da identidade do professor 

vai além da prática laboral e que quando se pensa em aposentadoria voluntária, essa se 

vincula diretamente à idade e ao ciclo de vida. 

Figura 18 - Dendograma aposentadoria (entrevistas). 
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As palavras mais significativas dessa classe remetem ao processo de envelhecimento e 

como os temas aposentadoria e docência são percebidos pelos professores. As palavras que se 

destacaram foram: jovem, remetendo ao significado de desenvolvimento, sentimento de que 

há uma juventude nessa fase madura, o próprio processo de envelhecimento, quando 

relacionadas a pessoas mais novas e até mesmo a pressão para aposentar-se devido à idade ou 

a aposentadoria “precoce”, quando ainda há disposição para o trabalho; departamento, 

significando o local de trabalho, os compromissos gerados pelo trabalho ou a possibilidade de 

pensar-se aposentadoria de forma diferente dentro do ambiente de trabalho; velho, como mais 

uma palavra ligada ao ciclo de vida, mas também a situação antiga, a proximidade com a 

aposentadoria ou no sentido de virar um problema social devido às limitações do 

envelhecimento e da aposentadoria; cultura, como ambiente e sociedade; colegas, 

relacionadas à troca no ambiente de trabalho e o ex-aluno que vira professor; idade, no 

sentido de percepção da mesma, história de vida, desenvolvimento do ciclo, em relação à 

disposição e energia para certas coisas; e professor, em relação aos colegas de trabalho, ao 

processo de aposentadoria de docentes em outras culturas e à identidade que não se perde com 

a aposentadoria. 

Colaboraram significativamente para a construção dessa classe os entrevistados 19 e 

07, e pessoas que trabalham na instituição na faixa temporal de 31 a 35 anos. Para o melhor 

conhecimento destacamos alguns trechos evidenciados nesta divisão. 

“Eu acho que a aposentadoria como a maioria se aposenta com uma certa idade tem a 

ver com a velhice e a gente pensa aposentadoria, lembra logo de velho, de gente que 

não consegue se locomover...” (e_17; mulher; UFRN; solteira; mora sozinha; de 6 a 10 

anos de instituição; 30 a 40 anos de tempo de serviço, não é professora da pós-

graduação; D.E). 

“(...) tenho um pouco de medo do envelhecimento, mas até agora me sinto jovem. 

Acho que o contato com a juventude rejuvenesce a gente... Mas, os jovens precisam de 

oportunidades, fazem toda a formação e não podem atuar porque não queremos dar 
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espaço, estou pensando que isso é um limitador, mas é importante fazer...” (E_19; 

homem; UFRN; casado; mora com cônjuge; de 31 a 35 anos de instituição; de 30 a 40 

anos de serviço; não é professor de pós-graduação; D.E). 

“(...) Na universidade que eu estava eu percebi que em algumas vezes quando o 

professor ia se aposentar simplesmente era quase uma defesa de um memorial, aquele 

professor, ele, antes de se aposentar tem a despedida dele no departamento e na 

universidade... Vou até sugerir isso para o meu departamento cada professor que for 

se aposentar que a haja essa homenagem a esse professor, porque é como se fosse a 

despedida...” (E_06; UFRN; casada; mora com cônjuge e filhos; 16 a 20 anos de 

instituição; 20 a 30 anos de serviço; professor de pós-graduação; D.E). 

 

Dentro dessa classe, as representações sociais organizam-se em torno do verbo ter. Ele 

apresenta-se como núcleo central dessa classe e dele partem todas as outras palavras 

significativas ou que mais se repetiram nesta classe. Ainda destacamos que as palavras 

aposentadoria e velho, embora próximas, não compartilham o mesmo eixo; e velho está ligado 

à ideia de idade. Isso é compreensível, uma vez que percebemos que a noção de 

envelhecimento vem se vinculando muito mais às condições de saúde percebidas pelo sujeito 

do que ao evento da aposentadoria em si. 

A classe 2, que divide esse primeiro eixo, tem 14,4% do corpus e foi denominada 

“profissão, ofício e continuação”, por trazer fortemente a ideia de continuidade de trabalho, 

além de falar sobre as condições de trabalho dentro da universidade, assim como do ofício e 

identidade que não se perdem com a aposentadoria. 

As palavras mais significativas e que se encaixam no critério adotado de frequência e 

percentagem foram: Participar, tendo como significados atividade atual e pós-aposentadoria e 

ajudar na formação do outro; aluno, compreendendo quem é esse aluno, como é o aluno atual, 

a prática voltada para esse sujeito, a utilização do conhecimento, formação, continuação, 

partilhar conhecimento e oportunidade; Formar, no sentido de formação, contribuição, função 
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do professor e composição de equipes; trabalho, no sentido de novas atividades, resgate da 

história acadêmica – laboral, o trabalho realização, condições e atividades no trabalho; Dar, 

significando oferecer oportunidade, condições, autonomia. Outras palavras que apareceram 

foram: grande e muito, no sentido de hiperbolizar palavras como mudança, satisfação, 

consideração, riqueza do trabalho, liberdade, autonomia. Outra palavra significativa foi 

“universidade”, trazendo o ambiente de trabalho bem como as condições de trabalho 

oferecidas e o local onde se realiza o ofício e a profissão. 

Para essa categoria, as variáveis que mais contribuíram foram: regime de trabalho 40 

horas, homens, pessoas com mais de 40 anos de serviço. Outras variáveis significativas 

foram: os tempos institucionais nas faixas de mais de 36 anos e de 1 a 5 anos, pessoas 

casadas, e que moram com cônjuges e filhos. Foram mais presentes na construção dessa 

classe, os entrevistados 09, 10 e 14. 

Para melhor exemplificar, selecionamos algumas partes das entrevistas que ajudam na 

compreensão do contexto. 

“(...) Eu gosto de ensinar eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, embora a 

universidade hoje, os alunos de hoje devido aos recursos que eles têm que deveriam 

usar a favor deles eles usam contra eles... Eu faço pelo aluno, o aluno reclama muito 

da prática e eu faço exatamente é criar oportunidades para que eles pratiquem e 

normalmente eles não se dedicam a essa prática que é fazer um plano de marketing..”. 

(e_02; homem; UFRN; casado; mora com cônjuge e filho (s); mais de 36 anos de 

instituição; mais de 40 anos de serviço; não é professor de pós-graduação, 40h.). 

“(...) Desenvolvendo pesquisas, participando de grupos de pesquisas, dando suas 

ideias, suas opiniões, eu acho que isso é correto e não retirar de uma vez, bruscamente 

afastar aquela pessoa do convívio universitário, isso é muito ruim para essa pessoa do 

ponto de vista emocional... A gente vai formando agora um novo grupo que até nem 

conhece aquele professor, aquele técnico, isso é natural e com isso a gente vai ficando 

esquecido, isso eu acho que é uma coisa ingrata para o servidor... As pessoas quando 

se aposentassem, tem pessoas que tem uma experiência muito grande deveriam pelo 
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menos ser participar de um banco de consultores…” (E_09; homem; UFRPE; casado; 

mora com cônjuge e filho(s); tempo de instituição de 25 a 30 anos; tempo de serviço 

30 a 40 anos; professor de pós-graduação; D.E). 

“(...) Mas dadas as condições, as próprias condições de trabalho que não mudaram, 

não mudam, você por mais que cresça, por mais que você faça alguma coisa, você 

percebe que o problema é muito mais amplo e bem maior que você... Nem o próprio 

local que você está lotado ele interfere, isso é uma grande riqueza do trabalho do 

professor de terceiro grau, porque todo recurso para eu desenvolver minha pesquisa eu 

posso trazer de fora..”. (e_14; homem, UFRPE; solteiro; mora sozinho; tempo de 

instituição 21 a 25 anos, tempo de serviço 20 a 30 anos; professor de pós-graduação; 

D.E.). 

 

As representações sociais dessa classe, dividem-se em três núcleos, sendo que o maior 

e mais forte organiza-se ao redor da palavra “muito”, o que traz um pouco da hiperbolização 

do sentido do trabalho para essas pessoas, uma vez que toda a classe gira em torno do trabalho 

e sua relação com a aposentadoria. Outro núcleo que se organiza é em torno da palavra 

trabalho, nele destacamos as duas palavras que compartilham de seus eixos: dever e lugar. 

Percebemos o quanto o trabalho vive na dialética de construir espaço e ser construído por ele. 

Ou seja, o ambiente de trabalho é fator regulador das condições de trabalho e das obrigações 

como trabalhador, ao mesmo tempo em que é essas duas faces também constituem a 

identidade docente. 

Na partição oposta, como é possível ver pelo dendograma, a classe que primeiro se 

destaca é a 6. Ela tem 21,8% do corpus e foi denominada medos e planos para a 

aposentadoria porque as suas palavras e contextos remetem aos medos e desafios que esta 

nova etapa traz, além da perspectiva de continuidade ou mudança. 

É importante ressaltar que nessa classe tivemos muitas palavras abaixo da frequência 

média calculada, mas elas encontravam-se em sua percentagem total, o que a torna bem 

caracterizada. As palavras mais significativas foram: medo, no sentido do que temer, de não 
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ter, do receio a ociosidade, perda financeira; nada, significando o não temer, ao deixar de 

existir, não se adaptar, ociosidade e não receber pelo trabalho; curso, atividade após 

aposentadoria, atividades do trabalho e participação em PPA; acabar, terminar, final; 

experiência, como exemplo, conhecimento adquirido, carreira formada; viver como planos 

futuros e presentes, sobreviver, não se aposentar ou adoecer. Outras palavras que se 

encontram em sua totalidade na classe são: relação, totalmente, público, federal e inclusive. 

As variáveis significativas que ajudaram na construção foram: mulheres, pessoas que 

moram sozinhas, tempo de instituição entre 6 e 10 anos. A entrevistada 7 também foi a que 

mais apareceu. Para melhor exemplificar a categoria, colocamos abaixo alguns trechos 

selecionados nessa classe. 

“(...) Quer dizer não devia ter se aposentado, eu vejo com olhos muito negativos, 

principalmente quem resolve se aposentar novo, meu pai acabou se aposentando novo 

foi uma besteira, meu tio voltou a trabalhar inclusive em empresa... A pessoa também 

se sente menos útil, em geral caem em depressão, fica doente e acaba tentando achar 

uma outra coisa pra fazer... Eu não gosto de serviço de casa, de nada disso, continuar 

dando algumas aulas ou vou para iniciativa privada, se eu ainda estiver muito bem eu 

vou para inciativa privada, se eu não estiver bem, eu peço para dar umas aulas na 

universidade pública…” (E_17; mulher; UFRN; solteira; mora sozinha; tempo de 

instituição entre 6 e 10 anos; tempo de serviço entre 30 e 40 anos; não é professor de 

pós-graduação; D.E.). 

“(...) Eu agora penso e é por isso que eu não me encontro assim com medo da 

aposentadoria,  a aposentadoria traz isso que eu acabei de dizer, eu acho que traz mais 

tempo para mim... passam a vida somente dentro de uma instituição, de um trabalho 

ou às vezes tem poucos amigos e só trabalham e quando isso acabar, elas não tem mais 

outra coisa, elas passaram a vida sem construir nada…” (e_08; mulher; UFRN; 

solteira, mora sozinha, tempo de instituição entre 21 e 25 anos; tempo de serviço de 20 

a 30 anos; não é professor de pós-graduação; D.E.). 

“(...) Mesmo que ele esteja agora trabalhando em faculdades particulares, mas ele não 

sente mais aquele professor que era do curso médico porque o reconhecimento acabou, 

ele está aposentado... No momento que você representa um cargo e passa a se 
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aposentar, ah professora aposentou, então dali por diante você não tivesse mais o 

conhecimento, não tivesse mais a posse, não tivesse mais nada... De saber que você 

não manda em nada, é tudo parcerias, é o medo da aposentadoria eu acho do não fazer 

nada…” (e_07; mulher; UFRPE; casada; mora com cônjuge; tempo de instituição 

entre 21 e 25 anos; tempo de serviço de 20 a 30 anos; professor de pós-graduação, 

D.E.). 

 

Nessa classe, as representações sociais organizam-se ao redor da palavra “não”, que 

pode ser compreendida como impedimento, negação ou a falta de planejamento para esse 

momento. O que se torna bem representativo pelo sentido dessa classe que aborda os medos 

que a aposentadoria traz ao se pensar esse momento de vida. 

A terceira partição do dendograma dá origem à classe 5 e a bipartição dessa, às classes 

3 e 4. A quinta classe destaca-se dessa subpartição e é a maior classe formada dentro do 

corpus, correspondendo a 24,2%.  

