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Uma arte 

 

A arte de perder não é nenhum mistério; 

tantas coisas contêm em si o acidente 

de perdê-las, que perder não é nada sério. 

 

Perca um pouquinho a cada dia. Aceite, austero, 

a chave perdida, a hora gasta bestamente. 

 A arte de perder não é nenhum mistério. 

 

Depois perca mais rápido, com mais critério: 

lugares, nomes, a escala subseqüente 

da viagem não feita. Nada disso é sério. 

 

Perdi o relógio de mamãe. Ah! E nem quero 

lembrar a perda de três casas excelentes. 

 A arte de perder não é nenhum mistério. 

 

Perdi duas cidades lindas. E um império 

que era meu, dois rios, e mais um continente. 

tenho saudade deles. Mas não é nada sério. 

 

— Mesmo perder você (a voz, o riso etéreo 

que eu amo) não muda nada. Pois é evidente 

que a arte de perder não chega a ser mistério 

por muito que pareça (Escreve!) muito sério. 

 

Elizabeth Bishop 



 

 

 

 

 

RESUMO 

 

Observamos atualmente o aumento da longevidade humana, entretanto servidores 

públicos federais são obrigados por lei a se aposentarem aos 70 anos. A presente 

dissertação é resultado de uma pesquisa realizada com o objetivo de compreender a 

aposentadoria compulsória (AC) à luz da Teoria das Representações Sociais. A pesquisa 

foi realizada em uma Instituição Federal de Ensino Superior com 10 servidores/as com 

período igual ou inferior a três anos da ocorrência de sua AC. Realizaram-se entrevistas 

semiestruturadas. Os dados foram analisados através de Análise de Conteúdo e com 

ajuda do software Alceste. Os resultados mostram cinco classes de palavras: Identidade 

Profissional, Identidade Profissional Docente, Docência e AC, Perdas no 

Envelhecimento, Preocupações com a Família. As mesmas foram divididas em dois 

eixos, sendo o primeiro nomeado Independência Profissional (composto pela classe 1, 

Identidade Profissional) e o segundo, Manutenção/Preservação da Identidade 

Profissional (composto pelas demais classes). Percebemos a presença de um sistema 

representacional atuante nos significados atribuídos à AC, composto pelos objetos 

envelhecimento, trabalho, família, identidade. O sentimento de perdas aparece como 

afeto mais marcante na caracterização dos diversos significados e objetos que compõem 

a AC. O vínculo entre sistemas representacionais e experiências se apresenta como uma 

pista a ser investigada e um caminho a ser investido no âmbito da psicologia social. 

 

Palavras-chave: Aposentadoria Compulsória. Teoria das Representações Sociais. 

Sistemas Representacionais. Identidade. Identidade Profissional. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Human longevity rate has been increasing; however, federal public employees are 

forced by law to retire by the age of 70. This dissertation is the result of a research 

conducted with the purpose of understanding Compulsory Retirement (CR) in the light 

of Social Representation Theory. The research was conducted within a Federal Higher 

Education Institution with 10 federal public employees who had been compulsory 

retired for 3 years or less. There were used semi-structured interviews. The data were 

analyzed through Content Analysis with Alceste software. The results show five classes 

of words: Professional Identity, Teaching Professional Identity, Teaching and CR, 

Losses in Aging, Family Concerns. These were divided in two axis, the first one named 

Professional Independence (composed of class 1, Professional Identity) and the second, 

Maintenance/Preservation of Professional Identity (composed of the remaining classes). 

There is a noticeable representational system acting upon the meanings assigned to CR, 

formed by the objects aging, work, family, identity. The feeling of loss appears as the 

most incisive affect in the characterization of the various meanings and objects that 

compose the CR.  The link between representational systems and experiences is a clue 

to be investigated and a path to invest in within Social Psychology.  

 

Keywords: Compulsory Retirement. Social Representation Theory. Representational 

Systems. Identity. Professional Identity. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação de mestrado foi redigida a partir da seguinte questão: 

como os/as idosos/as que trabalham veem a sua aposentadoria em uma época onde os 

índices de longevidade revelam uma expectativa de vida elevada? Associada a esta 

questão, que me intrigava desde o ingresso como psicólogo em uma Universidade 

federal do Nordeste brasileiro, havia outro fato. Havia uma demanda na instituição para 

realização de atividades voltadas para a aposentadoria. Especificamente, voltadas para o 

desenvolvimento da melhor forma da aposentadoria pelos/as servidores/as. A estratégia 

mais conhecida e divulgada no meio organizacional é o chamado Programa de 

Preparação para a Aposentadoria (PPA). 

Visando entender melhor este universo, resolvi estudar o tema. A literatura 

consultada na época mostrou que havia interesse acadêmico por questões relacionadas a 

esta temática tais como atitudes frente à aposentadoria (FRANÇA, 2008), uso do tempo 

livre (COSTA, 2009) e estudos focalizados em determinadas populações de aposentados 

(LIMA, 2011). Constatou-se que poucos estudos são desenvolvidos no nordeste 

brasileiro, o que por si só configurava uma questão de pesquisa. Foi observada nestas 

produções a menção, por vezes, excessiva do PPA. Como se este fosse o ponto de 

partida para todos os aspectos do tema. Por outro lado, um estudo bastante relevante 

sobre o tema buscou ―compreender como a perda do papel profissional pode ter 

consequências sobre o sistema de representações e de valores relativos a si mesmo‖ 

segundo Santos (1990, p.03), considerando os efeitos da aposentadoria na identidade 

pessoal. 

Ao investir em uma pesquisa nesta área, optei por trabalhar sob a perspectiva da 

Teoria das Representações Sociais (TRS) visto que, a meu ver, esta teoria poderia 

valorizar o saber que é produzido por um coletivo de pessoas acerca de um dado 

fenômeno e auxiliar na compreensão de aspectos psicossociais desta vivência.  

A aprovação se deu no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da 

Universidade Federal de Pernambuco com o pré-projeto ―Análise da construção de 

representações sociais da aposentadoria no Serviço Público Federal‖, visando 

compreender a construção e compartilhamento das representações sociais acerca da 

aposentadoria por servidores da Administração Pública Federal. 
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No decorrer do curso, com as leituras e debates com colegas e professores, a 

questão de pesquisa foi melhor se delineando, apresentando um recorte do universo 

pretendido, bem como um vislumbre do real objeto a ser pesquisado.Durante a Banca de 

Qualificação, a questão que me inquietava pôde ser formulada com mais clareza e 

propriedade: como servidores/as públicos/as federais que estão prestes a completar 70 

anos percebem a vivência da aposentadoria compulsória?  

Compreender esta vivência tornou-se nosso objetivo geral ao verificar a 

literatura mais recente. Bressan et al. (2013) apontam que servidores/as, 

especificamente das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), encontram-se em 

pleno processo de envelhecimento, o que torna este campo atraente para nosso estudo. 

Como objetivos específicos, estabelecemos: a) identificar à luz da TRS, os 

temas e objetos e suas articulações (sistemas representacionais) subjacentes à 

experiência de trabalho de servidores/as que aguardam a aposentadoria compulsória; b) 

compreender como estes conteúdos se relacionam com a questão da saúde do/a 

trabalhador/a; c) perceber se haveria diferença na vivência de servidores técnicos e 

servidores docentes e quais seriam tais diferenças. 

A dissertação que ora apresentamos, considerando nossos resultados, encontra-

se dividida em cinco capítulos. No primeiro deles, buscamos realizar a integração entre 

os diferentes objetos que compõem nosso objeto de pesquisa, apresentando o contexto 

do envelhecimento e da aposentadoria, além de reflexões acerca do trabalho e da 

identidade. No segundo capítulo, apresentamos nosso referencial teórico, a TRS. 

Explicitamos os conceitos que trabalhamos e que nortearam a interpretação dos nossos 

resultados. No terceiro capítulo apresentamos o delineamento metodológico da 

dissertação. O quarto capítulo apresenta o resultado da análise de entrevistas com dez 

servidores/as públicos federais. No quinto capítulo elaboramos uma discussão geral dos 

nossos dados. Por fim, seguem nossas considerações finais, nas quais sintetizamos 

nossas observações e apontamos limites e pistas futuras de pesquisa. 
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Capítulo 1 INTEGRANDO DIFERENTES OBJETOS 

1.1Envelhecimento Humano 

A infância foi durante muito tempo o ―objeto‖ de estudo da psicologia do 

desenvolvimento. Segundo Gouvêa (2008), o nascimento da ideia de ―tempo evolutivo‖ 

está ligado à produção iluminista do século XVIII. Com o advento do positivismo, a 

noção de tempo passa a ser percebida como serial e cumulativa, tendendo para uma 

evolução e progresso. Observamos lentamente se forjar uma representação caracterizada 

em termos de etapas, contínua e ascendente do desenvolvimento humano, cuja gênese 

estava localizada na infância e o ápice residiria na vida adulta. Ainda segundo Gouvêa 

(2008), a psicologia do entre-guerras contribui para reforçar esta concepção através da 

aplicação de testes de inteligência nas forças armadas, cujos resultados apontavam para 

o ―declínio‖ cognitivo ligado ao envelhecimento. O desenvolvimento individual foi 

assim concebido como uma sucessiva complexificação de estruturas físicas, mentais e 

morais. A velhice representando neste panorama, o lugar de não-desenvolvimento. 

O contexto da diminuição da natalidade e do crescente envelhecimento da 

população começou a criar condições para emergência de novas concepções científicas 

acerca do desenvolvimento humano (na antropologia, na sociologia, na psicologia). 

Desta forma, a psicologia do desenvolvimento passa a se interessar pelos processos que 

atravessam o curso da vida do indivíduo, abandonando uma perspectiva de 

desenvolvimento enquanto produto. Um dos grandes expoentes desta modificação é 

Paul Baltes e sua teoria conhecida como lifespan (NERI, 2006). 

A perspectiva lifespan é responsável por compreender a velhice enquanto uma 

etapa do desenvolvimento. Ressaltamos que Erikson (1998) e sua abordagem em termos 

de crises de personalidade, épioneiro ao considerar a idade adulta e a velhice como 

partes do desenvolvimento humano. Uma das grandes contribuições de Erikson é 

apresentar uma visão psicossocial, que coloca a questão da identidade no centro da 

problemática sobre o desenvolvimento. Erikson, entretanto, apresentou uma teoria 

baseada em estágios fixos, sendo, portanto, unidirecional e concebia o desenvolvimento 

como produto cumulativo do processo de vida. Baltes rompe com estas noções, ao 

propor a ideia segundo a qual o desenvolvimento humano é multidirecional, 
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multifacetado e comportando tantos ganhos quanto perdas ao longo de todo o ciclo da 

vida (NERI, 2006). 

Os trabalhos científicos de Baltes (NERI, 2006) revelaram que durante a velhice 

pode haver ganhos cognitivos sob determinadas condições, não sendo assim uma fase 

marcada apenas por declínio. De forma sintética, este paradigma procura estudar as 

mudanças que ocorrem na vida do individuo, sendo os conceitos de influência 

normativa e não-normativa, um dos principais de seu arcabouço teórico. As influências 

normativas podem ser graduadas por idade (determinantes biológicos em interação com 

expectativas sociais construídas culturalmente e reconhecidas como de uma ―fase‖) e 

graduadas por história (eventos que marcam um subgrupo ou uma coorte, como guerras, 

movimentos culturais). As influências não-normativas estão ligadas a eventos 

inesperados e imprevisíveis que podem se remeter a ganhos (mudança de emprego, 

ganhar na loteria) e perdas (mortes, acidentes).Trata-se de um paradigma interacionista 

que concebe o desenvolvimento enquanto processo atravessado por determinantes 

biológicos e socioculturais. 

A aposentadoria compulsória é um limite fixado pela idade para quem trabalha, 

traduz, portanto, o elo entre a idade cronológica do indivíduo e as normas sociais 

prescritas para esta idade. Podemos localizá-la assim dentre as influências normativas 

graduadas por idade que incidem sobre as pessoas idosas. No contexto de discussão 

sobre a velhice, outro conceito do paradigma lifespan aparece correlacionado à 

aposentadoria: a velhice bem – sucedida (fazer e ser o melhor possível com os recursos 

que a pessoa dispõe). 

O envelhecimento humano pode ser considerado um tema polissêmico, portador 

de múltiplos significados tantos quantos sejam os prismas pelos quais o tema seja 

abordado. Se eminentemente biológico, não se pode dizer que este seja o único viés 

possível ou mesmo que os demais sentidos não possam ser mais significativo, a 

depender do tipo de diálogo que está sendo realizado. 

Todavia, nãose pode ignorar um fato: o envelhecimento é um acontecimento 

biológico. É em favor deste fato ou contra ele que surgem diversas ações que mobilizam 

o sujeito. Para ficar num único exemplo, a favor seria o surgimento de uma disciplina na 

medicina voltada ao estudo da velhice: a Geriatria. Contra o envelhecimento biológico, 

assistimos à banalização de cirurgias plásticas visando (inutilmente) retardar a velhice. 

Esclarecemos: inutilmente pois os procedimentos de ordem estética alteram a aparência 

física percebida pelo outro, sem interromper necessariamente, o curso do 
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envelhecimento. Repetimos, um acontecimento biológico. Nem por isso não deixa de 

ser revestido de múltiplos sentidos. No entanto seu lugar na sociedade parece ser meio 

escondido (ou melhor dizendo, subvalorizado), uma vez que quando crianças, 

escutamos que ‗o ser humano nasce, cresce, reproduz e morre‘. Não se ouvia falar que o 

ser humano envelhece. Embora desvalorizado, vem chamando atenção e ganhando 

espaço na esfera pública. 

Em artigo publicado antes da Constituição de 1988, Veras, Ramos e Kalache 

(1987) já chamavam a atenção para o crescimento da população idosa no Brasil. Os 

autores já apontavam a ocorrência de mudanças sociais decorrentes deste fato, sendo a 

principal delas uma nova organização social que, paradoxalmente, acentuaria ―os 

problemas de solidão e pobreza dos idosos.‖ (VERAS; RAMOS; KALACHE , 1987, 

p.225). 

Desde então, parece ter se tornado um lugar comum a referencia ao fato do 

aumento da longevidade humana. Neste sentido, um exame atento aos números 

divulgados nos mostra a necessidade de desenvolvimento de novas estratégias frente a 

este quadro. 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

expectativa de vida do brasileiro alcançou 74,9 anos, sendo 68, 5 anos para os homens e 

76,1 anos para as mulheres (IBGE, 2010). As projeções deste órgão nos informam que 

em 2050, este número poderá chegar a 81,29 anos. E segundo a Organização Mundial 

de Saúde (OMS), o Brasil será o sexto país com maior número de pessoas idosas até 

2025 (ARAÚJO; COUTINHO; SANTOS, 2006).  

O envelhecimento vem sendo objeto de estudo sob diferentes perspectivas. 

Desde a geriatria, sob o enfoque médico até à gerontologia que se pretende 

multidisciplinar. Segundo Simone de Beauvoir em seu clássico livro ―A velhice‖, 

lançado em 1970, ―o momento em que começa a velhice é mal definido, varia de acordo 

com as épocas e lugares. Não se encontram em parte alguma ―ritos de passagem‖ que 

estabeleçam um novo estatuto.‖ (BEAUVOIR, 1990, p. 9). Poderíamos propor a 

aposentadoria como este ―rito de passagem‖? Pelo menos para a população que 

trabalha. É uma proposta ao mesmo tempo arriscada e flexível, visto que há 03 (três) 

modalidades de aposentadoria no Brasil, sendo que duas delas ocorrem à revelia do/a 

trabalhador. 

A saber, são elas: a aposentadoria por tempo de serviço, onde o/a trabalhadora 

cumpre os requisitos legais de tempo de contribuição monetária e idade mínima 
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necessária requerida pelo Ministério da Previdência. Nesta modalidade de 

aposentadoria, o/a cidadão/ã trabalhador/a escolhe se aposenta-se ou não ao cumprir os 

requisitos em lei.  A outra forma de aposentadoria presente na legislação brasileira é a 

aposentadoria por invalidez, quando da ocorrência de doença incapacitante para o 

trabalho. 

O termo estatuto permanece como eco na citação anterior de Beuvoir, o que nos 

levou à uma observação atenta dos mesmos, sobretudo no que diz respeito à AC, nosso 

objeto de pesquisa. Pressupomos que a perda obrigatória (compulsória) do lugar de 

trabalhador/a, desencadeada pelo envelhecimento, mobilize sentimentos de instabilidade 

e angústia. As ações da Política Nacional de Saúde do/a Trabalhador/a Brasileiro/a não 

mencionam especificamente trabalhadores em via de se aposentarem, embora seja 

mencionado que seu campo de ação inclui os/as trabalhadores/as aposentados/as. 

Identificamos a primeira menção neste sentido no Estatuto do Idoso (BRASIL, 1994), 

onde consta que a ―preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, com 

antecedência mínima de 1 (um) ano, por meio de estímulo a novos projetos sociais, 

conforme seus interesses, e de esclarecimento sobre os direitos sociais e de cidadania‖ 

será estimulada pelo Poder Público.  

A Política Nacional do Idoso faz referencia ao tema, ao recomendar que se deve 

―criar e estimular a manutenção de programas de preparação para aposentadoria nos 

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

(BRASIL, 2010). Na Política Nacional de Saúde do/a Trabalhador/a Brasileiro/a 

verificamos que o/a trabalhador/a aposentado/a é contemplado/a nas ações as quais se 

destina o documento, mas a situação de aposentadoria não é problematizada aí 

(BRASIL, 2012). Acrescenta-se que na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

verifica-se da mesma forma, a recomendação de ―elaboração, implantação e 

implementação de programas de preparação para a aposentadoria nos setores público e 

privado.‖ (BRASIL, 2006). 

Sintetizando, observamos que os documentos de proteção ao idoso expressam 

preocupações sobre os efeitos da aposentadoria nesta população, recomendando a 

adoção de Programas de Preparação para a Aposentadoria (PPA) como estratégia de 

prevenção. (BRASIL, 1994, 1994b, 2012). 

Observa-se que a mobilização da sociedade frente o quadro das projeções acerca 

da longevidade humana contribuiu para a entrada dos itens nos documentos citados. O 

que se revela curioso é que os documentos têm como referência o envelhecimento e não 
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trabalho. É como se a proteção social ao idoso apresentasse maior visibilidade do que a 

permanência deste, no trabalho, apesar de muitos assim o desejarem. Bressanet al 

(2012) afirmam que o universo das Instituições Federais de Ensino Superior encontra-se 

com um aumento considerável de envelhecimento de seus servidores e Cavalcante da 

Silva (2013) conclui que o envelhecimento foi um tema relevante e significativo para 

seus sujeitos de pesquisa (servidores/as de um hospital escola vinculado a uma 

universidade federal). 

Observamos a necessidade de ampliação de estudos da psicologia no campo da 

velhice, associada à aposentadoria, esclarecemos. Neri (2004, p. 70), em reflexão sobre 

a produção da área neste campo, nos informa que na literatura, ―a subárea mais 

desenvolvida é a cognição (...) em parte por causa da importância dos processos 

intelectuais para o bem-estar e autonomia dos idosos, em parte, para atender a demandas 

sociais, visto que são altos os custos sociais da velhice disfuncional‖. Uma produção 

recente da psicanálise apresenta uma perspectiva diferente defendendo a ideia de que ―o 

sujeito não envelhece‖. A autora parte da psicanálise lacaniana, ancorada na noção de 

sujeito associada ao inconsciente, assim, para a mesma, ―(...) a velhice é um significante 

que representa o sujeito para outro significante: aposentadoria, terceira idade, 

menopausa, que a eles se associa na cadeia discursiva de cada sujeito.‖ (MUCIDA, 

2006, p.55). Podemos reter deste breve aporte na psicanálise a ideia de que os referidos 

significantes são elementos cuja validação se dá quando estes surgem em cadeia, como 

elos de um a corrente, ou seja, sob a forma de um sistema de ideias. Mesmo em 

umcampo epistemológico diferente, vemos que os elementos que compõem a 

elaboração do tema velhice parecem ser melhor compreendidos a partir de um sistema 

de representações com diferentes objetos representacionais articulados. 

