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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo o mapeamento da história de um projeto de extensão 

universitária, que teve como recorte histórico os anos de 2014 e 2015. Este projeto é fruto de 

uma parceria entre o poder público local (Prefeitura Municipal de Rio das Ostras), por meio do 

Projeto Servidor Aposentado (PROSA), e o Campus Universitário de Rio das Ostras 

(UFF/CURO). Suas atividades se voltaram para o servidor público aposentado e para membros 

da comunidade local. Dentre as atividades desenvolvidas pela parceria, destacam-se o Programa 

de Preparação para Aposentadoria (PPA), as oficinas realizadas no espaço do PROSA e os 

atendimentos psicossociais. Assim, esta monografia realizou uma narrativa sócio-histórica 

destes fatos e contou um pouco da história do PROSA em Rio das Ostras, no período de 2007 

a 2015. Outro ponto abordado neste trabalho foi a produção científica acadêmica que advém 

desta parceria. E, para finalizar, foi apresentado um esboço sobre as perspectivas para o ano de 

2016, ano em que este trabalho foi concluído. 

 

Palavras-chaves: Projeto de Extensão; Aposentadoria; Abordagem sócio-histórica. 
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ABSTRACT 

 

This current research aims to make an historical mapping accross the years 2014-2015 from an 

extension university project. In association with the local public government (City Hall of Rio 

das Ostras) where the  Retirement Public Employee Project (PROSA) belongs to and the 

University Campus in Rio das Ostras (UFF/CURO) this project was developted. The activities 

had the retired government employee and the local community members as the target group, 

and we can highlight two of those activities: the Retirement Preparation Program (PPA); and 

the psychosocial care. Thus, the present undergraduated thesis will focus on a social-historical 

analysis of PROSA from the period of 2007 to 2015, the academic cientifical production result 

of working realized in PROSA and to finally it presents a forecast about 2016, year that the 

project will be fulfilled. 

  

 

Keywords: Extension Project; Retirement; Socio-historial Approach. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O percurso de uma gradução universitária é marcado por muitas mudanças, que às vezes 

no conduzem, por diferentes caminhos, a fazer difíceis escolhas. Porém, alguns fatores, podem 

de algum modo, contribuir para a formação e para as escolhas. Um destes fatores é a extensão 

universitária. E foi graças a minha experiência e vivência de um projeto de extensão 

universitária que foi possível construir este trabalho. 

 De maneira geral, este trabalho nada mais é que um relato de dois anos de atuação, de 

experimentação, de construção, de vivências, de amizades, de desafios e, principalmente, de 

formação. Este relato histórico busca preencher uma lacuna, narrar fatos, apresentar 

experiências, contribuir para que o anônimo receba um nome. Estes são os objetivos deste 

trabalho. 

 Caro leitor, não espere aqui encontrar grandes fatos e feitos, pois a história escolhe para 

estes momentos os grandes heróis. Este trabalho conta a história de pessoas simples, ações 

coletivas e intervenções possíveis dentro de uma realidade. Mas, que de maneira alguma, são 

menores do que os fatos narrados pelas grandes histórias. 

 Sendo assim, busquei, através de jornais locais, documentos internos e conversas, 

construir uma parte da história do Projeto Servidor Aposentado (PROSA). Sei que o que fiz foi 

apenas a ponta do iceberg, mas nem por isso desprezo seu valor, pois as grandes guerras são 

feitas de pequenas batalhas. 

 Mas o que é aposentadoria? Por que os aposentados enfrentam tais dificuldades 

mencionadas anteriormentes? O primeiro passo para respondermos a esta pergunga se da no 

sentendido de enteder que a aposentadoria é um processo que teve seu inicio muito antes do 

sujeito iniciar sua vida laboral. Desda da escola somos ensinados a pensar nossa profissão, uma 

carreira, contudo ao entramos no mercado de trabalho, somos levamos a crer que nossa força 

de trabalho é eterna, que nunca iremos abandonar nossa carreira. Mas e a aposentadoria? Sim 

um dia ela vem, e quando vem deixa algumas marcas. Marcar que muitas vezes, fazem com 

que o trabalhardor (agora aposentado) se depare com o tempo, com o ócio, com a não rotina, 

sem o seu crachá, sem precisar acordar cedo para ir ao trabalho, com tempo para sua família e 

seus possíveis netos. Tudos isso costuma acontecer muito rápido, de modo que muitas pessoas 

não se planejam para este momento, ou se quer pesão sobre ele. 

 Assim ao enterdermos o quanto é importante se discutir o processo da aposentadoria, 

seus desdobramentos e efeitos na vida de cada trabalhador e entedermos que é necessário que 

sejam feitos estudos e pesquisas que conduzem e apontam para olhar diferenciados para esta 
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etapa da vida, é de suma importância, pois enfrentar este momento sozinho e algo difícil para 

muitos. E mesmo que esta ajuda possa vir após a aposentadoria, ainda sim, ela deve ser pensada, 

como é o caso do PROSA, que consegue muitas vezes, contribuir para que o aposentado se 

reestruture, e possa novamente voltar a caminhar, ou simplesmente, que este novo aposentado 

tenha um lugar de referência para rever os antigos colegas de trabalho e com eles compartilhar 

novas alegrias. Seja qual for a ação que deva ser promovida, seja ela antes, durante ou após a 

aposentadoria, ela é de muita importância e deve ser promovida e incentivada. 

 É por isso que este trabalho se proprõe a apresentar a história do PROSA e o momento 

em que a Universidade Federal Fluminense, em seu Campus Universitário de Rio das Ostras, 

através da prof.ª Fabia Monica, construiu uma parceria com o poder público local, neste caso a 

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, que se faz representado pelo PROSA. Este momento 

mudou a minha vida e fez parte da minha história e, de algum modo, da história das pessoas 

que passaram pelo projeto de extensão: Práticas Psicossociais no Programa do Servidor 

Aposentado da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras: por um pouco mais de PROSA. 
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CAPÍTULO I  

JULHO DE 2007: NASCE O PROSA!!! 

 

 Neste capítulo, irei descrever um pouco sobre minha trajetória enquanto aluno de 

graduação e a criação do Projeto de Extensão Universitária: Práticas Psicossociais no 

Programa do Servidor Aposentado da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras: por um pouco 

mais de PROSA, que se deu através de uma parceria entre a Universidade Federal Fluminense 

(UFF) e o Projeto Servidor Aposentado (PROSA) da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras. 

Após esta narrativa, irei destacar os pontos principais que consegui recolher através de 

conversas informais e formais 1  com a servidora Ana Lúcia Azeredo Couto, psicóloga 

responsável pelo PROSA, além de alguns materiais que consegui ter acesso. Gostaria de deixar 

claro que foram inúmeras conversas, buscas por recortes de jornais e documentos que pudessem 

de algum modo, contribuir para a construção desta história, visto que muitas das informações 

não foram documentadas e, as poucas que foram, se perderam em sua maioria, de modo que a 

história do PROSA se dá de maneira viva na memória das pessoas que por lá passam. 

 

 

 

1.1 – Como tudo começou2 

 

No ano de 2012, iniciei minha trajetória acadêmica no curso de Psicologia da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) no Campus Universitário de Rio das Ostras (CURO). 

Desde o começo de minha graduação, já me deparava e me questionava sobre o agir de um 

estudante na comunidade, ou seja, um pensar sobre uma formação para além dos muros da 

universidade. Com este pensamento, busquei projetos que me proporcionassem tal realização e 

que contribuíssem para o meu desenvolvimento enquanto graduando.  

Porém, no ano de 2012, ocorreu uma greve universitária, suspendendo as aulas e as 

atividades que envolvessem a formação do aluno por mais de cem dias. Após esse período de 

greve, retornei às atividades, porém tive meus objetivos modificados para me atentar à 

conclusão do período letivo.  

                                                 
1 Gostaria de destacar a escolha dos termos conversas informais e formais. Optei por utilizar tal método, visto que 

a estratégia de entrevista se apresentou de maneira um pouco, tão quanto, formal. Deste modo, tal metodologia se 

mostrou mais eficiente. 
2 Este subcapítulo eu dedico aos meus pais, minha irmã e minha namorada, que me apoiaram e ajudaram na 

realização deste sonho. 
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Por consequência da greve, o ano de 2013 foi bastante complicado. Contudo, no final 

do ano, tive a oportunidade de participar de uma disciplina obrigatória da grade curricular do 

curso de Psicologia, denominada Psicologia e História Social do Trabalho. As discussões em 

sala de aula nesta disciplina, lecionada pela Professora Doutora Fabia Monica Souza dos 

Santos, me proporcionaram uma aproximação e posteriormente a participação em atividades de 

pesquisa e de extensão desenvolvidas pela mesma. Uma dessas atividades foi o projeto de 

extensão universitária, enfocado neste trabalho.  