Denominamos essa classe de preparação para aposentadoria porque nela o sentido 

que mais se destaca é o do planejamento para a mesma, as possibilidades de lidar com esse o 

momento que está chegando ou já sendo mesmo adiado por alguns. As palavras mais 

significativas e que se destacam são: aposentadoria relacionada ao planejamento, organização, 

negação, adiamento e o tempo vivido ou por viver; mais, para hiperbolizar, potencializar, 

afirmar a proximidade ou distância e as relações afetivas e familiares; perto; relações de 

proximidade afetivas ou do momento da aposentadoria; atividade relacionado ao prazer da 

atividade laboral, outras atividades, continuação e manutenção; poder (poder, pode, possa, 

pudesse, posso, pode, podem, possam) para falar de possibilidade, percepção, decisão. Outras 

palavras significativas e que se encontram em sua frequência total são: planejamento, 

provavelmente e docente.  

A variável que contribuiu significativamente para a construção da classe foi: professor 
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de pós-graduação. Os entrevistados 13, 15 e 18 foram os que mais contribuíram. Para 

exemplificar, traremos alguns trechos das entrevistas que se destacaram. 

“(...) No contexto hoje das minhas maturidades até pessoais, familiares, no contexto da 

aposentadoria, a aposentadoria é uma coisa boa que é resultado da sua vida total até 

porque conseguiu chegar lá, não morreu... Também falta de conhecimento, você vai 

tentar a aposentadoria porque às vezes você acha que você já fez um trabalho, que 

você não tem mais reconhecimento, vai buscar aposentadoria como uma fuga e às 

vezes é armadilha... Muita gente queria se aposentar, mas morre antes disso, mas 

também eu consigo ver invalidez, muitas vezes a gente chega a uma aposentadoria 

porque está inválido ou também eu olho aposentadoria como se você perde sua 

direção... E por último o que seria aposentadoria, para mim ainda é um vazio, ainda 

não sei lhe dizer, porque eu acho que no final é o sentimento no momento que você 

assumir essa posição, mas no momento não sei…” (e_07; mulher; UFRPE; casada; 

mora com cônjuge; tempo de instituição entre 21 e 25 anos; tempo de serviço de 20 a 

30 anos; professor de pós-graduação, D.E.). 

“(...) Aposentadoria representa mais uma fase da vida, essa fase da vida ela tem que 

ser bem pensada, por quê? (...) Na realidade eu estou no estado de permanência, ou 

seja, eu já cumpri todo o meu tempo pra aposentadoria, eu não sei se você sabe, mas 

a universidade ela paga aquilo que descontava para gente continuar na universidade... 

Mas enfim, eu não me vejo afastado da academia, não, eu não considero a 

aposentadoria nem negativa nem positiva porque, por exemplo, positivo certamente 

que não é porque eu não sairia da universidade nunca…” (E_18; homem; UFRPE; 

casado; mora com cônjuge e filho(s); tempo de instituição mais de 36 anos, tempo de 

serviço entre 30 e 40 anos, professor de pós-graduação, D.E.). 

“(...) O único planejamento que eu tenho é ganhar na megasena, estou brincando, não, 

eu não tenho um planejamento para aposentadoria, porque embora eu já tenho idade e 

estou completando tempo esse ano... Eu já estou no tempo de 80%, então para eu ter 

80% da minha aposentadoria eu tenho que esperar pelo menos até 2019... Eu acho que 

juntando o que está sendo o conteúdo do trabalho e o que está sendo a condição do 

trabalhador docente é hoje uma das principais razões de que eu me aposentaria 

imediatamente... Aposentadoria para mim é o meu pra sempre, o tempo que será meu e 

que terei que me projetar para mim..”. (E_15; mulher; UFRN; solteira; mora sozinha; 
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tempo de instituição entre 11 e 15 anos; tempo de serviço de 20 a 30 anos; professor 

de pós-graduação; D.E.). 

 

Dentro dessa classe, as representações sociais organizam-se espaçadamente, não tendo 

nenhum núcleo que aglutine fortemente muitas palavras. Algumas delas organizaram-se 

melhor ao redor das palavras como e mais, o que mostra mais uma vez tanto a questão da 

organização através do “como”, muito relacionado à pretensão, e o “mais”, que mostra tanto 

uma visão positiva desse momento, com a possibilidade de melhorar ou conviver mais tempo 

com familiares, quanto negativa com o adiamento desse momento ao máximo possível. 

A última partição deu origem às classes 3 e 4 que se encontram em oposição, 

dividindo o mesmo eixo, como é possível ver no dendograma já apresentado. A classe 3 foi 

denominada O que influencia na decisão de se aposentar?, e tem 16,1% do corpus total. 

As palavras mais significativas foram: ficar (fica, fico, ficando e fiquei) na 

compreensão de que há uma disputa entre obrigatoriedade versus vontade versus liberdade; no 

sentido não estagnar, não criar expectativas; permanência, como os movimentos e políticas 

influenciam a decisão de aposentar-se ou dedicar-se a outros planos; receio, apresentado como 

alguns exemplos de medos ou ausência do mesmo; realmente, endossando as mudanças 

pensadas e a realidade vivida, podendo ser compreendida como a substituição da palavra 

apenas, sob a condição ou mesmo fatos; colocar (colocando, coloquei), como prática; meio, 

no sentido de envolvimento, partição ou um pouco; acontecer (aconteceram, aconteceria, 

acontecesse) relacionada a fatos; aqui para referir-se ao local de trabalho, instituição, 

evolução laboral, pessoal e da carreira; casa como ambiente familiar, seja a residência ou a 

universidade. Outras palavras significativas que se destacaram foram: sair, tempo, dizer (digo, 

dizia, diz, dizem e disse) e hoje. 

As variáveis que mais influenciaram foram: o tempo de instituição na faixa temporal 
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de 11 a 15 anos e professores que não atuam na pós-graduação. Os entrevistados 12 e 16 

estiveram mais presentes nessa construção. Para exemplificar, traremos alguns trechos 

ilustrativos das entrevistas. 

“(...) Não, eu não quero mais isso para minha vida, se eu não fiquei rica até agora, não 

vou enricar mais, estou trabalhando, mas não é essa a pretensão... A velhice não, a 

velhice é inevitável, acho que a gente tem maturidade pra encarar as mudanças no 

corpo, realmente a gente não fica mais bonita, eu não acho e pronto é isso... Você 

chega a essa altura da vida com um companheiro, um cúmplice, um amigo parceiro, 

um irmão, é tudo nesse sentido aí, eu tenho receio da viuvez, de ficar sozinha porque 

daí meus planos vão ficar bem defasados…” (E_10; mulher; UFRPE; casada; mora 

com cônjuge; tempo de instituição entre 1 e 5 anos; tempo de serviço entre 30 e 40 

anos; não é professora de pós-graduação; D.E.). 

“(...) Hoje não está nos meus planos, a gente até fala, até pensa nisso, mas quantos dias 

faltam, quanto tempo falta, a gente não está nessa contabilidade ainda, a gente sabe 

que falta e não queremos contar para não ficar na expectativa... Eu gostaria de ficar até 

o final, na compulsória, porque eu gosto do que eu faço, mas aí a gente tem que só 

tempo que vai dizer realmente, pra gente hoje praticamente é isso... Isso me garante 

um futuro. Hoje eu sei disso, amanhã eu não sei disso, se o governo vier mexer com 

alguma coisa, vai ficar uma situação muito complicada e aí só o futuro vai dizer…” 

(E_16; homem; UFRPE; casado; mora com cônjuge e filhos; 16 a 20 anos de 

instituição; 20 a 30 anos de serviço; não é professor de pós-graduação; D.E). 

 

Nessa classe, as representações sociais organizaram-se dispersamente pela análise de 

similitude, criando alguns núcleos organizadores, mas sem muitas palavras ao redor. Os 

núcleos formados foram: ficar, fazer, coisa, aqui e tempo.  

Essas representações trazem um pouco da heterogeneidade que existe quando procura 

representar-se o não vivido, mas que há de viver. Há sempre uma perspectiva de futuro bom, 

mas, no caso dos docentes pesquisados, há também o desejo de adiar esse momento ao 

máximo. Nessa parte destaca-se a presença de pessoas que motivam ou que esperam por esse 

momento. A família aparece como o local de retomada, o que de certa forma influencia na 
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decisão. 

A última classe analisada é a quarta, que corresponde a apenas 11,7% do corpus e foi 

denominada prazer e satisfação, já que nela encontramos os vários motivos que fazem tanto o 

trabalho quanto o pensar na aposentadoria serem prazerosos e constituidores de satisfação 

pessoal. 

As variáveis que mais influenciaram em sua constituição foram: tempo de instituição 

na faixa de 11 a 15 anos e mulheres solteiras. A entrevistada 12 também foi significativa na 

construção.  

As palavras mais significativas e com maior significância foram: gosto, no sentido de 

prazer na atividade e/ou ócio, planos prazerosos, satisfação com a profissão e cansaço com a 

atividade; trabalhar (trabalhava, trabalhando), continuação de atividade e história de vida no 

trabalho; aula, como ambiente e atividade prazerosa; falar, para trazer a identificação com o 

trabalho por si e pelo outro; continuar, com efeito de maximizar a satisfação, dia como rotina; 

e achar, especulações para aposentadoria. Para exemplificar o contexto dessas palavras, 

trouxemos alguns trechos que avaliamos como representativos. 

“(...) Gosto de planta, nunca mais tive planta porque não tenho tempo de cuidar. Eu, na 

verdade, não tenho medo, não, de jeito nenhum, eu amo trabalhar, eu já disse... Para 

falar a verdade, eu tenho pensado em aposentadoria depois que eu respondi seu 

instrumento, porque eu gosto muito de trabalhar... Embora eu tenha toda uma 

responsabilidade, eu sou uma pessoa que gosto muito de ser dona de casa, eu não 

tenho sido dona de casa no sentido de manter minhas coisas limpas organizadas... 

Embora tenha uma pessoa que mora comigo há muito anos, mas eu gosto de fazer as 

coisas em casa e isso eu não tenho tempo de fazer, ver filmes não tenho tido tempo, 

realmente todo tempo trabalhando…” (E_12; mulher; UFRN; casada; mora com 

cônjuge e filho(s); tempo de instituição entre 11 e 15 anos; tempo de serviço de 20 a 

30 anos; não é professora da pós-graduação; D.E.). 

“(...) porque eu gosto muito, me dá muito prazer trabalhar, eu acho se eu tiver 

condição física e mental eu vou continuar o tipo de atividade até os últimos dias.... 
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Trabalhar com meio ambiente, com gente, não é um emprego é uma decisão de vida, é 

diferente. A aposentadoria vai me dar a possibilidade de eu ser remunerada por alguém 

e continuar a fazer o que eu gosto de fazer…” (E_20; mulher; UFRPE; viúva; mora 

com outras pessoas; tempo de instituição entre 26 a 30 anos; tempo de serviço entre 20 

e 30 anos; não é professora de pós-graduação; D.E.). 

“(...). Nunca pensei que eu fosse chegar porque eu gosto muito de trabalhar, eu nunca 

pensei que eu fosse pensar isso da aposentadoria, eu achei que eu ia pensar não, eu 

pensei que eu não... Vou querer continuar trabalhando e tal, embora a coisa que mais 

me realiza na docência é a sala de aula, não gosto muito da pós-graduação, acho que o 

trabalho mais difícil é orientar TCC…” (E_15; mulher; UFRN; solteira; mora sozinha; 

tempo de instituição entre 11 e 15 anos; tempo de serviço de 20 a 30 anos; professor 

de pós-graduação; D.E.). 

 

Pela análise de similitude realizada, percebemos que as representações sociais dessa 

classe organizam-se em torno das palavras muito, porque, ir e trabalhar, tendo gosto uma 

forte evocação e ficando entre os eixos muito e trabalhar. Isso traz a ideia de satisfação no 

desenvolvimento das atividades laborais.  

Para uma análise geral de como as palavras mais evocadas organizaram-se, fizemos 

uma análise de similitude levando em consideração o triplo da frequência (f>18) para 

compreender como as representações sociais organizaram-se. Para exemplificar, colocamos a 

figura abaixo. 
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A árvore de similitude mostra que a palavra organizadora foi não, que nos contextos 

das entrevistas tinha sentido de negação, afirmação de um pensamento ou impedimento. As 

representações sociais em torno da palavra aposentadoria mostram que pensar nessa quando 

se tem uma atividade satisfatória no trabalho ou identificação profunda com a profissão 

embora seja positivo, aponta para uma vontade de adiar. Por outro lado, as representações 

sociais da análise mostram que os impedimentos no trabalho geram uma repensada e uma 

reavaliação da possibilidade de aposentadoria. 