Santos (1994, p. 124), por sua vez, apresenta a velhice como uma questão 

psicossocial, apontando um elemento que reforça nossa ideia de um sistema 

representacional atuante. Segundo a autora, ―(...) do ponto de vista psicossocial. a 

aposentadoria é o ponto de partida para a velhice. Osdois fenômenos se 

confundemcomose fossem um só‖. Em produção mais recente sobre o tema, a 

pesquisadora constata que a velhice se constitui como objeto de investimento por parte 

do governo e da ciência segundo analise de material da mídia escrita (FÉLIX; 

SANTOS, 2011). 

Ainda acerca da conexão entre diferentes objetos, conforme propomos nesta 

dissertação, ―(...) a desvalia social da aposentadoria faz com que muitos tendam a se 
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considerar mais velhos.‖ (PANOZZO; MONTEIRO, 2013, p. 205). Analisando este 

dado, podemos depreender que em oposição à associação comumente realizada de que 

as pessoas se aposentam quando envelhecem, o que se verifica no cotidiano pode ser 

justamente o oposto: devido à perda dos vínculos proporcionados pelo trabalho, 

muitos/as podem sentir-se e identificarem-se como velhos/as. 

Na contemporaneidade, novas formas de se pensar e viver o envelhecimento 

vem sendo construídas. O próprio ‘envelhecimento ativo‘, longe de culpabilizar o 

sujeito por sua forma de envelhecer, busca realizar o engajamento do mesmo neste 

processo. Estudos como os de Goldenberg (2010, 2013) ilustram o fato, uma vez que a 

autora se propõe a investigar a invenção da velhice pelos próprios/as velhos/as, através 

de pesquisas em antropologia. 

O desenvolvimento de atividades voltadas para a velhice vem sendo objeto de 

investimento de diversos setores, tais como a própria psicologia, serviço social (vide as 

práticas propostas pelo SESC), publicidade e outras áreas. São atividades, em geral, 

realizadas em grupo. 

No entanto, a própria forma de participação em grupos voltados para a terceira 

idade deve ser revista. Não cabe mais a prática de grupos apenas com enfoque 

recreativo. Silva e França (2013, p. 100) propõem que os mesmos ―(...) surgem como 

uma nova forma de gestão da velhice.‖. Pode-se dizer que os/as participantes destes 

grupos apresentam demandas resultantes de uma gestão de sua velhice, dificilmente se 

colocando no lugar daquele/a que recebe informações prontas sem questioná-las ou 

buscando adaptá-las às suas realidades. Consideremos a expressão ‗envelhecimento 

ativo‘. É um termo que pressupõe um investimento por parte de quem envelhece nesta 

etapa de seu desenvolvimento.  

Esta ideia vai ao encontro dos achados de Veloz, Schulze-Nascimento e 

Camargo (1999), ao identificarem a formação de uma representação social (RS) sobre 

envelhecimento apoiada na noção de atividade, caracterizada pelos autores como sendo 

tipicamente masculina e relacionando o envelhecimento à perda do ritmo de 

trabalho.Cabe então um esclarecimento linguístico que, embora simples, deve ser 

considerado. Do contrário, os saberes e práticas engendrados podem vir a se revelarem 

inadequados para o estudo científico do tema e as pessoas envolvidas nas práticas 

geradas. Velhice e envelhecimento são fenômenos diferentes: o primeiro diz respeito a 

um estado, o segundo a um processo.  Ambos podem coexistir num único indivíduo, 

mas são duas situações diferentes. Enquanto processo, o envelhecimento é revestido de 
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expectativas e temores como a ocorrência ou não de doenças no futuro, a administração 

e cuidado de quadros de doença já instaladas no organismo, assistir ao envelhecimento 

do conjugue ou encarar sentimentos de solidão, modificações na organização familiar 

(como viuvez, surgimento de netos, divórcios e recasamentos de filhos com ajuda 

financeira a estes, às vezes) e para quem trabalha, a iminência da aposentadoria. 

Acreditamos que nos dias atuais, é válido apostar na aposentadoria como um dos 

ritos de passagem reclamados por Beauvoir (1990). No entanto, levando-se em conta o 

aumento da longevidade, apostamos na possibilidade de reinvenção do sujeito e da 

elaboração da experiência vivida, facilitando assim a emergência de novos sentidos e 

significados, que por sua vez darão origem a novas práticas sociais e, assim acreditamos 

e apostamos, novas formas de ser e estar velho/a e aposentado/a na sociedade. 

Conforme nos diz Laranjeira (2010, p. 768) ―trata-se de um novo trabalho cultural de 

produção identitária que inserido na era do envelhecimento ativo se torna, por isso, uma 

solução biográfica do idoso diante da ameaça de despessoalização‖.  

Entendemos que o envelhecimento, enquanto processo, promove a emergência 

de novos papeis sociais para o individuo, o que requer um posicionamento enquanto 

sujeito. Tal posicionamento nos revela/nos informa, enquanto pesquisadores, elementos 

acerca das representações sociais de diferentes temas: identidade, trabalho, 

aposentadoria, para citar algumas possibilidades. Ou, visto que há mais que uma 

aproximação, uma conexão intima entre os temas mencionados. 

1.2 Aposentadoria Compulsória 

Definimos por aposentadoria compulsória ―aquela [aposentadoria] que 

determina o afastamento de um trabalhador por ele ter atingido o limite de idade, 

preestabelecido em lei, para o exercício de qualquer atividade‖ (HOUAISS, 2009). 

Juridicamente o termo aposentadoria possui uma significação específica, sendo descrita 

como um tema do campo do direito previdenciário. Pode ser compreendida como 

resultado de um processo que envolve uma contribuição monetária de trabalhadores/as 

ao longo dos anos de trabalho associado a um tempo de trabalho previsto em lei 

(medido em anos). De acordo com Ferreira dos Santos (2012, p. 445), ―a aposentadoria 

compulsória ocorre aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de 

contribuição (BRASIL, 1988). A idade é a mesma para homens e mulheres‖. Vale 

ressaltar que atualmente há uma Proposta de Emenda Constitucional em curso no 
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Senado visando o aumento da idade para aposentadoria compulsória (PEC 457/2005). 

A movimentação gerada pela sociedade culminando na PEC pode sugerir que há uma 

nova forma de representar a aposentadoria compulsória em formação no campo social.  

Como nosso contexto de pesquisa se refere ao serviço público federal daremos 

mais ênfase à AC nesta forma de vínculo trabalhista. A associação entre serviço público 

e aposentadoria não é recente. Na verdade, o surgimento da aposentadoria se dá em 

1673 como um benefício concedido aos oficiais da Marinha Real na França. Justamente 

no serviço público! Por aproximadamente dois séculos mantém-se como exclusivo da 

Marinha até ser estendido a todos os funcionários públicos. Outros países da Europa 

como a Grã-Bretanha e a Alemanha seguiram o modelo francês até que no século XIX, 

trabalhadores do equivalente na época à iniciativa privada passaram a receber também 

esta forma de proteção social (PALIER, 2013).   

Até o momento, não foi encontrado um registro histórico-genealógico acerca do 

inicio da aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade. Ladenthin (2011, p. 175) 

esclarece que ―(...) a expectativa de sobrevida, nas décadas de 1970-1980, girava em 

torno de 55 anos para o homem e 60 anos para a mulher‖, o que poderia justificar a 

estimativa de 70 anos como marco etário para a AC.  

Ainda no que diz respeito à aposentadoria compulsória, a legislação que rege o/a 

servidor/a público federal esclarece:  

qualquer que seja a situação do servidor, ao completar 70 (setenta) anos, 

ocorrerá compulsoriamente a sua aposentadoria. A aposentadoria será 

concedida automaticamente no dia posterior à data em que o aposentando 

completar 70 anos de idade, mesmo que divergente da data de publicação do 

ato. O provento será calculado em função do tempo de serviço que tiver nesta 

data. Poderá ser integral ou proporcional. A vigência ocorrerá a partir do dia 

imediato ao que o servidor atingir a idade-limite. (DINIZ, 2009, p.761-762). 

 

 

Curiosamente, a mesma legislação esclarece que a aposentadoria compulsória 

não apresenta caráter de ―despedida injusta‖. Vale ressaltar que esta situação ocorre 

dentro de um contexto de interação social humana, onde os significados são 

compartilhados e costumam orientar as práticas futuras. E nem sempre a compreensão 

do que é prescrito em lei corresponde ao real do dia a dia. 

Retomando os aspectos históricos, a literatura acerca da Previdência Social no 

Brasil esclarece que a proteção social (com este cunho de seguridade) surge na 

Alemanha em 1883. A primeira lei de seguro social dizia respeito ao seguro doença, o 

que nos mostra o quanto o trabalho já era socialmente valorizado desde então. Protegia-

se àquele que se encontrava incapacitado para o exercício de sua atividade laboral. No 
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entanto, a extensão do referido seguro social só veio a contemplar a velhice alguns anos 

depois, em 1889, conforme vemos em Landethin (2011). Ainda sob o prisma de 

inclusão da velhice no seguro concedido pelo Estado, a Inglaterra foi o país seguinte a 

considerar a idade como um critério de proteção social, ao aplicar a Old Age Pensions. 

Em 1912, a Suécia propõe e aplica em termos de um seguro nacional, o seguro social 

sem distinção quanto à idade. 

No Brasil, a velhice surge enquanto objeto de privilégios constitucionais apenas 

em 1934. Segundo Landethin (2011, p. 45), em resgate da Constituição daquele ano, o 

artigo 121 traz o seguinte:  

Art. 121. A lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as condições 

do trabalho, na cidade e nos campos, tendo em vista a proteção social do 

trabalhador e os interesses econômicos do país: [...] h) assistência médica e 

sanitária ao trabalhador e à gestante, assegurando a esta descanso antes e 

depois do parto, sem prejuízo do salário e do emprego, e instituição de 

previdência, mediante contribuição igual da União, do empregador e do 

empregado, a favor da velhice [grifo da autora], da invalidez, da maternidade e 

nos casos de acidentes de trabalho ou de morte. 

 

Como vimos no item anterior, embora o documento considere uma relação 

(ainda que negativa) entre a velhice e o trabalho, são posicionamentos bastante 

divergentes tanto do ponto de vista do trabalhador, quanto do idoso. O que reforça, a 

nosso ver, a necessidade de estudos sobre a AC. Complementamos, reforçando a 

pertinência e relevância de nossa pesquisa através da TRS, uma vez que investigar a 

ocorrência de RS de um objeto é verificar o lugar e o status do referido objeto na 

sociedade.  

Se fizermos uma observação atenta e crítica de como o aumento da longevidade 

é veiculado pela mídia, podemos perceber que os/as aposentados/as são apontados/as 

como os/as grandes vilões/ãs da economia brasileira (partindo do Ministério da 

Previdência). No entanto, esta forma de apresentar o envelhecimento para a sociedade 

geral é uma forma de mascarar outras dificuldades econômicas do país. Também 

podemos pensar que que a velhice se torna o bode expiatório das questões financeiras 

referentes à AC por se tratar de um objeto exposto a preconceitos diversos. 

Acrescentamos que enquanto um país ‗em desenvolvimento‘, o Brasil não se preparou 

para envelhecer, revelando contradições e desigualdades econômicas graves através das 

necessidades deste grupo etário. O que nos faz ver de forma menos idealizada 

estratégias como ‗envelhecimento ativo‘, os próprios PPAs, UNATIs (Universidades 

Abertas à Terceira Idade).  
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Em agosto de 2009, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

promoveu em Brasília – DF o ―I Fórum de Saúde Mental na Administração Pública 

Federal – reflexões sobre a saúde mental no serviço público federal: o que pensamos e o 

que fazemos‖. Neste evento verificamos a mobilização de servidores/as atuantes em 

órgãos da APF (Administração Pública Federal) no sentido de articular ações 

preventivas direcionadas a servidores/as que estão prestes a se aposentarem. A ação 

coletiva garantiu a entrada do item ―incentivar na Administração Pública Federal a 

implantação de Programas de Preparação à Aposentadoria – PPA‖ em documento 

publicado posteriormente. (BRASIL, 2010). Este movimento foi composto por, em sua 

grande maioria, profissionais psicólogos/as e assistentes sociais. Vale acrescentar que o 

referido documento não faz menção à aposentadoria compulsória.  

No ano de 2014, o Ministério do Planejamento promoveu, em parceria com a 

Universidade de Brasília um curso online acerca do envelhecimento nas organizações 

de trabalho. Tivemos acesso ao material fornecido, bem como ao livro que foi publicado 

posteriormente ao curso. Mais uma vez notamos a ausência da aposentadoria 

compulsória. 

Um elemento que chamou bastante nossa atenção foi o fato de haver (muito) 

pouca literatura acerca do tema AC. Não foram encontrados estudos acerca da mesma 

nos meios de pesquisa tradicionais à revisão de literatura em pesquisas acadêmicas 

(Capes,Scielo, BVS-PSI). Os dois únicos registros que constam tratam-se de um relato 

biográfico e de uma homenagem realizada em editorial de uma revista científica. 

Acreditamos que a pouca produção sobre a temática aqui citada seja devido ao fato de 

que a maior parte da produção encontra-se focada na estratégia PPA, com poucos 

estudos partindo da análise da AC em si. O que é bastante curioso, pois há múltiplos 

pontos de partida para o estudo desta temática em Psicologia. Se nosso aporte se dá 

através da Psicologia Social, há outras vias: Psicologia do Desenvolvimento, 

Psicogerontologia, Psicologia do Trabalho...  

Assim, nos surpreendemos quando desta ocorrência; visto que na academia é 

amplamente divulgado que se não há produção de dados na literatura sobre um tema, 

este deve ser irrelevante ou considerado como tal. Consideramos que se trata de um 

tema com pouca produção devido ao fato da AC ser uma questão incipiente. Se, ou 

melhor dizendo, quando as previsões demográficas  se concretizarem, ―(...) a 

aposentadoria por idade está fadada a acabar, pois confrontará com a aposentadoria por 

tempo de contribuição.‖ (LADENTHIN, 2011, p.175).  
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Reiteramos a aposta no tema AC, pois se a autora da citação anterior crê que a 

aposentadoria por idade chegará a um fim, acreditamos que antes que isso aconteça 

haverá mais mobilizações como a atual Proposta de Emenda Constitucional. Refletindo 

acerca do que foi citado há pouco percebemos que na fala da autora, a equação 

contempla os elemento trabalho e envelhecimento (cerne da AC), mas e o elemento 

subjetividade (traduzido e incluído por nós como identidade)? Resta ao trabalhador, em 

sua posição de sujeito a escolha frente esta questão. 

Os únicos textos encontrados tratam de monografias de conclusão de curso. 

Jesus (2011) analisa em seu trabalho de conclusão de curso na graduação em Serviço 

Social a contribuição de sua área de formação no campo da AC em uma universidade 

federal, o que se aproxima de nosso campo de pesquisa. Conclui que a AC é uma 

questão que apresenta maior relevância para os/as docentes em comparação com os/as 

técnicos/as. Curado (2013), em sua monografia de conclusão do Curso de 

Especialização em Psicodinâmica do Trabalho (vinculado ao Departamento de 

Psicologia Social e do Trabalho), pensa na AC em termos de adiamento da 

aposentadoria por tempo de serviço. Conclui que a organização do trabalho contribui 

efetivamente na elaboração de projetos futuros, bem como no impedimento dos mesmos 

ao não estimular o desenvolvimento de uma identidade autônoma por parte dos 

trabalhadores. Destacamos que as duas pesquisas se dão no contexto do serviço público. 

Vale observar que há registros de publicações sobre o tema aposentadoria. Tais 

publicações são provenientes, em sua maioria, da psicologia. Porem, estes trabalhos se 

concentram na dimensão técnica da profissão, valorizando o fazer. São produções as 

quais versam como planejar e implantar PPAs em organizações de trabalho: FRANÇA, 

2002, FRANÇA; SOARES, 2009, PEREIRA NETTO, 2009, SOARES; COSTA, 2011, 

ZANELLI; SILVA; SOARES, 2010. Mais recentemente, um texto sugere a necessidade 

de avaliar as ações das atividades nos moldes do PPA. (MURTA; LEANDRO-

FRANÇA; SEIDL, 2014).  

Atualmente, há uma pesquisa em curso, realizada por Lucia França, da 

Universidade Salgado Filho – RJ. A mesma contempla en passant a questão da AC. 

Trata-se de uma pesquisa intitulada ―Ageísmo nas organizações‖, que visa investigar o 

preconceito e a discriminação contra os trabalhadores nas organizações de trabalho. O 

instrumento utilizado foi um questionário de tipo Likert, onde a AC surgia como um 

item apresentado na seguinte assertiva: "As pessoas devem se aposentar 
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obrigatoriamente aos 70 anos". Acreditamos que os resultados desta pesquisa poderão 

contribuir para o aumento da produção cientifica sobre a AC. 

Pode-se pensar que existe uma pluralidade de sentidos acerca do termo 

aposentadoria, o que reforça a ideia de certa polissemia. Verificamos esta possibilidade 

através dos diferentes significados apresentados: no dicionário, no campo jurídico, no 

serviço público e no senso comum. E, defendemos, na ciência. 

Iniciamos a redação deste item a partir das definições formais do dicionário e do 

Direito, concluímos com a fala do senso comum. No dia a dia da instituição pesquisada, 

os/as servidores/as referem-se constantemente à AC como ―expulsória‖. Curiosamente, 

alguns/mas afirmam: ―Ah, eu só saio na expulsória!‖, marcando assim uma decisão e 

um posicionamento enquanto sujeito frente algo que lhe diz respeito. Conforme 

veremos nas falas de nossos participantes, sustentamos partindo de nossa análise dos 

dados, que a AC apresenta uma identidade própria. Se para uma entrevistada docente, a 

AC ―é uma aposentadoria que só leva em conta a idade‖, uma entrevistada técnica 

afirma categoricamente que ―quem quer se aposentar e já tem tempo [de serviço] não 

espera por compulsória‖. 

1.3 Identidade e Trabalho 

‗Identidade‘ é um termo (e um tema) muito amplo, possibilitando aos/às 

pesquisadores/as diferentes formas de abordá-lo. É um termo ―(...) cuja etimologia 

remete à idem [grifo da autora], no latim, o mesmo.‖ (JACQUES, 2011, p. 163). Assim, 

considerando as múltiplas fontes de aportes identitários possíveis ao sujeito, o vínculo 

no qual nos faremos valer para esta pesquisa é entre o trabalho e a identidade. 

Podemos pensar a identidade, dentro desta pesquisa, como um conceito que é 

produzido nas interações sociais. Antonio da Costa Ciampa, reconhecido pesquisador 

brasileiro da temática da identidade em Psicologia, nos diz que ―o conhecimento de si é 

dado pelo reconhecimento recíproco dos indivíduos identificados através de um 

determinado grupo social que existe objetivamente, com sua história, suas tradições, 

suas normas, seus interesses, etc.‖ (CIAMPA, 2012, p. 64). 

Por outro lado, o sentimento de identidade não é uma constante. O autor alerta 

que 
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quando nossa unidade é percebida como ameaçada, quando corremos o risco de 

não saber quem somos, quando nos sentimos desagregando, temos maus 

pressentimentos, temos o pressentimento de que vamos enlouquecer; 

aprendemos a ter horror de sermos ‗outro‘ (...) (CIAMPA, 2012, p.61-62).  

 

 

Por outro lado, é justamente neste momento em que ser outro/a ou nos tornarmos 

outro/a que possibilita a construção de novos sentidos e significados acerca de um novo 

elemento identitário. Acrescentamos que tais sentidos e significados e (por que não?) 

RS são investidos de valores e sentimentos – positivos ou negativos – representativos 

para aquele sujeito, bem como para a coletividade na qual se insere. 

Para além do nome próprio ou outros elementos pessoais como sexo, 

nacionalidade, raça, religião, orientação sexual, existem marcadores identitários 

culturais que demandam uma observação mais atenta. Para fins desta dissertação, 

consideremos a idade e o trabalho. 

Muito do produto que denominamos identidade nos é fornecido pelos grupos 

sociais nos quais estamos inseridos. Alguns têm efeito permanente, como posição 

familiar por exemplo. Outros não podem ser renovados ou simplesmente substituídos 

por outro, como o estudante de Engenharia que se torna engenheiro ao fim da faculdade. 