Paralelo a isso, no final do ano de 2013, por iniciativa própria e buscando ampliar meus 

conhecimentos sobre o tema aposentadoria, iniciei uma pesquisa sobre a produção de 

conhecimento que envolvesse esta área. A pesquisa se deu com uma busca nas bases de dados 

de dois periódicos nacionais de grande importância para a psicologia, sendo estes: a Revista 

Psicologia: Ciência e Profissão, que vem sendo editada pelo Conselho Federal de Psicologia 

(CFP) e a Revista Psicologia: Organizações e Trabalho, publicada pela Sociedade Brasileira 

de Psicologia Organizacional e do Trabalho (SBPOT). Os resultados desta pesquisa foram 

publicados no VI Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho (CBPOT), 

que se realizou em Bonito, no Mato Grosso do Sul, em abril de 2014. O trabalho apresentado 

contava com a parceria da Professora Doutora Fabia Monica Souza Santos e da aluna de 

graduação em psicologia Mariana Rambaldi do Nascimento, sob o título de: Entre o trabalho 

e a aposentadoria: Análise histórica da produção bibliográfica de dois periódicos nacionais. 

Seque o resumo apresentado no evento: 

 

 

Nossa pesquisa está direcionada a uma análise histórica da produção bibliográfica 

sobre o tema aposentadoria, através de um levantamento realizado nas publicações de 

dois periódicos nacionais da área de psicologia: a Revista Psicologia: Ciência e 

Profissão (RPCP), publicada pelo Conselho Federal de Psicologia e a Revista 

Psicologia: Organizações e Trabalho (RPOT), editada pela Associação Brasileira de 

Psicologia Organizacional e do Trabalho. Nosso objetivo central é identificar a 

produção temática de ambos os periódicos sobre a temática aposentadoria em 

diferentes pontos de corte: quantitativo de artigos; ano das publicações; perfil autoral; 

contextualização teórico-metodológica. Verificou-se todo o conteúdo identificando a 

incidência da aposentadoria ou correlatos, como aposentado e preparação para a 

aposentadoria. No período de 1979 a 2013, a RPCP veiculou ao todo 96 

volumes/edições. Identificamos o tema aposentadoria apenas em três delas (1986 nº1; 

2009 nº4 e 2013 nº3). Já a RPOT, no período de 2001 a 2013, veiculou 27 

volumes/edições, sendo que em três deles foram identificados artigos sobre 

aposentadoria, totalizando quatro ocorrências (2009 nº2; 2010 nº2 e dois artigos em 

2012 nº3). Desta forma, encontramos ao todo apenas sete artigos sobre aposentadoria 

nas duas Revistas pertencentes a este estudo, o que de antemão nos indica uma grande 

escassez de publicações temáticas em periódicos da psicologia no período 

supracitado. No que diz respeito ao ano/período de publicação, um artigo foi 

publicado em 1986 (RPCP), dois artigos em 2009 (um na RPCP e outro na RPOT), 

um em 2010 (RPOT), dois em 2012 (RPOT) e um em 2013 (RPCP). Fica patente, 

portanto, o intervalo considerável (de 23 anos) entre a primeira referência ao tema e 



15 

a série de artigos publicados a partir de 2009, o que demarca um (re)investimento 

sobre o tema aposentadoria a partir do final da década de 2000. No que tange à autoria, 

quatro dos artigos possuem autoria coletiva, dois possuem autoria individual e um não 

tem informações autorais. Podemos perceber entre os autores algumas constâncias, 

que levaram a identificar um grupo de pesquisadores (professores universitários e 

alunos) interessados nessa temática. Observou-se ainda que há uma ênfase propondo 

que profissionais da psicologia atentem para o aumento da população de aposentados 

no Brasil, o que não vem sendo acompanhado pelo incremento de programas de 

preparação para a aposentadoria e projetos de carreiras em quantidade e qualidade 

suficientes para atender a este nicho populacional, apontando assim a necessidade de 

mais pesquisas e projetos nesta área. (APOLINÁRIO, NASCIMENTO e SANTOS, 

2014).3 

 

 

Ainda no final de 2013, a descoberta de um serviço oferecido pela Prefeitura Municipal 

de Rio das Ostras, chamado Projeto Servidor Aposentado (PROSA), iria causar uma mudança 

radical em minhas atividades acadêmicas. Tal descoberta se deu através da disciplina Estágio 

Básico I, onde as alunas Viviane Pereira Silva e Mariana Rambaldi do Nascimento tiveram 

contato com a psicóloga/técnica responsável pelo PROSA, a servidora Ana Lúcia Azeredo 

Couto4, que posteriormente se tornaria uma grande parceira no desenvolvimento de atividades 

voltadas aos servidores aposentados e em processo de se aposentar. Com este primeiro contato, 

as alunas relataram a existência do PROSA à professora Fabia Monica Souza dos Santos, e essa 

informação incentivou um quarteto de alunos do curso de psicologia, composto por Bruna 

Coelho Zucatelli, Viviane Pereira Silva, Mariana Rambaldi do Nascimento e por min, a iniciar 

um contato com o PROSA na tentativa de estabelecer uma parceria. 

A situação em que o PROSA se encontrava no final do ano de 2013 não indicava um 

cenário muito agradável. Ele possuía apenas dois servidores alocados em sua sede, sendo estes 

a psicóloga e responsável técnica pelo PROSA, Ana Lúcia Azeredo Couto, e a auxiliar de 

serviços gerais, Maria das Graças Ribeiro. Além disso, o espaço físico do PROSA já se 

mostrava pequeno para receber um número cada vez maior de aposentados do município (ver 

tabela 1). Vale lembrar que a sede do PROSA se encontra na Rua Rio Grande do Sul, número 

129, Bairro Nova Aliança, ao lado do Rio das Ostras Previdência (OstrasPrev).  

Após alguns encontros, conseguimos firmar uma parceria entre Universidade Federal 

Fluminense e a Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, através do PROSA, e tal parceria previa 

como início de nossas atividades o ano de 2014 através da construção de um projeto de extensão 

denominado: Por um pouco mais de PROSA: atividades de extensão no Projeto do Servidor 

Aposentado da Prefeitura de Rio das Ostras. 

                                                 
3 Disponivel em: http://cbpot.com.br/portal/Modulos/processo/anais-cbpot.html. Acessado em: 20 de agosto de 

2016. 
4 Graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Possui Mestrado e Doutorado em 

Psicossociologia com ênfase nas áreas de gerontologia e envelhecimento.  
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Tabela 1: Quantitativo de Aposentados do Municipio de Rio das Ostras desde a fundação do 

PROSA até os dias atuais 

Ano Número de aposentados naquele ano 

2007 17 

2008 12 

2009 29 

2010 35 

2011 35 

2012 17 

2013 25 

2014 44 

2015 60 

Total 274 
Fonte: Instituto Rio das Ostras Previdência. 

 

 

 

1.2 – O PROSA antes da nossa chegada5 

 

 O Projeto Servidor Aposentado, ou simplesmente PROSA, possui uma longa história 

no município de Rio das Ostras. Inicialmente inserido no Projeto Servidor em Foco atividade 

que tinha como objetivo de colocar evidência às atividades que vinham sendo desenvolvidas 

pelos servidores municipais em seus locais de trabalhos sobre diferentes âmbitos, e eram 

posteriormente divulgadas em um jornal de circulação interna. E foi através deste projeto que 

surge umas das primeiras atividades do futoro PROSA. Cabe aqui uma observação o PROSA 

e o Projeto Servidor em Foco fazem parte da Divisão de Valorização do Servidor (DIVASE)6.  

 No ano de 2006, a Prefeitura Municipal de Rio das Ostras propôs uma atividade com 

seus aposentados, no Dia do Servidor Público. Essa atividade reuniu os servidores aposentados 

para um café, realizado na sede da Prefeitura e onde o então prefeito discursou sobre a 

importância dessas atividades para o município7. Outro fato importante foi a possibilidade de 

criação de um projeto que desse enfoque aos servidores aposentados do município de Rio das 

Ostras, demanda esta encaminhada pelos próprios aposentados.  

 Mediante esta socilitação, o poder público mobilizou-se por meio da servidora Ana 

Lúcia e organizou um segundo encontro com os aposentados, em 24 de janeiro de 2007, quando 

                                                 
5 Este subcapítulo gostaria de dedicar à psicóloga Ana Lúcia Azeredo Couto 
6 Esta divisão faz parte da Secretaria Municipal de Administração e tem como Subsecretária responsável a Drª 

Maria Christina Menezes. 
7 Esta informação foi retirada do jornal municipal: Nosso Jornal, uma publicação interna do Municipio de Rio das 

Ostras, produzida pela Prefeitura Municipal e destinada aos servidores municipais. 
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se comemorou o Dia Nacional do Aposentado. A atividade contou com um almoço e ocorreu 

no Iate Clube de Rio das Ostras. 

 Antes da instalação do PROSA em sua sede própria, ainda ocorreu um terceiro evento, 

que se encontra publicado no jornal local. 

 

 

O Chá com Aposentados promovido pela SEMAD, no dia 26 de abril, mostra que 

alegria não tem idade. O grupo de mais de trinta servidores inativos8 e seus familiares 

se confraternizou ao som do cantor Tatá Costa. O Casal de dança de salão Gilberto e 

Lady também animou o encontro. 

A festa comemorou as conquistas dos aposentados da Prefeitura, como Plano de 

Saúde e o espaço criado para as atividades do Projeto Servidor Aposentado. Esse é o 

terceiro evento do Projeto, lançado em outubro de 2006, voltado para o bem-estar dos 

inativos, promovendo a integração auto-estima e inclusão desse grupo nas ações 

municipais. (Grifo meu) (PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS, p. 

20, 2007). 