  

Figura 19 - Árvore de similitude Aposentadoria (entrevistas). 
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Discussão dos resultados 

Para uma melhor compreensão das discussões travadas, dividiremos este capítulo em 

três partes. A primeira vai enfatizar as representações sociais do trabalho docente e como elas 

estão implicadas na prática social do sujeito participante. Na segunda parte, quais as 

representações sociais da aposentadoria para os professores participantes e como elas 

associam-se a sua visão do trabalho. E a terceira parte irá correlacionar as análises dos temas 

estudados e discutir as diferenças e semelhanças institucionais encontradas. 

A TRS, como embasamos no capítulo teórico, tem três vertentes que não são 

incompatíveis entre si, já que vêm de uma mesma matriz teórica, mas apontam diferentes 

dimensões para os estudos em representação social. Para embasar os achados dessa pesquisa, 

utilizaremos como referência a base teórica dimensional, que tem como principal expoente a 

Denise Jodelet. Apontaremos também alguns achados com a teoria estrutural (Abric) que no 

que se refere às centralidades e periferias das representações encontradas. Além disso, 

tentaremos estabelecer um diálogo com os estudos de dialogicidade e prática social presentes 

na obra de Marková. 

Para Jodelet (2001, p. 41),  

Representações sociais devem ser estudadas articulando elementos afetivos, 

mentais e sociais, integrando ao lado da cognição, da linguagem e da 

comunicação, a consideração das relações sociais que afetam as 

representações sociais e a realidade material, social e ideal sobre as quais 

elas vão intervir.  

 

A partir desse paradigma, construímos as nossas discussões e análises que interligam 

os temas estudados e o olhar que guia a discussão. 
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8.1 Representação social do trabalho docente e a prática social do professor 

universitário. 

 

De forma geral podemos dizer que encontramos nesse estudo, através das análises 

realizadas, que a visão do trabalho docente para os professores universitários envolve as 

dimensões do saber, do fazer e do ser professor. Essas representações encontradas são 

justificadas através de uma reflexão de evolução da prática, em fazer melhor aquilo que se 

propõe e se sentir mais dono do conhecimento produzido e compartilhado. O saber, nesse 

sentido, vem ligado ao fazer, à prática, ao cotidiano dentro da universidade, mas também está 

presente na trajetória de trabalho. Enquanto o ser é direcionado ao sentir, aos afetos e às 

relações que envolvem a identidade profissional desse sujeito, trazendo o ser relacional, que é 

por si e pelo outro. 

Na dimensão de reflexão do fazer melhor, do “ser bom professor”, que resgata a da 

história individual do trabalho e as modificações dessa prática no decorrer de sua história de 

vida ou mesmo na resposta de como se sente hoje no trabalho, é possível perceber que há uma 

relação paradoxal entre prazer e bem-estar. Ao mesmo tempo, há o reconhecimento de uma 

pressão externa por tipo de formação e produção que desgasta, tornando pesado o trabalho. 

É importante ressaltar que a expansão universitária através do REUNI e da ampliação 

do acesso via ENEM trouxe para a instituições federais uma nova demanda, além de uma 

renovação considerável no quadro de pessoas. Essa nova demanda implica ter que lidar e 

responsabilizar-se por um número maior de alunos, aplicar diferentes tecnologias à didática 

constituída, além de trazer uma nova concepção à carreira do professor de ensino superior 

com maior exigência de formação acadêmica e reprodução de conhecimento, o que de certa 

forma levou à precarização do trabalho docente. (Oliveira, 2004; Léda & Mancebo, 2009). 

Dentro dessa dimensão encontramos a representação do professor que transmite 
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conhecimento, que forma alunos, que influencia a vida de pessoas, o professor que se 

transforma e transforma o aluno numa relação dialógica. O “ser professor é ensinar e aprender 

ao mesmo tempo”, “ser professor é reconhecer que a construção do conhecimento é 

dinâmica” trazem nas suas falas a questão do “aprender na prática”, é saber que “influencia as 

pessoas de alguma forma”. Dentro dessa vertente, Souza (1996) afirma que “ser professor 

implica um processo de fazer docência” (p.125) e Dotta (2006) corrobora ao falar que essa 

relação “é marcada pela relação meios e fins, visto que o aluno é considerado como produto 

final, incorpora o processo do fazer, confundindo-se assim meios e fins". (p.64). 

Ainda no contexto do "bom profissional", percebemos o embate entre uma pedagogia 

tradicional, em que o conhecimento precisa ser repassado, transferido versus uma pedagogia 

construtivista, que percebe o conhecimento e o aprendizado como construções dialógicas e 

que interferem na vida de todos os envolvidos. O embate mostra também a diversidade na 

formação desse profissional, que percebe que a construção pedagógica não passou pela sua 

formação acadêmica e também pelas mudanças curriculares advindas com a partir de 1980 no 

processo de redemocratização brasileira que incidiu na necessidade de revisão curricular de 

vários cursos, principalmente, os de licenciaturas, e também nas mudanças estruturais e de 

expansão iniciadas no governo Lula, a partir de 2004. (Cunha, 1994; Gatti, 1997; Libâneo, 

1998; Pimenta, 2000; Silva, Dias & Pimenta, 2014). 

Dotta (2006) aponta nos seus estudos que as representações sociais do professor como 

transmissor de conhecimento indicam uma estabilidade e permanência de alguns conceitos 

que são formados pelos mecanismos de objetivação e ancoragem. A visão de uma pedagogia 

tradicional, embora forte, vem perdendo espaço para uma pedagogia construtivista e social, na 

qual a concepção do conhecimento é construído e partilhado por todos os envolvidos. Dentro 

da universidade, essas visões dicotômicas apresentam-se em disputa e manutenção do ensinar 

e aprender. 
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No movimento dialógico de ‘satisfação e prazer’ versus ‘insatisfação e dificuldades’ 

desenvolvem-se as ancoragens e objetivação das representações sociais do trabalho docente. 

O prazer e satisfação dentro do saber e fazer é colocado no desenvolvimento pessoal e 

profissional do aluno, no processo de ensino-aprendizagem, na interação das relações que 

ultrapassam a sala de aula, percorrendo todas as atividades docentes nesse “aprender em 

comunhão”. Os professores entrevistados trazem a visão do aluno que se transforma no 

decorrer do curso, de saber que o sucesso daquele aluno passou por ele, por sua formação. Já 

a insatisfação é direcionada à falta de valorização da profissão, em termos salariais, à falta de 

reconhecimento e às mudanças no ingresso dos estudantes, no perfil do alunado, na mudança 

geracional e no embate intergeracional entre docentes “novos” e “antigos”. 

O trabalho docente está associado às experiências de prazer, mas também de 

sofrimento (Grande, 2010). Muitas vezes, o sofrimento é representado pela quantidade de 

cobranças, pelas diferentes funções executadas no desenvolvimento de suas atividades e, 

também, pelas relações sociais estabelecidas dentro do trabalho. 

Alguns professores colocam que, embora haja um reconhecimento social do professor 

universitário, o retorno financeiro pelo exercício da profissão fica a desejar e isso rebate 

também na falta de condições de trabalho ou acúmulo de atividades dentro da universidade 

(Léda & Mancebo, 2009). 

A questão da acumulação de funções e na articulação de atividades presentes na 

tríplice função da universidade, representada por ensino, pesquisa e extensão, mas que 

também inclui, muitas vezes, as funções gerencial e administrativa, também aparece dentro 

das representações sociais da atividade. Morosini (2000) afirma que, atualmente, espera-se 

que o professor tenha habilidades e competências adequadas para executar atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 

Os professores pesquisados trazem em seus discursos e associações a articulação 
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dessas atividades na prática docente, mas, muitas vezes, essa articulação de práticas não 

acontece de forma harmoniosa e algum das bases do tripé universitário fica a desejar. 

Torres; Bendassolli; Lima; Freitas e Lima (2014, p. 329) ressaltam que  

Além dessas atividades, espera-se também que em algum momento de sua atuação 

profissional, o professor possa exercer cargos de gestão, uma vez que não há previsão 

de processo seletivo exclusivo para as funções de coordenação de cursos (graduação e 

pós-graduação) ou de chefias de departamento. 

 

A gestão de atividades universitárias aparece nos dados pelas vertentes de prazer e 

crescimento profissional e pessoal, mas também como algo para o qual os profissionais não 

têm nenhum preparo prévio e precisam aprender dentro da prática. Torres et al (2014) 

afirmam ainda que para o gestor torna-se importante que o haja envolvimento e o 

comprometimento da equipe para o desenvolvimento do trabalho e salientam que quando esse 

vínculo é considerado positivo e prazeroso auxilia no desenvolvimento do trabalhador e a 

gestão de pessoas é facilitada. Mas quando esse trabalho evoca mal-estar, é visto como 

desgastante e há um desafio maior para se perceber e entender os fatores que contribuem para 

essa vivência. 

Concordamos com os autores citados que o bem-estar ou mal-estar no trabalho remete 

tanto a dimensões subjetivas, como vínculos, sofrimento, prazer, satisfação, realização, 

quanto objetivas, representadas pela organização, condições de trabalho, relações hierárquicas 

e interpessoais. Sendo que elas estão conectadas dentro da experiência laboral. (Bendassoli, 

2011; Torres et al, 2014). 

Retomando as análises realizadas das respostas obtidas nas quais aparecem 

constantemente esse movimento de ‘satisfação-insatisfação’, o trabalho ancorado na vivência 

prática das atividades divide-se nos eixos ser, estar e fazer.  

O trabalho docente ainda se ancora em ser uma profissão cuja escolha é pessoal, 
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muitas vezes, representada como missionária e vocacional. Essa representação está ancorada 

na necessidade de um movimento interno que mobiliza o sujeito e para o qual estaria 

destinado. Por isso, embora haja insatisfação com as condições de desenvolvimento do 

trabalho, esse seria um ofício do qual não se poderia abrir mão e que transcenderia a atividade 

formal significada pelo vínculo empregatício. Além disso, destaca-se a questão do 

relacionamento com os discentes como o motor maior da satisfação e prazer com o trabalho 

desenvolvido. 

Segundo Roussiau e Bonardi 

(...) a inteligibilidade do processo de construção de uma representação reclama que se 

faça um apelo ao passado, à história, à memória, tanto para enfatizar o que do passado 

se insere nas novas representações (a marca do passado e, por consequência, as 

especificidades do presente) como para compreender como a memória e o 

conhecimento se articulam, como o pré-construído age sobre a aquisição de 

informações e saberes novos. (2002, p. 41) 

 

A construção de identidade, dessa forma, perpassa pelo grupo. Se é professor diante do 

outro, de uma comunidade acadêmica, de uma comunidade universitária, que contribui 

diretamente na construção de identidade grupal e alimenta o subjetivo. A representação social 

percorre esse caminho de tornar familiar o estranho, permitindo que os laços construam-se 

baseados nas crenças, percepções e atitudes através da comunicação. (Jodelet, 2001; 

Moscovici, 1978). 

Nas nossas análises acessamos dados que traziam as ligações sociais e afetivas dentro 

da universidade, principalmente, direcionadas aos alunos, ex-alunos e colegas de 

departamento, que davam conta de dimensões pessoais e profissionais. Nas análises de 

similitude realizadas tanto nas entrevistas quanto nas respostas do questionário, o trabalho 

organizou eixos com as palavras contribuir e formação ligadas diretamente ao termo aluno. 

Outros dados remetiam às questões ligadas ao conhecimento, à formação profissional 
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e à carreira acadêmica. Neles estavam embutidos o desenvolver da prática, as atividades que 

fazem parte dessa profissão e a percepção do sujeito sobre seu trabalho. 

Havia ainda dados que remetiam ao sentimento de ser professor, à história da família e 

à relação dos sentimentos de satisfação e insatisfação. Do processo que constrói uma 

identidade docente baseada nas representações sociais referenciada entre iguais (docentes e 

comunidade acadêmica), mas também na sociedade em que fazemos parte. Novamente 

resgatamos as análises de similitude realizadas levando em consideração as entrevistas e as 

respostas dos questionários que buscavam resgatar um pouco desse afeto que envolve a 

profissão exercida. O verbo “ser” é organizador de alguns eixos em que vimos presentes 

palavras como professor, feliz e atividade ligadas diretamente dentro dele. Além do eixo 

formado pela palavra “muito”, que trouxe a noção da ênfase dada ao trabalho e à satisfação 

pelo desenvolvimento do mesmo. 

Bendassolli e Soboll (2011) ressaltam que a polivalência esperada em relação ao 

professor reflete a crescente mudança no mundo do trabalho, tanto em relação ao “fazer” do 

trabalho, quanto a mudanças na gestão e na própria estruturação organizacional. Essas 

mudanças contribuem para o aumento das exigências organizacionais em relação ao trabalho 

e diminuem a possibilidade de enfrentamento coletivo dessa realidade. Em face disso aparece 

a competitividade, vista por alguns dos professores entrevistados como uma problemática 

nova e mais acirrada entre os recém-contratados. 