Mas que dizer do investimento que alguém pode fazer de si como aposentado/a, 

considerando que este grupo é visto de forma negativa pela sociedade? 

Complementamos nosso questionamento, acrescentando o quão angustiante pode ser 

quando a aposentadoria se dá compulsoriamente, tendo como parâmetro a idade do/a 

trabalhador/a (outro elemento identitário, apenas para esclarecer). 

Não estamos tratando aqui de uma perspectiva essencialista de identidade, 

inclusive porque assumir tal perspectiva seria incorrer em um erro. Sobretudo histórico. 

Com as mudanças sociais e demográficas não se pode crer que o envelhecimento dos 

dias atuais se dá da mesma forma que na publicação de ―A velhice‖, por Simone de 

Beauvoir em 1970. 

Pensamos que a construção da identidade é uma negociação de aspectos de 

valoração, dada no cotidiano. Tal negociação se dá entre o sujeito e seus diferentes 

grupos de pertença. Segundo Bauman (2005, p. 74-75),  

(...) a essência da identidade – a resposta à pergunta ―Quem sou eu?‖ e, mais 

importante ainda, a permanente credibilidade da resposta que lhe possa ser 

dada, qualquer que seja – não pode ser constituída senão por referencia aos 

vínculos que conectam o eu a outras pessoas e ao pressuposto de que tais 

vínculos são fidedignos e gozam de estabilidade com o passar do tempo. 
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Assim, consideramos o trabalho como uma das fontes dos vínculos citados pelo 

sociólogo, à medida que oferece ao sujeito a possibilidade de mostrar-se aos outros e ser 

visto de determinada forma, de um determinado lugar. Pressupomos, com base em 

nossa experiência com servidores/as frente à AC, que a perda obrigatória deste lugar 

mobiliza sentimentos de instabilidade que requer do/a servidor/a a construção de novos 

significados referentes à sua identidade. 

Observamos que atualmente o trabalho é um fator que apresenta uma 

centralidade na vida cotidiana. Podemos mesmo pensar no mesmo em termos de 

umagente regulador, visto que é o tempo dedicado ao trabalho que irá influenciar, ou 

mesmo determinar a quantidade de tempo a ser investido nas demais áreas de vida do/a 

trabalhador/a. esclarecemos que aqui estamos tratando do trabalho remunerado, que 

confere visibilidade social positiva às pessoas que o exercem. 

Retomamos Ciampa (2012, p. 65), uma vez que encontramos consonância com 

nossas ideias neste autor. Segundo o mesmo, ―a resposta à pergunta ―quem sou eu?‖ é 

uma representação da identidade. Então, torna-se necessário partir da representação, 

como um produto, para analisar o próprio processo de produção.‖  

Lendo a citação à luz da TRS, podemos depreender que o referido ―processo de 

produção‖ pode ser a realização dos movimentos de formação das RS: ancoragem e 

objetivação. É uma interpretação de nossa autoria, visto que o autor citado trabalha com 

a perspectiva sócio-histórica, sendo o sentido original da frase a consideração das 

condições históricas de produção do tema proposto pelo mesmo. 

É impossível um ser humano apresentar-se perante outro semelhante ou mesmo 

ser percebido apenas a partir de um único traço. Propomos, então que o que se 

comumente entende por identidade é um elemento resultantedas interações decorrentes 

dos múltiplos papéis que ocupamos e exercemos em sociedade. Tomando a família 

como exemplo, Ciampa (2012, p. 67) escreve: 

quando estou frente a meu filho, relaciono-me como pai; com meu pai, como 

filho; e assim por diante. Contudo, meu filho não me vê apenas como pai, nem 

meu pai apenas me vê como filho; nem eu compareço frente aos outros apenas 

como portador de um único papel, mas sim como o representante [grifo do 

autor] de mim, com todas minhas determinações que me tornam um indivíduo 

concreto. Desta forma estabelece-se uma intricada rede de representações que 

permeia todas as relações, onde cada identidade reflete outra identidade, 

desaparecendo qualquer possibilidade de se estabelecer um fundamento 

originário para cada uma delas. [grifo do autor]. 

 

 

Nosso destaque na citação anterior se deve à ideia que defendemos: de que um 

sistema representacional atua nas elaborações dos participantes deste estudo acerca da 
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AC. O autor citado corrobora nossa ideia ao propor que os elementos identitários 

apresentam desde sua origem, uma ―intricada rede de representações que permeia todas 

as relações‖, sendo impossível rastrear um suposto estado de identidade zero, pois 

mesmo antes de sua concepção um bebê já é investido das concepções de seus pais 

acerca de maternidade, paternidade, filho/a e família. 

Do ponto de vista da identidade profissional, podemos seguir um raciocínio 

semelhante. Tal identidade começa a ser esboçada, ou no mínimo deixa suas marcas, 

quando as crianças respondem ou justificam à clássica pergunta: ‗O que você quer ser 

quando crescer?‘ Luna (2005, p. 81) conceitua identidade profissional como sendo ―a 

autopercepção do próprio sujeito e a percepção de outrem sobre ele como alguém que 

desenvolve uma atividade necessariamente relacionada a um conhecimento 

e/ouhabilidade específicos.‖. Não podemos deixar de observar na definição apresentada 

o caráter interacional embutido em sua proposta. 

Refletindo acerca da proposição acima, acrescentamos que a identidade 

profissional é produto de grande e contínuo investimento por parte do trabalhador/a. 

Trata-se de um elemento composto em parte por uma escolha (quando possível) ou uma 

determinação gerada pelas necessidades econômicas, e em parte resultado de 

particularidades e/ou especificidades do(s) local(is) de trabalho. Considerando o 

contexto da pesquisa realizada, acrescentamos que os cargos exercidos paralelamente à 

função desempenhada na instituição, são efeitos do passar do tempo. Por melhor 

profissional que seja, um/a docente recém egresso à universidade não assume a direção 

da unidade acadêmica onde ensina de imediato, por exemplo. Tais cargos são, muitas 

vezes, decorrentes de sucessivas avaliações pelos pares e tendem a ocorrer 

majoritariamente no fim da carreira, o que torna ainda mais difícil abrir mão do 

trabalho, bem como daquilo que ele representa. Não é incomum servidores/as se 

apresentarem a partir do nome da instituição (muitas vezes, soando até como um 

sobrenome), de seus cargos, e-mails institucionais e outros elementos reforçadores do 

vínculo sujeito-trabalho. 

Pensando acerca do trabalho desenvolvido no ambiente pesquisado, 

consideramos duas formas de inserção profissional no mesmo: como servidor docente 

ou servidor técnico administrativo, dividido em classes conforme grau de qualificação 

profissional do mesmo. Haveria outra possibilidade de inserção, que seria como 

servidor terceirizado ou contratação como prestador de serviço. No entanto, para fins 

desta dissertação optaremos pela inserção formal. 
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Do ponto de vista do modo de inserção como servidor técnico administrativo, 

podemos afirmar que há múltiplos aportes identitários, a depender do cargo exercido. 

Muitas vezes este aspecto da identidade profissional é fortemente associado à profissão. 

Acrescentamos que depende também do significado particular que cada servidor/a 

técnico/a investe ou atribui não ao trabalho enquanto cargo, especificamente, mas ao 

exercício de uma atividade remunerada. Me recordo especificamente de uma servidora 

amplamente qualificada para o cargo que exercia e quando lhe perguntei o porque de tal 

situação, a mesma me esclareceu que seu trabalho lhe permitira ser mãe, que era sua 

real motivação (ao buscar aprovação no concurso para este cargo), sendo, portanto, a 

maternidade seu elemento identitário mais valorizado. 

Entretanto, quando se trata da inserção como servidor docente, verificamos uma 

relativa coesão que pode ser nomeada como identidade docente. É coerente pensarmos 

em termos de uma formação de identidade docente desde a escolha desta profissão, 

como nos mostra Monteiro (2005). Em pesquisa realizada com acadêmicos do curso de 

Pedagogia a autora conclui que 

há nas respostas dos inquiridos uma contradição clara em relação à profissão 

docente: ao mesmo tempo em que surge como algo que é gostoso de ser feito , 

que é recompensador , surge também como algo desvalorizado, relegado a 

níveis baixos de valorização social. (MONTEIRO, 2005, p.65) 

 

Acreditamos que é a partir da referida contradição que a identidade docente é 

estruturada. Ainda segundo a autora citada, 

(...) a vocação para o magistério ainda é o grande determinante para seguir a 

carreira e os sujeitos depositam no esforço do professor o bônus [grifo da 

autora] pelas mudanças positivas que vem acontecendo na profissão, enquanto 

que a desvalorização social e os pontos negativos da profissão são efeitos do 

descaso dos governantes. (MONTEIRO, 2005, p.67) 

 

 

O aspecto vocacional parece ser o elemento diferenciador que justifica o 

investimento numa área que os futuros docentes percebem como socialmente 

desvalorizada. Por outro lado, subtende-se que haja uma grande expectativa depositada 

nos estudantes, o que pode gerar sentimentos de frustração com a profissão. 

Considerando especificamente o ensino superior, Cruz e Aguiar (2015) apontam 

que este é um campo pouco explorado no que se refere a estudos sobre identidade 

docente. As autoras ressaltam o papel do ―professor-formador‖ como elemento 

importante e mediador na consolidação da identidade docente. Segundo as autoras, a 

abordagem foca ―a relação representações sociais – identidade – docência, a partir do 



31 

 

 

outro docente, [grifo das autoras] o professor-formador.‖ (CRUZ, AGUIAR, 2015, 

p.02). Concluem que  

o compartilhamento de pares no cotidiano nos sinaliza que a identidade 

docente é processada na formação continuada com o colega professor. De uma 

parte, o intercâmbio é identitário quando ocorrem as trocas de impressões e 

experiências acerca de alternativas, propostas e ações e de outra parte, no 

enfrentamento de problematizações e na busca pela resolução de situações-

problema, ou ainda, pelas parcerias que se instalam na troca de informações. 

(CRUZ; AGUIAR, 2015, p.10) 

 

 

Não podemos deixar de salientar um aspecto da identidade docente no ensino 

superior: tal identidade encontra-se fortemente vinculada à formação de novas 

identidades profissionais. Levando-se em conta a relevância da associação identidade e 

trabalho, é preciso considerar como igualmente relevante a dissolução deste vínculo. 

Ou, melhor dizendo a transformação deste vínculo, uma vez que é da natureza humana 

atribuir sentido àquilo que é novo. A situação identitária agora é descrita em termos de 

uma ausência de trabalho específica que não é causada por desemprego, não é 

transitória, mas definida pela aposentadoria e, insistimos mediada pela velhice.  Assim, 

falamos em identidade e aposentadoria. 

A literatura consultada informa que, segundo Macêdo e Santos (1988), ―a perda 

do papel profissional desencadeia uma crise a nível da identidade.‖ (p.245). Santos 

(1990) percebe os efeitos da aposentadoria na identidade como três possibilidades: 

recusa, sobrevivência e liberdade, a depender do significado atribuído pelos 

participantes. Para Carlos et al. (1999, p. 81), há uma manutenção de vínculo com o 

trabalho visando ―evitar a marginalização social e a partir da apropriação da 

positividade conferida ao ato de trabalhar‖. Especificamente para os docentes, a 

aposentadoria é associada à ―perda de identidade profissional e ao sentimento 

equivocado de inutilidade.‖ (ABREU, 2014, p.06). Marra et al (2011, p.16) ao 

investigar o imaginário feminino acerca da aposentadoria registram  

casos nos quais essa transição significou o regresso a um estágio de 

dependência e inatividade, mas também existem casos em que foi dado o 

sentido de libertação daquilo que era um peso ou incômodo ou, ainda, a 

oportunidade de viver novas experiências que não eram possíveis durante o 

trabalho. 

 

 

Khouryetetal (2010, p.123) confirmam a ―necessidade de se sentir produtivo [o/a 

aposentado/a] como principal razão e oferecem apoio à literatura que advoga a 

importância do trabalho para a constituição da identidade.‖ Mais recentemente, Seidl e 
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Conceição (2014) associam a identidade aos valores do sujeito como estratégia para que 

os mesmos possam redimensionar sua identidade ao fim do período de trabalho. 

A associação identidade e a TRS, por sua vez, apresenta apostas promissoras. 

Citamos as contribuições dos autores abaixo como as mais pertinentes para fundamentar 

esta dissertação. Santos (2000, p. 175) já dizia que ―(...) pouco se tem esclarecido sobre 

a relação Representação Social/Identidade (...). A autora contribui para esta lacuna ao 

propor que ―algumas representações sociais parecem fornecer mais fortemente o 

contexto do qual emergem as identidades sociais e pessoais e nos quais esses elementos 

são   atingidos‖ (SANTOS, 2000, p.157-158). Levando-se em conta parte da produção 

anterior  a este texto da autora (MACÊDO; SANTOS, 1988, SANTOS,1990, 1993), 

consideramos o trabalho e seus desdobramentos (isto é, a aposentadoria) como um dos 

contextos mencionados na citação anterior. E é justamente este ‗contexto‘ que irá 

contribuir para a composição de um sistema representacional particular. 

Jodelet (2009) escreve em favor de um movimento de retorno da noção de 

sujeito, articulando este resgate à TRS. Neste texto a autora estabelece um diálogo há 

muito devido e necessário com autores pós-modernos
1
¹, destacando a relevância e a 

contribuição da TRS neste sentido. Para a mesma,  

(...) a abordagem de representações sociais pode fornecer, para uma mudança 

social ao nível individual ou coletivo e qualquer que seja o domínio de 

intervenção, a melhor contribuição, mas também a mais difícil. A melhor, 

porque os modos que os sujeitos possuem de ver, pensar, conhecer, sentir e 

interpretar seu modo de vida e seu estar no mundo têm um papel indiscutível 

na orientação e na reorientação das práticas. A mais difícil, pois as 

representações sociais são fenômenos complexos, incitando um jogo de 

numerosas dimensões que devem ser integradas em uma mesma apreensão e 

sobre as quais é necessário intervir conjuntamente (JODELET, 2009, p. 695).  

 

 

Ressaltamos, nas palavras de Jodelet, os termos usados em sua caracterização 

das RS, onde as mesmas incitam ―um jogo de numerosas dimensões que devem ser 

integradas em uma mesma apreensão‖. Entendemos tal assertiva como uma referência a 

um sistema de representações. 

Por fim, nos detemos em Deschamps e Moliner (2014), sendo a obra original 

publicada em 2008) para quem as RS podem atuar como marcadores identitários 

(quando agem de forma a reforçar características e diferenças de um grupo, por 

exemplo), como produtos identitários (quando agem de modo que os integrantes de um 

                                                 

1
Hannah Arendt, Judith Butler, Noam Chomsky, Gilles Deleuze e Felix Guatari, Michel Foucault, 

Anthony Giddens, Maurice Merleau-Ponty e SlavojZizek, para citar algumas referências deste texto. 
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grupo possam melhor integrar semelhanças e diferenças em relação a outros grupos) e 

como reguladores identitários (na medida em que as RS agem preservando as 

representações de si). 

A prática profissional com servidores/as aposentados/as pela AC (ou em vias de) 

mostra uma dificuldade vivida pelos mesmos em se perceberem após a ocorrência da 

AC. Em Deschamps e Moliner encontramos uma pista que pode justificar tal angústia:  

(...) numa cultura particular vamos encontrar todo um sistema de estatutos e de 

papéis. O estatuto remete à posição que um indivíduo ocupa na estrutura social, 

num sistema social, e ao que ele pode esperar dos outros a seu respeito, seja 

esta posição prescrita (dada no nascimento: p. ex., o sexo, ou seja ocupada no 

curso dos ciclos da vida: p. ex., a idade) ou adquirida (graças aos esforços, às 

competências, a opções... p. ex., o estatuto profissional). Quanto ao papel, ele 

coincide com o tipo de conduta que corresponde a esta posição e que os outros 

esperam dele. (p. 22).  

 

 

Ou seja, é angustiante, porque o sujeito pode não se identificar com aquilo que 

se espera de uma pessoa aposentada: que não se trabalhe mais, que exerça funções que 

atendem a desejos e expectativas de familiares, por exemplo. 

Entendemos que da mesma forma que vivenciamos a pressão à inferência 

mediante algo estranho, o que nos leva à formação das RS, parecemos vivenciar algo 

semelhante no que diz respeito à nossa constituição enquanto sujeito. Numa perspectiva 

desenvolvimentista, sempre haverá a expectativa de um papel a se cumprir. Ainda de 

acordo com os autores citados, ―(...) na idade adulta, uma vez terminado o 

desenvolvimento cognitivo, pode-se considerar que experiências novas serão o principal 

fator de evolução das representações de si mesmo.‖ (DESCHAMPS; MOLINER, 2014, 

p.93).  

Acrescentamos que vemos com reserva a ideia de término do desenvolvimento 

cognitivo. Preferimos pensar em termos de maturidade cognitiva no processamento de 

informações sobre si. Mediante o desinvestimento compulsório na identidade 

profissional e uma forte recusa a cumprir ou executar o papel daquele/a que não 

trabalha, é compreensível que este momento de transição seja vivenciado como 

angustiante e difícil de ser simbolizado. Difícil, mas não impossível; visto que a 

identidade de uma pessoa aposentada não apresenta uma essência una e comum a todos, 

mas é uma construção. 

Com base em nossas leituras e reflexões até aqui, seria fácil incorrer no erro de 

acreditar que a identidade e o conhecimento decorrente da auto percepção são 

equivalentes. No entanto, 
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a identidade de um individuo não é redutível ao conhecimento que ele tem de si 

mesmo e dos outros. A realidade de um grupo social também não é redutível à 

percepção que esse grupo tem de si mesmo, nem ao ponto de vista mesmo 

científico, de outros grupos sobre ele. (...) No sentido estrito do termo são, 

portanto, representações porque eles permitem evocar objetos sempre 

inapreensíveis em sua globalidade. Mas essas representações também não 

resumem por si sós o fenômeno identitário. (...) São, portanto, representações 

que poderão intervir no sentimento de identidade, imbricando-se estreitamente 

nos processos identitários e fazendo-os convergir.‖ (DESCHAMPS; 

MOLINER, 2014, p.80). 

 

 

Assim, investiremos nossos esforços a seguir na leitura atenta da TRS como 

aporte teórico à interpretação dos dados originados desta pesquisa. 
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Capítulo 2 TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

O que são representações sociais (RS)? É um conceito que tem origem a partir 

do trabalho de Serge Moscovici ―A psicanálise, sua imagem e seu público‖ em 1961 

(MOSCOVICI, 2012). Segundo Moscovici, a teoria das representações sociais inaugura 

a perspectiva psicossociológica em Psicologia Social, surgindo com o objetivo de ―(...) 

por em questão a separação do individual e do coletivo, de contestar a divisão entre 

psíquico e social nos domínios essenciais da vida humana.‖ (MOSCOVICI, 1984,p.13). 

As RS podem ser descritas 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 de senso 

comum ou ainda saber ingênuo, natural, esta forma de conhecimento é diferenciada, 

entre outras, do conhecimento cientifico. Entretanto, é tida como um objeto de estudo 

tão legítimo quanto este, devido à sua importância na vida social e à elucidação 

possibilitadora dos processos cognitivos e das interações sociais.‖ (JODELET, 2001, p. 

22).  

Podemos dizer que o campo onde se dá a circulação das RS se dá entre dois 

universos. ―O não-familiar situa-se, e é gerado, muitas vezes, dentro do UR [Universo 

Reificado] e deve ser transferido ao UC [Universo Consensual] do dia a dia.‖, conforme 

Oliveira e Werba (2011, p. 108) nos mostram.  Entendemos por Universos Reificados o 

saber científico, por exemplo. O lugar onde os saberes encontram-se já estabelecidos, 

dentro de uma lógica objetiva. Por Universos Consensuais, compreendemos o saber do 

senso comum gerado a partir das interações humanas. 

Respondendo à pergunta ―para que estudarmos as RS?‖, Oliveira e Werba (2011, 

p. 107) esclarecem que ―estudar RS é buscar conhecer o modo como um grupo humano 

constrói um conjunto de saberes que expressam a identidade de um grupo social, as 

representações que ele forma sobre uma diversidade de objetos, tanto próximos quanto 

remotos, e principalmente o conjunto dos códigos culturais que definem, em cada 

momento histórico, as regras de uma comunidade‖. 