 

 

No ano seguinte, o poder público cedeu um espaço para a sede do PROSA. A 

inauguração ocorreu com um evento que ficou conhecido com Arraiá do PROSA, no mês de 

julho de 2007. Em seu início, o Projeto contava com uma psicóloga, um técnico administrativo, 

um assistente social e uma auxiliar de serviço geral, além de Ana Lúcia Azeredo Couto que 

exercia o cargo de gestão.  

 Uma das atividades que fundou o PROSA foi o encontro dos servidores aposentados 

mediante o convite da prefeitura. Este encontro se institucionalizou desde o começo do projeto 

e vem ocorrendo mensalmente, exercendo um papel muito importante, não só como um 

encontro de aposentados, mas como a construção de uma rede de atores que possuem um ponto 

comum, terem sido servidores municipais de Rio das Ostras.  

Como nos apontam Zanelli, Silva e Soares (2010), “a inclusão em novos grupos sociais 

tem decorrência para a identidade social e requer necessária adaptação a uma nova realidade 

psicossocial” (p. 33). Além disso, a construção de uma rede de comunicação que tem como 

função principal contribuir para a construção de resistência frente uma sociedade individualista 

que exclui o não produtivo e prioriza o jovem adulto como símbolo de potência produtiva 

(LEITE, 1993). 

 Nos anos que se sucederam, o PROSA passou por grandes mudanças, não só na sua 

estrutura física, como também redução de seu quadro de funcionários. Devido a essa oscilação 

de funcionários, algumas atividades foram repensadas, como é o caso das visitas domiciliares 

                                                 
8 Discordo deste termo, corroborando com França (1992, 2002); França e Soares (2009); Soares e Costa (2011) e 

Zanelli (2010), que entendem a aposentadoria como um processo repleto de possibilidades, o que se encontra na 

contramão do termo inativo. Mesmo compreendendo que este termo se encontra correto. 
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aos servidores aposentados que se encontram impossibilitados de se locomover para além de 

seu espaço domiciliar. Além desta, outras atividades já oferecidas no espaço do PROSA são 

atividades de reciclagem de materiais. Estas, em especial, possuem, não só um papel 

sustentável/ecológico, como também simbólico, pois se pensarmos o descartado como sendo 

análogo em nossa sociedade contemporânea com o aposentado, entendendo que aquele que já 

foi utilizado, neste caso sua força de trabalho, não tem mais valor e ao agirmos sobre este 

“inutilizado” temos a possibilidade de remodelá-lo, dar uma nova utilidade a ele. Esta atividade 

de reciclagem não se resume apenas à realidade material, mas também a uma nova produção 

de subjetividade e de sentido para este material reciclado. Tal ideia é análoga ao que os autores 

Zanelli, Silva e Soares (2010) chamam de “(...) o ‘descarte da laranja’ ou o que ficou conhecido 

como “papel sem papel” significa, para o descartado a perda da posição, dos amigos, do núcleo 

de referência, a transformação dos valores, das normas e das rotinas e a submissão a condições 

que agridem a autoestima e a imagem de si mesmo” (p.31). 

Outro momento, que também já foi desenvolvido pelo PROSA foi a parceria com outras 

secretarias municipais, de modo a trazer servidores ativos que desenvolveram atividades como 

ginástica, educação em saúde através de palestras, fisioterapia, entre outras, todas com o 

objetivo de proporcionar um novo olhar para a vida destes servidores aposentados.  

 

 

 

1.3 – Para além dos muros do PROSA9 

 

 Nesta parte, vou descrever algumas atividades que foram desenvolvidas pelo PROSA e 

que romperam com os limites da instituição e se colocaram projetando-se para fora. Gostaria 

de destacar que este movimento representa algo significativo, pois se pesquisarmos sobre o 

verbo “aposentar” encontraremos a sequinte definição “Pôr de lado; deixar de usar” 

(MICHAELIS). O aposentado, então, é o sujeito que se colocou sempre fora de: fora do 

trabalho, fora da vida social. Porém, neste capítulo, eu quero destacar os movimentos 

contrários, onde ele se colocou para dentro, para dentro de uma sociedade que muitas vezes o 

empurra sistematicamente para fora.  

 Como dito anteriormente, com este trabalho procuro escrever um pouco da história do 

PROSA, história que foi escrita por várias pessoas, em vários momentos diferentes. Como tão 

                                                 
9 Este subcapítulo, eu dedico à todos que participaram das atividades aqui descritas, e em especial a servidora 

municipal aposentada Iza Machado do Santos. 
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tocantemente nos aponta Certeau (1982) “Esta é a história. Um jogo da vida e da morte 

prossegue no calmo desdobramento de um relato, ressurgência e denegação da origem, 

desvelamento de um passado morto e resultado de uma prática presente” (p.57). 

Uma das atividades que estou chamando de “para além dos muros do PROSA” foi uma 

viagem realizada ao Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, localizado na Quinta da Boa Vista, 

bairro de São Cristóvão. Este passeio ocorreu em 03 de dezembro de 2008 e mobilizou 

aproximadamente 30 pessoas, entre aposentados, servidores municipais do PROSA e servidores 

que foram como apoio, entre eles profissionais de saúde, já que muitos aposentados são, em 

sua grande maioria, compostos por idosos. Este passeio foi uma visita onde estes aposentados 

tiveram a oportunidade, através da minha análise, de se sentirem inseridos novamente em uma 

sociedade.  

 Outro passeio, que na verdade ocorreu duas vezes, foi uma ida ao sítio de um filho de 

uma das aposentadas para que o PROSA pudesse desenvolver uma atividade de recreamento. 

Este sítio se localiza no distrito de Cantagalo (Rio das Ostras), região rural que possui como 

foco a produção de produtos agrícolas e pecuária. Uma destas atividades ocorreu no dia 07 de 

março de 2008, tendo ocorrido o dia inteiro, onde os mesmos puderam sair um pouco dos muros 

do PROSA e ter um contato com outra realidade. Contudo, esta atividade não se encontra no 

registro do PROSA, mas existem fotos que registraram o evento. 

Muitos desses aposentados se encontram às vezes impossibilitados de se locomoverem 

por longas distâncias, além de limitarem suas relações sociais. Deste modo, passeios como estes 

proporcionam uma inter-relação que amplia as redes sociais e contribui para uma melhor 

inserção destes em um grupo de convívio. Como disse anteriormente, essa atividade ocorreu 

duas vezes, porém, não se sabe ao certo os detalhes quanto ao ano e a quantidade de pessoas 

que participaram. Estima-se um público de aproximadamente 20 pessoas, com alguns registros 

fotográficos deste momento arquivados no PROSA. 

 Um passeio recente feito com os servidores aposentados foi uma visita a um dos pontos 

turísticos da cidade do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor. Aconteceu no dia 04 de dezembro de 

2013, porém não se encontra nos registros do PROSA o quantitativo de pessoas envolvidas 

nesta atividade, contudo existem fotografias que afirmam a existência de tal atividade. Vale 

destacar que alguns dos aposentados que foram neste passeio, além de nunca terem saído da 

região do entorno de Rio das Ostras, nunca haviam visitado o Cristo Redentor. Paralelo a essa 

realidade, os aposentados que já residiram na cidade do Rio de Janeiro, por sua vez, também, 

alguns deles nunca estiveram neste ponto turístico. Deste modo, o passeio pode ser entendido 

não apenas como uma ida ao local, mas como um movimento que vai para além disso. Um 
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movimento de “desacomodar-se”, de ir além, de explorar novos horizontes, que possibilita um 

ressignificar-se, um experimentar novas realidades. 

 O evento que será agora apresentado é muito mais do que um evento, do que um passeio, 

muito mais do que um “além muros”, ele é um ressignificar-se, ele é um pingo de esperança, 

ele é um olhar para um mundo de uma maneira diferente. Este evento ficou conhecido como 

PROSA Mega Moda, que podemos dizer que foi muito mais do que um desfile de moda. Ele 

foi a realização de sonhos, a abertura de novas oportunidades, de um desdobrar-se sobre si 

mesmo. Este evento ocorreu no ano de 2011. As informações aqui relatadas encontram-se em 

vídeo e fotos, além de relatos dos servidores que trabalham no PROSA. O desfile foi a 

oportunidade de muitos aposentados de se colocarem a repensar as suas ações. Ele ocorreu na 

Casa de Cultura de Rio das Ostras, localizada em frente à Praça São Pedro, próximo à orla de 

Rio das Ostras. O evento foi aberto aos familiares e à comunidade local.  

Porém, como nem tudo são flores, e todo movimento de se colocar para fora do PROSA 

é também um movimento de pensar o próprio PROSA, eu não poderia deixar de destacar o 

momento político em que 32 aposentados se mobilizaram para organizar uma visita ao gabinete 

do prefeito. Essa visita ocorreu no dia 17 de agosto de 2012 e tinha como objetivo apresentar 

ao administrador do município de Rio das Ostras uma carta de reivindicações (ANEXO I) e 

melhorias, não só para o PROSA, como também para as questões que envolviam sua 

aposentadoria e a possibilidade de que alguns aposentados pudessem retornar ao trabalho. Esta 

carta de reivindicações foi escrita coletivamente dentro do espaço do PROSA, porém seus 

efeitos se deram para além do PROSA. Sobre seus efeitos, podemos destacar obras de 

acessibilidade na sede do Projeto, sobretudo a construção de um coletivo, de um grupo 

unificado, que apresentou um discurso linear e que buscava resolver seus problemas 

conjuntamente. 