É importante ressaltar que nas dimensões aqui trabalhadas, as representações que se 

destacam fazem parte de uma unidade, ou seja, são partilhadas pelos professores 

independentemente do tempo de serviço ou da disciplina em que atuam. As representações 

sociais da satisfação em ver um ex-aluno bem-sucedido aparecem tanto nas respostas dos 

professores com mais tempo institucional quanto nos professores com menos de cinco anos de 

instituição. 
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A satisfação pela atividade, o gostar de ser professor, a sensação de realização pelo 

trabalho e no trabalho, além da visão positiva da profissão aproxima-se novamente da ideia de 

ter uma vocação, o dom, explicitado por algumas falas e respostas. Embora apareça, ela 

também é feita e dita de forma crítica, refletida, levantando que existe a gratificação, mas 

também que há dificuldades e limitações no exercício da profissão. Isso corrobora com os 

estudos de Dotta (2006) e Souza (1996), que em suas pesquisas tinham como objetivos 

levantar as representações sociais dos professores em relação ao seu trabalho, embora o foco 

fosse o ensino básico e médio. 

Picato (2009, p. 7) avalia que: 

Em suma, que a acumulação das exigências pedidas aos professores traduz-se num 

aumento significativo de fontes de pressão presentes no ensino, que ativadas pelos 

processos de mudanças sociais, se tornam causadoras de emoções negativas. Contudo, 

mesmo perante um quadro pouco animador, muitos professores vencem o desafio da 

mudança, experimentando as suas relações de forma positiva. 

 

Por isso, as representações sociais do bem-estar ou mal-estar no trabalho não devem 

ser colocadas como faces contrárias da mesma moeda. Elas partilham um mesmo espaço 

dentro do trabalho, interagem e constroem a percepção do sujeito sobre o mesmo. Isso 

corrobora com os achados de Torres et al (2014) na pesquisa sobre representação social do 

mal-estar para docentes, que conclui que esses fenômenos não são polarizados, afirmando 

ainda que dentro das narrativas dos professores-gestores acessados percebem-se ganhos como 

a superação de conflitos e aquisição de novas aprendizagens.  

Dotta (2006, p.67) sintetiza as representações sociais encontradas no seu estudo da 

seguinte forma: 

● Ser professor é ensinar e aprender. 

● Ser professor é participar da construção da história do aluno enquanto 

pessoa e profissional. 
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● Ser professor é gostar do que faz, ter prazer e satisfação sem 

desconsiderar as dificuldades. 

 

Essa ideia corrobora com os nossos achados, mas encontramos também outras 

representações como: ser docente é ser professor-gestor, a docência como uma atividade 

polivalente; ser professor é ser competitivo, é ter dificuldade em trabalhar em grupo inter-

geracional.  

A análise do trabalho docente resgata as associações representacionais como vida e 

prazer. Além disso, buscando nas análises realizadas através dos termos selecionados pelos 

participantes, afirmamos que os elementos da responsabilidade, dedicação exclusiva e gestão 

remetem às obrigações do exercício do professor tanto quanto os elementos missão e 

ensino/aprendizagem. Outra representação recuperada é a do trabalho docente dentro do 

parâmetro de subsistência, do seu aspecto material. O trabalho docente é visto como aquele 

que promove a geração de renda, essencial para a vida na sociedade posta, e é importante 

ressaltar que a maioria dos entrevistados eram os principais provedores da família. 

A questão material do trabalho, embora não aprofundada nessa pesquisa, nos leva a 

considerar o tempo desses professores na universidade, podendo ser o fator financeiro o 

corroborador do adiamento da aposentadoria, como apontam estudos de Bressan et all (2012); 

Ekerdt, 2010; França (2004; 2002); França, Bendassolli e Macêdo (2013)., Macêdo (2014); 

Menezes e França (2012). 

O último ponto que gostaríamos de discutir com referência aos resultados obtidos, 

remete à questão da identidade do professor e ao processo de envelhecimento. Embora não 

tenha sido o foco da pesquisa, eles apareceram dentro da análise como algo que é percebido 

como valor, aumento de sabedoria e experiência, mas também que os aproxima da 

representação da finitude e da exclusão social e laboral.  

O processo de envelhecimento apareceu mais fortemente nos professores que já estão 
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vivenciando a velhice, ou seja, que estão acima de 60 anos e, também, naqueles que atuam há 

mais de 30 anos dentro da mesma universidade. No caso dos professores que entraram muito 

cedo, eles relatam as mudanças vivenciadas no decorrer da história laboral e institucional e as 

mudanças internas e externas de concepção do mundo e do trabalho.  

Stano (2001) afirma que “o tempo, mais do que simples cronologia, é um veículo 

portador de sentidos que imprime a experiências e à vida vivida um contorno que singulariza 

e conforma o sujeito” (p.24). Ou seja, através do tempo as experiências são significadas e 

traduzidas, ancoramos e subjetivamos o que era desconhecido em algo de nossa realidade. 

A construção da identidade profissional está inserida num arranjo amplo das 

experiências vividas e processadas de forma subjetiva, mas também coletivamente dentro de 

um grupo. A constituição da escolha profissional remete à própria experiência de formação, à 

memória afetiva dessa formação, dos primeiros anos escolares, dos professores que 

incentivaram ou motivaram a escolha profissional, ou mesmo para provar que poderia ser um 

professor diferente daquele que marcou negativamente. Dessa forma, para compreender o 

processo da profissão docente é necessário resgatar a historicidade em que esse caminho se 

faz. Segundo Stano (2001, p.39) “é necessário considerar a história do sujeito e do grupo 

como coprodutores de saberes teórico-práticos do exercício do magistério”. 

Andrade (2000) indica que o papel decodificador da identidade ante o discurso está 

vinculado a especificidade da representação social enquanto forma de conhecimento. Dessa 

forma, postula que a representação feita por um sujeito acerca de um objeto é um bom indício 

de sua identidade, bem como o conhecimento da identidade de um sujeito é preditor de sua 

visão do mundo. 

“A identidade é uma questão-chave na representação de qualquer objeto, ou seja, na 

estruturação de seu campo de representação. Mais precisamente, a identidade é uma 

representação-chave que está presente no campo de representação de qualquer objeto”. 
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(Andrade, 2000, p. 144). 

Levando em consideração que a inserção social dos indivíduos é determinante nos 

conteúdos e sua organização nas representações, essas têm o papel de justificar e antecipar 

essas relações. Dessa forma, a introdução dos docentes dentro dos grupos de professores, seja 

na universidade, departamento ou nos envolvimentos externos do trabalho, seja na sua 

inserção social pelo trabalho, desenvolve formas especificas de estruturar as representações 

sociais. 

Por esse motivo, entendemos que podemos utilizar o termo identidade dos professores 

por meio das análises das suas representações sociais. A identidade docente é elaborada no 

âmbito institucional, dentro de sala de aula, pelos corredores e centros por onde transita, nas 

próprias horas de descontração dentro do trabalho, pela interação social, pela prevalência de 

laços afetivos e de identificação com o trabalho. Assim, ultrapassa esse espaço e no 

envelhecimento e na aposentadoria assumem outros espaços e criam elos que mantêm sua 

identidade reatualizada, como no encontro com um ex-aluno e não mais pelo trabalho 

formalizado, mas pelas atividades que resvalam da busca de um novo e para um viver a 

velhice de maneira “professoral” sempre. 

 

8.2  Representação social da aposentadoria para os professores de 

universidades federais. 

 

Investigar a representação social da aposentadoria dentro de um público que esteja 

atuando institucionalmente é sempre um desafio, ainda mais quando partimos do ponto de que 

o experienciado e vivido são o que nos ajudam a traduzir o novo e o desconhecido. Ou seja, 

trabalho e aposentadoria, por mais que pareçam termos contrastantes, complementam-se 

porque a representação que faço de um remete às expectativas e crenças que eu tenho do 
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outro, são aspectos que se retroalimentam. 

De forma geral, a aposentadoria foi representada de forma positiva, mostrando a 

centralidade da representação social de um novo começo, do retorno ao lar, das concepções de 

tempo para lazer e para fazer aquilo que não se tem tempo devido à rotina agitada do trabalho.  

A aposentadoria muitas vezes foi representada pela possibilidade de liberdade, de 

fazer aquilo que se tem vontade ou até mesmo de retomar atividades abandonadas devido às 

escolhas e necessidades da vida. Corroborando com a pesquisa de Macêdo (2014) e Menezes 

e França (2013), as relações familiares influenciam diretamente na decisão de aposentar-se e 

na concepção de uma aposentadoria melhor. 

A representação social do envolvimento com o trabalho também ressoa na 

representação da aposentadoria como direito conquistado, mas que pode ser adiado ao 

máximo para não se desligar do trabalho formal. Há ainda uma diferença entre aposentar-se e 

deixar de trabalhar, vendo o trabalho como condição humana de existência. Nesse sentido, os 

docentes também representam que a aposentadoria pode ser um aumento da liberdade e da 

possibilidade de dedicar-se a outras atividades assim como o retorno à família e o cultivo de 

laços de amizades. 

Há uma tendência de perceber de forma positiva o futuro que aguarda essa decisão e 

que muitos colocam não como uma decisão ainda desejada, mesmo com as várias 

modificações do mundo do trabalho. 

Quando resgatamos os medos e receios com aposentadoria, essa é representada de 

forma mais negativa. Estão no núcleo dessas representações, o medo do adoecimento, do ócio 

e a questão das perdas trazidas com a velhice. Na rede associativa apareceram termos como 

dificuldade de mobilidade, doenças crônicas, alto custo de medicamentos, perda de beleza 

física e dependência do outro. É importante destacar que esses medos fizeram-se mais 

presentes nas mulheres e nas pessoas solteiras ou viúvas sem filho, o que nos remete a pensar 
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no medo de ser só. 

Bosi (1994) afirma que “a sociedade industrial é maléfica à velhice” e mesmo em 

tempos de maior longevidade da população, o envelhecimento ainda é representado como 

uma exclusão social. O “fortalecimento e a hegemonia do capitalismo no mundo moderno 

reforçam o desvalor do velho por se constituir em força de trabalho obsoleta” (Stano, 2001, 

p.27). 

É importante ressaltar que o tempo ainda é o marcador institucional do ritmo da 

atividade social. Ou seja, a vivência do tempo dentro de uma cronicidade modulada pelas 

experiências vividas dentro do trabalho e fora dele, numa construção subjetiva e objetiva 

possibilita que o sujeito traga para o mundo conhecido através de crenças e percepções aquilo 

que ainda não é vivido, mas pode vir a ser. Nesse sentido, a aposentadoria é representada pela 

quebra de um ritmo e a “desinstitucionalização do tempo”, ou seja, a liberdade. Mas essas 

quebras podem refletir diretamente na identidade de trabalhador e por isso, muitas vezes, esse 

momento é postergado de diferentes formas. (França, 2004, 2008, 2009; Rodrigues, 2000; 

Stano, 2001; Zanelli, Silva & Soares, 2010). 

A aposentadoria tanto é representada pela liberdade como também pela crise de 

reconstrução das representações do sujeito sobre si e suas funções no mundo. Muitas vezes os 

docentes pesquisados falaram na continuação do trabalho através de outros vínculos 

profissionais com a mesma instituição, como professor convidado ou voluntário, ou até 

mesmo dando aulas em faculdades particulares. Os meios mencionados apontam outra 

tendência quando se pensa no processo de transição entre trabalho e aposentadoria, o bridge 

employment, que podem ser vistos como trabalhos que servem de transição entre os dois 

momentos. Assim, podem ser caracterizados pelo vínculo de continuação institucional, 

autoemprego (assessorias), trabalhos voluntários ou vínculos empregatícios mais flexíveis. 

(França, 2009; Menezes & França, 2012; França; Bendassolli & Macêdo, 2013). 
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A percepção dessa possibilidade de continuação de trabalho ou a vontade de não parar 

de trabalhar pode estar associada a fatores externos como as políticas sociais e econômicas 

que interferem diretamente nas condições materiais da aposentadoria. No entanto, podem ser 

associadas a fatores internos como a identificação positiva com o trabalho, condições de 

trabalho como a percepção de autonomia e liberdade, pressão e disputas internas e apoio da 

família. Autores como Zanelli, Silva e Soares (2010); e França (2002, 2009); França, Menezes 

& Siqueira (2012) colocam a necessidade de um planejamento prévio para esse momento e 

que as próprias instituições tenham dentro de seu rol de programas de capacitação de 

servidores, cursos voltados para esse momento da vida. Embora as duas universidades 

possuam programas de preparação para aposentadoria já consolidados, poucos docentes 

acessados participaram desses cursos, o que deixa inviável uma inferência sobre como o curso 

interfere na representação social da aposentadoria. Mas gostaríamos de destacar alguns 

pontos: apenas oito participantes participaram desses cursos e uma colocou que através da 

participação no PPA percebeu que não estava preparada para a aposentadoria e resolveu adiar, 

mesmo com a solicitação já preenchida. Outra questão é que alguns dos docentes 

desconhecem esses cursos dentro da universidade, alguns mencionaram esse 

desconhecimento. Além isso, outros revelaram que apenas começaram a refletir sobre a 

aposentadoria após o convite para participar da pesquisa. 