As RS são formadas devido à necessidade humana de sentido dos fatos e eventos 

que nos cercam. Retomando Moscovici (2010), a função da RS é tornar o estranho 

familiar.São dois processos que dão origem às RS: objetivação e ancoragem.―(...) a 

finalidade de todas as representações sociais é tornar familiar algo não-familiar, ou a 
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própria não familiaridade‖(MOSCOVICI, 2010, p.54). Assim, frente ao inédito e ao 

estranho, o movimento natural do ser humano é a criação de um significado, ancorando 

aquilo que é novo em algo previamente conhecido. A situação nova passa a ser vista de 

forma mais objetiva a partir de uma imagem conhecida, a partir da criação de uma 

imagem/figura na mente do indivíduo.  

Sobre a objetivação, podemos dizer que a mesma ―(...) permite tornar real um 

esquema conceitual e substituir uma imagem por sua contrapartida material, resultado 

que tem primeiramente um alcance cognitivo: o estoque de indícios e de significantes 

que a pessoa recebe, emite e manipula no ciclo das infracomunicações pode tornar-se 

superabundante. (...) Esse processo é mais indispensável quanto mais a linguagem – a 

linguagem científica principalmente – pressupuser as convenções que fixam sua 

adequação ao real.‖ (MOSCOVICI, 2012, p. 100). Ou dito de uma forma mais simples, 

no processo de objetivação, o fenômeno que em um primeiro momento causa o 

sentimento de estranho, é admitido pelo sujeito a partir de uma imagem. Inicia-se assim 

o dialogo entre individuo e sociedade com uma dimensão produtora, onde os membros 

dos grupos sociais não recebem um estímulo passivamente; antes, constroem-no. 

Enfatiza-se que esta construção se dá em sociedade. 

O segundo processo, a ancoragem, refere-se a um movimento de inserção, de 

inclusão. Vejamos: ―(...) pelo processo de ancoragem, a sociedade torna o objeto social 

um instrumento do qual pode dispor e esse objeto é colocado numa escala de 

preferencia nas relações sociais existentes.‖ (MOSCOVICI, 2012, p. 156). 

Ou seja, neste processo podemos observar como e em que elementos o sujeito 

(individual e grupal/coletivo) ancora-se para minimizar os efeitos de estranhamento 

causado por aquilo que lhe é estranho. Na ancoragem verificamos também o estatuto 

valorativo que é dado ao objeto em pesquisa, devido ao ato de classificar e julgar 

presente neste movimento. 

Ainda sobre a ancoragem, Kalampalikis (2012, p. 246) vem defendendo a ideia 

de ―(...) que a função da familiarização, tradicionalmente atribuída à ancoragem no 

âmbito de teoria das representações sociais, pode também funcionar ao contrário, 

transmitindo e garantindo o não familiar, assegurando que este assim permaneça de 

modo a instituir, portanto, o estranho (...). O estranho pode, assim, parecer ―menos‖ 

estranho; sem dúvida, menos ameaçador e mais familiar, sem que, contudo, perca 

totalmente seu status inicial‖. 
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O autor citado nos chama a atenção para a ―(...) complexidade de objetos que 

fazem intervir um sistema inteiro de representações (...) em que os contornos são, de 

uma parte, frágeis e, de outra, coloridos por tomadas de posição conflituosas no espaço 

público, mas que o tornam propícios a um estudo do tipo representacional, justamente 

por serem objetos de debates públicos e em tensão (...)‖. (KALAMPALIKIS, 2012) 

Vale a pena prestar atenção no que este autor nos fala, devido ao fato de que muitas 

vezes os objetos de pesquisa em RS não são isolados uns dos outros; verificamos uma 

certaintercambialidade entre os mesmos, o que reforça nossa hipótese da atuação de 

sistemas representacionais na elaboração de difusão de alguns tema de pesquisa, como a 

AC, por exemplo. 

Mais recentemente, Santos et al (2014) apresentam colocações teóricas bastante  

válidas. Ao dissertarem sobre aspectos teóricos e metodológicos da ancoragem, os 

pesquisadores defendem a permanência do caráter de ‗estranho‘ que certos objetos de 

estudo podem suscitar. Assim dizem os autores: ―aquilo que permanece como estranho, 

não compreensível e intangível parece consistir numa forma de significá-lo. É um 

estranho que tem sentido, que é classificado, nomeado, que produz identidades e 

permite a interação social mesmo que nos surpreenda, nos inquiete e nos ameace.‖ (p. 8) 

Sobre os processos geradores de RS, podemos dizer que ambos ocorrem 

simultaneamente sem que haja necessariamente um deles inicialmente para que ocorra o 

outro depois. 

Mas, além da criação de significados mediante situações não familiares, as RS 

apresentam outras funções, conforme Abric (citado por Santos, 2005). A primeira delas 

seria a função de saber (diz respeito ao ato de dar significado aos acontecimentos que 

ocorrem na realidade objetiva dos fatos), seguida da função de orientação (as RS 

também funcionam como uma orientação das práticas sociais, como um guia de ação), 

além da função identitária (as RS também conferem identidade a um grupo através do 

compartilhamento de uma RS acerca de um dado objeto pelos membros do grupo), e por 

fim, a função justificadora (são referencia para comportamento, uma vez que as RS 

apresentam função de orientação). 

Embora as funções acima mencionadas estejam fundamentadas na perspectiva 

estruturalista de Jean-Claude Abric, entendemos que as funções se aplicam às RS como 

um todo. E cabe o questionamento se tais funções não se estenderiam aos sistemas 

representacionais também. 
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Retomando as funções propostas por Abric, cabe um olhar mais atento à função 

identitária. Esta função está mais intimamente relacionada à noção de experiência 

vivida. A partir de sua experiência, o sujeito acumula uma série de vivências que 

resultam em elementos identitários, sendo o trabalho um deles. Refletindo sobre a 

referida função, pensamos que a mesma ocorre em processos de interação social, onde 

ações individuais e grupais podem atuarde forma que o sujeito sobreinvista naquilo que 

fortaleça um sentimento de identidade positiva, bem como o sentimento de pertença 

grupal. 

O estudo das RS preconiza o enfoque plurimetodológico nas pesquisas, desde 

que o método escolhido esteja em consonância com os objetivos da pesquisa, bem como 

o objeto a ser estudado. Nenhum objeto de representação existe pura e simplesmente ou 

é socialmente dado. É um objeto construído pelo pesquisador a partir de suas questões e 

objetivos de pesquisa. A este respeito, Sá (1998) esclarece que é realizado um 

movimento de delimitação: do fenômeno ao objeto de pesquisa. No dizer de Sá (1998 p. 

23): ―(...) numa primeira aproximação, podemos dizer que a construção do objeto de 

pesquisa é um processo pelo qual o fenômeno de representação social é simplificado e 

tornado compreensível pela teoria, para a finalidade da pesquisa.‖ 

Existem diferente formas de abordar tais objetos de pesquisa e cada uma destas 

formas apresenta procedimentos teóricos-metodológicosrelacionados à abordagem 

utilizada. Esta relação se deve aos diferentes avanços realizados por diferentes teóricos 

da TRS. 

Diferentes autores propuseram diferentes pontos de vista e diferentes formas de 

abordar as representações sociais. ―Abric, Doise e Jodelet, nesta exata ordem de 

chegada, trabalharam juntos como assistentes de pesquisa, na década de [19]60, no 

então recém criado Laboratório de Psicologia Social, cujo diretor era Moscovici.‖ 

(ALMEIDA, 2005, p.127-128). São três, então, as formas de abordagem em TRS com 

configurações e contribuições teóricas e metodológicas próprias. 

2.1Abordagem Estrutural 

Esta forma de abordar as RS visa identificar a estrutura e conteúdos das mesmas. 

Desenvolveu-se a partir das pesquisas Jean-Claude Abric desde 1968, na Universidade 

de Provence, onde desenvolveu o Laboratório de Psicologia Social. 
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Segundo a perspectiva proposta por Abric, as RS são organizadas em um núcleo 

central (daí o nome Teoria do Núcleo Central) e em elementos periféricos que gravitam 

em torno deste núcleo. O núcleo central seria o responsável pelo significado/conteúdo 

da RS e os elementos periféricos tem a função de oferecer sustentação e proteção ao 

núcleo central.SegundoAbric, a proposta de estudo das RS deve ir além do estudo do 

conteúdo, acrescentando o estudo de sua estrutura e da forma como esta é organizada. 

Nesta abordagem, ―(...) toda representação é organizada em torno de um núcleo, 

entendido como o elemento fundante, porque determina sua significação e organização 

interna.‖ (SANTOS, 2005, p.132). Este núcleo apresenta os elementos estáveis que 

oferecem a significação daquela representação. Geralmente, o núcleo central é ligado à 

pertença grupal.Segundo Abric (2003), há dois elementos no núcleo central: os 

normativos (justificam juízo de valor, proveniente dos sistemas de valores) e os 

funcionais (relacionados às práticas sociais). 

Sobre os elementos periféricos, estes ―(...) encontram-se em relação direta com o 

núcleo central, tendo um papel importante no funcionamento da representação frente às 

práticas sociais ligadas aos objetos.‖ (SANTOS, 2005, p.132) Os elementos periféricos 

permitem uma pequena variação entre as formas de representar, o que explica 

diferenças sutis na forma de representação do objeto estudado segundo a abordagem 

estrutural. Quando as diferenças tornam-se muito grandes, é possível que haja uma nova 

representação. 

Colocado desta forma, pode parecer que as RS são estáticas e imutáveis; no 

entanto, à medida que vão ocorrendo mudanças nos elementos centrais, novas 

representações vão surgindo a partir destas modificações. Tais modificações podem se 

dar de forma  progressiva (através de alterações lentas e periféricas que modificam o 

núcleo central) ou brutal (quando novas práticas sociais alteram abruptamente o 

conteúdo do núcleo central). 

Para o estudo das RS a partir da abordagem estrutural, são utilizados dois 

métodos específicos: o uso de questionários e do teste de associação livre de palavras. 

Para a realização da análise dos resultados obtidos, utiliza-se comumente o software 

EVOC para efetuar a análise de evocações da associação de palavras. 
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2.2 Abordagem Societal 

Esta forma de abordar as RS parte da concepção de que as mesmas atuam como 

princípios organizadores de tomadas de posições que, por sua vez, organizam as 

relações sociais. Tem como representante Willem Doise, que a partir dos anos 1970 

começou a desenvolver pesquisas na Universidade de Genebra no campo da Psicologia 

Social Experimental. 

A abordagem societal de Doise pensa as RS em termos de tomada de posição do 

sujeito acerca dos objetos que os cerca. Tal tomada de posição pode ser pensada em 

quatro níveis. ―Os princípios seriam: o dos processos intraindividuais, o dos processos 

inter-individuais/situacionais, o das posições do sujeito nas relações sociais e por fim, o 

do sistema de crenças‖ (CHAVES; SILVA, 2013). Pode-se afirmar que Doise entende 

as RS como uma tomada de posição do sujeito no campo em que ocorre a representação, 

enquanto ato. 

Os níveis de análise acima mencionados podem ser assim explicitados a partir de 

Almeida (2009, p.724). O nível dos processos intraindividuais diz respeito ao modo 

como os indivíduos organizam as interações entre si e o ambiente. Os processos 

individuais e situacionais oferecem explicações das dinâmicas sociais através das 

interações. Por sua vez, os processos grupais verificam a influencia das posições dos 

indivíduos nas relações sociais. Por fim, o quarto nível informa o sistema de crenças do 

individuo em interação. 

Estranhamente, apesar de sua relevante contribuição não apenas à TRS, mas à 

Psicologia Social, vemos poucas produções tendo a abordagem societal como referência 

para a interpretação dos dados. Uma possibilidade para este fato, segundo Santos, 

Morais e Acioli Neto (2012, p. 202) é a escassez de traduções para o português das 

obras de Doise, o que dificultaria o acesso às ideias do autor.Segundo os autores 

citados, ―Apesar de análises articulando os vários níveis teóricos serem mais completas 

e conduzirem a uma melhor descrição de um processo conceitualizado em um dos 

níveis, a partir dos outros, análises que recorrem às explicações do tipo societal (i. é. 

posicional e ideológica) são ainda minoritárias em psicologia social.‖ (SANTOS, 2005, 

p.129-130).  

Para o estudo das RS, dentro desta perspectiva, deve-se partir do entendimento 

comum dos grupos (Doise defende a investigação de grupos diferentes na pesquisa) a 

respeito do tema abordado, seguido do estudo das organização das tomadas de posição 
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individuais e, por fim da análise das figuras de ancoragem. O autor defende duas 

possibilidades de coleta de dados: uma espontânea e outra, onde defende uma maior 

evocação das RS; também privilegia o estudo experimental, bem como o uso de 

questionários. Quanto à análise dos dados, segundo esta abordagem, esta requer um 

tratamento estatístico dos mesmos. 

Nas palavras do próprio teórico, ―o objetivo desta psicologia [societal] sempre 

foi o de articular explicações no nível do indivíduo e explicações de ordem social, 

mostrando como o indivíduo dispõe de processos que lhe permitem funcionar em 

sociedade e, de uma maneira complementar, como as dinâmicas sociais, 

particularmente interacionistas, posicionais ou de valores e de crenças gerais, orientam 

o funcionamento desses processos.‖ (DOISE, 2002, p.27). 

2.3 Abordagem Culturalista 

Por fim, na abordagem culturalista as RS são pensadas como uma modalidade de 

conhecimento.Tem como sua maior representante Denise Jodelet, que se manteve fiel às 

propostas teóricas de Serge Moscovici, atuando na ÉcoleSocialedesHautesEtudes.A 

autora apresenta um maior interesse na cultura que envolve os atores formadores de RS, 

conferindo importância ao contexto onde o estudo das RS será realizado. Seu enfoque 

culturalista é dado a partir de influencia da antropologia. 

A abordagem culturalista caracteriza-se por apresentar uma maior 

atenção/preocupação com o ambiente/contexto em que as RS são geradas e circulam. 

Desde sua pesquisa acerca da loucura (JODELET,2005), que a pesquisa em TRS dedica 

uma parcela de sua atenção às condições geradoras das RS. Uma outra característica 

particular à abordagem culturalista é a aproximação com o método etnográfico da 

antropologia como forma de viabilizar a leitura do contexto mencionado anteriormente. 

A autora demonstra que muitas vezes a observação revelou práticas acerca do tema 

pesquisado que não foram descritas no contexto formal da pesquisa (entrevista). A 

estratégia de Jodelet é pluri metodológica; especialmente no campo qualitativo, ela 

utiliza varias técnicas: entrevista, observação, analise documental. 

Reforçamos nossa valorização ao estudo de documentos produzidos acerca da 

temática estudada. É um dado bastante relevante visto que documentos legais costumam 

ser produzidos como soluções a uma questão problemática para um grupo de pessoas. 

Ou seja, pode ser uma ótima fonte de investigar como um determinado assunto é 
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percebido pelo grupo, quais as ancoragens efetuadas pela sociedade sobre um 

determinado objeto. Como as RS se cristalizam num corpo de regras ou normas e 

veiculam valores. 

Compreendendo estes elementos como um todo,localizamos o tema 

aposentadoria compulsória no contexto do serviço público federal estudado a partir dos 

dados sobre ele que existem na cultura estudadatomandoJodelet e colaboradores como 

referencial.Não tomamos o mesmo como algo ‗pronto‘ ou ‗dado‘ naturalmente, mas 

como produto resultante de uma interação humana geradora de práticas dentro de uma 

situação específica (contexto). Pode-se pensar, por suas especificidades aqui descritas, 

que a abordagem culturalista é indicada para estudos que visem apreender o significado 

de determinados objetos em contextos específicos.  

Observamos que grande parte da produção em TRS realizada a partir da 

abordagem culturalista se dá no âmbito da saúde (JODELET, 2006, 2010). Tal 

associação faz sentido ao pensarmos no vínculo entre RS e práticas e que as concepções 

sobre saúde/doença envolvem elementos cognitivos e afetivos que influenciam as 

práticas de saúde/doença. E vice versa. Ressaltamos que as ações referentes à 

aposentadoria, em geral, são realizadas sob o enfoque de promoção à saúde no contexto 

estudado, conforme preconizado em BRASIL (2010). Ainda quanto à escolha da 

abordagem culturalista, pode-se afirmar que tal escolha deve-se mais ao objeto de 

pesquisa do que a outro fator. Uma vez que o objeto desta pesquisa foi sendo delineado 

com mais clareza, a abordagem culturalista mostrou-se a melhor forma de ‗abordar‘ o 

mesmo. 

Após uma leitura sucinta das três abordagens em TRS, esclarecemos que a 

escolha da mesma se dá a partir do objeto de pesquisa, da questão a qual o/a 

pesquisador/a se propõe a investigar e ao acesso à população pretendida. 

Considerando que as representações sociais são as representações de algo para 

alguém podemos pensar que o ato de representar pressupõe uma experiência do ou com 

o objeto de representação. Mesmo no caso de objetos não materializados, não palpáveis 

como sentimentos, por exemplo, o sujeito parte de um lugar para a construção da RS. 

Tal lugar seria a experiência – tanto do ponto de vista subjetivo quanto do ponto de 

vista interacional. 

De inicio, a autora sugere que ―nos aproximemos o mais possível da 

complexidade dos fenômenos estudados, sejam eles as próprias representações ou 
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situações em que elas nascem, ou ainda, operam e asseguram regulações de 

comportamentos e de comunicações‖ (JODELET, 2005, p.23). 

O encontro da TRS com a noção de experiência chama atenção para o singular. 

No contexto desta pesquisa,a vivência predomina sobre a estrutura das RS do objeto 

estudado. Supõe-se que os elementos de ancoragem utilizados pelo sujeito e/ou grupo 

sejam mais vívidos, uma vez que surgem da vivência cotidiana. A noção de experiência 

revela uma evidente polissemia e orienta práticas sociais, o que justifica o estudo com 

TRS. 

2.4 Sistemas Representacionais 

Uma das recomendações para um estudo metodologicamente adequado em RS é 

que ―(...) precisamos decidir como enunciar exatamente o objeto da representação a ser 

considerado, de modo a evitar, pelo menos em um primeiro momento, uma 

―contaminação‖ pelas representações de objetos próximos a ele.‖ (SÁ, 1998, p. 25). 

No entanto, considerando que os temas estudados no campo da TRS costumam 

ser polissêmicos, ou seja, com múltipla significação para atores sociais distintos, é 

necessário esclarecer que o estudo de um determinado tema apresenta relações com 

outros temas. Podemos dizer que numa pesquisa sobre a temática da aposentadoria os 

temas ‗trabalho‘, ‗velhice‘, ‗futuro‘, apenas para citar alguns, surgem de uma forma ou 

de outra. 

No entanto, observamos que há uma organização interna entre diferentes temas, 

que guardam certa proximidade entre si e muitas vezes fornecem uma rede que nos 

permite pensar em objetos específicos. Alves-Mazzotti (2008), em reflexão sobre o 

processo de representação de um objeto, nos lembra que ―a atividade representativa 

constitui, portanto, um processo psíquico que nos permite tornar familiar e presente em 

nosso universo interior um objeto que está distante e, de certo modo, ausente. Nesse 

processo, o objeto entra em uma série de relacionamentos e de articulações com outros 

objetos que já se encontram nesse universo dos quais toma propriedades, ao mesmo 

tempo em que lhes acrescenta as suas.‖(p. 24). A mencionada ―série de relacionamentos 

e de articulações com outros objetos‖ seria uma matriz representacional de objetos 

similares. 

Encontramos o conceito de ―sistema representacional‖ em Wachelcke (2005). 

Conceituando, ―considera-se um sistema representacional uma [forma de] representação 
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social mais abrangente sobre alguma forma de conhecer a realidade, que forneça 

princípios básicos para a criação e modificação de outras representações sociais‖ 

(WACHELCKE, 2005, p.317). 

Retomando o pensamento de Alves-Mazzotti (2007, p. 16), ―os vínculos que se 

estabelecem em torno do objeto [de representação] traduzem necessariamente uma 

escolha, escolha esta que é orientada por experiências e valores do sujeito.‖. 