Para finalizar este capítulo, chamo a atenção para os principais pontos aqui 

apresentados, o primeiro deles o modo como o PROSA surgiu, como uma demanda dos 

servidores aposentados da Prefeitura de Rio das Ostras. Outro ponto importante são os eventos 

e atividades propostas pelo PROSA, tais como passeios, atividades recreativas e principalmente 

a atividade que se mantém como carro chefe: o encontro mensal. Além disso, cabe destarcar 

como ocorreu o encontro entre o PROSA e a Universidade Federal Flumimense, como este 

encontro gerou uma parceria e como esta parceria criou muitas ações coletivas, e iniciativas 

inovadoras, isso levando a criação de um Projeto de extensão universitária. 
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CAPÍTULO II 

UM ENCONTRO ENTRE DOIS MUNDOS  

 

 Neste capítulo, irei me atentar aos fatos que marcaram o início da parceria entre a 

universidade, através do projeto de extensão, e o poder público local, por meio do PROSA, e o 

quanto tal parceria pôde beneficiar ambas as partes de maneira significativa. Outro ponto a ser 

apresentado é o começo dos trabalhos, o quanto a equipe de extensionistas se modificou e como 

estas mudanças repercutiram nas ações do projeto. Além disso, como foi visível o aumento do 

número de aposentados que buscavam cada vez mais o espaço do PROSA. Um ponto que 

também contribuiu para essas mudanças foi a abertura do espaço do PROSA como um campo 

de estágio em psicologia. 

 

 

 

2.1 – 2013: O início de uma parceria10  

   

 Tudo começou com a visita de duas alunas ao PROSA. Essas alunas, Viviane Pereira 

Silva e Mariana Rambaldi do Nascimento, foram cumprir uma atividade de uma disciplina do 

curso de Psicologia, no semestre de 2013.2. Tal disciplina possui como proposta a observação 

de psicólogos(as) que estejam atuando em diferentes campos possíveis e, a partir das 

observações, construir um relatório sobre o que foi observado. Mas como elas chegaram ao 

PROSA? Como essa parceria começou? Essas são algumas das perguntas que irei responder 

neste capítulo.  

 Os fatos aqui apresentados são referentes aos relatos das alunas Viviane e Mariana, pois 

o relatório que elas apresentaram para a disciplina de Estágio Básico I se perdeu. De acordo 

com os relatos, elas buscaram primeiramente a Prefeitura Municipal de Rio das Ostras na 

tentativa de ter contato com um profissional psicólogo(a) que estivesse atuando na área da 

psicólogia organizacional ou do trabalho, pois possuíam interesse pela área e gostariam de 

observar a prática de um profissional, porém isso não se concretizou, devido ao fato de que a 

psicóloga que lhes indicaram havia acabado de entrar de licença.  

Deste modo, as alunas tiveram que buscar um novo profissional para observar. Neste 

período, entre as idas e vindas na prefeitura, um servidor municipal lhes informou sobre a 

                                                 
10 Este subcapítulo eu gostaria de dedica-lo as duas jovens que proporcionaram o que hoje chamamos de Projeto 

de Extensão. Obrigado Viviane Pereira Silva e Mariana Rambaldi do Nascimento. 
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existência de uma psicóloga que desenvolvia um trabalho com servidores aposentados, Ana 

Lúcia Azeredo Couto.  

 Assim, as alunas se dirigiram ao PROSA e tiveram a oportunidade de conhecer os 

servidores que lá trabalhavam. Naquela ocasião se encontravam alocados apenas dois 

servidores, a psicóloga Ana Lúcia e a auxiliar de serviços gerais Maria das Graças. Assim que 

elas retornaram à faculdade, comunicaram à professora Fabia Monica sobre a existência do 

PROSA e perguntaram a ela sobre a possibilidade de criação de um projeto que se vinculasse 

ao poder público local através de uma parceria. Paralelo a tal fato, não só Mariana e Viviane, 

mas também eu e outros cinco alunos de graduação do curso de Psicologia, formávamos um 

grupo de pesquisa juntamente com a professora Fabia, grupo este que desenvolvia pesquisas no 

campo da história da Psicologia e tinha como objeto de investigação a Revista de Psicologia: 

Ciência e Profissão11. Foi neste grupo que as alunas comunicaram a experiência do PROSA e 

onde um grupo de alunos já vinha conversando com a Professora Fabia sobre a possibilidade 

da criação de um projeto destinado à categoria aposentado, entendendo que os aposentados são 

uma importante categoria sócio-econônomica do país. (LEITE, 1992).  

Deste modo, iniciamos inúmeras visitas ao PROSA, na tentativa de dialogar sobre a 

possibilidade de construção de um projeto de parceria institucional. Muitas foram as reuiões 

com a psicóloga Ana Lúcia, na tentativa de estabelecer uma parceria e, no final daquele ano, 

conseguimos acertar os detalhes para o início das atividades do projeto de extensão, que teria 

início no primeiro semestre de 2014. 

 

 

 

2.2 – A construção do Projeto de Extensão12 

 

 Após um primeiro momento de reuniões, encontros e conversas entre a professora Fabia 

Monica e a equipe do PROSA, houve a discussão e a possibilidade de implementação de um 

Projeto de Extensão. Este teve como início de suas atividades o mês de fevereiro de 2014, com 

nome oficial que se encontra registrado no Sistema de Informação e Gestão de Projetos 

                                                 
11 Esta pesquisa teve seu início no ano de 2013 e durou até o ano de 2015, e seu nome era: Análise Histórica da 

Produção de Conhecimento em Psicologia no Brasil: Cenários, Temáticas e Encaminhamentos nos Periódicos 

Nacionais. 
12 Este subcapítulo dedico à psicóloga Bruna Coelho Zucatelli, que fez parte da equipe que plantou este sonho, 

enquanto cursava o curso de psicologia da UFF/CURO.  
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(SIGPROJ) de: Por um pouco mais de PROSA: atividades de extensão no Projeto do Servidor 

Aposentado da Prefeitura de Rio das Ostras, sob o número 187886.782.205864.10122014. 

 Os primeiros membros deste projeto foram a professora doutora Fabia Monica, como 

responsável pelo projeto, a servidora municipal Ana Lúcia, como a responsável local, e os 

quatro alunos do curso de graduação em Psicologia da UFF/PURO, Bruna Coelho Zucatelli, 

Mariana Rambaldi do Nascimento, Pedro Henrique de Castro Apolinário e Viviane Pereira 

Silva.  

 Nossas primeiras atividades no PROSA foram de reconhecimento. Participávamos dos 

encontros mensais e, juntamente com Ana Lúcia, planejávamos outras atividades. Na época, eu 

já havia iniciado leituras sobre a aposentadoria e a questão da construção de Programas de 

Preparação para a Aposentadoria (PPA). Salgado (1980) destaca que os primeiros programas 

de preparação para aposentadoria tiveram suas origens na década de 1950 nos Estados Unidos 

da América, que possuíam como objetivo informar sobre o sistema de aposentadoria e pensões. 

No Brasil, tal iniciativa teve início no final da década de 1980 e possui como precursor o Serviço 

Social do Comércio (SESC) de São Paulo. 

Deste modo, eu possuía o desejo de implementar um Programa de Preparação para a 

Aposentadoria (PPA) junto aos aposentados do PROSA, ou os futuros aposentados do 

município de Rio das Ostras. Mariana compactuava o mesmo desejo, assim nos 

responsabilizamos por pensar mais e construirmos um projeto sobre esta ação. Além disso, a 

aluna Viviane pensou a implementação de uma oficina que recebeu o nome oficial de Oficina 

da Interatividade, nome pensado coletivamente na tentativa de abarcar o maior número de 

atividades possíveis, tais como: oficina da memória; de reciclagem; de artesanato, entre outras, 

que fossem sendo demandadas pelos aposentados ou que os extensionistas vissem como 

possíveis de serem implementadas. Já a aluna Bruna possuiu o interesse em construir uma 

escuta individual direcionada aos aposentados que demandassem questões pertinentes ao 

processo de transição da aposentadoria, deste modo foi construído o atendimento psicossocial.  

 Todas as atividades tinham como objetivo central a ressignificação da aposentadoria, 

pois entendemos que, “após o afastamento da ocupação laboral e com a realidade da 

aposentadoria, é preciso, portanto, ressignificar os planos e projetos de vida, a ocupação do 

tempo livre e as motivações a essa nova condição socialmente imposta” (KUNZLER, 2009, p. 

69-70). 

Após várias reuniões nos meses de fevereiro, março e abril, quando todas essas ideias e 

propostas foram sendo amadurecidas e pensadas, vimos a necessidade de, antes de tudo elaborar 

uma entrevista semiestruturada para que pudéssemos construir um banco de informações mais 
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detalhado, visto que o PROSA não possuía algumas informações. Este questionário 

semiestruturado foi construído com a ajuda de todos e a partir de questões que pareciam ser 

pertinentes tanto para o levantamento de demandas, como também para nos proporcionar um 

encontro entre os alunos e os aposentados (ANEXO II).  