A representação social da aposentadoria para trabalhadores que ainda não adquiriram 

esse direito ou vão pegar outros regimes previdenciários apresentam cargas mais negativas 

ligadas a esse momento. As desvantagens e incertezas previdenciárias contribuem para as 

formações dessas representações. 

O prolongamento da expectativa de vida e o consequente crescimento numérico da 

população de idosos neste final de século coincide com a inadimplência de alguns 

sistemas de previdência. Ancorados em interpretações econômicas neoliberais, alguns 

países propõem reformas estruturais nos sistemas de aposentadoria que impõem novas 



194 

 

regras que obstaculizam o processo. Qualificações depreciativas são evocadas com 

referência aos aposentados, depositários das causas explicativas para o colapso dos 

sistemas previdenciários sem uma análise mais apurada dos modelos propostos e das 

formas de gestão dos recursos arrecadados (Carlos; Jacques; Larratéa & Heredia, 

2012, p.79). 

 

Destacamos essas mudanças porque elas incidem sobre os participantes com menos de 

10 anos de instituição e porque essa problemática foi trazida para eles tanto como uma forma 

de adiamento da aposentadoria, devido às perdas financeiras, como também como um 

desamparo institucional e das políticas públicas, uma vez que o envelhecimento traz 

comprometimentos para os quais é preciso investimentos maiores como planos de saúde mais 

caros e uma maior necessidade de medicação especializada, principalmente para as doenças 

crônicas. 

Embora nas nossas análises o envelhecimento tenha sido posto na periferia da 

representação social da aposentadoria, ele remete a esse evento tanto de forma negativa como 

positiva. Para a maioria dos participantes que estão no regime previdenciário que garante a 

integralidade da remuneração, a velhice foi representada como o aumento da sabedoria e da 

capacidade de análise da vida e de melhor reação diante aos problemas. Essa representação 

também apareceu em outros grupos, mas mescladas com representações negativas também. 

A principal representação social do envelhecimento é ser uma fase de não-trabalho, 

refletindo a crença de que a aposentadoria significa o começo do desengajamento 

social. Isto ocorre, principalmente, pela valorização do trabalho como um patrimônio 

da juventude (Veloz; Nascimento-Schulze & Camargo, 1999). 

 

É importante ressaltar que as mudanças na pirâmide etária e o aumento de longevidade 

vêm modificando algumas representações da velhice e incidem também na representação da 

aposentadoria. A concepção do processo de envelhecimento e suas possibilidades e limitações 
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vem avançando e, embora ainda haja forte representação negativa do “ser velho” na 

sociedade, ciências como a geriatria e gerontologia vêm avançando sobre as concepções desse 

período da vida. Assim como a psicologia do envelhecimento que focalizou seus estudos nas 

mudanças nos desempenhos cognitivos, afetivos e sociais, e também, em motivações e 

interesses, atitudes e valores que caracterizam essa fase. (Neri, 2008). Essa autora ainda 

ressalta a importância do paradigma da life-span, que seria a concepção que o 

desenvolvimento humano acontece no decorrer da vida toda, dessa forma “envelhecimento e 

desenvolvimento são processos correlatos” (p.17). 

Magnabosco-Martins; Camargo & Biasus (2009) fizeram uma pesquisa para levantar 

as RS do idoso para diferentes faixas etárias. Eles chegaram à conclusão de que os idosos 

associam a ideia de idoso às relações familiares, à atividade e à ideia de “espírito jovem”, 

enquanto os “não-idosos” vinculam essa ideia às perdas físicas e psicológicas, mas também à 

experiência e sabedoria. Os autores ainda ressaltam que todos os participantes viram o 

envelhecimento como etapa e não processo, além de trazerem elementos da teoria life-span 

(Baltes) e ideias ligadas ao envelhecimento bem-sucedido. 

A pesquisa de Felix e Catão (2013), que teve como objetivo analisar os significados do 

envelhecimento e aposentadoria para policiais rodoviários em fase de aposentadoria, apontou 

que os participantes representam envelhecimento e aposentadoria entre exclusão e 

adoecimento. Eles concluíram que “os policiais rodoviários elaboram significados objetivados 

na necessidade de um olhar mais voltado para o momento da aposentadoria, acreditam na sua 

participação ativa nesse processo, criando novos projetos de vida em busca da felicidade” 

(p.420). 

Estudos de representações sociais da aposentadoria apontam que essa é representada 

de forma positiva tanto para trabalhadores como para aposentados, embora os últimos também 

apresentem uma visão mais negativa por já viver essa situação. Essas pesquisas nos ajudam a 
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compreender alguns dos resultados analisados, uma vez que os docentes participantes 

trouxeram diferentes representações da aposentadoria. 

Dentro das análises realizadas, percebe-se fortemente a vontade de não parar de 

trabalhar, do adiamento da aposentadoria. Mesmo sendo representada como “um descanso 

merecido”, os participantes colocam os entraves para não optar por ela no momento que o 

direito for conquistado ou justificam a continuação quando já existe a gratificação pela 

permanência. Mas a aposentadoria também é vista como a possibilidade de trabalhar com 

mais autonomia e liberdade, embora a maioria dos professores concordem que há autonomia 

no exercício do seu trabalho na universidade. 

É importante ressaltar que a posição de continuação foi melhor defendida pelos 

homens, embora não aprofundemos nas questões de gênero que apareceram nas diferentes 

posições diante a aposentadoria. Achamos importante destacar algumas representações sociais 

que aparecem mais fortemente dentro dos gêneros por compreender que elas interferem na 

análise uma vez que as pessoas assumem diferentes funções sociais que se misturam com a 

docência e que interferem na constituição da identidade docente. 

Isso nos leva a refletir sobre a representação social da aposentadoria como o “retorno à 

família”. A literatura aponta que essa volta ao ambiente familiar difere em relação ao gênero 

(França, 2002). Em relação aos homens, a maior convivência familiar pode parecer mais 

estressante caso não tenham participação ativa em casa. As mulheres, por uma constituição 

histórica e cultural de acumular funções, percebem de forma mais positiva e menos 

problemática esse retorno. Seria o “tempo de cuidar melhor da casa”, “dedicar-se aos filhos e 

netos”, “namorar”, “ter planos com o cônjuge”. França e Sandoval (2014) alertam que “se o 

arranjo na divisão de tarefas domésticas entre o casal não for efetivado ao longo do 

relacionamento, será muito difícil o compartilhamento do homem e mulher em situação de 

igualdade na aposentadoria” (p. 155). Os homens brasileiros quando pensam na divisão do 
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tempo na aposentadoria, geralmente não colocam as tarefas domésticas como atividade a ser 

desenvolvida no futuro, já que não desempenham no presente. (França, 2004, 2008). 

Dentro da literatura, vários autores colocam a importância dos laços familiares para se 

ter uma aposentadoria satisfatória e uma velhice bem sucedida. (Bressan, Mafra, França, Melo 

& Loretto, 2013; França, 2004, 2008; França & Carneiro, 2009; França, Menezes & Siqueira, 

2012). 

A família aparece como algo a dedicar-se com mais tempo. Essa perspectiva abrange 

uma realidade de ter que lidar com diferentes gerações. Os filhos crescidos que constituem 

novas famílias, a chegada dos netos e os pais envelhecidos aparecem como demanda a ser 

melhor atendida com a aposentadoria. Expressões como “cuidar dos negócios dos meus 

filhos”, “ajudar na educação dos meus netos”, “ter mais tempo para a minha esposa”, cuidar 

da minha mãe”, “ir morar próximo aos meus filhos”, “ainda tenho pais vivos e quero cuidar 

melhor deles” trazem essa dimensão de retorno. 

Outra questão presente nessa representação é a dependência econômica e social que os 

docentes podem desempenhar dentro da família. Como já falamos, 65,8% dos participantes 

são renda principal desse núcleo, o que faz com que algumas considerações precisem ser 

tecidas. 

Nesse caso, a família estendida a este pai (ou avô) como o principal provedor, por 

vezes trará conflitos na decisão da aposentadoria para ele. Como apontado pelo PNAD 

de 2008 (IBGE, 2008), o perfil da família brasileira mudou drasticamente, as pessoas 

tendem a ter filhos mais tarde, e aqueles que estão próximos da aposentadoria acabam 

assumindo gastos maiores com a educação, como os da universidade destes filhos, ao 

mesmo tempo em que enfrentam despesas com os pais idosos e por vezes dependentes. 

(França & Sandoval, 2014, p.156). 

 

Os autores ainda colocam que “deve ser levado em consideração o papel dos avós na 

passagem de história e memória para os netos, bem como dos laços afetivos tão importantes 
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para a construção da identidade e do senso de pertença familiar” (França & Sandoval, 2014, p. 

156). 

Nesse sentido, resgatamos as análises das escalas de ganhos (EPGR), das palavras 

selecionadas e das redes associativas que apontam as relações familiares como um dos 

maiores ganhos com a aposentadoria. A família aparece como núcleo central tanto na rede 

associativa e nas palavras selecionadas, quanto pela sua frequência e pela ordem em que são 

citadas, apontando a centralidade dessa representação para os professores participantes. É 

importante ainda destacar que na escala de percepção de ganhos com a aposentadoria 

(EPGR), as relações afetivas e familiares destacam-se como a primeira dimensão, 

concentrando as maiores médias. Os docentes avaliaram de forma geral as relações afetivas e 

familiares como um ganho muito importante com a aposentadoria. 

As relações afetivas e familiares representam a dimensão mais destacada no 

planejamento para a aposentadoria para brasileiros de diversas categorias profissionais, 

seguida dos fatores de risco à saúde e sobrevivência, de acordo com os estudos de autores 

como França (2004); França e Carneiro (2009); França, Menezes e Siqueira (2012) França e 

Sandoval (2014). Esses autores ainda destacam que as relações familiares e a distribuição do 

tempo com novas atividades foram preditores mais importantes das atitudes positivas frente à 

aposentadoria, como no estudo transcultural com executivos brasileiros e neozelandeses 

(França, 2008). Esse resultado repetiu-se em estudos com trabalhadores que ocupam cargos 

não gerenciais (França & Carneiro, 2009), com servidores de uma universidade pública 

federal (Bressan, et al, 2013) e com trabalhadores da limpeza pública – garis (França, 

Menezes & Siqueira, 2012). 

Outra representação social que se destaca é a do lazer e viagens, que também aparece 

como termos centrais nas evocações da rede associativa e nas palavras selecionadas. Dentro 

da EPGR, elas evidenciam-se nas médias individuais gerais por serem vistas com maior 
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percepção de ganhos, como a oportunidade de viajar a lazer, mais tempo para esporte e 

atividade cultural, seguido de liberdade para criar. Novamente, destacamos que essas 

oportunidades são vinculadas às relações familiares e afetivas. O tempo é visto como algo a 

ser preenchido de forma gratificante. É “cultivar”, “cuidar”, “aprender ou aperfeiçoar 

idiomas”, “conhecer novos lugares”, rever amigos”, “viajar com calma”, “aproveitar melhor 

os fins de semana”. 

Essas representações corroboram com as pesquisas que apontam que no primeiro 

momento a aposentadoria é vista como “férias eternas”, momento de descanso e ócio. Com a 

vivência, ou seja, entre as pesquisas com aposentados, essa dimensão tende a desaparecer 

conforme a situação econômica e social dos entrevistados. Muitas vezes, a representação é 

substituída pela sensação de liberdade ou necessidade de reinserção no mercado de trabalho. 

(França, 1999; Cintra & Ribeiro, 2009; Costa, Barbosa & Vila Boas, 2012). 

De modo geral, as representações sociais da aposentadoria para os docentes com 50 

anos ou mais foram positivas. Podemos inferir que essa é vista como uma nova etapa da vida, 

que é desejada e na qual se espera conviver mais com a família e aproveitar o tempo de uma 

nova forma com outras atividades, com mais atividades prazerosas e cuidados com a saúde, 

buscando também um envelhecimento bem-sucedido. 