Entendemos que os vínculos aqui mencionados dizem respeito aos elementos de 

ancoragem, que por sua vez se dão em cima de outros objetos representacionais. 

Doise (2011, p. 124), por sua vez, propõe a ideia de sistemas e metassistemas. 

Segundo este autor, ―o metassistema é composto por normas sociais e em diferentes 

áreas do pensamento do adulto (sic) os princípios de organização do metassistema 

podem intervir.‖. O autor acrescenta que ―em diferentes ocasiões, os mesmos indivíduos 

participam de diferentes metassistemas‖ (p.125), o que se mostra coerente visto que 

seriam diferentes princípios organizadores em ação. 

A escolha da TRS pautou-se no imperativo teórico-prático da Saúde do 

Trabalhador em priorizar o/a trabalhador/a como coautor/a das intervenções a serem 

executadas com esta população.Valentim (2013) chama atenção para a ―utilidade da 

noção de RS na intervenção, em termos de transformação social. Porque, qualquer que 

seja a escala de um projecto de mudança, sem a compreensão dos sistemas de 

significação em jogo, o trabalho de transformação social está condenado ao fracasso.‖ 

(p.164). Considerando as representações sociais (RS) como a definição de Jodelet 

apresentada no inicio deste capítulo, a TRS mostra-se pertinente para subsidiar o 

presente estudo. 
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Capítulo 3 PERCURSO METODOLÓGICO 

3.1Pesquisa Qualitativa 

Etimologicamente, o termo ‗método‘ provém do grego methodos, que por sua 

vez, significa caminho. A escolha pela pesquisa qualitativa não foi algo que se deu 

aleatoriamente ou devido à identificação do pesquisador, mas foi uma decisão que foi 

tomada a partir do momento em que definimos o objetivo da pesquisa.Flick (2009, p. 

36) esclarece que 

a pesquisa qualitativa não se refere apenas ao emprego de técnica e de 

habilidade aos métodos, mas inclui também uma atitude de pesquisa específica. 

Essa atitude está associada à primazia do tema sobre os métodos, à orientação 

do processo de pesquisa e à atitude com que os pesquisadores deverão alcançar 

seus ‗objetivos‘. 

 

Embora neste estudo tenhamos feito uso de um software com produção de dados 

quantitativos, nossa atitude permaneceu a de explorar o campo pesquisado e posterior 

aprofundamento dos dados obtidos, na avaliação dos mesmos; o que nos permite 

caracterizar como uma pesquisa qualitativa.  

Gaskell (2012, p. 68) considera que ―a finalidade real da pesquisa qualitativa não 

é contar opiniões ou pessoas, mas ao contrário, explorar o espectro de opiniões, as 

diferentes representações sobre o assunto em questão‖. Assim, o objetivo não foi gerar 

um levantamento de opiniões a respeito do tema da aposentadoria, mas investigar a 

seguinte questão: considerando o aumento da longevidade humana, como 

trabalhadores/as percebem a aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade? A 

questão desta pesquisa se concentra no universo do Serviço Público Federal. 

Minayo e Sanchéz (1993, p.246) descrevem pesquisa qualitativa como aquela 

que ―busca estudar as relações entre o que as pessoas pensam, suas opiniões etc‖. Trata-

se de uma forma de pesquisa que apresenta uma configuração epistemológica própria 

que se faz presente desde a elaboração da questão de pesquisa, passando pela eleição 

dos instrumentos a serem utilizados bem como no tratamento dos dados obtidos (ou 

construídos) e a divulgação dos mesmos.Privilegia-se o enfoque qualitativo devido à 

consonância com o objetivo do mesmo, uma vez que, segundo Minayo (2010, p.57), ―o 

método qualitativo é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das percepções 
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e das opiniões, produtos das interpretações que os seres humanos fazem a respeito de 

como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam.‖ 

Indo na contramão da maioria dos estudos realizados na área organizacional (que 

privilegiam estudos na perspectiva quantitativa, como mensuração de atitudes, 

Qualidade de Vida no Trabalho entre outros temas através de questionários e escalas 

apenas para citar alguns exemplos) Zanneli (2002) aponta o enfoque qualitativo como 

uma perspectiva que traduz e interpreta aquilo que é apreendido pelo pesquisador.Pode-

se dizer que trata-se de uma forma de pesquisar que vai ao encontro de uma pesquisa 

que pretendeu estudar a aposentadoria em um contexto que privilegia as ações 

profissionais segundo o campo de Saúde do Trabalhador; ou seja, de ações que 

valorizam a escuta do saber próprio de trabalhadores/as. 

3.2 Participantes 

O sujeito participante deste estudo é o/a servidor/a público/a federal atuante na 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL) com aposentadoria compulsória prevista nos 

03 (três) anos seguintes ao início da coleta de dados desta pesquisa, ou seja, no período 

de 2015 a 2017. Optamos pela IFES citada por ser o órgão do serviço público federal 

onde o pesquisador atua profissionalmente e vem trabalhando, desde 2009 com o tema 

da aposentadoria. Além disso, conforme Bressanetal (2012) e Cavalcante da Silva 

(2013) informam, as IFES deparam-se atualmente com o envelhecimento de seus 

servidores, conforme seus relatos de respectivas pesquisas.  

Quanto ao recorte temporal utilizado, inicialmente pensamos no período de 

cinco anos, o quejustificava-se por ser o critério temporal sugerido pela literatura 

consultada para uma intervenção prévia com trabalhadores/as antes de sua 

aposentadoria (FRANÇA, 2002). É o recorte de tempo sugerido para trabalhar com 

trabalhadores/as em vias de se aposentarem. Embora tenhamos observado que nos 

documentos oficiais de proteção à pessoa idosa o prazo sugerido seja de 02 (dois) anos 

antes, verificamos que na maioria dos relatos de PPA realizados prevalece o critério 

temporal citado. Assim, nossa decisão optou por seguir o recorte proposto nos 

documentos de proteção ao idoso. Ampliamos por mais um ano visando possíveis 

recusas. 

Como psicólogo atuante na instituição, foi possível ter acesso à previsão de 

servidores/as a se aposentarem pela AC no tempo estipulado. Em uma relação inicial 
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fornecida pela instituição, verificamos 10 (dez) servidores/as com a AC prevista no 

recorte temporal previsto. No entanto, foi percebido que a lista estava desatualizada, 

uma vez que foi identificado nesta lista servidores/as que já se encontravam aposentados 

por tempo de serviço ou invalidez. Assim, após o parecer do Comitê de Ética em 

Pesquisa, foi solicitado ao Departamento de Administração de Pessoal (DAP) uma nova 

listagem. Desta vez, contabilizou-se um total de 53 (cinquenta e três) servidores/ascom 

aposentadoria compulsória prevista nos próximos 03 (três anos e meio).Pretendia-se, 

inicialmente, convidar individualmente toda a amostra do universo delimitado para 

participar da pesquisa. Gostaríamos de salientar que em virtude dos prazos estipulados 

pelo Comitê de Ética da UFPE, oprojeto da pesquisa, depositado na Plataforma Brasil 

em fevereiro de 2014,foi aprovado em maio de 2014. Após aprovação, foram contatadas 

as pessoas já previstas para ajustar o número de entrevistas em função da aceitação e do 

cronograma. Como o interesse da pesquisa é a investigação da aposentadoria 

compulsória dentro do contexto do serviço público, não foi priorizada a diferenciação 

de participantes por cargo, sexo ou qualquer outro critério. As diferenças surgidas foram 

avaliadas a posteriori na discussão dos dados na dissertação (ver capítulo seguinte). 

Foram entrevistados 10 servidores públicos com previsão de aposentadoria 

compulsória entre 2015/2017. A idade dos participantes variou entre 67 e 69 anos. São 

05 homens e 05 mulheres, 06 docentes e 04 técnicos. Nesta dissertação, os mesmos 

serão designados pela letra S seguido dos números de 1 a 10, representando a ordem das 

entrevistas realizadas. Acrescentamos que, visando cobrir a população disponível, 

utilizamos a seguinte estratégia: abordávamos um participante com AC prevista para o 

ano de 2015, em seguida o/a participante seguinte tinha sua AC prevista para 2016, o 

seguinte para 2017 e retornávamos ao ano de 2015. 

3.3 Procedimentos 

Podemos descrever o percurso percorrido da seguinte forma: inicialmente 

realizamos contato com o setor responsável pelas informações de pessoal da instituição 

pesquisada (em posse da carta de anuência), solicitando listagem de aposentadorias 

compulsórias previstas para o período de 2015 a 2017. Uma vez em posse desta lista, foi 

realizado contato telefônico ou pessoal com o/a servidor/a visando agendamento para 

realização dos procedimentos de pesquisa. No contato, foi apresentado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE, ver Apêndice B), seguido da realização de 
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questionário sociodemográfico (ver Apêndice C), e por fim, houve a realização de 

entrevista semiestruturada (ver roteiro de entrevista em ApêndiceA), que foi gravada em 

equipamento digital. Posteriormente à realização de cada entrevista foi efetuada a 

transcrição das mesmas visando análise de conteúdo temática e análise através do 

software Alceste. 

3.4 Entrevista Semiestruturada 

A entrevista é um instrumento utilizado com freqüência em pesquisa qualitativa, 

pois permite acessar o saber do outro, ou melhor, permite viabilizar a construção do 

conhecimento como produto da interação entre pesquisador-participante. Para esta 

pesquisa, consideramos a entrevista como uma possibilidade dos participantes 

elaborarem o que pensam acerca da aposentadoria futura. Enquanto instrumento de 

pesquisa, a entrevista visa à uma ―(...) compreensão detalhada das crenças, atitudes, 

valores e motivações, em relação aos comportamentos das pessoas em contextos sociais 

específicos.‖ (GASKELL, 2012, p.65).  

Sobre a forma semiestruturada, Flick (2009, p. 145) recomenda que ―deve ser 

dada a chance ao entrevistado de introduzir tópicos próprios e novos na entrevista‖ . No 

contexto desta pesquisa, onde privilegiamos o protagonismo do/a entrevistado/a, fez-se 

necessário seguir a recomendação citada para que o sujeito tivesse espaço para 

introduzir temas que não foram previamente contemplados pelo pesquisador. É preciso 

salientar que foi percebido que os participantes, como um todo, apresentaram em suas 

falas um entrecruzamento de temas: enquanto falavam a respeito da AC, justificavam 

seus pontos de vista partindo do tema envelhecimento. Ou então, ao falarem sobre o 

aumento da idade para AC, articulavam suas ideias a partir do trabalho desenvolvido, ou 

a partir do envelhecimento. Ao falarem do trabalho desenvolvido, percebemos o quanto 

este é fortemente marcado por uma interrelação entre o sujeito e a instituição (nos 

docentes, pelo menos). O que sugere a presença de um sistema representacional 

subjacente à expressão dos significados que atribuem à AC, onde trabalho, 

envelhecimento e identidade andam juntos. 

Na elaboração do roteiro de perguntas, consideramos aspectos relacionados ao 

objeto, à população a ser abordada e à literatura. Ainda citando Flick (2013, p. 116), ―a 

construção de uma entrevista deve, é claro, estar vinculada de perto aos objetivos e ao 

grupo-alvo da pesquisa.‖. Desse modo, levando-se conta a população a ser estudada em 
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sua dimensão do envelhecimento humano, considerou-se uma estratégia de Goldenberg 

(2013) ao entrevistar idosos sobre a própria velhice. Do ponto de vista da TRS,  

ela [Denise Jodelet] sugere que se comece com perguntas de caráter mais 

concreto, factuais e relacionadas às experiências cotidianas dos sujeitos, para 

gradativamente passar a perguntas que envolvam reflexões mais abstratas e 

julgamentos. As perguntas são formuladas precisamente para ir além da 

espontaneidade em direção ao que por várias vezes não é comumente dito‖ 

(SÁ, 1998, p. 90). 

 

Em linhas gerais, as perguntas consistiam em tópicos visando a condução de 

diálogo sobre a história de trabalho dos participantes, bem como dos significados 

atribuídos ao envelhecimento, às perdas e ganhos da AC. 

As entrevistas foram realizadas individualmente, deixando o participante à 

vontade para escolher o local de realização das mesmas. A duração variou entre vinte a 

cinquenta minutos. Foi solicitada permissão aos participantes para a gravação em áudio 

de cada entrevista, de modo a ter um registro mais abrangente (Flick, 2013). 

Posteriormente foi efetuada transcrição do material gravado para realização de análise 

dos dados obtidos. 

3.5 Análise dos Dados 

Quanto à análise dos dados, deve-se considerar que―o discurso espontâneo não é 

a representação social‖ (FLAMENT 1994, citado por SÁ, 1998), o que exige uma 

análise dos dados obtidos a partir do referencial da TRS.Como já informado, após a 

realização das entrevistasfoi realizada a leitura de imersão visando um mergulho no 

universo capturado pelas gravações e observações do pesquisador. Depois, efetuamos 

análise temática de conteúdo clássica, com o objetivo de identificar temas comuns aos 

participantes. Conceituando,  

(...) designa-se sob o termo análise de conteúdo [grifo da autora]: um conjunto 

de técnicas de análise das comunicações visando obter por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagensindicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens 

(BARDIN,2011, p. 48). 

 

 

Uma vez realizada a categorização dos dados, foi realizada a interpretação dos 

mesmos, visando a uma leitura daquilo que Minayo chama de ―lógica interna dos atores, 

do grupo ou do segmento‖ (MINAYO, 2012, p. 624). Ainda sobre a interpretação, 

Minayo (2012) mostra que ―interpretar é um ato contínuo que sucede à compreensão e 
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também está presente nela: toda compreensão guarda em si uma possibilidade de 

interpretação, isto é, de apropriação do que se compreende.‖ (p. 623). É preciso dizer 

que a interpretação aqui referida não é uma interpretação descontextualizada. O fato de 

trabalhar no local onde a pesquisa ocorreu não se mostrou uma dificuldade, conforme 

Lerner (2008) coloca, ao contrário, facilitou a leitura dos dados pelo pesquisador. 

Uma vez realizada a análise de conteúdo, utilizamos o software ALCESTE 

(sigla de Analyse de LexèmesConcurrentsdans lesÉnoncés Simples d’um Texte, cuja 

tradução seria Análise Lexical Contextual de um Conjunto de Segmentos de 

Texto).Trata-se de um software de análise quantitativa de dados textuais cujo 

processamento de arquivos textuais produz uma classificação do texto a partir da 

freqüência dos termos no vocabulário. Esta análise complementar foi efetuada, uma 

vezque foram identificados elementos sugerindo diferenças significativas dos discursos 

encontrados. Tal análise foi alimentada com variáveis elencadas pela análise de 

conteúdo (ver Resultados). Assim, pudemos verificar se surgiu diferenças em função do 

cargo, sexo ou outras variáveis pertinentes. Vale ressaltar que isso só foi possível em 

virtude da ‗lógica‘ do ALCESTE, que atua extraindo oposições do material analisado. 

Alguns pesquisadores não familiarizados com o software creem, erroneamente, 

que o mesmo fornece as RS de um objeto quando de sua análise. O que não procede. 

Segundo Kalampalikis e Moscovici (2005), ―o sentido original das comunicações 

analisadas não é possível de ser recuperado. O Alceste, por sua vez, apenas nos permite 

interpretar a partir de marcas linguísticas deixadas pelo sujeito a partir dos enunciados.‖. 

Ou, como dizem Saraiva, Coutinho e Miranda (2011, p. 69),  

a ideia subjacente do Alceste é que o sentido das sentenças pode ser captado se 

for possível identificar as palavras que aparecem juntas nas frases e que são 

ditas pelo maior número possível de sujeitos. Isto ocorre porque os pontos de 

vista de um grupo social sobre um objeto produzem diferentes maneiras de 

falar sobre ele. Assim, o vocabulário de palavras usadas pode ser visto como 

uma fonte para detectar os diversos modos de pensar este objeto. 

 

 

Com os dados fornecidos pela análise ALCESTE, cabe aos pesquisadores 

efetuar a análise e a partir daí verificar se objeto estudado é ou não um objeto de 

representação para o grupo estudado. 
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3.6 Considerações Éticas 

O principal instrumento da ética em pesquisa é oTermo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE). Tal instrumento visa garantir e salvaguardar o direito de 

participar ou não da pesquisa, bem como o cuidado com o uso e objetivos dos 

instrumentos de pesquisa. Atualmente há uma série de debates referentes à atuação dos 

Comitês de Ética, mas um elemento é indiscutível: a atuação dos Comitês tem seu papel 

na configuração de um projeto de pesquisa bem como na execução da mesma. 

Dificilmente um/a pesquisador/a elabora sua agenda de pesquisa sem levar em conta os 

imperativos deste órgão. Silveira e Hüning (2007) chamam a atenção para a tutela moral 

dos comitês de ética e sugerem que a ética é produzida pelos agentes envolvidos no 

processo direto da pesquisa. Mais recentemente, um artigo promoveu uma reflexão 

acerca do uso das atribuições de um Comitê enquanto uma norma, onde se verificou os 

efeitos negativos sobre uma pesquisa: 

(...) em uma pesquisa em que petroleiros eram sujeitos-participantes, o comitê 

de ética não dispensou o TCLE, sob o argumento que os petroleiros da 

pesquisa tinham estabilidade no emprego. Entretanto, a não identificação era 

valorizada por aqueles petroleiros, porque independentemente da estabilidade 

legal, sentiam-se ameaçados por outras especificidades da gestão que lhes 

podia aplicar outros tipos de penalidades, como transferências indesejadas, 

mudanças nas tarefas, na organização dos dias de trabalho e de folga, etc, além 

do fato de aquela categoria ocupacional ter uma história em que, a despeito da 

estabilidade legal do emprego, colegas passaram pelo constrangimento da 

demissão e demoraram a recuperar o emprego, tendo que enfrentar desgastante 

processo judicial. Aquele CEP, provavelmente, não atentou suficientemente 

para as peculiaridades das relações de trabalho e exigiu o TCLE. A pesquisa foi 

realizada sem a aprovação do CEP, mas os seus resultados nunca foram 

encaminhados a qualquer revista científica (BORGES; BARROS; LEITE, 

2013:155-156). 

 

 

Por fim, a carta de anuência e a inserção se apresentam como duas faces de uma 

mesma moeda: como psicólogo da instituição pretendida, acreditava-se que haveria 

liberdade para desenvolvimento do estudo. A inserção no papel de pesquisador é que 

poderia ser problemática. Os/as servidores irão se sentir à vontade para expressar suas 

opiniões e percepções a um pesquisador que também é servidor da mesma instituição? 

Era a pergunta que eu me fazia.  

Lerner (2008, p. 223) analisa as questões éticas envolvidas neste encontro (ou 

confronto) entre a prática do trabalho e a pesquisa, o autor se pergunta em que medida 

seria ético o uso de informações prestadas enquanto técnico de uma equipe para fins de 

pesquisa. Ou, em suas palavras, acerca da ―viabilidade de trabalho do pesquisador na 
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equipe de atendimento‖. Acrescenta-se aqui que vale refletir sobre esta questão, 

sobretudo em um campo – universidade federal – que se pretende um espaço de ensino, 

pesquisa e extensão. Sem esquecer que ―a assunção de um lugar institucional é uma 

prática discursiva que se exerce como um dispositivo de poder‖ (LERNER, 2008, 

p.230). O autor ainda acrescenta que ―pesquisas permitem a revelação do tipo de 

mecanismo institucional‖ presente na organização estudada. O que esta pesquisa 

informou não foi exatamente uma revelação, mas antes, uma constatação: a cisão entre 

docentes e técnicos com considerável efeito nas práticas de trabalho, com valorização 

da identidade institucional nos moldes da docência.  