Neste primeiro semestre de 2014, não foi possível ainda a realização de nenhuma 

entrevista, nem a implementação de muitas atividades, porém algumas foram, a meu ver, de 

muita importância para que a equipe de extensionistas pudesse interagir mais com os 

aposentados. Chamo a atenção o mês de abril, onde juntamente com o Projeto Maré (Projeto 

vinculado à Secretaria Municipal de Ambiente, Sustentabilidade, Agricultura e Pesca), foi 

possível realizar uma oficina de reciclagem. Outro fato importante que ocorreu neste mês foi a 

participação de alguns membros da equipe no VI Congresso Brasileiro de Psicologia 

Organizacional e do Trabalho (fato mencionado anteriormente). No mês seguinte (maio), foi 

sugerida pelos alunos do projeto a atividade de roda literária, onde foram lidos alguns textos e, 

de maneira significativa, aposentados ali presentes puderam ler um pouco e compartilhar 

experiências e histórias a partir da leitura feita. Gostaria de destacar que todas estas atividades 

contaram com uma participação significativa de aposentados e que as mesmas ocorreram na 

última terça-feira de cada mês. 

Paralelo a estas atividades, nos dedicamos à construção do questionário (mencionado 

anteriormente), que posteriormente se tornou um instrumento de muita importância para este 

projeto, já que foi através da entrevista que os extensionistas tiveram contato mais próximo 

com os aposentados e, claro, coletaram informações que muitas vezes não se encontravam nos 

registros do PROSA.  

De maneira unânime, todos concordaram que o projeto estava em fase de crescimento e 

implementação, contudo alguns dados quantitativos contribuíram de maneira significativa para 

perceber os efeitos das atividades do projeto. Um destes dados foi o aumento da frequência dos 

aposentados no mês de maio (ver tabela 2), mês em que os extensionistas desenvolveram uma 

atividade junto ao eles, este aumento sinalizou para a importância desta atividade e 

principalmente para esta parceria.  

Estes dados contruibuíram para que a equipe percebesse a importância desta parceria e 

o quanto poderia contribuir de maneira mútua para o crescimento de todos os envolvidos, além 

das instituições (UFF e Prefeitura Minucipal), assim deu-se um novo passo na história deste 

projeto.  
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Tabela 2: Relação de aposentados nos encontros mensais do primeiro semestre de 2014 

Mês do ano Número de aposentados 

Janeiro - 

Fevereiro 27 

Março 21 

Abril 18 

Maio 23 

Junho 13 

Total 102 

Fonte: Lista de presença do PROSA 

 

 

 

2.3 – 2014.2: Quando as ideias tomaram forma13 

 

 Após um curto recesso entre os períodos letivos (fim de 2014.1 e início de 2014.2), 

tivemos a retomada de nossas atividades no PROSA. Contudo, mudanças significativas vieram 

com este novo semestre, não só na equipe, mas também no modo de atuar dentro do projeto. O 

nome do projeto de extensão também sofreu uma pequena modificação, sendo nomeado de: 

Por um pouco mais de PROSA: atividades de extensão no Programa do Servidor Aposentado 

da Prefeitura de Rio das Ostras (registro no SigProj: 194038.782.205864.12122014). 

A primeira mudança teve seu início no fim do semestre anterior, quando a professora 

responsável pelo projeto decidiu oferecer vagas de estágio curricular obrigatório para o curso 

de psicologia, com duas vagas destinadas ao PROSA, com a supervisão local da psicóloga Ana 

Lúcia. 

Sendo assim, o PROSA deixou de ser somente um projeto de extensão e passou agora 

também a contemplar um campo de estágio. Para este novo campo de estágio foram 

selecionadas duas alunas do curso de Psicologia, a aluna Viviane Pereira Silva, que já fazia 

parte do grupo de extensionistas, e a aluna Bárbara Maria Souza Mattos, que entrou para 

compor a equipe, não apenas como estagiária, mas também como extensionista. 

Outra mudança que ocorreu foi a redução da equipe de extensionistas. A primeira a se 

retirar foi a aluna Bruna Coelho Zucatelli, pois concluiu o curso de graduação em Psicologia. 

Já a aluna Mariana Rambaldi do Nascimento se afastou do projeto, pois teve a oportunidade de 

iniciar um estágio remunerado e, por isso, não possuiria mais tempo hábil para se dedicar às 

                                                 
13 Este subcapítulo vou dedicá-lo à psicóloga Bárbara Maria Souza Mattos, uma amiga que contribuiu de maneira 

explêndida para a construção deste Projeto de extensão. 



26 

atividades do PROSA. Sendo assim, a equipe de extensionista que iniciou as atividades no 

segundo semestre de 2014 foi composto pelos alunos: Viviane Pereira Silva, Bárbara Maria 

Souza Mattos e Pedro Henrique de Castro Apolinário. Mesmo que o quantitativo de membros 

no projeto tenha reduzido, isso de modo algum afetou o cumprimento das atividades, que de 

maneira geral, refletiram em valorosos frutos.  

Dando continuidade aos planejamentos iniciados no semestre anterior, houve a 

retomada das entrevistas com os aposentados. Mesmo que algumas delas tenham sido feitas 

anteriormente, o maior quantitativo foi feito nesse semestre. Além disso, o grupo de 

extensionistas conseguiu uma aproximação maior com o grupo de aposentados, ao ponto que 

essa aproximação repercutiu na atuação do projeto pelos anos que se sucederam. 

E dando início às atividades, foi realizado no mês de julho o tradicional Arraiá do 

PROSA, que contou com a participação dos extensionistas, além, é claro, de muita festa, comida 

boa, brincadeiras e muita diversão. Os aposentados em sua maioria foram acompanhados de 

seus familiares e juntos foi possível festejar este momento com bastante interação entre todos. 

As comidas e os objetos utilizados durante as brincadeiras foram parte de doações ou do 

dinheiro arrecadado através do bazar permanente que existia no espaço do PROSA, com o 

objetivo de arrecadar fundos para os eventos ali realizados. Vale ressaltar que todas as 

atividades ocorreram dentro do espaço do PROSA.  

Muitas foram as atividades desenvolvidas durante este semestre junto aos aposentados, 

frutos das demandas que foram surgindo a partir das entrevistas. Outras, frutos de parceria que 

o PROSA possuía com outros setores da prefeitura. Em especial, a parceria feita com os 

membros do Projeto MARÉ, anteriormente já mencionado, que conduziram as atividades de 

reclicagem nos meses de agosto, setembro e outubro. 

Gostaria de chamar a atenção para o último encontro da parceria com o Projeto MARÉ. 

Este encontro ocorreu num espaço fora do PROSA. Esta foi uma atividade que poderíamos 

chamar “além muros”. Ela ocorreu no Parque dos Pássaros, um espaço público mantido pela 

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras e que se localiza no bairro Jardim Mariléia. Os 

aposentados foram levados para lá por um transporte cedido pela prefeitura e tiveram a 

oportunidade de desfrutar daquele espaço e aprender um pouco sobre a construção de uma horta 

orgânica e uma composteira. Boa parte do material utilizado para estas e outras atividades foi 

fornecido pelos membros do Projeto MARÉ e pelos aposentados que se dispuseram a levar. 

Vale lembrar que, durante todas as atividades desenvolvidas, os estagiários e extensionistas 

estiveram presentes e deram suporte para que tudo ocorresse da melhor maneira possível.  
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Por agregar os projetos de extensão e de estágio, houve uma ampliação na carga horária 

dos alunos participantes e, consequentemente, das atividades realizadas. Uma dessas atividades 

foi um grupo de estudos conduzido pela psicóloga responsável pelo Projeto, auxiliando na 

preparação para conduzirmos o acompanhamento psicológico. Esse serviço surgiu a partir de 

demandas identificadas pelos próprios usuários do serviço através das entrevistas, o que foi 

percebido pela equipe como uma demanda possível de ser atendida. O foco desses atendimentos 

estava direcionado aos aposentados que estivessem passando por algum tipo de dificuldade 

emocional relacionado ao processo da aposentadoria. 

Deste modo concordo com Soares e Costa (2014), quando estas apontam que a 

aposentadoria efetuada de maneira danosa pode “contribuir para o aparecimento de problemas 

psicológicos” (p. 39).  

Assim, entendo que tal ação clínica tem seus efeitos para além do setting concordo com 

Périlleux (2013) que a clínica “(...) não é uma ação política direta. Se ela luta contra a injustiça 

e a opressão, essa luta não é direta porque se trata de uma arte do singular” (p.76).  

Neste período, foram atendidos cinco aposentados. Os atendimentos ocorriam no 

próprio espaço do PROSA em horários agendados, seguidos de supervisão. 

Como o foco destes atendimentos era contribuir para uma ressignificação da 

aposentadoria, foi determinado que ele duraria a princípio 10 sessões, e caso fosse identificado 

algum caso clínico que não se enquadrasse dentro da proposta estabelecida, este seria 

encaminhado para a rede municipal ou para a clínica escola do curso de Psicologia da UFF em 

Rio das Ostras. Vale ressaltar que nenhum caso foi encaminhado, mesmo que essa possibilidade 

tivesse sido discutida.  