Isso dialoga com a pesquisa de Liberatti1; Martins; Robazzi; Cardelli; Gvozd; e 

Trevisan (2015) sobre as Representações Sociais da aposentadoria para enfermeiras docentes 

que obteve como resultados: a identificação de cinco categorias temáticas, concluindo que a 

aposentadoria representou a oportunidade de fazer o que gosta, de aprender coisas novas, de 

viajar, de melhorar os relacionamentos interpessoais, de sentimentos de liberdade e de missão 

cumprida. Porém representou também sentimento de frustração e decepção pela falta de 

reconhecimento pelo que desenvolveram no tempo que estiveram no exercício da docência. 

Dessa forma, a aposentadoria é vista numa balança de ganhos e perdas. As perdas 
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muitas vezes estão relacionadas à importância do trabalho e ao sentimento de pertencimento. 

 

8.3 Relações entre as representações sociais de trabalho docente e 

aposentadoria. 

 

As análises realizadas mostram que as representações sociais do trabalho docente e 

aposentadoria entre professores federais, em muitos momentos complementam-se e 

interferem uma na outra. 

Dessa forma, as percepções de perdas com a aposentadoria apontam para a 

importância da instituição e das relações sociais estabelecidas no trabalho e pelo trabalho, 

além do senso de pertencimento a universidade, os relacionamentos sociais que abrange 

professores da universidade, do departamento e das áreas afins, técnicos, alunos e ex-alunos. 

Até o ambiente físico foi colocado como uma perda importante com a aposentadoria. Essas 

constatações diferem dos estudos originais de Lúcia França (2004), que apontam que os 

executivos avaliam os salários e benefícios do cargo como a perda mais importante nesta 

transição. 

Pode ser que a diferença se estabeleça devido à grande identificação profissional que 

constrói a identidade do professor universitário, tendo como o ambiente a universidade 

pública federal que é avaliada por eles como o melhor lugar para o exercício pleno dessa 

profissão. 

Mas as perdas salariais e compensações também são avaliadas como perdas 

importantes nas duas instituições. Embora os docentes da UFRPE sintam de forma mais 

negativa o salário percebido, também analisaram esse item como uma perda muito importante 

vinda com a aposentadoria. Os docentes da UFRN julgaram de forma mais positiva o salário e 

apenas como importante a perda das compensações financeiras. 
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Outra diferença percebida entre as instituições foram as condições de trabalho e o 

apoio institucional para o seu desenvolvimento. Novamente, a UFRPE coloca como mais 

problemática esse apoio para execução do trabalho, mas as duas instituições afirmam que têm 

autonomia no desempenho das suas atividades e flexibilidade nesse exercício. Fatores que nos 

estudos de Bressan et al. (2013); França (2004, 2008); França Menezes & Siqueira (2012) e 

Macêdo (2014) são apontados como preditores de adiamento da aposentadoria. 

A pesquisa de Moreira (2011) aponta nos seus estudos com professores universitários 

que tinha como objetivo desvelar os conceitos e imaginários relativos a velhice e 

aposentadoria para professores com mais de 60 anos que trabalham. A autora parte do 

pressuposto de que o imaginário negativo em relação à velhice leva os entrevistados a 

desvinculá-la da aposentadoria, dando centralidade ao trabalho. Por isso, manter-se 

trabalhando oferece ganhos como manter-se valorizada a condição de trabalhador, afastar o 

medo das perdas e limitações da velhice e ainda articular aposentadoria à continuidade do 

vínculo empregatício. Chegando a uma conclusão preliminar que “o encerramento do contrato 

indicaria uma situação de incapacidade, morte e perda de identidade, mas, por outro lado, para 

estes profissionais que se sentem reconhecidos em suas atividades, trabalhar possibilita uma 

vivência de saúde” (p.549). 

Isso dialoga com os nossos dados, pois, embora a velhice apareça como uma 

representação social dentro da pesquisa realizada, também apresenta-se de diferentes formas. 

Seja pela ideia de finitude da vida, mas também como uma época em que não é preciso mais 

dar satisfação a ninguém, que se tem mais liberdade para ser o que se desejar. 

Morin et al. (2007) afirmam que o trabalho abrange três dimensões: a dimensão, 

individual (satisfação pessoal, independência e sobrevivência, crescimento e aprendizagem, 

identidade), a dimensão organizacional (utilidade, relacionamento, inserção social) e a 

dimensão social (contribuição social). Acreditamos que o exercício profissional do professor 
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dentro da Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) contempla todos esses aspectos. Os 

professores acessados apontam que se sentem reconhecidos socialmente, têm satisfação 

pessoal, crescimento e aprendizagem e sentem-se inseridos e contribuindo para a sociedade. 

Nesse sentido, o encerramento das atividades para esses profissionais coloca como 

dilema da aposentadoria a escolha entre “descanso merecido” e o “continuar trabalhando”. O 

trabalho é posto socialmente como tendo uma centralidade e a situação de “não trabalho” é 

vista de forma negativa, trazendo o viés da ociosidade tão temida por alguns. 

Assim, a aposentadoria aparece como um benefício possível, desvinculado da velhice. 

Além disso, a manutenção do vínculo empregatício, entre os professores universitários 

entrevistados após a aposentadoria, não se deve a problemas econômicos. O 

encerramento do contrato indicaria uma situação de incapacidade, morte e perda de 

identidade, mas, por outro lado, para estes profissionais que se sentem reconhecidos 

em suas atividades, trabalhar possibilita uma vivência de saúde. Desta forma, os 

professores se sentem atraídos (fator pull) pela situação de contrato de trabalho. Para 

eles, a aposentadoria é atraente se pensada como um benefício, e não como o 

encerramento das atividades profissionais. (Moreira, 2011, p.549). 

 

As informações acessadas trouxeram em seu conteúdo muito mais do que um 

conteúdo cognitivo, trouxeram os afetos envolvidos ao se refletir os temas abordados, a 

reflexão da prática dentro de um movimento dialógico e dinâmico que está sempre em 

processo de constituição. Jodelet (2001) aborda as complexidades que a noção de 

representação social, bem como os fenômenos que ela abrange, suscitam em sua definição e 

tratamento. Moscovici (1978, p. 41) diz que a “localização das representações sociais na 

encruzilhada de conceitos sociológicos e psicológicos implicam sua relação com processos de 

dinâmica sociais e psíquicas e com a elaboração de um sistema teórico complexo”. A teoria 

do conhecimento social proposta por Marková (2006) possui uma importante característica: é 

uma teoria que enfatiza a dinâmica e, portanto, a historicidade. Nas palavras da autora, 
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O conhecimento social é o conhecimento em comunicação e o conhecimento em ação. 

Não pode haver conhecimento social a menos que seja formado, mantido, difundido e 

transformado dentro da sociedade, entre indivíduos ou entre indivíduos e grupos, 

subgrupos e culturas. O conhecimento social se refere às dinâmicas da estabilidade e 

das mudanças (Marková, 2006, p. 27). 

 

Todas essas contribuições teóricas corroboraram nos caminhos de análise e discussão 

dessa pesquisa. Gostaríamos de ressaltar que no começo dos estudos, partimos do pressuposto 

de que haveria diferentes representações sociais do trabalho docente e aposentadoria entre as 

instituições levando em consideração outras variáveis, mas que não aconteceu. As 

representações levantadas tiveram uma uniformidade tanto nos aspectos positivos quanto nos 

negativos. 

Considerando os processos de construção e de reconstrução das representações sociais 

inseridos no campo de transversalidade dos assuntos abordados, acreditamos que o processo 

de construção da identidade docente é realizada através de representações sociais partilhadas 

tanto no âmbito individual quanto no coletivo. Elas interferem na minha percepção e crença 

sobre o futuro, incluindo o processo de aposentadoria.  

Essas representações retroalimentam-se e fica difícil não as correlacionar. Buscamos 

ancorar as nossas expectativas do desconhecido em algo que remeta ao nosso familiar e dessa 

forma objetivamos através dos dados inseridos em nossa memória e história pessoal. A 

vivência do outro ajuda na compreensão das possibilidades que se terá quando se decidir por 

esse momento. 

As representações sociais têm uma dinamicidade. Elas retratam uma forma de 

tradução do mundo e um jeito de lidar com o desconhecido. As representações encontradas 

retroalimentam-se e tentamos demonstrar isso através da figura abaixo. 
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Entendemos que essa pesquisa não se esgota em suas possibilidades, mas oferece 

elementos para novos olhares e discussões sobre os temas abordados e que permite análises 

sobre outros enfoques. 

  

Figura 20- Esquema representacional do trabalho docente e aposentadoria. 
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Considerações finais 

A pesquisa foi realizada com 313 docentes a partir de 50 anos de idade, que trabalham 

em duas IFES com vínculo de carreira estatutária, com contrato de trabalho de 40 horas e 

dedicação exclusiva. O objetivo geral da pesquisa foi analisar possíveis associações entre 

representações sociais do trabalho docente e da aposentadoria, considerando as práticas 

sociais de professores de universidades públicas federais. Para isso, buscamos identificar 

estrutura e conteúdo das representações sociais que permeassem o discurso sobre os temas: 

trabalho docente e aposentadoria, associar informações sobre características 

sociodemográficas, percepção da condição de trabalho (flexibilidade, autonomia, relações 

sociais no trabalho, salário), situação familiar (conjugalidade, moradia) e participação em 

programas de preparação para aposentadoria com as representações sociais do trabalho 

docente e aposentadoria e associar representações sociais do trabalho docente e aposentadoria 

com práticas sociais. 

Essa dissertação apresenta a trajetória da pesquisa realizada que partiu das seguintes 

questões: quais são as representações sociais dos docentes de instituições públicas federais 

acerca do seu trabalho e da aposentadoria? Como as representações sociais do trabalho e da 

aposentadoria se associam para a construção das práticas desse grupo profissional? 

Para responderam aos questionamentos, procuramos percorrer teoricamente os 

constructos que fariam parte da pesquisa. Foram eles: o trabalho docente, aposentadoria e a 

teoria das representações sociais. Foi importante também escolher quais os caminhos 

percorridos para responder aos objetivos estabelecidos. 

Foi um estudo caracterizado como multimétodos e de abordagem mista, combinando 

análises quantitativas e qualitativas. Os métodos escolhidos foram utilizados 

concomitantemente e a pesquisa possui delineamento descritivo, compreensivo, transversal. 
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Utilizamos dois instrumentais para a coleta de dados, sendo eles: um questionário construído 

com duas perguntas dissertativas sobre os temas estudados; palavras que melhor 

representavam os temas estudados para serem selecionadas; duas escalas já validadas, a escala 

de percepção de ganhos e perdas com a aposentadoria (EPGR e EPLR); uma escala construída 

para esse estudo e dados sociolaborais e demográficos de caracterização dos participantes e 

entrevistas narrativas associadas à aplicação de uma rede associativa. As entrevistas foram 

realizadas de forma individual buscavam abordar a história de vida no trabalho, a escolha pela 

carreira docente, as atividades pertinentes a ela, assim como as representações e medo da 

aposentadoria. 

Os resultados da pesquisa mostraram que as representações sociais do trabalho 

docente interferem na formação das representações sociais da aposentadoria. As principais 

representações que encontramos para trabalho docente abrangem quatro dimensões: o ser, o 

sentir, o fazer e o saber. O ser professor envolve essas dimensões de diferentes formas. As 

representações sociais mais fortes apontam para uma grande identificação do sujeito com a 

atividade profissional que exerce. Nesse sentido, o trabalho docente tem uma particularidade, 

a sensação de reconhecimento e gratificação encontra-se na relação estabelecida com o aluno. 

Além disso, há uma forte representação vocacional ou missionária da profissão.  

A representação social do ser professor envolve as atividades de ensinar e aprender 

numa relação dialética, mas também numa visão tradicional. Tem a representação de fazer 

parte de alguma forma do sucesso e construção profissional dos discentes, de ser bom 

profissional, de articular diferentes atividades, satisfação pelo que fazem, mas também uma 

crítica às condições de trabalho, ao acirramento das disputas entre docentes, às pressões 

externas e governamentais por números e ao crescer dentro da instituição e com a instituição. 

Para os docentes com mais tempo de instituição e para aqueles formados pela 

instituição onde lecionam hoje, há uma representação muito forte do trabalho como a 
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extensão da casa, do tempo vivido dentro dela, de uma identidade que abrange até o espaço 

físico que ocupam. As representações encontradas também davam conta dos dilemas vividos 

pelos profissionais, da briga de paradigmas pedagógicos para que não fiquem resumidos a 

serem meros “reprodutores de conteúdo”, mas construtores do conhecimento. Essas 

concepções em disputa mostram os processos de ancoragem e objetivação, aos quais estão 

sujeitas as representações na sua dinâmica de traduzir o mundo. 