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) tal como foi utilizado 

encontra-se nos Anexos.Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFPE e recebeu aprovação deste comitê em maio de 2014, sob o número: CAAE – 

28697614.4.0000.5208 (ver anexo B). 
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Capítulo 4 RESULTADOS 

Conforme afirmado anteriormente, as entrevistas realizadas foram analisadas em 

duas etapas: análise de conteúdo e análise automática de texto com ajuda do software 

ALCESTE. A análise temática de conteúdo visou à compilação de unidades de sentido, 

impregnação e maior conhecimento dos conteúdos elaborados pelos participantes.Neste 

sentido, a análise de conteúdo não foi efetuada de modo exaustivo, mas realizada 

previamente com o objetivo de identificarvariáveis para análise posterior pelo software 

ALCESTE. Foram identificadas as seguintes unidades de sentido, que ilustramos com 

algumas falas que as caracterizam: 

 

Tabela 1 - Unidades de sentido e respectivos exemplos 

Unidades de sentido Exemplo 

Aposentadoria Compulsória (AC); “Na Universidade, a gente chama 

de expulsória, ou você sai, ou é expulso 

do sistema, acho isso um absurdo 

(...)”S1(68 anos, sexo feminino, servidora 

técnica administrativa com nível superior, 

faltando um ano para AC). 

Envelhecimento; “(...)quando você passa dos 60 

você entra em uma curva descendente, 

não tem esse, seus órgãos começam a, 

realmente a fraquejarem, você entendeu? 

Então, todo profissional... E até porque 

ele tem que ter um tempo de vida pra ele 

viver porque viveu o tempo todo 

trabalhando e ele tem que se preparar 

dali pra frente pra uma velhice saudável e 

não pra uma velhice cheia de problemas, 

entendeu?” S2(68 ANOS, sexo masculino, 

servidor docente, faltando dois anos para 

a AC). 

Experiência Profissional; “Dei aula desde... da primeira 

série até, o pós-doutoramento.” S10(69 

anos, sexo feminino, servidora docente, 

faltando menos de um ano para AC). 

Trabalho após AC; “(...) aposentadoria só nesse 

sentido, entendeu? De, de, de não, não 

dar aula, mas eu continuo, num é, acho 

que a gente não deve parar (...) S7(68 

anos, sexo masculino, servidor docente, 
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faltando dois anos para  AC) 

Ganhos na AC; “Ganhos? Se há algum ganho? O 

ganho de você se [aposentar pela 

compulsória]? É engraçado! (Risos). O 

que vou ganhar?” S3(67 anos, sexo 

feminino, servidora técnica administrativa 

com nível superior, faltando três anos 

para AC) 

Perdas na AC; “(...) o que me preocupa ainda que 

por mais que eu tenha, preparada assim, 

pra velhice! A gente sente muita coisa, 

entendeu?!” S9(68 anos, servidora 

técnica administrativa com nível superior, 

faltando dois anos para AC) 

AC na Administração Pública 

Federal; 

“Eu acho que, se for pelo pé da 

palavra, eu acho que compulsória é 

compulsória em todo canto, né?” S9(68 

anos, servidora técnica administrativa 

com nível superior, faltando dois anos 

para AC) 

Técnicos Administrativos versus 

Docentes; 

“(...) tem muitos outros 

professores que só saem na compulsória, 

porque não tem uma vida profissional 

fora, só sabem aquilo (...)” S6(67 anos, 

sexo masculino, servidor técnico 

administrativo, faltando três anos para 

AC) 

Uso espontâneo do termo 

‗experiência‘; 

“A gente tá tendo uma 

longevidade, hoje, maior, e justamente 

nesse momento que a gente tem toda essa 

experiência de vida, essa experiência 

profissional...” S7(68 anos, sexo 

masculino, servidor docente, faltando dois 

anos para  AC) 

Generatividade; “(...) o jovem, ele, ele tem, tem 

necessidade, ele tem, precisa ter um 

quadro pra eles, a juventude hoje precisa. 

Mas ela precisa também precisa conviver 

com pessoas que tiveram um determinado 

tempo, a sabedoria... A sabedoria não é 

só conhecimento teórico de alguma coisa, 

a sabedoria também vem com os anos...” 

S5(67 anos, sexo feminino, servidora 

docente, faltando dois anos para AC) 

 Reconhecimento pelo trabalho “(...) dizem que santo de casa não 

faz milagre, e isso é verdade, né? (...) 

quer dizer, eu sou conhecido fora, 
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realizado; inclusive fora do país, mas não sou 

conhecido na minha terra.” S8(67 anos, 

sexo masculino, servidor docente, 

faltando três anos para AC) 

Violência urbana; “(...) a violência tomou uma 

dimensão tão grande que os projetos são 

aprovados e a gente não consegue 

executar.” S1(68 anos, sexo feminino, 

servidora técnica administrativa com 

nível superior, faltando um ano para AC). 

Viajar; “Mas automaticamente vou viajar, 

né? Passear, [isso é] um fato.” S4(67 

anos, sexo masculino, servidor docente, 

faltando três anos para AC) 

Pesquisa; “(...) e eu sempre fui uma 

professora e uma pesquisadora né?” 

S10(69 anos, sexo feminino, servidora 

docente, faltando menos de um ano para 

AC). 

Longevidade; “A longevidade tá acontecendo e 

vai ser preciso que seja feito uma 

adaptação, não sei quantos anos seriam, 

mas... A média já, já tá em 73. Mulher tá 

pra mais do que isso, então não tem 

porque limitar [a AC] em 70.” S4(67 

anos, sexo masculino, servidor docente, 

faltando três anos para AC) 

Trânsito (mobilidade urbana); “Até porque hoje, pra mim vir pra 

UFAL já se tornou um sacrifício muito 

grande em virtude do trânsito. Se eu 

tivesse um aviãozinho que eu pudesse vir 

pra UFAL e voltar eu iria continuar como 

professor colaborador. Mas não vou por 

que? Não porque a Fernandes Lima, a 

Via Expressa tá um inferno, e isso pra 

uma pessoa da minha idade é um desgaste 

muito grande, então não vai valer a pena, 

o sacrifício.” S2(68 ANOS, sexo 

masculino, servidor docente, faltando dois 

anos para a AC). 

Programa de Preparação para a 

Aposentadoria (PPA); 

“Eu já, já tive oportunidade de 

uma colega minha participar de um curso 

que a Universidade ofertou errr... pra 

falar sobre aposentadoria [PPA] e, e esse 

curso, segundo ela – até me convidou, eu 

disse“não vou não” – ela, ela, ela veio me 

dizer que o curso era maravilhoso que 
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tentava mostrar que as pessoas tinham 

medo de se aposentar, as pessoas tinham 

medo e esse medo errr... Era uma coisa 

que não era pra acontecer, porque você 

teria, tinha a liberdade de fazer tanta 

coisa, ia ter tempo para você, tempo pra 

isso, tempo pra aquilo, lárálárárá... Pra 

viajar, pra isso, pra aquilo, né? Eu, não 

me vejo desse jeito, não vejo. A minha, 

minha análise, entendeu? Eu faço 

diferente: eu acho que a aposentadoria 

deve acontecer dentro da tua vontade de 

acontecer porque é você que faz a opção 

se você quer ou não.” S3(67 anos, sexo 

feminino, servidora técnica administrativa 

com nível superior, faltando três anos 

para AC) 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Esclarecemos que estes temas não foram encontrados em todas as entrevistas, 

sendo os mais frequentes os identificados pelos temas listados do item ‗Aposentadoria 

Compulsória (AC)‘ até o item ‗Reconhecimento pelo trabalho realizado‘. Neste sentido, 

duas das variáveis utilizadas para análise ALCESTE, foram identificadas através desta 

análise prévia do material: a existência de aposentadoria prévia do servidor e atitude 

frente ao aumento da idade para aposentadoria compulsória. 

A escolha da variável existência de aposentadoria prévia do servidor se deu 

porque inicialmente pensávamos em entrevistar participantes que não possuíssem uma 

situação de aposentadoria anterior. No entanto, esta ideia mostrou-se inviável. Desde a 

primeira entrevista, foi constatado que os/as servidores/as ingressaram no serviço 

público em uma época em que era possível o acúmulo de cargos em diferentes esferas 

de trabalho. Ou então, encontravam-se relativamente próximos da aposentadoria por 

tempo de serviço em outro emprego. Em ambas as situações mencionadas era 

possívelter uma aposentadoria pelo regime da Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT) e ovínculo como efetivo no serviço público. 

Quanto à atitude frente ao aumento da idade para aposentadoria compulsória, 

este fator mostrou-se bastante relacionado a como os participantes se relacionam com o 

temas envelhecimento e trabalho. Percebemos que aqueles/as que se mostravam a favor 

do aumento da idade da AC para 75 anos apresentavam uma visão mais favorável do 

envelhecimento e o oposto ocorrendo com aqueles/as que se mostraram contra o 
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aumento da idade estabelecida. Dentre os participantes, 50% mostraram-se a favor do 

aumento da idade e 50% contrários ao mesmo. Dentre estes, os docentes se dividem 

com três participantes a favor três contra. Quanto aos técnicos administrativos, dois se 

mostraram favoráveis ao aumento da idade para AC e dois se mostraram desfavoráveis. 

A Classificação Hierárquica Descendente nos informou a identificação de cinco 

classes, divididas em dois eixos conforme visualização no dendrograma abaixo. O 

índice de pertinência informado foi de 57%, o que equivale a dizer que 57% das 

unidades textuais foram classificadas. A Classe 1 representa 12% das unidades textuais 

classificadas. Caracteriza-se por palavras como ―assistência‖, ―social‖, ―população‖, 

―gente‖, ―gerontologia‖, ―política‖. Pode-se pensar como hipótese que a classe 1 

apresenta um forte elemento identitário, considerando a forte presença da profissão 

como primeira palavra significativa (assistência, maior índice de associação à classe, 

isto é, X²=0.48)  e considerando que a classe encontra-se ligada à prática profissional. 

Isto foi confirmado através das unidades de contexto elementar (UCE), ou unidades 

textuais, que são, basicamente, o relato das atividades de trabalho. Efetivamente, trata-

sedo discurso de um único sujeito; um discurso que se distancia muito dos demais. 

 

              Figura 1 - Dendrograma do corpus aposentadoria compulsória 
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A análise ALCESTE revelou que o posicionamento relativo à AC é um conteúdo 

associado de forma significativa à identidade profissional. Destaca-se que esta a única 

UCE que trata da questão da AC dentro das unidades textuais classificadas no corpus da 

Classe 1: ―na universidade, (a) (gente) (chama) (de) expulsória, ou você sai ou (é) 

expulso (do) (sistema), acho isso um absurdo, (sabe), mas como me envolvi, acredito 

que (a) (gerontologia) vai me ajudar muito (a) discutir, (a) estudar, (a) continuar na 

(discussão) do (envelhecimento).‖ S1 (68 anos, sexo feminino, servidora técnica 

administrativa com nível superior, faltando um ano para AC). 

Esclarecemos que as palavras destacadas entre parênteses são representativas da 

classe, segundo a análise ALCESTE. 

Considerando o exposto acerca da Classe 1, nomeamos a mesma de Identidade 

(relacionada à profissão). 

A Classe 2 apresenta 22% das unidades textuais classificadas. As palavras 

significativas associadas são: "professor", ―federal‖, ―Ufal‖, ―universidade‖, ―empresa‖, 

―aluno‖. O conteúdo da classe aparece associado aos discursos de quatro participantes. 

O sexo masculino aparece como variável característica, assim como servidor docente, 

com aposentadoria prévia e com atitude negativa frente ao aumento da AC aos 75 anos. 

Aqui, o foco é a valorização da docência, inclusive na fala do técnico que 

aparece nas unidades textuais. Verifica-se que esta valorização surge em termos de 

descrição da experiência profissional em termos de trajetória: ―porque naquela (época), 

(poucos) e a pessoa (tinha) que (ensinar) tudo, né?‖. Ou na fala de outro participante: 

―Isso (veio) (agregar) a minha vida (como) (funcionário) (público), (como), (professor), 

(especificamente), né?‖. S2 (68 ANOS, sexo masculino, servidor docente, faltando dois 

anos para a AC). 

Levando em consideração que a questão do ensino aparece em primeiro plano 

bem como atrelada à prática profissional em uma Instituição Federal de Ensino 

Superior, nomeamos a classe 2 de Identidade Institucional Docente. 

A Classe 3 contém 13% das unidades textuais classificadas. São palavras 

significativas desta classe: ―carga‖, ―docência‖, ―alternativa‖, ―condições‖, 

―longevidade‖, ―aposentadoria‖, ―expulsória‖. É uma classe associada ao discurso de 

dois participantes. São variáveis associadas de forma significativa: sexo feminino, 

servidor docente, sem aposentadoria prévia e com atitude negativa frente o aumento da 

AC.  
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É uma classe onde aparece claramente a AC, conforme podemos verificar nas 

falas seguintes: ―eu (defendo) que haja (alternativas). Do cargo, (por) (exemplo), a 

(docência) (ela) é (pesada), você (chega) o (momento) (em-que) você (começa) a 

(pesar) aquela (carga) (horária) (que) lhe é devida‖. ―É um estigma, né, e estigmatizante 

no (sentido) de 70, se a pessoa não está (querendo), tá em (plenas) (condições) porque 

não deixar isso mais (voluntário)? Não (ser) (tão) (tão) (expulsória), é (nesse) (sentido) 

que eu (acho).‖ S3 (67 anos, sexo feminino, servidora técnica administrativa com nível 

superior, faltando três anos para AC). Seguem outras falas: ―não é no (sentido) de 

(aumentar) a (data) da (aposentadoria), (dar) (condições), às pessoas (que) deram (uma) 

(contribuição) durante toda a sua vida, tenha também um (momento) não (tão) abrupto 

de assim acabou, (fechou), (expulsória), né?‖ ou ―agora (tem) as exceções. (Tudo-bem), 

(ela) a (aposentadoria) (compulsória) (poderia)(chegar)(aos) 75 anos pra 

(quem)quisesse, mas (que) (fosse) (opcional), porque realmente eu sinto (que) quando tá 

(chegando) (aos) 70 realmente você (começa) a sentir o (peso).‖―(Por) (exemplo), eu 

(acho) (que) (uma) pessoa (que) (chega) (aos) 70 e (que) deu (esse) tempo todo de 

(contribuição), um (exemplo), na (docência), (ela)(poderia)(ter) um (espaço) menor de 

tempo, onde (ela)(poderia)(prestar) mais um (serviço), (sem)(baixar) salário.‖ S5 (67 

anos, sexo feminino, servidora docente, faltando dois anos para AC). 

Mediante o que vimos, nomeamos a Classe 3 de Docência e AC. Vale apontar 

que a Classe 3 encontra-se diametralmente oposta à Classe 1 no dendrograma, o que é 

condizente com o observado. Se nesta predomina a docência, na primeira, o fazer 

técnico mostra-se preponderante. 

A Classe 4 apresenta 42% das unidades textuais classificadas, que é marcada 

pelas palavras ―coisa‖, ―vou‖, ―quer‖, ―sei‖, ―entendeu‖, ―faço‖, ―você‖, ―sofrer‖. A 

classe se refere ao discurso de 03 participantes. São variáveis características: o sexo 

feminino, não possuir aposentadoria prévia e atitude positiva diante do aumento da AC. 

Destaca-se que esta classe não aparece associada de forma significativa a variável 

―servidor‖. Em outras palavras, trata-se de um discurso aparentemente comum aos dois 

grupos (técnicos e docentes). 

O que se verifica na Classe 4 são as perdas decorrentes do envelhecimento, 

aposentadoria e morte. Estas perdas estão ligadas à saúde, aos aspectos financeiros e à 

AC (que é vivida como enquanto perda, no sentido de afastamento do trabalho). Tais 

elementos aprecem sob a ótica do envelhecimento, não necessariamente sob o prisma de 

identidade ou posição enquanto servidor técnico ou docente. 
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No que diz respeito à perda de saúde, percebemos as seguintes falas: ―(eu) (não) 

(tenho) diabetes, (não) (sofro) de (coração), (tenho) apenas (pressão) (alta) e quando 

(eu) (sinto) (alguma) (coisa) (procuro) arrego, (vou) ao (médico) e (vou) (fazendo) 

(isso)!‖ e ―a (mão), (não) (queria) (voltar) (mais) os dedos, aí (eu) fui lá ver um. Um 

reumatologista aplicou umas injeção, paguei por fora, hoje, olhe, (não) (sinto) (nada)‖. 

S6 (67 anos, sexo masculino, servidor técnico administrativo, faltando três anos para 

AC). 

Acerca das perdas associadas às finanças, identificamos algumas falas como as 

seguintes: ―então, (eu) sou (muito) assim com (negócio) de (dinheiro). (Se) (eu) (puder) 

viver, (eu) fui (acostumada) assim, (se) (eu) (tiver) que viver com dois mil reais, (eu) 

(vou) viver com dois mil reais! (Eu) (posso) (não) ter o conforto que (eu) (tenho), (não) 

(gostaria) que (isso) (acontecesse), (porque) (eu) (vi) a minha mãe.‖ Outra fala seria: 

―(isso) é uma (coisa), é uma decisão que ela (tomou), (porque) ela (tava) (cheia) do que 

ela fazia, mas uma (pessoa) que se aposenta e (fica), tem (tempo) e (quer) ficar, que 

(não) seja por causa de (dinheiro)!‖ S9 (68 anos, servidora técnica administrativa com 

nível superior, faltando dois anos para AC). 

No que diz respeitoà vivencia da AC como uma perda: ―(eu) (posso) (até) (tá) 

inteiramente errada, (mas) (eu) acho que (vou) seguir, por um (tempo) (eu) (vou) seguir 

ainda normalmente (o-que) (eu) (faço)‖. Ou esta outra fala: ―(mas) (por que) (eu) 

(fiquei)? (porque) é (aquilo) que eu lhe (disse): (eu) (faço) (o-que) (eu) (gosto) e (faço) 

como (quero)! (Eu) acho que é um privilégio, que (poucas) (pessoas) tem!‖ S10 (69 

anos, sexo feminino, servidora docente, faltando menos de um ano para AC). 

Tendo em vista a associação dos conteúdos observados com o sentimento de 

perda, intitulamos a Classe 4 de Perdas no Envelhecimento. 

A Classe 5 apresenta 11% das unidades textuais classificadas. São palavras 

características: ―filho‖, ―família‖, ―pai‖, ―filha‖, ―mãe‖, ―irmã‖, ―senhor‖, ―problema‖, 

―morte‖, ―marido‖. Trata-se de um discurso associado a dois participantes e 

caracterizado pela inserção como técnico. 

Nomeamos a Classe 5 de Preocupações com a Família em virtude dos termos 

destacados bem como pelas falas que se sobressaíram: 

―Eu me (via) (numa) (vida) de sufoco. Em (casa), agora, em (casa), (um) 

(casou), mas ganha um (salário) magro.‖. ―Eu me (cuido)! E a (minha) esposa (também) 

tem (problema) de pressão e tenho que tomar conta (dela).‖. S5 (67 anos, sexo feminino, 

servidora docente, faltando dois anos para AC). Outra frase: ―Quer dizer, a pessoa que 
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sustentou uma (família), manteve uma (família), de (repente) não tem (valor). (Valor) 

nenhum!‖. S1 (68 anos, sexo feminino, servidora técnica administrativa com nível 

superior, faltando um ano para AC). Mais um exemplo:―E a (vantagem) é que você vai 

ficar (livre) (pra) voar, né? (Pra) você viajar. Como é que se diz, (conviver) mais com 

seus familiares, os seus (netos), tomar outra direção na (vida). S4 (67 anos, sexo 

masculino, servidor docente, faltando três anos para AC). 

  

Considerando o exposto, ao verificarmos as classes encontradas na análise 

ALCESTE, nomeamos os dois eixos de Independência Profissional (que compreende a 

Classe 1) e Manutenção/Preservação da Identidade Institucional (compreendendo as 

demais classes). Tais nomenclaturas se devem à percepção de como as questões 

apresentadas e desenvolvidas pelos participantes se organizam em termos identitários. 

No Eixo Independência Profissional foi percebido que as questões relacionam-se à 

execução do trabalho da servidora entrevistada. Já no Eixo Manutenção/Preservação da 

Identidade Institucional, como o próprio nome diz, percebeu-se a questão da 

permanência dos aspectos relacionados à função docente mesmo após a AC (traduzidos 

em termos de alternativas à AC, seus efeitos na vida dos servidores).
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Capítulo 5 DISCUSSÃO 

Partindo da perspectiva das RS, é preciso considerar que todo objeto de estudoé 

um recorte parcial de como este mesmo objeto é percebido/construído na sociedade. 