Um projeto que não pôde ser implementado durante este semestre, mas que havia sido 

cogitado foi a segunda edição do PROSA MEGA MODEL. Essa demanda se constituiu a partir 

de um grupo de aposentados que se reuniu e perguntou sobre a possibilidade de efetuarmos tal 

projeto. Contudo, não foi possível a implementação do mesmo, pois nos faltou orçamento para 

realizá-lo, visto que o PROSA não contava com fundos suficientes para realizar tal evento, e o 

mesmo demandava uma quantidade significativa de investimento. Além disso, quando os 

extensionistas e estagiários foram atrás de patrocinadores, encontraram muita dificuldade em 

encontrar empresários interessados em financiar tal evento. Outro fator foi que o espaço onde 

ocorreu a primeira edição desse desfile se encontrava com algumas mudanças, o que dificultaria 

uma segunda edição lá. Contudo, conseguimos um contato com um clube local que se 

disponibilizou a ceder o espaço. Porém, desde então até o presente momento não foi realizado 

ainda uma segunda edição, sendo esta uma demanda ainda não implementada. 
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Durante o semestre, outra atividade que teve significativa participação dos usuários do 

PROSA foi a Oficina da Memória, conduzida pelas alunas estagiárias, com o apoio do aluno 

extensionista. Durante os meses de agosto e setembro, houve o planejamento e a organização 

da oficina que foi oferecida para um público de 15 aposentados e que teve uma duração de 

quatro encontros, ocorrendo no turno da tarde dos dias 14/10/2014, 04/11/2014, 11/11/2014 e 

04/12/2014. A primeira atividade que ocorreu no dia 14/10 foi uma apresentação da proposta e 

contou com a participação do professor Dr. Walter Machado-Pinheiro da Universidade Federal 

Fluminense, que se dispôs a falar um pouco sobre a mémoria e seus desdobramentos.  

A oficina contou, além de um material próprio (ANEXO III) construído pela equipe do 

projeto juntamente com os servidores do PROSA, com patrocínios de terceiros. Este patrocínio 

foi obtido através de comerciantes locais que se dispuseram a doar materiais como canetas, 

lápis, e também alguns materiais cedidos pela própria universidade. Deste modo, o kit foi 

composto pelos seguintes itens: uma bolsinha que possuía uma borracha, um lápis, uma caneta, 

um envelope com folhas de exercícios e uma pasta transparente.  

As atividades da oficina tinham como objetivo não apenas estimular a memória, mas 

também a socialização dos participantes, pois como aponta Magalhães (1989), “a sociedade 

contemporânea oferece pouca oportunidade ao idoso para exercitar e ativar as lembranças, 

instrumento e conteúdo fundamental de seu diálogo com as demais gerações” (p. 38). Vejo 

neste autor a atualidade desta questão, uma vez que muitas das atividades propostas durante a 

oficina eram reproduzidas pelos aposentados em seus lares e os mesmos ainda destacam o 

quanto é difícil tal atitude, pois muitas vezes eles se encontram sozinhos ou sem oportunidade 

de interagir com seus familiares. Sendo assim, a oficina da memória cumpre um papel social 

de contribuir no diálogo intar e intergeracional.  

Outro ponto importante é que, no final de cada atividade, era entregue uma estrela de 

reconhecimento do grupo ou do praticamente que conseguiu desenvolver com êxito a atividade 

proposta. Aquele que tivisse acumulado um maior número de estrelas ganharia um prêmio, 

como forma de incentivo à participação. Tal ato não tinha como objetivo estimular a 

competitividade, mas sim o reconhecimento pelo cumprimento e o avanço nas atividades, de 

modo que os prêmios oferecidos eram de valor simbólico, muito mais do que material.   

Paralelo à implementação da Oficina da Memória, o grupo de estagiários e 

extensionistas, juntamente com a psicóloga do PROSA, foi convidado a fazer uma reportagem 

sobre a importância da aposentadoria, pedido este feito pelo corpo editorial do Jornal do 

Servidor, uma publicação de circulação interna da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras. 

Neste jornal, o PROSA possui uma coluna nomeada “PROSEANDO”, onde o texto foi 



29 

publicado com o seguinte título: Quando a aposentadoria chegar... a reportagem foi publicada 

em outubro de 2014. 

 

 

“Como forma de levar os servidores a refletir sobre a aposentadoria, a responsável 

técnica do Prova Ana Lucia Couto, junto com os estagiários de Psicologia do Pólo 

Universitário de Rio das Ostras da UFF, faz uma nova leitura da fábula “A Cigarra e 

a Formiga”, de Esopo*. 

“Num dia de verão, uma alegre cigarra estava a cantar e a tocar seu violão. Ela 

viu uma formiga concentrada na sua grande labuta diária, que consistia em 

guardar comida para o inverno. A cigarra desafiou a formiga: 

- Dona Formiga, venha e Cante Comigo, em vez de trabalhar tão arduamente. 

- Tenho que guardar comida para o inverno - respondeu a formiga. 

- Não se preocupe com o inverno, está indo muito longe – argumentou a 

cigarra. 

Mas a formiga continuou a sua labuta. O tempo passou e o inverno chegou.  

E a cigarra, que não trabalhou, de fome, ela chorou.” 

 Essa fábula de Esopo nos traz algumas reflexões. Temos muito a aprender com a 

dedicação da formiga. Ela está ciente da importância de seu trabalho e sabe que suas 

ações terão reflexos no futuro. Por isso, trabalha, trabalha e trabalha … até o inverno 

chegar. 

 Muitos são como a formiga. O trabalho assume um papel central em sua vida. Mas a 

vida não é tão simples quanto a fábula de Escopo. Quando trabalho termina e 

aposentadoria chega, há uma radical mudança de rotina. O que fazer quando isso 

acontece?  

 Aqui cabe o desafio da cigarra: Venha e Cante! Pois, afinal, “quem canta seus males 

espanta”.  

 Por isso, quando perguntam “como se preparar para aposentadoria?”, pensamos que 

essa preparação é um processo continuo, fruto de ações pessoais e coletivas. Ou seja, 

cada um é convocado assumir sua parcela de responsabilidade diante de seu destino. 

Pois somos nós os autores de nossa própria história. 

 Nessa nova etapa, surge a oportunidade de ter novos projetos de vida. Cuidar melhor 

da saúde, realizarmos atividades prazerosas, (re)descobrir interesses, estabelecer 

novos laços afetivos e fortalecer os antigos. Tudo isso é possível, principalmente para 

quem soube trabalhar, mas nunca deixou de cantar. 

 Contudo, para além de um planejamento pessoal, a vivência dessa fase deve ser 

resultado de práticas coletivas que forçam todos assumir seu papel na transformação 

social, econômica e política. É o caso de instituição que investir em Programas de   

Preparação para Aposentadoria, que buscam mostrar que a vida não se esgota ao se 

aposentar.  

 Em Rio das Ostras, o Programa Servidor Aposentado (Prosa) da SEMAD, acolhe 

aqueles que já contribuíram para o serviço público no Município. O projeto oferece 

aos participantes palestras, oficinas, passeios e orientações. O intuito é fazer com que 

os idosos tenham mais qualidade de vida e sejam cada vez mais atuantes em nossa 

sociedade. *Por Ana Lúcia Couto, com os estagiários Bárbara Mattos, Pedro Henrique 

Apolinário e Viviane Pereira Silva.” (COUTO, MATTOS, APOLINARIO e SILVA, 

p. 4, 2014). 

 

 

No final do semestre, tivemos a oportunidade de, juntamente com a equipe de servidores 

do PROSA, ajudarmos na elaboração do Encontro de Natal dos Aposentados. Este encontro 

ocorreu na última terça-feira de novembro e marcou o fim das atividades do PROSA no ano de 

2014. Essa atividade contou com o apoio da prefeitura e de algumas pessoas que fizeram 

doações ou estiveram presentes para ajudar na confecção dos alimentos e da organização do 

espaço. Prevendo um quantitativo maior de aposentados, a atividade ocorreu no estacionamento 
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do OstrasPrev. Neste espaço, foi montada uma tenda e organizados os equipamentos de som, 

além de mesas e cadeiras. Dentre as atividades que ocorreram, houve algumas homenagens, 

dando destaque à servidora Maria, denominada por muitos como o “coração do PROSA”, além, 

é claro, da participação de muitos familiares dos aposentados e de servidores municipais 

parceiros que estiveram presentes durante a festa de encerramento.  

Após todas as festividades e atividades deste semestre, organizamos uma supervisão 

para fazermos um relatório. Esta supervisão contou com a participação dos alunos estagiários 

e extensionistas e da equipe do PROSA e teve como objetivo a avaliação do ano de 2014, e 

possibilidades de ação para 2015.  

Como um dos indicadores para tal avaliação, utilizamos a lista de presença dos 

aposentados nos encontros mensais, que nos mostrou certa permanência do número de 

aposentados nas atividades (ver tabela 3) propostas pelos extensionistas e estagiários nos 

messes de agosto, setembro e outubro, e um aumento significativo no mês de novembro, mês 

em que ocorreu o encerramento das atividades daquele ano. 