 As atividades dentro de sala de aula e a pesquisa foram destaques dentro das 

exposições docentes como as atividades mais exercidas e de maior gratificação. A 

representação do professor-gestor trouxe as questões de identificação com os processos 

administrativos e o despreparo em ter que lidar com uma demanda para a qual não há uma 

formação prévia. Assim, deixa a lição de que para ser professor é necessário gostar do que 

faz, gostar das pessoas, querer contribuir na formação delas, saber partilhar conhecimento e 

lidar com as adversidades. 

A forte identificação com a profissão rebate nas representações sociais da 

aposentadoria que, embora sejam em sua maioria sejam positivas, a vontade de não se 

aposentar no momento em que o direito for conquistado é algo repetido pela maioria dos 

professores participantes. 

As representações sociais da aposentadoria que se destacaram nessa pesquisa referem-

se ao retorno ao lar, melhor convivência família e social, uma nova fase da vida, tempo para 

lazer, viagens e atividades culturais e tempo para cuidar melhor de si. Apareceram nas 

periferias das representações sociais, a questão de engajar-se numa nova atividade, o 

voluntariado, prestar serviço em instituições particulares ou assessorias dentro da instituição 

através de novos tipos de contratos de trabalho, como por exemplo, no papel de professor 

voluntário. 

O retorno à maior convivência familiar e aos cuidados da casa e de si foi visto como 
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muito positivo, principalmente, para as mulheres casadas ou em união estável. Os homens 

também colocaram de forma positiva esse retorno. Outra representação social que abrange 

esse aspecto são os cuidados com os filhos e, principalmente, com os netos. Há uma 

necessidade de envolvimento com a nova geração familiar que faz com que o retorno seja 

visto como prazeroso. A necessidade de cuidar dos pais envelhecidos também aparece dentro 

dessa dimensão de retorno ao âmbito privado. 

O envelhecimento é algo que aparece na periferia das representações sociais da 

aposentadoria. Essa dimensão abrange as representações sociais do envelhecimento como 

sabedoria e liberdade de vida, mas também como perdas e limitações impostas pelo biológico, 

como a dificuldade de locomoção e o medo da dependência devido a problemas de saúde. 

Ainda nas discussões, chegamos à conclusão de que a representação da aposentadoria 

envolve perdas e ganhos que são avaliados como marcadores de vida. Muitos mencionaram 

que pensar na aposentadoria é algo ainda não realizado com facilidade, seja pelo tempo que 

falta para se aposentar, seja pelo desconforto que o tema traz ou até mesmo pela intensidade 

do trabalho que não permite outras reflexões fora das práticas exigidas. 

Ainda nesse sentido, percebemos que a representação social da aposentadoria como 

liberdade envolve as possibilidades de fazer o que se gosta sem ter que se justificar aos outros. 

Poder viajar em qualquer data, mudar-se para outra cidade ou estado, ou seja, sentir-se livre 

no modo de agir e ser no mundo. 

As percepções de perdas com aposentadoria indicam forte identificação com o 

trabalho. Essas percepções vão desde ser importante representar a instituição, até as perdas 

financeiras que essa decisão acarreta, ainda mais diante das mudanças previdenciárias. O fator 

salário e compensações, como o abono permanência, que foi suspenso em 2015 através de 

portaria, é verbalizado pelos participantes como também motivador para não aposentarem-se 

ou para mediar à aposentadoria através de outras formas de inserção no mundo do trabalho. 
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Em relação às práticas sociais, elas mostraram-se vinculadas às construções da 

identidade docente por meio da história de vida no trabalho e na decisão de ser professor. O 

processo de identificação da prática social percorre todas as atividades envolvidas dentro das 

esferas ensino, pesquisa e extensão como também nos processos administrativos. 

A prática docente apresenta a dialogicidade apontada por Markóva, no movimento 

tríplice de significar a atividade e representá-la no mundo, ancorando novas experiências e 

significações no transcorrer desse percurso. 

Ressaltamos novamente que acreditávamos que haveria algumas diferenças 

significativas entre as instituições pesquisadas devido às diferenças locais e mesmo pelas 

dimensões de tamanho, quantitativo de alunos, cursos e professores, assim como o 

recebimento de verbas para projetos, o que não aconteceu. Há uma uniformidade nas 

representações, embora uma das universidades pesquisada tenha avaliado de forma mais 

crítica a possibilidade do desenvolvimento das atividades com apoio institucional e o salário 

percebido. O mesmo ocorreu com a variável tempo de instituição, embora os professores com 

mais tempo institucional mostrassem um melhor conhecimento do funcionamento da estrutura 

da universidade, as identificações positivas com o trabalho docente assemelhavam-se muito 

entre todos os participantes. 

Acreditamos que o levantamento das representações sociais do trabalho docente e da 

aposentadoria para professores e o diálogo com suas práticas sociais podem contribuir em 

diversas políticas de promoção e de assistência aos servidores dentro das IFES. Uma vez que 

esse diálogo percorre as crenças, as normativas e os significados que os sujeitos colocam em 

sua vida cotidiana. 

Embora o número de docentes pesquisados que participaram de programas de 

planejamento para aposentadoria não seja significativo, eles trouxeram reflexões importantes 

sobre o momento de aposentar-se e o que é necessário para viver essa nova etapa de forma 
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bem-sucedida. Nesse sentido, também acreditamos que a pesquisa possa contribuir na 

reconfiguração de alguns modelos de programas voltados para a preparação para 

aposentadoria, de forma que a adesão dos docentes seja maior. 

Outra política de assistência ao servidor que a pesquisa pode ajudar é sobre o 

envelhecimento dentro da IFES e a necessidade das pessoas lidarem com as diversas gerações 

que convivem nesse espaço, para que práticas e comportamentos baseados no ageísmo sejam 

minimizados ou mesmo excluídos do contexto organizacional. 

Entendemos que a investigação cumpriu seu objetivo de analisar as representações 

sociais do trabalho docente e da aposentadoria para os professores universitários dentro da 

perspectiva do referencial teórico utilizado. Mas também sabemos que a pesquisa possibilita 

outras formas de análises através de outros enfoques, que podem contribuir com o campo da 

psicologia do trabalho. 

Sabemos também que outras análises e comparações poderiam ter sido feitas para 

aprofundar as diferenças e aproximações entre as instituições, mas optamos por fazer uma 

análise geral, mesmo reconhecendo que variáveis como sexo, conjugalidade, composição e 

renda familiar, professor ou não de pós-graduação, tempo de instituição, poderiam ter sido 

melhor trabalhadas dentro das análises. Nesse sentido, acreditamos que a pesquisa pode ser 

vista como ponto de partida para novas investigações e discussões. 

Para finalizar, como contribuição prática do estudo, socializaremos os resultados junto 

às instituições pesquisadas e aos docentes participantes, de forma a disseminar os achados e 

sugerir mudanças nos programas direcionados tanto ao público acessado quanto aos temas 

abordados na pesquisa. 
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Apêndice A – Pré-Teste 

A. Rede Associativa e Roteiro de entrevista. 

Roteiro de entrevista e rede associativa 

Primeiramente, gostaria de agradecer sua participação e disponibilidade em contribuir 

com esta pesquisa. Importante dizer que não existe resposta certa ou errada, porque o meu 

interesse está em saber a sua opinião e o que pensa a respeito dos temas: trabalho e 

aposentadoria. 

Rede associativa sobre Aposentadoria: Para a aplicação da rede, o entrevistador 

solicita ao participante as seguintes atividades: (a) construção da rede associativa, com 

atribuição de palavras e indicação da ordem em que cada palavra foi pensada; (b) ligação 

entre as palavras com uso de setas, caso o participante desejasse; (c) atribuição de um 

significado positivo (+), negativo (-) ou neutro (0) para cada palavra da rede; e, (d) atribuição 

de uma ordem de importância para cada palavra, a ser indicada com números romanos (I, II, 

III, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Depois do preenchimento da rede, gostaria que me falasse sobre o que é a aposentadoria 

para você? 

APOSENTADORIA 
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2. Como você imagina que será a sua aposentadoria? 

3. O que as pessoas da sua família pensam sobre a aposentadoria? O que elas dizem sobre a 

sua aposentadoria? 

4. Quais os principais ganhos e perdas que você acha que terá quando se aposentar? 

Rede associativa sobre Trabalho docente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Depois de ter preenchido a rede, gostaria que me falasse sobre o que pensa a 

respeito do trabalho docente? 

2. Como é o seu trabalho? O que ele significa para você? 

3. Como foi a sua carreira de docente até o momento? Poderia me contar a sua história 

aqui na universidade? 

4. O que sua família pensa a respeito do seu trabalho? 

 

Estamos finalizando, mas ainda gostaria de contar com sua contribuição para algumas 

perguntas mais objetivas: 

1. Idade: ______ anos                                    2. Sexo: (   ) Masculino     (   ) Feminino 

3. Tempo de serviço: ________ anos 

TRABALHO DOCENTE 
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4. Área da docência: ____________________ 

5. Filhos?  (   ) sim     (   ) não   Quantos? _________ 

6. Situação conjugal: 

casado(a) ou relação estável (   ) 

solteiro(a) (   ) 

divorciado(a)/separado(a) (   ) 

viúvo(a) (   ) 

7. Atualmente a respeito do seu trabalho, o quanto você o considera... 

Flexível (horários, responsabilidades, atribuições)     (    ) muito   (    )razoável   (   ) 

pouco 

Autônomo (independência, tomada de decisão)         (    ) muito   (    )razoável   (   ) 

pouco 

8. Considerando suas condições de trabalho (estrutura, recursos), você o avalia como: 

(   )adequadas e coerente com o que faz 

(    ) parcialmente inadequadas e incoerente com o que faz 

(   ) totalmente inadequadas e incoerente com o que faz 

9. Com relação ao seu salário, você o avalia como: 

(   )adequado e coerente com o que faz 

(    ) parcialmente inadequado e incoerente com o que faz 

(   ) totalmente inadequado e incoerente com o que faz 

10. A respeito de suas relações sociais no trabalho, como você avalia... 

Seus colegas mais próximos (professores da mesma área)? 

Seu departamento (professores e técnicos)? 

Sua chefia? 

Seus alunos e orientandos? 
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11. Você participa de algum PPA? Por que? 

(   ) sim         (    ) não   

Agora para terminar gostaria de lhe perguntar a sua opinião sobre o que é possível 

fazer para aproveitar melhor a aposentadoria? 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO E ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Questionário 

Questionário sobre trabalho docente e aposentadoria. 

 

Primeiro gostaria de agradecer por sua colaboração nessa pesquisa. Esse questionário deve ser 

preenchido individualmente. Quero esclarecer que não há resposta certa ou errada, o que importa é 

sua sinceridade ao responder as questões, porque o meu interesse está em saber a sua opinião e o 

que pensa a respeito dos temas trabalho docente e aposentadoria. Caso não entenda alguma questão, 

por favor, sinalizar no final do instrumento ou procurar esclarecimento com a pesquisadora 

responsável. 
 

Email da pesquisadora responsável: luaamaral@hotmail.com 

 

*Obrigatório 

 

1. Consentimento livre esclarecido * 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa; além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela poderá 

trazer para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa “Representações sociais do trabalho docente e aposentadoria para professores de 

universidades federais”. Autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 
 

Marcar apenas uma oval. 

Aceito 

 

Não aceito Pare de preencher este formulário. 

 

 

1. Como você sente que será a sua aposentadoria?  

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

mailto:luaamaral@hotmail.com
mailto:luaamaral@hotmail.com
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2. Agora gostaria que selecionasse entre as palavras expostas as 5 (cinco) que melhor 

representam a aposentadoria para você. 

 

 

3. Leia as afirmativas abaixo e assinale com um X ou círculo o quanto você concorda 

com cada uma delas numa escala de 1 a 4. As respostas devem refletir a sua opinião. 

Legenda: 1- Muito importante; 2 – importante; 3 – pouco importante e 4 – nada 

importante.  