Embora Jodelet (2001) afirme que a RS é sempre de um objeto para alguém, devemos 

compreender esta afirmativa com precaução. Uma vez que nem todos os objetos são 

isolados num mundo social em aspectos cognitivos, afetivos, relacionais. Em tempos 

líquidos, como coloca Bauman (2005), alguns objetos se apresentam em íntima relação 

com outros de forma que é difícil dissociá-los. Quando dissociamos, trata-se de uma 

estratégia para fins de pesquisa. Observamos que no contexto do nosso estudo, os 

significados atribuídos a determinados objetos (envelhecimento, trabalho, identidade, 

aposentadoria) podem se apresentar sob a forma de intersecções. Segundo Moscovici 

(2003), as representações sociais se mostram enquanto ―tecidos sem costuras‖, neste 

sentido, é impossível localizar os limites dos elementos representacionais que compõem 

estas intersecções. É assim inviável (des)cobrir um objeto de representação em sua 

totalidade (SANTOS et al., 2014). 

Considerando nossos achados, parece existir um conflito expresso no 

envelhecimento e a identidade profissional, uma vez que a AC é um acontecimento que 

se dá através da idade do/a servidor/a. 

Considerando os dados apresentados, identificamos que um sistema de 

representação atua na vivência dos servidores públicos federais que esperam pela 

aposentadoria compulsória. Lembramos que nesta pesquisa, ―considera-se um sistema 

representacional uma representação social mais abrangente sobre alguma forma de 

conhecer a realidade, que forneça princípios básicos para a criação e modificação de 

outras representações sociais‖ (WACHELCKE, 2005, p. 317). Este sistema se manifesta 

através da relação aparente entre diferentes objetosidentificados neste estudo, como por 

exemplo, envelhecimento e ACque discutiremos a seguir. 

Tal constatação pode ser realizada em análise das classes 1 (Identidade 

profissional), 2 (Identidade institucional docente) e 3 (Docência e AC), onde a vivência 

do trabalho e a AC são narradas de forma associada ao envelhecimento. Esta associação 

é verificada quando os participantes falam sobre seu trabalho com consciência de uma 

finitude próxima do mesmo. O marco desta finitude é justamente a AC, considerada 

como ―expulsória‖. Vale considerar queo uso desta metáforanos permite pensar que a 
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AC é objetivada sob a forma de expulsão e descarte. Curiosamente, ao longo das 

entrevistas os sujeitos apontados como representativos destas classes sugerem uma nova 

forma de se pensar a AC, onde haveria uma avaliação dos servidores por parte dos 

gestores e aqueles que apresentassem boas condições de saúde poderiam continuar 

trabalhando. 

Os participantes do estudo localizam a AC como uma das perdas (além da saúde 

e finanças) decorrentes do envelhecimento. Com a palavra, uma participante: “Na 

universidade, a gente chama de expulsória, ou você sai, ou é expulso do sistema, acho 

isso um absurdo, (sabe), mas como me envolvi [com o estudo do tema envelhecimento], 

acredito que (a) (gerontologia) vai me ajudar muito (a) (discutir), a continuar na 

(discussão) do (envelhecimento)”. S1(68 anos, sexo feminino, servidora técnica 

administrativa com nível superior, faltando um ano para AC). Também foi verificado 

que se trata de uma ideia compartilhada entre técnicos/as e docentes.  

Conforme dito acima,nossos dados nos mostram uma interrelação entre 

aposentadoria compulsória, trabalho, envelhecimento e identidade. Na classe 2 

(caracterizada como eminentemente valorativa da docência, para citar um dos elementos 

descritivos desta classe), verificamos em algumas falas que o envelhecimento surge em 

primeiro plano (como perdas) e o trabalho em segundo plano (como manutenção da 

identidade). O mesmo ocorre na Classe 1, no que diz respeito aos temas trabalho, 

identidade e AC (ou seja, o observado na classe 2 não se trata de um fato isolado). Esta 

articulação relaciona-se aindacom as funções das RS segundo Santos (2005), 

principalmente na função de preservar a identidade. Para a autora citada, uma das 

funções das RS é justamente possibilitar a identidade grupal, onde os membros de um 

grupo ao compartilhar determinada RS diferenciam-se de outros grupos com maior 

propriedade. 

A ideia de declínio associada ao envelhecimento parece sustentar uma atitude 

positiva em relação à AC vista como medida ―normal‖ para quem envelhece (Classe 3 - 

Docência e AC). Para ilustrar tal ideia, seguem duas falas a seguir: “Mas o que eu 

(acho) é (que) depois de certa (idade) todo mundo sabe (que) o (ser) humano perde a 

sua capacidade de, de (desenvolver) (bem) (determinadas) (atividades), veja (bem)!” 

S2 (68 ANOS, sexo masculino, servidor docente, faltando dois anos para a AC). 

Ou como nesta fala: “[AC] é (uma) medida normal pra (quem) (envelhece) e, 

(chega) o (momento) de mudar, né?” S4 (67 anos, sexo masculino, servidor docente, 
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faltando três anos para AC).Concordamos com Jesus (2011, p. 73) quando a autora 

esclarece que 

(...) na área da docência é onde predomina escolha pela aposentadoria 

compulsória, talvez pela dificuldade de contratação de professores nesta área, 

ou, pela necessidade desses profissionais de continuar sendo reconhecidos em 

suas respectivas funções. 

 

 

O que se mostra condizente com o observado, visto que não há (ao que se saiba) 

servidores técnicos atuando como voluntários ou a alternativa de atuação no serviço 

privado após a AC para este grupo. Uma das falas que chamou a atenção foi a expressão 

valorativa no sentido de desgaste apontada por uma docente:“A docência ela é pesada, 

a docência ela tem uma carga pesada diante... É isso que digo, deveria haver 

alternativas pra o pessoal que chegasse a esse nível, né, que poderia ser uma coisa 

voluntária com menor espaço, ou menor carga horária, vamos dizer, carga horária, 

umas contribuições diferenciáveis de que já está na ativa há menos tempo”S5 (67 anos, 

sexo feminino, servidora docente, faltando dois anos para AC). É como nos diz Alves-

Mazotti (2007) em resultado de uma pesquisa, se o núcleo da RS da identidade docente 

é constituído pelo elemento ―dedicação‖, este é acompanhado pelos termos ―cansativo‖, 

―dificuldades‖ e ―luta‖ como elementos periféricos. 

Esta ideia de declínio foi longamente defendida pela psicologia e pelas ciências 

que se interessam pelo envelhecimento como objeto de estudo, sobretudo ao investir em 

pesquisas e estudos que se detiveram nos aspectos cognitivos, especificamente em 

termos de perdas (NERI, 2004). Ressaltamos ainda que muitos dos estudos que 

consideram a idade adulta como ápice e a velhice como declínio, pareciam estar 

impregnados por concepções de senso comum sobre estas fases do desenvolvimento. As 

pesquisas serviram assim para ―confirmar‖ um preconceito em relação à 

velhice.Consequentemente, isso resultou na produção e no reforço de uma determinada 

forma de se perceber o tema pela sociedade – eis aqui, nos dados observados, o senso 

comum se reapropriando do saber científico.Atualmente, outras perspectivas têm 

mostrado a impertinência de se tomar a velhice como fase marcada unicamente por 

perdas e por ausência de ganhos. Neri (2004) enfatiza a perspectiva lifespanproposta por 

Paul Baltes, onde há uma dimensão interacionista atuante que permitiria haver ganhos, 

inclusive, cognitivos. 

Podemos assim considerar que a RS da AC parece organizada pela noção de 

perdas. Ressaltamos que tais perdas são decorrentes do envelhecimento, segundo nossos 
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participantes. Com efeito, 42% das unidades textuais classificadas do nosso corpus 

estão significativamente associadas a esta noção. É preciso ainda destacar que a ideia de 

que a AC traz perdas é compartilhada por participantes em ambas as formas de inserção 

institucional, o que reforça a nossa hipótese das ―perdas‖ como organizadora da 

experiência da aposentadoria compulsória. 

Considerando nossa ideia de um sistema representacional atuante na elaboração 

da AC pelos participantes, afirmamos que a representação de velhice guia a prática de 

AC e a prática desta, por sua vez, norteia a velhice. 

Considerando a classe 4, especificamente os discursos dos sujeitos apontados 

pelo ALCESTE como os participantes representativos da mesma, percebemos o quanto 

o envelhecimento pode interferir na execução do trabalho, segundo o ponto de vista 

destas pessoas. A exemplo da fala a seguir: “(...) por exemplo, foi o que eu fui 

perguntar na, na procuradoria, “existe alguma coisa, que diz que o idoso pode ou não, 

dar aula de noite?”, pra mim isso é uma dificuldade, que não é de todo idoso, mas é 

minha! (...) eu fui perguntar se eu podia argumentar em cima do Estatuto do Idoso. Não 

tem nada! A universidade, o Estatuto do Idoso é federal e a universidade ignora o 

Estatuto do Idoso, pra conceder alguns benefícios!” S10 ( 69 anos, sexo feminino, 

servidora docente, faltando menos de um ano para AC). 

Em outros casos, a saúde é associada à uma perda decorrente do 

envelhecimento. Um dos servidores entrevistados afirma que “[na velhice] o corpo já 

pede, já precisa de... de ajuda.”S6 (67 anos, sexo masculino, servidor técnico 

administrativo com nível médio, faltando três anos para AC). Este mesmo servidor 

reforça seus argumentos ao dizer: “vai...um buscopan, é a (pressão) (vem), (de vez em 

quando) (tá) (alta), (tenho) que (tomar) o (comprimido) de (pressão). (Quer) (dizer), a 

idade já (tá) chegando, (vai) chegando esse monte de (coisa).” 

No que se refere às diferenças entre os conteúdos próprios de cada grupo, 

percebemos que os conteúdos específicos referem-se aos temas relacionados àAC 

propriamente dita e à questão daidentidade institucional (nos/as docentes). Quanto 

aos/às técnicos/as, os temas identidade profissional e preocupações com a família 

(classe 5) são próprios destes/as servidores/as. A questão identitária para os técnicos 

encontra-se focada na formação (assistente social, enfermeiro) e é estruturada com 

elementos localizados no exercício da profissão (conforme a Classe 1 ilustra bem). Na 

docência as diferentes atividades realizadas enquanto professor/a (aulas, orientações, 
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pesquisa, extensão, direção e coordenação de unidades acadêmicas) parecem unificar 

esta identidade. 

Lima (2011) realizou estudo sobre a ocupação do tempo livre, constatando ―(...) 

alto grau de identificação profissional como uma das principais dificuldades enfrentadas 

quando do desligamento (...)‖ (p.94).Compreendemos que os docentes e os técnicos 

apresentam uma distribuição do horário de trabalho diferenciada de acordo com as 

tarefas executadas. Conseqüentemente, a ocupação do tempo livre com a família após 

AC apresenta-se como um elemento importante, uma vez que os servidores técnicos 

administrativos apresentam horário fixo na organização e execução de seu trabalho, 

enquanto os docentes apresentam maior flexibilidade na realização de suas tarefas. 

Mediante esta constatação, pode-se depreender que a aposentadoria (em tese) permite 

maior dedicação do tempo livre à família e que os técnicos (igualmente em tese) se 

beneficiariam mais que os docentes. Embora, a família apareça na literatura como uma 

fonte de ganhos (FRANÇA, 2008), identificamos que no contexto da nossa pesquisa 

esta surge como elemento gerador de angústia e preocupações motivadas, em grande 

parte, pelo aspecto financeiro.  

Considerando a elaboração do significado atribuído aos dados fornecido pela 

análise ALCESTE, é preciso levar em consideração que ―o movimento classificatório 

que privilegia o sentido do material de campo não deve buscar nele uma verdade 

essencialista, mas o significado que os entrevistados expressam.‖ (MINAYO, 2012, 

p.624). Uma vez que a pesquisa qualitativa caracteriza-se por seu elemento 

interpretativo, assim interpretamos e organizamos os achados da pesquisa: os dados 

convergem para o tema identidade. 

Em um dos participantes pudemos verificar uma questão interessante: e no caso 

de um servidor apresentar as duas formas de inserção profissional? Ser docente e 

técnico simultaneamente? Um dos participantes apresentava uma posição similar, 

atuando como docente na instituição pesquisada com apenas 20 horas, sem dedicação 

exclusiva, o que lhe permite o acúmulo de outro cargo. Este participante atua como 

técnico em sua área de formação em outra esfera do serviço público. Foi percebido que 

sua identidade profissional é como X e não como professor de X, conforme podemos 

ver na fala a seguir:“eu acho a minha errr... participação na Universidade importante, 

mesmo com essas 20 horas, porque eu acho que há uma distancia muito grande, errr... 

do meio acadêmico com o meio empresarial. (...) eu como tenho uma vivência maior no 

meio empresarial, eu contribuí, significativamente, para que essa visão fosse levada 
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para dentro dos muros da Universidade.”S7 (68 anos, sexo masculino, servidor 

docente, faltando dois anos para  AC). Como ele mesmo diz, pensa na aposentadoria 

“só nesse sentido, entendeu? De, de, de não dar aula, mas eu continuo [trabalhando], 

num é? (sic), acho que a gente não deve parar (...)”. 

Em S7, a associação entre envelhecimento e trabalho parece ser vivida sem 

conflito devido ao pouco investimento que este efetua na carreira docente, se 

identificando mais na sua atuação profissional como técnico. Conforme vemos, “(...) se 

for cumprido o mandato, que eu tenho aqui, néQue é até 2017, né?, Eu já vou encerrar 

o meu mandato com, com 70 e alguma coisa, né?. Mas, eu, errrr... Mesmo que eu 

continue, errr... Nesse mandato aqui, passe dos 70, eu vou... continuar, fazendo a 

minha, a minha consultoria, vou continuar escrevendo o livro e talvez até, com mais 

tempo pra botar essas coisas todas, que a gente tá falando aqui. Que às vezes o dia-a-

dia não deixa você colocar isso no papel, né?” É preciso relativizar. Se Jesus (2011) 

propõe que a AC predomina na docência devido ao reconhecimento da função de 

docente, nem sempre é pela permanência nesta função; pelo menos não no caso deste 

servidor. 

Acerca de uma interpretação com o enfoque na TRS, retomamos a questão do 

objeto de pesquisa conforme vimos em Sá (1998). Segundo o autor, ―(...) precisamos 

decidir como enunciar exatamente o objeto da representação a ser considerado, de modo 

a evitar, pelo menos em um primeiro momento, uma ―contaminação‖ pelas 

representações de objetos próximos a ele.‖ (SÁ, 1998:25). Creio ser possível ―em um 

primeiro momento‖ realizar tal movimento, ou seja, na construção do objeto de 

pesquisa. No entanto, uma vez que nos deparamos com a multiplicidade de forma que 

este objeto pode tomar, a depender do prisma do qual ele (objeto de pesquisa) é 

observado e estruturado, bem como pelas ancoragens realizadas, torna-se inviável tomá-

lo como algo puro e não contaminado. Muitas vezes, como no caso da AC, o objeto em 

questão apresenta íntimas conexões com outros objetos de forma tal, que dissocia-los 

destas relações é transformá-lo em um outro objeto. 

Eis um exemplo de como é fácil incorrer neste tipo de erro/equívoco: durante a 

etapa de qualificação do projeto que deu origem à presente pesquisa, defendi a ideia de 

que a função das práticas das RS (conforme Santos, 2005) era a função mais relevante e 

que deveria ser aprofundada. Assim o fiz por acreditar, ou melhor dizendo, por 

confundir o objeto pesquisado com a forma como a literatura se refere ao mesmo: em 

termos de PPA(Programa de Preparação para Aposentadoria). A autora esclareceu que 
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na verdade, a função identitária se mostraria mais condizente, uma vez que os diferentes 

objetos que eu apostava na composição de um (então) provável sistema representacional 

relacionavam-se à identidade. O que se mostrou verdadeiro.  

Confirmando o que foi dito acima, um elemento se repete nas poucas produções 

acerca da AC: o supracitado PPA (que hoje entendo ser um outro objeto com 

especificidades próprias) aparece de forma similar na produção de Curado (2013). É 

muito pouco mencionado; na verdade,duas vezes em uma das pesquisas. E deslocado no 

outro. No/a colega, no/a amigo/a e sempre com uma posição de recusa do/a 

participante.É como diz Debert (2012): ―O velho é sempre outro.‖ (p.45). Retomando à 

presença do PPA,Curado (2013)nos apresenta seus dados: segundo a fala de um 

participante, “(...) Nunca fui (procurar o setor que oferece preparação para 

aposentadoria) porque ninguém vai me preparar. O colega aqui já fez. Era para eu ter 

ido, mas eu nem fui. Pode ser que eu vá ainda... (...)[grifo da autora]‖ (p. 15).Um outro 

participante coloca: “(...) A XZ tem uma política muito boa para isso, né, tem cursos 

para pessoas que aposentam se preparar... Eu acho importante, mas eu não vou fazer 

porque eu acho que não preciso, converso com muita gente que faz... [grifo da autora]‖ 

(p.21).Entendemos que em Jesus (2011) este fato não surge, visto que a pesquisadora 

entrevistou servidores/as já aposentados/as. 

Na presente dissertação, algo semelhante se dá na entrevista com uma 

participante, onde vemos a fala seguir:“Eu já, já tive oportunidade de uma colega 

minha participar de um curso que a Universidade ofertou errr... pra falar sobre 

aposentadoria [PPA] e, e esse curso, segundo ela – até me convidou, eu disse“não vou 

não” – ela, ela, ela veio me dizer que o curso era maravilhoso que tentava mostrar que 

as pessoas tinham medo de se aposentar, as pessoas tinham medo e esse medo errr... 

era uma coisa que não era pra acontecer, porque você teria, tinha a liberdade de fazer 

tanta coisa, ia ter tempo para você, tempo pra isso, tempo pra aquilo, lárálárárá... Pra 

viajar, pra isso, pra aquilo, né? Eu, não me vejo desse jeito, não vejo. A minha, minha 

análise, entendeu? Eu faço diferente: eu acho que a aposentadoria deve acontecer 

dentro da tua vontade de acontecer porque é você que faz a opção se você quer ou 

não”.  S3 (67 anos, sexo feminino, servidora técnica administrativa com nível superior, 

faltando três anos para AC). Vale ressaltar que esta fala surge na análise ALCESTE 

como representativa da classe 4 (Perdas no envelhecimento), o que parece associar o 

PPA como um elemento vinculado à perda do trabalho. 
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A semelhança da forma em que o PPA aparece, ou seja, na recusa dos 

entrevistados participarem sugere que existe uma persistência dos/as servidores/as 

emcontinuarem trabalhando. Não se trataria apenas de uma coincidência. Vale 

acrescentar que os dois estudos citados anteriormentese dão na esfera do serviço 

público. Outro fato digno de nota é o aumento na quantidade de participantes. Na 

pesquisa de 2011, o estudo contou com três sujeitos. Em 2013, os dados apresentados 

mostram cinco sujeitos e em nosso estudo pudemos contar com dez participantes. 

Considerando que o campo de estudo é o mesmo (serviço público), é possível que este 

dado confirme nossas ideias acerca da presença maciça de servidores idosos que querem 

continuar trabalhando. No mínimo, nos mostra que estão mais disponíveis a pesquisas 

sobre o tema. 

Em uma edição do PPA na Ufal, pudemos contar com uma participante que 

aposentou-se pela AC durante a realização da atividade e a mesma foi a única 

participante neste sentido. Uma única pessoa a se aposentar pela AC em cinco anos de 

atividades de preparação para aposentadoria na instituição!É preciso considerar que  

a RS acontece em sintonia com o ritmo das sociedades contemporâneas, que 

insiste na aceleração do presente: o futuro é hoje. Os movimentos e mudanças 

que acontecem na representação, portanto, estão colados a mudanças em curso 

na sociedade.‖ (ARRUDA, 2014 , p.45).  

 

 

Ou seja, dentro de algum tempo impossível de ser especificado no momento, 

haverá diferentes significações para os objetos de que aqui tratamos com diferentes 

arranjos entre eles, configurando uma nova forma de ser idoso/a, trabalhador/a e – por 

que não? – aposentado/a. Entendemos que à medida em que os temas e objetos que 

compões o sistema representacional referente à AC se modificam, a mesma (AC), 

também é modificada. 