Dentre as propostas levantadas para o ano seguinte, a primeira delas foi a 

implementação de uma segunda edição da oficina da memória, visto que esta foi uma das 

demandas atendidas e que teve muita aceitação por parte dos aposentados. Outra possibilidade 

apontada foi a construção de um Programa de Preparação para a Aposentadoria, a ser oferecido 

para os servidores municipais ativos de Rio das Ostras. Todas essas propostas foram avaliadas 

como possíveis e cabíveis dentro do projeto que seria reeditado para 2015, já que o grupo, e os 

próprios aposentados, sinalizaram o quanto a presença da equipe de extensionistas e estagiários 

estava contribuindo para as atividades do PROSA.  

 

Tabela 3: Relação de aposentados nos encontros mensais do segundo semestre de 2014 

Mês do ano Número de aposentados 

Julho 22 

Agosto 14 

Setembro 17 

Outubro 15 

Novembro 28 

Total 96 

Fonte: Lista de presença do PROSA 

 

 Assim para finalizar, trago uma retomada de alguns pontos apresentados acima. O 

primeiro ponto foi a parceria entre o PROSA e a Universidade, esta parceria se deu no final de 
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2013 e no inicio de 2014 surgiu o Projeto de Extensão universitária. Outro ponto a ser destacado 

é como este projeto de extensão foi pensando suas atividades, sempre em sintonia entre a equipe 

do PROSA, os aposentados e os extensionistas e estagiários, e claro como a contribuição de 

cada uma destas partes foi responsável pelas muitas atividades que foram realizadas. Um 

exemplo disso foi a oficina da mémoria, que teve sua primeira edição no ano de 2014. Além 

disso, como as parceiras entre o Projeto MARÉ foi importante para a realização de algumas 

atividades. 
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CAPÍTULO III 

A REALIZAÇÃO DE UM SONHO 

 

 Neste capítulo são abordados os fatos que marcaram o projeto durante o ano de 2015, 

tais como: a segunda edição da oficina da mémoria; o primeiro Programa de Preparação para a 

Aposentadoria, intitulado Dialogando sobre Aposentadoria, sendo este um projeto pioneiro na 

Prefeitura de Rio das Ostras e no Campus Universitário de Rio das Ostras. Outros pontos a 

serem apresentados é a parceria entre dois projetos de extensão (o de Rio das Ostras e o de 

Niterói), a aquisição de financiamento para o projeto e, finalmente, a produção científica, tendo 

destaque para um artigo, um relato de experiência e as monografias produzidas a partir da 

experiência do PROSA. 

 

 

 

3.1 – 2015: Um ano de muitas realizações14 

 

O primeiro semestre de 2015 foi marcado por muitos acontecimentos. O primeiro deles 

teve seu início no ano anterior, quando em dezembro a professora Fabia Monica tomou 

conhecimento sobre a possibilidade de submeter o projeto, dessa vez, pedindo bolsa para os 

extensionistas. Esta iniciativa teve o apoio de todos da equipe e dos nossos parceiros do 

PROSA. Desta maneira, nos foi possível contribuir para a construção coletiva do novo projeto, 

visto que, ao final de cada semestre, fizemos avaliações que nos sinalizaram para algumas 

mudanças no projeto inicial. Em fevereiro de 2015, recebemos a notícia de que havíamos sido 

contemplados com duas bolsas, obtendo uma avaliação 95/100 no projeto, o que impactou 

positivamente as ações delineadas, possibilitanto que o projeto pudesse se manter ativo durante 

todo o ano de 2015, pois as bolsas tiveram vigência de um ano corrido.  

O projeto também amadureceu e levou a uma nova mudança de nomenclatura, sendo 

registrado no SIGPROJ como: Práticas Psicossociais no Programa do Servidor Aposentado 

da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras: por um pouco mais de PROSA. (Sob o número: 

194328.937.205864.06022015). Este novo projeto contemplava os acordos firmados no ano 

anterior (2014), entre eles a implementação de um PPA direcionado aos servidores aposentados 

                                                 
14 Dedico este subcapítulo à profª Janes Santos Herdy e à aluna Monique Brito Pitzer do curso de enfermagem da 

UFF/Niterói e à psicóloga Talita Alvez Barbosa da Silva, que foi bolsista do projeto Um Novo olhar sobre a 

Aposentadoria (UFF Niterói) em 2015. 
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(ou não) do município de Rio das Ostras. Com duas bolsas financiadas pela UFF através da 

Pró-reitoria de Extensão (PROEX), decidimos que as alunas Bárbara Maria Souza Mattos e 

Viviane Pereira Silva iriam recebê-las. 

Sendo assim, demos início ao ano com uma das atividades que demarca o conjunto de 

atividades no PROSA, que é a comemoração do Dia do Aposentado (24 de Janeiro). Contudo, 

a atividade ocorreu no dia 28 de janeiro, sendo esta a última terça-feira do mês. A atividade em 

questão ocorreu no Parque Municipal de Rio das Ostras15, localizado às margens da Rodovia 

Amaral Peixoto, entre os municípios de Rio das Ostras e Macaé.  Neste espaço foi desenvolvido 

uma atividade com os aposentados, denominada Roda de Conversa. Esta, por sua vez, foi 

desenvolvida pelos extensionistas junto com a equipe no PROSA, e contou com o apoio da 

prefeitura, que cedeu um microônibus para transportar os aposentados.  

O projeto de extensão teve oficialmente seu início em fevereiro de 2015, quando 

tivemos a oportunidade de reunir toda a equipe do projeto, que mantivera a estrutura do 

semestre anterior (2014.2), e a equipe do PROSA, com algumas modificações. Um exemplo foi 

a transferência de uma técnica administrativa (Denise Maria de Salles Rodrigues) para o setor 

do PROSA, além da mudança da chefia imediata do PROSA e do deslocamento da função da 

servidora Ana Lúcia Azeredo Couto, que deixou de ser a responsável técnica (Coordenadora) 

do PROSA e passara a assumir a função de psicóloga. Assim, a responsável técnica pelo 

PROSA passou a ser a servidora Simone da Cruz Jesus, com isso, a equipe do PROSA passou 

a se organizar da seguinte maneira: uma psicóloga, uma técnica administrativa e uma auxiliar 

de serviços gerais.  

Nesta reunião, reafirmamos os acordos existentes, organizamos os horários das 

atividades e definimos quais seriam os passos a serem tomados durante aquele ano. Dentre as 

ações listadas para serem desenvolvidas, estavam a criação de uma segunda edição da Oficina 

da Memória e a implementação de um Programa de Preparação para Aposentadoria (PPA) ainda 

no primeiro semestre de 2015. 

Durante todo o ano de 2015, as atividades dos encontros mensais foram desenvolvidas 

pelos extensionistas e estagiários, de modo que houve vários momentos distintos, tais como: 

eventos musicais, bingos, sorteios de prendas, Oficina da Memória, rodas de leitura e palestras 

informativas, lembrando que este foi um dos acordos firmados para o ano de 2015. Uma das 

atividades que se manteve desde o ano anterior foi referente ao acompanhamento psicológico. 

Vale lembrar que teve seu início no segundo semestre de 2014 e se estendeu até o início de 

                                                 
15 O Parque Municipal é uma área de preservação que conta com áreas de lazer e passeios ecoturísticos. 
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2015. Já as entrevistas psicossociais continuaram sendo feitas com todos os aposentados que 

não haviam participado, agregando assim novas informações e revelando outras demandas. 

A Oficina da Memória, que teve sua primeira versão no ano anterior, contou com uma 

segunda edição no primeiro semestre de 2015, com quatro encontros (nos dias 12, 19 e 26 de 

maio e 02 de junho). Ela foi inspirada nos moldes da primeira edição, porém pequenas 

modificações foram sendo feitas como, por exemplo, a possibilidade de um número maior de 

participantes e a abertura para que outros aposentados pudessem participar. Além disso, a 

estagiária Viviane Pereira Silva conseguiu ter acesso a um grupo de aposentados do Município 

de Niterói que participava de uma outra Oficina da Memória e que, através deles, obteve ideias 

e novas informações que foram implantadas no PROSA, de modo a melhorar a atividade 

oferecida aos servidores aposentados.  

Outro ponto que teve significativa importância para o projeto foi a parceria firmada 

entre a professora Fabia Monica Souza dos Santos e a Professora Janes Santos Herdy. Esta, por 

sua vez, também é professora da Universidade Federal Fluminense e desenvolve suas atividades 

junto ao curso de Psicologia em Niterói, onde há mais de dez anos desenvolve atividades 

voltadas para os aposentados, não apenas da própria universidade, como também da região, 

através do projeto Um novo olhar sobre a aposentadoria. Essa parceria se mostrou de tal 

importância que a mesma se tornou vice-coordenadora do projeto de extensão de Rio das Ostras 

e isso, consequentemente, provocou muitas mudanças. Uma dessas mudanças foi que, durante 

todo o ano de 2015, uma vez por mês, foi programada um encontro de toda a equipe no Campus 

do Gragoatá/UFF em Niterói. Esta reunião contou com a participação dos alunos extensionitas 

e estagiários vinculados ao PROSA e os alunos vinculados ao Projeto de Extensão Um novo 

olhar sobre a aposentadoria, que na época contava com a participação de duas alunas, sendo 

uma do curso de Psicologia e outra do curso de Enfermagem, ambas da Universidade Federal 

Fluminense.  