Ganhos frente a Aposentadoria 1 2 3 4 

Não representar mais a Universidade 1 2 3 4 

Não ser mais gestor 1 2 3 4 

Não ter mais responsabilidade pelo trabalho 1 2 3 4 

Não trabalhar sob pressão 1 2 3 4 

Não ter mais compromisso de tempo 1 2 3 4 

Mais liberdade para criar 1 2 3 4 

Mais tempo para os filhos/netos 1 2 3 4 

Mais tempo para meus pais 1 2 3 4 

Mais tempo para meu parceiro (a) 1 2 3 4 

Mais tempo para meus parentes próximos 1 2 3 4 

Mais tempo para os amigos 1 2 3 4 

Mais tempo para o trabalho voluntário 1 2 3 4 

Realizar um trabalho diferente 1 2 3 4 

Mais tempo para educação. 1 2 3 4 

Participar em política 1 2 3 4 

 Mudança de vida  Liberdade 

 Lazer/Viagens   Sabedoria 

 Família/amigos  Envelhecimento 

 Dificuldade  Revisão 

 Felicidade  Nova fase 
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Oportunidade de viajar a lazer 1 2 3 4 

Mais tempo para esporte/atividade cultural 1 2 3 4 

Participar de clube e associações 1 2 3 4 

Tempo para investimentos 1 2 3 4 

Tabela 18- Escala de importância dos ganhos frente à aposentadoria. (Lúcia França) 

 

 

 

Legenda: 1- Muito importante; 2 – importante; 3 – pouco importante e 4 – nada 

importante.  

Perdas frente a Aposentadoria 1 2 3 4 

Desafio do trabalho 1 2 3 4 

Responsabilidade do trabalho 1 2 3 4 

Senso de ter um trabalho competitivo 1 2 3 4 

Liderança 1 2 3 4 

Poder de decisão 1 2 3 4 

Criatividade do trabalho 1 2 3 4 

Senso de pertencer a Universidade 1 2 3 4 

Evento e festa do trabalho 1 2 3 4 

Ter uma secretária 1 2 3 4 

Status fornecidos pelo cargo 1 2 3 4 

Ambiente no trabalho (sala) 1 2 3 4 

Oportunidade de viagens a trabalho 1 2 3 4 

Reuniões de departamentos 1 2 3 4 

Senso de estar ocupado 1 2 3 4 

Rotina de trabalho 1 2 3 4 

Relacionamento com colegas de departamento  1 2 3 4 

Relacionamento com colegas de trabalho 1 2 3 4 
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Compensação (Abono permanência e bonificação por 

cargos de gestão) 

1 2 3 4 

Tabela 19- Escala de importância de perdas frente a aposentadoria (adaptado de Lúcia 

França) 

 

4. Como você se sente em relação ao seu trabalho atualmente? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5. E Quais palavras melhor representam o trabalho docente, selecione cinco (5) palavras. 

 Subsistência  Prazer 

 Vida  Ensino-Aprendizagem 

 Responsabilidade  Missão 

 Reconhecimento  Dedicação exclusiva 

 Práxis  Gestão 

 Outras? Quais?   

 

6. Leia as afirmativas abaixo e assinale com um X ou círculo o quanto você concorda 

com cada uma delas numa escala de 1 a 4. As respostas devem refletir a sua opinião. 

Legendas: 1- Concordo completamente; 2 – Concordo; 3- Nem concordo, nem 

discordo; 4 – Discordo completamente. 

Meu trabalho foi uma escolha pessoal 1 2 3 4 

O meu trabalho é prazeroso 1 2 3 4 

O meu trabalho me sobrecarrega 1 2 3 4 

O meu trabalho é reconhecido 1 2 3 4 

Eu gosto do meu trabalho 1 2 3 4 

Eu me sinto responsável pelo meu trabalho 1 2 3 4 

Eu sinto que tenho autonomia no meu trabalho 1 2 3 4 

Eu tenho muita flexibilidade no meu trabalho 1 2 3 4 

Eu posso escolher minhas atividades dentro do meu 

trabalho 

1 2 3 4 



236 

 

Eu tenho muitas atribuições no meu trabalho 1 2 3 4 

O meu trabalho me dá o suporte necessário para as 

minhas atividades 

1 2 3 4 

O me sinto valorizada no meu trabalho 1 2 3 4 

Meu salário é justo para as atividades que realizo 1 2 3 4 

Meu trabalho dispõe de recursos para as minhas 

atividades 

1 2 3 4 

Eu me sinto satisfeita com o trabalho que realizo 1 2 3 4 

Consigo me relacionar bem com a minha chefia 1 2 3 4 

Tenho bons relacionamentos com os professores da 

minha área de atuação aqui na universidade 

1 2 3 4 

Tenho boas relações com os professores de 

departamento 

1 2 3 4 

Tenho uma boa relação com os técnicos 

administrativos do meu setor 

1 2 3 4 

As minhas relações com meus alunos são boas 1 2 3 4 

Tenho uma boa relação com meus orientandos 1 2 3 4 

As minhas relações sociais dentro do trabalho são 

importantes para mim. 

1 2 3 4 

A minha família admira o meu trabalho 1 2 3 4 

A minha família interfere no meu trabalho 1 2 3 4 

A minha família reclama do meu trabalho 1 2 3 4 

 

 

7. Já assumiu ou está em algum cargo ou função de gestão: 

Sim (   )  Não (   ) 

Qual(is): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

8. Estamos finalizando, mas ainda gostaria de contar com sua contribuição para algumas 

perguntas mais objetivas: 
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Idade: ______ anos                                    Sexo: (   ) Masculino     (   ) Feminino 

Tempo de serviço: ________ anos 

Instituição: 

UFRN (  ) UFRPE (  ) Outra: 

Tempo de Instituição: _____ anos 

Carga horária: D.E (  ) 40h (  ) 20h (  )  Outro:_____ 

Área de atuação: Humanas (   ) Saúde e biológicas (   ) Ciências Sociais (  )  

Engenharias e Tecnologias (   ) Ciências Agrárias (   ) Outros: ____________ 

Estado Civil: Solteira(o) (   ) Casada(o) (   ) União Estável (  ) Viúva(o)(   ) 

Divorciada(o)/Separada(o) (   )  

Filhos(as): Sim (   ) Quantos: ___  Não (  ) 

Com quem você mora?(pode assinalar mais de uma situação) 

(   ) cônjuge e filhos ( )filhos (   ) cônjuge   (   ) pais    (   ) sozinho  (  ) outro 

Renda principal: Sim (   ) Não (   ) Iguais (  ) 

Recebe Abono Permanência: Sim (   ) Não (   ) 

Recebe gratificação por gestão: Sim (  ) Não (  ) 

Roteiro de entrevista 

1)  Depois do preenchimento da rede, gostaria que me falasse sobre o a aposentadoria 

representa para você 

2)  Quais são os medos que a aposentadoria traz? 

3) Você pretende se aposentar em breve? 

4)  Qual a sua história de vida no trabalho? 

5) Quais as práticas que fazem parte do seu cotidiano docente? 

6) Com o que mais você se identifica no seu trabalho? 
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Apêndice C – TCLE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Representações sociais do trabalho docente e da 

Aposentadoria para Professores de Universidades Federais”, que tem como pesquisadora responsável Luana de 

Barros Campos do Amaral, sob a orientação da Profa. Tatiana de Lucena Torres. 

A pesquisa pretende identificar, caracterizar e analisar as representações sociais do trabalho docente e 

da aposentadoria para professores universitários de duas instituições federais de ensino no Nordeste Brasileiro. 

Caso decida participar, você será submetido(a) ao seguinte procedimento: responder a um questionário, 

com questões dissertativas, algumas questões fechadas, questões de múltiplas escolhas e algumas escalas. O 

tempo de aplicação é de cerca de 20 minutos. 

 Durante a realização do questionário a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é 

semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. 

Além disso, julgamos que você poderá se beneficiar com a possibilidade de refletir sobre sua prática 

assim como ajudar a obtenção de sucesso desse estudo que pretende correlacionar a prática profissional e a 

concepção de aposentadoria para professores que estejam na ativa, mas que já possuem uma carreira 

consolidada. 

Não prevemos que você venha a ter quaisquer despesas ou danos em decorrência de sua participação, 

mas se vierem a ocorrer você será ressarcido ou indenizado conforme o caso. Durante todo o período da pesquisa 

você poderá tirar suas dúvidas ligando para Luana de Barros Campos do Amaral (84-96281278 ou 81 

86997448). 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, 

sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa; além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela poderá trazer para mim e 

ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa “Representações sociais do 

trabalho docente e aposentadoria para professores de universidades federais”. Autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me 

identificar. 

Aceito Não aceito 
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Endereço em Natal/RN: Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (sala 505 do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, CCHLA) ou pelo 

telefone: (84) 3215-3590, r. 231. 

E-mail da pesquisadora responsável: luaamaral@hotmail.com 

 

 

Declaração do pesquisador responsável da pesquisa 

 

Como pesquisador responsável pela pesquisa “Representações sociais do trabalho 

docente e aposentadoria para professores de universidades federais”. declaro que assumo a 

inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos 

que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo 

e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

 

Declaro ainda estar ciente que, na inobservância do compromisso ora assumido, 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

 

Natal, ______ de _______________________ de 2015. 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

  



240 

 

Apêndice D – Termo de autorização de gravação de voz 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu,___________________________________________ , depois de entender os riscos e benefícios que 

a pesquisa “Representações sociais do trabalho docente e aposentadoria para professores de universidades 

federais”.  poderá trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim 

como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, os 

pesquisadores Luana de Barros Campos do Amaral a realizar a gravação de minha entrevista sem custos 

financeiros a nenhuma parte. 

 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores acima citados em 

garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa aqui relatada 

e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante minha 

autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade da pesquisadora coordenadora 

da pesquisa Luana de Barros Campos do Amaral, e após esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a posse 

da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

 

Natal, _____, de ______________, de 2015. 

 

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

Luana de Barros Campos do Amaral 
Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 

 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ELABORADO EM DUAS VIAS; UMA FICARÁ COM O 

PARTICIPANTE E OUTRA COM O PESQUISADOR RESPONSÁVEL. 

  



241 

 

Anexo 1 – Parecer consubstanciado do CEP. 
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ANEXO 2 – ESCALAS ORIGINAIS LÚCIA FRANÇA 

Itens da escala de ganhos  

Não representar mais a empresa 

Não mais gerenciar uma equipe 

Não ter a responsabilidade pelo trabalho   Maior liberdade do trabalho 

Não trabalhar sob pressão  

Não ter mais compromissos de tempo 

Mais liberdade para criar  

Mais tempo para os filhos  

Mais tempo para os pais  

Mais tempo para o parceiro    Mais tempo para os relacionamentos 

Mais tempo para os parentes próximos  

Mais tempo para os amigos  

Mais tempo para o trabalho voluntário  

Realizar um trabalho diferente        Novo começo 

Mais tempo para a educação  

Participar em política 

Mais tempo p/ esporte/atividade cultural  Atividades culturais e de lazer 

 Participação em clubes/associações  (Mais Tempo)   

Tempo para investimentos   Mais tempo para investimentos 
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Itens da escala de perdas 

Desafios do trabalho 

Responsabilidade do trabalho 

Senso de ter um trabalho competitivo 

Liderança     Aspectos emocionais do trabalho 

Poder de decisão 

Criatividade do trabalho 

Senso de pertencer à empresa 

Eventos e festas do trabalho 

Ter uma secretária  

Status fornecido pelo cargo 

Ambiente no trabalho (escritório)  Aspectos tangíveis do trabalho 

 Oportunidade de viagens a trabalho 

Reuniões e contatos com clientes 

Senso de estar ocupado 

 Rotina do trabalho 

Relacionamento com minha equipe  Relacionamentos do trabalho 

Relacionamento c/colegas de trabalho 

Plano de assistência médica  Salário e benefícios 

Compensação  
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ANEXO 3 – LEI COMPLEMENTAR QUE ALTERA A IDADE DA APOSENTADORIA 

COMPULSÓRIA. 

Lei Complementar Nº 152, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2015 

 

Dispõe sobre a aposentadoria compulsória por idade, com proventos proporcionais, 

nos termos do inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição Federal. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu promulgo, nos termos do parágrafo 5o do art. 66 da Constituição, a seguinte Lei 

Complementar: 

Art. 1º Esta LC dispõe sobre a aposentadoria compulsória por idade, com proventos 

proporcionais, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos 

agentes públicos aos quais se aplica o inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição Federal. 

Art. 2º Serão aposentados compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo 

de contribuição, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade: 

I - os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações; 

II - os membros do Poder Judiciário; 

III - os membros do Ministério Público; 

IV - os membros das Defensorias Públicas; 

V - os membros dos Tribunais e dos Conselhos de Contas. 

Parágrafo único. Aos servidores do Serviço Exterior Brasileiro, regidos pela Lei nº 

11.440, de 29 de dezembro de 2006, o disposto neste artigo será aplicado progressivamente à 

razão de 1 (um) ano adicional de limite para aposentadoria compulsória ao fim de cada 2 

(dois) anos, a partir da vigência desta Lei Complementar, até o limite de 75 (setenta e cinco) 
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anos previsto no caput. 

Art. 3º Revoga-se o inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro 

de 1985. 

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 3 de dezembro de 2015; 194º da Independência e 127º da República. 