Podemos pensar a AC como um tabu no universo pesquisado. Algo pouco falado 

explicitamente, sendo expresso através da metáfora ―expulsória‖. Como a mesma é 

representada como uma perda decorrente da velhice, entendemos que a representação 

deste objeto afeta a forma de representar a AC. O que pode ser vivido como algo difícil 

para os/as servidores/as talvez seja a ideia de finitude da vida, que por sua vez, 

éexpressa na finitude compulsória de trabalho, e consequentemente de um elemento 

identitário bastante estável: a identidade profissional. 
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E por se tratar de um tabu, não é facilitado aos participantes a expressão direta 

deste conteúdo. Assim, surge de forma velada outros elementos como a velhice, o 

trabalho; o que justificaria a composição de um sistema representacional da AC. 

Conforme vimos na definição de Wachelcke (2005), o sistema representacional é 

uma situação na qual uma representação social atua de forma mais abrangente, 

fornecendo meios para a criação de novas representações sociais. Assim, retomamos o 

argumento proposto acima, onde propomos a ideia de que o objeto AC poderá passar 

por mudanças significativas à medida que os atores envolvidos com o tema investirem-

no de novos significados e experienciarem novas práticas sobre o mesmo. 

Retomando nossos dados, S8 ilustra a impossibilidade de expressão de seu 

desejo (continuar trabalhando) devido à lei que obriga se aposentar: “Eu queria 

continuar! Mas não pode! Por que não? Porque a lei disse que não!”. Frente à lei, não 

há permanência do/a servidor/a. Considerando a fala de S8, a lei aqui funciona como um 

limite institucional. Mas não necessariamente no pensar e agir de quem deseja continuar 

na ativa. Assim, o trabalho como professor voluntário é uma alternativa que responde às 

necessidades de quem deseja permanecer na ativa, de quem deseja continuar sendo 

docente. Podemos pensar que este desejo de manutenção se traduz especialmente em 

termos identitários, confirmando os dados da literatura que mostra ser o trabalho um dos 

elementos nos quais ancoramos nossas identidades (MACÊDO, SANTOS, 1988; 

JACQUES, 2006). 

Se o movimento atual na sociedade em que vivemos segue a metáfora ―líquida‖, 

proposta por Bauman (2005), onde nada é feito para durar, assumindo a forma líquida, 

que por sua vez assume a forma daquilo que contém, é curioso (ou mesmo paradoxal) 

que a identidade seja um tema tão persistente. A identidade não é constituída de um 

único elemento, ela é múltipla. Como nos diz Stuart Hall, ―dentro de nós há identidades 

contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas 

identificações estão sendo continuamente deslocadas.‖ (HALL, 2011, p.13) E 

complementa:  

(...) à medida em que os sistemas de significação e representação cultural se 

multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 

cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos 

identificar – ao menos temporariamente.  
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O que equivale a dizer que embora estejamos tratando aqui de uma amostra 

bastante circunscrita e localizada, diferentes elementos identitários atuam na 

configuração de um sistema representacional. 

Considerando ainda o último eixo de análise, que chamamos 

Manutenção/Preservação da Identidade, gostaríamos de tecer alguns comentários. Uma 

das falas sobressaiu-se por ilustrar com bastante clareza algo que é dito no cotidiano das 

práticas relacionadas à aposentadoria (não apenas à compulsória, mas suponho que os 

elementos a seguir possam ser agravados na ocorrência da AC devido ao fato da mesma 

acontecer, por vezes, à revelia do/a servidor/a): os efeitos da aposentadoria na saúde 

mental. 

Sabe-se que doenças mentais afetam de alguma maneira o sentido de 

estabilidade do ser humano, o senso de ―eu‖, por assim dizer. Uma de nossas 

participantes apresentou uma fala fora do habitual, um tanto inesperada pela ancoragem 

realizada pela mesma. S9 foi a única participante a expressar com todas as letras um 

temor relativamente frequente em participantes de eventos do PPA: os efeitos da 

aposentadoria na saúde mental. Segundo ela, o exemplo negativo que conhece de 

aposentadoria é o de um trabalhador da zona portuária da cidade. ―(...) eu já ouvi uma 

história, uma história, mas essa história é verdadeira. De um senhor aqui de Maceió, 

que ele era responsável pelo porto, a vida toda se dedicou àquele porto... Então, 

quando ele foi aposentado, quer dizer que quando foi aposentado, a gente só pensa que 

foi uma compulsória, né? Ele pirou de vez, foi igual ao Olodum...‖ S9 (68 anos, 

servidora técnica administrativa com nível superior, faltando dois anos para AC). 

Para S9, uma aposentadoria forçada parece levar à loucura. É uma associação 

curiosa, uma vez o trabalho é considerado preditor de saúde mental. Desta forma, 

podemos considerar a aposentadoria, sobretudo a AC, como fator de risco para a 

população trabalhadora. Não é à toa que a recomendação para o PPA nos órgãos da APF 

se deu justamente num Fórum de Saúde Mental (BRASIL, 2010).Ainda no campo da 

literatura sobre o tema, Neri et al (2010), Panozzo e Monteiro (2013), Sahlgreen (2013) 

e Leandro-França (2014) chamam atenção sobre o tema. No entanto, os autores 

associam a aposentadoria à emergência de sintomas depressivos e/ou depressão.  

Outro elemento em seu breve relato sobre o trabalhador do porto é que a 

entrevistada estabelece o nexo causal entre a aposentadoria forçada do mesmo e o 

surgimento dos problemas de saúde quando este se deparava com um estímulo do 

trabalho. Lima, Assunção e Francisco (2003), ao apresentarem o caso de um transtorno 
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mental desencadeado no trabalho, concluem que ―(...) caberia interrogar sobre os 

elementos, presentes na sua [do caso narrado] organização do trabalho, que nos 

permitiram qualificá-la como patogênica.‖ (p.239). Não se trata apenas da adoção do 

PPA, é necessário verificar como os temas aposentadoria compulsória (bem como por 

tempo de serviço e invalidez) e envelhecimento são vividos no dia a dia, como são 

processados, incorporados e reproduzidos através da cultura organizacional. 

Ainda sobre a nomeação do segundo eixo, uma leitura atenta dos dados nos faz 

pensar que a preservação e manutenção da identidade ocorre devido ao fato da AC ser 

percebida como uma ameaça. Sustentamos esta afirmação, uma vez que a AC é 

percebida pelos participantes como uma das maiores perdas da velhice. Os mesmos 

localizaram-na como uma perda tamanha, que é expressa na ordem da expulsão. Daí o 

nome ―expulsória‖. 

Encerramos aqui nossa discussão, adotando a ideia de Minayo (2012) segundo a 

qual a interpretação não pode ser a última palavra sobre o que estudamos. Os sentidos 

da realidade onde repousa o objeto estão sempre abertos. Deste modo, traçamos nas 

considerações finais, os contornos gerais desta pesquisa em termos de aportes, 

limitações e pistas futuras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados apresentados só puderam existir pela disposição em escutar o dito 

senso ‗comum‘ e pela atenção concedida a estas falas. Concluímos com a constatação 

de que a AC é um objeto bastante complexo. Sua complexidade reside no fato de que 

diferentes elementos e objetos compõem sua aparente unidade. E justamente por ser um 

objeto de pesquisa que permite múltiplos olhares, pensamos que há um sistema de 

representações que o sustenta. Compõem este sistema os temas envelhecimento 

(associado a perdas), trabalho, identidade. 

Uma vez que nossos dados nos revelam a intrínseca relação entre os temas 

citados acima, devemos nos recordar de como a AC é localizada pelos participantes: 

como uma das perdas mais significativas no trabalho, decorrente do envelhecimento. 

Não se pode afirmar que em ocorrência da AC, o sujeito tem ampla clareza de que este 

evento caracteriza-se da forma como o conceito nos é apresentado juridicamente. A 

experiência de perda é de tal ordem, que pode ser pensada como se o sujeito estivesse se 

aposentando de si próprio, uma vez que o que causa esta vivência é um elemento de si 

mesmo: a idade. É como nos diz Ciampa (2012, p. 67): 

(...) estabelece-se uma intricada rede de representações que permeia todas 

as relações, onde cada identidade reflete outra identidade, desaparecendo 

qualquer possibilidade de se estabelecer um fundamento originário para cada 

uma delas. [grifo nosso] . 

 

Citando uma das participantes desta pesquisa, “quem quer se aposentar e já tem 

tempo não espera por compulsória!” (S3). A experiência da AC difere da experiência 

da aposentadoria por tempo de serviço. Embora esta também marque o sujeito com a 

velhice (Santos, 1990), a AC apresenta esta marca de forma radical, visto sua ocorrência 

a partir de um marco única e exclusivamente etário, não negociável.  

A realização deste estudo permitiu a constatação de que o envelhecimento não é 

um fenômeno naturalizado e que mesmo na negação deste fato, o sujeito é ativo frente à 

suaatitude de não querer saber a respeito. No universo do trabalho, o envelhecimento é 

percebido como uma situação desencadeadora de perdas, onde a AC se situa como uma 

das consequências mais danosas, ‗expulsando‘ o trabalhador não apenas de seu local de 

trabalho, mas de elemento consideravelmente importante de sua identidade.  

Confirmando os dados da literatura que mostram ser o trabalho um dos 

elementos nos quais ancoramos nossas identidades (MACÊDO; SANTOS, 1988; 

JACQUES, 2006), pode-se pensar que a alternativa de trabalho voluntário (muitas 
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vezes, na própria instituição onde aquela pessoa se aposentou) é uma via de 

fortalecimento da identidade profissional. 

Reiteramos que atualmente tramita no Congresso nacional um Projeto de 

Emenda Constitucional que pleiteia o aumento da idade para 75 (setenta e cinco) anos 

(PEC nº457/2005). Curiosamente, esta alteração tem sido divulgada na mídia como 

―PEC da Bengala‖, o que nos diz algo. Primeiro, a associação com o envelhecimento, 

como já foi dito. Segundo, observemos a forma como o idoso é representado: como 

alguém que precisa de uma bengala. Por fim, quando associamos os dois elementos,a 

conclusão viável é: existe uma PEC que visa permitir que os idosos trabalhem ainda 

mais tempo. O que permite uma série de discussões por diferentes agentes sociais. 

A pesquisa mostrou a impossibilidade de transplantar modelos bem sucedidos 

(leia-se: PPA) em outras organizações de trabalho, sem considerar o campo de valores, 

percepções do grupo com o qual se pretende trabalhar. E isso não diz respeito apenas a 

clima e/ou cultura organizacional, mas como o contingente de sujeitos que estão 

envelhecendo dentro desta organização produzem significados e compartilham sentidos 

sobre objetos sociais importantes.  

Assim, consideramos que no campo de estudo sobre aposentadoria 

compulsóriaexiste uma carência de estudos que considerem a experiência do sujeito. 

Jodelet (2005) afirma que a relação entre representações sociais e experiência é pouco 

explorada na Teoria das Representações Sociais. O elo entre os dois campos parece 

mostrar-se bastante frutífero, segundo a autora, visto que a experiência pode conduzir à 

criação de novas representações sociais. Vale considerar que esta é uma relação de mão 

dupla, onde a elaboração das representações sociais de elementos novos aos sujeitos irá 

influenciar a experiência vivida do mesmo. Acrescentamos ainda que há pouca 

produção científica acerca de sistemas e metassistemas de representação (DOISE, 

2011). Acreditamos que do ponto de vista teórico, o vínculo entre sistemas 

representacionais e experiências se apresenta como uma pista a ser investigada e um 

caminho a ser investido no âmbito da psicologia social. 

Do ponto de vista da realização de uma pesquisa, concordamos com Minayo 

(2012, p. 623), quando esta afirma que 

toda compreensão é parcial e inacabada, tanto a do nosso entrevistado, que tem 

um entendimento contingente e incompleto de sua vida e de seu mundo, como 

a dos pesquisadores, pois também somos limitados no que compreendemos e 

interpretamos. 
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Um dos elementos que apontamos como dificultadores de nossa tarefa foi a 

ausência de referências bibliográficas acerca da AC. Por outro lado, este fato nos força a 

nos apropriarmos melhor dos dados produzidos pelos participantes do estudo. Podemos 

pensar que houve uma certa positividade na ausência de referências: diante da 

impossibilidade de nos ampararmos naquilo que já nos é conhecido, este vazio 

estimulou o avanço da produção científica. Naturalmente que este avanço não se dá de 

forma aleatória ou desprovida de sentido, mas através de rigor metodológico e diálogo 

constante o com material já produzido sobre o tema. Identificamos assim um limite de 

nosso trabalho que é a dificuldade de se interpretar as experiências de aposentadoria 

compulsória para homens e mulheres separadamente. Esta deve ser uma pista de 

trabalho futura, uma vez que a literatura tem apontado que as mulheres vivem mais que 

os homens. 

Verificamos a produção expressiva de documentos que regem as relações sociais 

com os elementos identitários que compõe o sujeito de nossa pesquisa: trabalhador e 

idoso.É preciso verificar não apenas as potencialidades, mas os limites das ações da 

legislação neste sentido. A legislação deve(ria) funcionar como um marco do que já foi 

conquistado e estímulo para a mobilização dos sujeitos em seu papel de agentes da 

sociedade, não apenas como uma garantia de direitos por serem obtidos. Recentemente 

(15 a 18/12/2014), ocorreu a 4ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora em Brasília – DF. O tema central desta edição foi ―Saúde do Trabalhador 

e da Trabalhadora, direito de todos e de todas e dever do Estado‖, tendo como eixo 

principal, ―Implementação da Política do Trabalhador e da Trabalhadora‖. 

Considerando tanto o tema quanto o eixo principal foi assombroso constatar que o tema 

envelhecimento não tenha surgido espontaneamente nas apresentações e nos debates 

subsequentes. Mais ainda quando se leva em conta que grande parte do público 

participante era constituído por idosos/as. Como já foi dito os documentos de proteção 

social à pessoa idosa são mais atuantes neste sentido. 

Compreendemos que tal proteção se dá considerando um elemento identitário. A 

própria nomenclatura (estatuto) diz respeito ao lugar que um sujeito passa a ocupar em 

virtude do envelhecimento. O que pode ser um lugar de sabedoria e cuidados, beirando 

a infantilização. Igualmente pode ser um lugar de exclusão, preconceito e menos valia. 

Daí a necessidade de defesa de outro lugar para esta faixa da população. Lugar, este 

construído pelos/astrabalhadores/as idosos/as. Construído, e não concedido por outrem.
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1) O/a senhor/a poderia falar sobre o trabalho desenvolvido na universidade?  

2) Há quanto tempo trabalha?  

3) Como o/a senhor/a pensa a sua aposentadoria? (Tem se preparado para esse 

momento? Como?) 

4) Quais são as perdas e ganhos que o/a senhor/a imagina/acredita que que 

poderá ter com a aposentadoria?  

5) O/a senhor/a poderia falar sobre alguém (que trabalhou na sua instituição) que 

tenha se aposentado de forma positiva? E por que esta pessoa?  

6) O/a senhor/a poderia falar sobre alguém (que trabalhou na sua instituição) que 

tenha se aposentado de forma negativa? E por que esta pessoa?  

7) O que o/a senhor/a acha da aposentadoria compulsória acontecer aos 70 

(setenta) anos de idade?  

8) O/a senhor/a pretende continuar trabalhando após a aposentadoria 

compulsória?  

9) O/a senhor acha que a aposentadoria compulsória no serviço público federal 

apresenta alguma diferença?  

10) O/a senhor/a é a favor do aumento da idade limite para a aposentadoria 

compulsória? 

(11) Concluindo, como o/a senhor/a definiria aposentadoria compulsória?) 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

Programa de Pós-graduação em Psicologia 

Mestrado em Psicologia 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa: Aposentadoria compulsória no Serviço Público Federal e 

representações sociais: um estudo psicossocial  

Instituição: Programa de Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal 

de Pernambuco 

Responsável: Flávio José Fernandes do Nascimento Costa 

 

O/a senhor/a está sendo convidado/a a participar como voluntário/a da pesquisa 

que tem como objetivo investigar as representações sociais de servidores/as de um 

órgão da Administração Pública Federal sobre a aposentadoria compulsóriaSua 

participação ocorrerá através da realização de uma entrevista individual, que será 

gravadasob sua autorização e transcrita posteriormente para fins de análise, com a 

garantia de que apenas o pesquisador terá acesso à íntegra das transcrições. Durante a 

realização da entrevista, caso se sinta desconfortável, poderá solicitar o encerramento da 

mesma.  

Os resultados da pesquisa serão úteis na construção do conhecimento cientifico 

acerca da etapa da aposentadoria no desenvolvimento humano para a população 

trabalhadora, auxiliando teóricos e psicólogos em estudos e intervenções futuros; bem 

como no melhor planejamento e execução de políticas públicas no serviço público 

federal e na sociedade como um todo. A oportunidade de falar sobre os temas propostos 

pode propiciar um momento de reflexão e elaboração da vivência atual para os 

participantes.  Como possíveis riscos, no momento do grupo poderá ocorrer algum 

desconforto,o qual o pesquisador se prontifica em tentar minimizar. A confidencialidade 

das informações e o anonimato dos participantes será garantida. 

O pesquisador compromete-se a estar sempre disponível para esclarecer dúvidas 

sobre os procedimentos da pesquisa. Fornecerá todas as informações necessárias para 

que o/a participante possa decidir conscientemente sobre sua participação na referida 
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pesquisa. Compromete-se em manter o sigilo, de forma que os nomes das pessoas 

envolvidas na pesquisa jamais serão revelados em possíveis publicações ou 

apresentações do trabalho. O participante poderá ainda desistir de sua participação a 

qualquer momento. Os resultados gerais obtidos através da pesquisa serão utilizados 

apenas para alcançar os objetivos do trabalho, incluída sua publicação na literatura 

científica especializada. Por fim, a participação na pesquisa não implicará 

absolutamente nenhum custo nem recompensa financeira para os participantes. 

O contato para qualquer esclarecimento de que necessite poderá ser realizado 

com o pesquisador responsável Flávio José Fernandes do Nascimento Costa, pelo 

telefone (82) 91407174, ou pelo e-mail flaviocosta@progep.ufal.br. O participante 

poderá contatar ainda o Comitê de Ética da UFPE para apresentar recursos ou 

reclamações em relação à pesquisa, pelo endereço: Avenida da Engenharia s/n, Cidade 

Universitária, Recife – PE, CEP:50740-600, Tel.: (81) 2126-8588. 

Os materiais coletados serão armazenados para fins apenas de pesquisa durante 5 

anos no computador do pesquisadora responsável, e posteriormente serão destruídos. 

 

CONSENTIMENTO 

Eu,______________________________________________________________

_____, 

fui devidamente apresentado(a) às informações acima e, após lê-las e 

compreendê-las, concordo em participar desta pesquisa. 

A assinatura desse consentimento não inviabiliza nenhum dos meus direitos 

legais. 

 

Maceió, ____ de ________________ de 2014. 

 

________________________________ ________________________________ 

Participante                                               Pesquisador 

 

________________________________        ________________________________ 

Testemunha 1                           Testemunha 2 
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APÊNDICE C – QUESTIONARIO SOCIO-DEMOGRAFICO 

 

NOME:_________________________________________________________ 

SEXO:__________________________________________________________ 

ENDEREÇO:_____________________________________________________

_____________________________________________________________ 

TELEFONE:_____________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO:________________________________________ 

IDADE:_________________________________________________________ 

ESTADO CIVIL:_________________________________________________ 

FILHOS:________________________________________________________ 

RELIGIÃO:_____________________________________________________ 

ESCOLARIDADE:________________________________________________ 

RENDA:_________________________________________________________ 

RENDA FAMILIAR:______________________________________________ 

Nº DE PESSOAS COM QUEM RESIDE:_____________________________ 

Nº DE PESSOAS RESIDENTES QUEM TRABALHAM:_______________ 

HOBBY/LAZER:_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

ANEXO A – CARTA DE ANUENCIA 
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ANEXO B -   PARECER DO COMITE DE ÉTICA EM PESQUISA 
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