Nessas reuniões, ocorriam grupos de estudos, discussões de textos e projetos de ações 

coletivas entre os dois projetos. Aqui vale a pena destacar a grande contribuição no 

compartilhamento de experiências e suporte téorico entre as equipes.  
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3.2 – Práticas Psicossociais no Programa do Servidor Aposentado da Prefeitura Municipal 

de Rio das Ostras: por um pouco mais de PROSA16 

 

 Desde o início das atividades do Projeto de Extensão e de sua parceria com o PROSA, 

cogitava-se a possibilidade de construção de um PPA oferecido aos servidores do município de 

Rio das Ostras e região. 

 Com a parceria estabelecida entre os projetos de extensão, anteriormente já mencionada, 

e visto que a professora Janes Santos Herdy já vinha a algum tempo oferecendo PPA’s no 

município de Niterói e na própria UFF, viu-se a possibilidade da retomada desta ideia. Paralelo 

a isso, com a mudança que ocorrera na DIVASE, a nova responsável pelo PROSA nos ofereceu 

a possibilidade de estarmos implementando um PPA para os servidores municipais de Rio das 

Ostras. 

 Deste modo, durante os meses de fevereiro, março e abril de 2015, a equipe se voltou 

para a construção de um Projeto Piloto de um PPA, projeto este que ficou conhecido como: 

Dialogando sobre a Aposentadoria. Este, por sua vez, foi pensado para ocorrer em quatro 

encontros, nos dias 20 e 27 de maio e 03 e 10 de junho, com duração de três horas cada encontro, 

totalizando uma carga horária de 12 horas, ocorrendo no espaço da Universidade Federal 

Fluminense de Rio das Ostras.  

Quanto à divuldação do projeto piloto, ela se deu de várias maneiras. Uma delas foi a 

construção de uma carta convite (ANEXO IV), encaminhada a uma lista de nomes cedida pela 

prefeitura (contendo o nome dos servidores, sua idade, o local onde se encontravam alocados e 

o tempo que lhe faltavam para aposentar). Essa lista foi elaborada levando em consideração a 

aposentadoria compulsória e a aposentadoria por a idade e tempo de serviço. Assim, a equipe 

executora do projeto se dividiu em grupos e visitou todas as instituições em que se encontravam 

estes servidores. A equipe entregou a carta direcionada a cada servidor e, caso este estivesse 

presente, esclarecia dúvidas e informava sobre qual era o objetivo do projeto, mesmo que essas 

informações se encontrassem mencionadas na carta.  

 Outro meio de divulgação foi através do outro campo de estágio no qual a professora 

Fabia Monica Souza dos Santos atua, vinculado à Casa da Educação de Rio das Ostras, visto 

que a maioria dos funcionários do Município de Rio das Ostras se encontra alocada na 

Secretaria de Educação (SEMED). Deste modo, criou-se junto à Casa da Educação uma 

parceria continuada, de modo que pudéssemos utilizar a plataforma que eles possuíam para 

                                                 
16 Este capítulo eu dedico a todos os participantes da primeira edição da oficina Dialogando sobre aposentadoria 

e in memoriam do participante Herivelto Ferreira do Couto. 
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divulgar suas atividades. Sendo assim, parte das inscrições foi realizada online. Vale lembrar 

que esta plataforma é de acesso a todos os servidores concursados ou contratados da SEMED. 

Outro meio de divulgação foi um cartaz (ANEXO V) construído em parceria com a Secretaria 

de Comunicação (SECOM) da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, que se responsabilizou 

por sua elaboração e impressão. O cartaz foi enviado em forma de memorando interno da 

prefeitura para todas as secretarias, tendo assim uma ampla divulgação interna e externa, sendo 

esta no espaço da universidade e o PROSA. Além destes meios de divulgação, foi utilizado 

também as redes sociais, como o Facebook, e-mail e através dos próprios usuários do PROSA, 

que informaram a parentes e amigos sobre a realização de tal ofícina.  

 Cabe aqui um adendo: durante o período de divulgação, a Universidade Federal 

Fluminense, juntamente com outras universidades públicas brasileiras, entraram em um período 

de greve, paralisando os técnicos administrativos e também os professores. Deste modo, uma 

vez já iniciada a divulgação, não teríamos como alterar a data e o local do PPA. Esta 

eventualidade exigiu que a professora Fabia escrevesse uma carta esclarecendo a situação ao 

comitê local da greve, pedindo a possibilidade da permanência das atividades do projeto durante 

a paralisação, visto a sua importância e relevância para a comunidade interna e externa da 

universidade. Recebeu-se uma resposta do comitê local autorizando a realização do PPA sem 

qualquer restrição.  

 Feito todo este processo, teve início a primeira atividade do Dialogando sobre a 

Aposentadoria. Como já mencionado, o projeto contou com quatro encontros, sendo que em 

“cada encontro é apresentado ao grupo um tema específico” (ZANELLI, SILVA e SOARES, 

2010, p. 82), explorado através de dinâmicas, atividades em grupos e individuais e uma palestra. 

Estas atividades “têm como finalidade informar os participantes sobre diversos aspectos 

pertinentes à aposentadoria” (ZANELLI, SILVA e SOARES, 2010, p. 91), e que só foi possível 

graças a uma parceria estabelecida entre o PROSA e o OstraPrev, que disponibilizou dois 

servidores municipais que esclareceram aos participantes sobre os trâmites legais do processo 

de aposentadoria.  

 Assim, o objetivo geral da oficina, conforme apresentado por Santos, Silva e Apolinário 

(2016) é o de 

 

 

(…) promover uma reflexão sobre possibilidades de vida após o término da atividade 

laboral. Seus objetivos específicos são: a) realizer atividades grupais, visando a 

integração e a troca de experiências entre os participantes; b) instigar o grupo a 

discutir sobre esta nova fase, possibilitando a busca de entendimento sobre as questões 

resultantes da mudança de vida na aposentadoria; c) promover a reflexão acerca de 

novas oportunidades de inserção social; d) provocar a busca de novos projetos de vida 
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condizentes com interesses pessoais e novas motivações, direcionando-os para o pós-

carreira. (p.90). 

 

 

 Essa edição do projeto contou com a inscrição de treze pessoas, com idades entre 26 

anos e 76 anos, e que se encontravam em diferentes situações, desde pessoas aposentadas há 

mais de 30 anos, pessoas que estavam recém aposentadas, pessoas que estavam prestes a se 

aposentar e pessoas que estavam se inserindo agora no mercado de trabalho. 

 Cada um dos quatro encontros da oficina foi pensado e estruturado de maneira a dar 

continuidade ao trabalho do encontro anterior, sendo que os encontros 

 

 

(...) são orientados por um coordenador e um observador. O coordenador tem o papel 

de facilitar a expressão dos participantes em relação a cada um dos temas abordados, 

buscando o aprimoramento de seus conhecimentos e percepções (...) ao observador 

compete registrar todos os fatos considerados importantes. (ZANELLI, SILVA e 

SOARES, 2010, p. 87). 

 

 

Assim, o primeiro encontro teve o seguinte tema: “Integração”, e contou como 

facilitadora/coordenador a aluna Viviane Pereira Silva e como apoio e observador: Ana Lúcia 

Azeredo Couto, Bárbara Maria Souza Mattos, Fabia Monica Souza dos Santos e Pedro 

Henrique de Castro Apolinário. Estes facilitadores foram se revezando entre as funções de 

facilitador/coordenador e apoio e obervação. O segundo encontro tinha como tema: “Para além 

do trabalho” e a facilitadora/coordenadora foi Bárbara Maria Souza Mattos. No terceiro 

encontro o tema foi: “Repensando as possibilidades” e a facilitadora foi Viviane Pereira Silva. 

E o último encontro teve como tema: “Um novo olhar sobre a aposentadoria”, e como 

facilitadora a aluna Bárbara Maria Souza Mattos. 

 

 

Ao final de cada encontro, os participantes eram estimulados a deixar, por 

escrito e anonimamente, sua avaliação na “caixa de sugestões”. Após a 

liberação dos participantes, a equipe do Projeto de Extensão recolhia as 

sugestões depositadas na urna e realizava no grupo de supervisão uma análise 

crítica que pudesse ser incorporada na continuidade da atividade. De forma 

geral, os participantes destacaram o teor diferenciado de poderem tocar em 

um tema tão delicado nas suas vivências pessoais, composto por tantos 

sentimentos ambivalentes. (SANTOS, SILVA e APOLINÁRIO, 2015, p. 91). 

 

 

 Outro ponto que cabe destaque foram as dinâmicas e atividades, tanto em grupo como 

individuais. Estas, por sua vez, cumpriram seu papel e proporcionaram uma ampla participação 

no grupo, como destacam Santos, Silva e Apolinário (2015): 

 

 



38 

A dinâmica grupal merece destaque em nossa análise, uma vez que o vínculo entre os 

membros do grupo se fortalecia através de processos identificatórios que permitiram 

avaliar semelhanças e diferenças entre os participantes. O fato de alguns servidores já 

se conhecerem ou terem trabalhado juntos facilitou o processo inicial de integração. 

(p.92). 

 

 

 Este projeto foi uma experiência transformadora, tanto para os extensionistas, quanto 

para os estagiários que tiveram a oportunidade de experimentar algo novo. Cabe aqui um 

destaque de que não se encontra nos registros da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras uma 

atividade deste tipo, daí o nome de projeto piloto. Este PPA foi tão impotante para o grupo de 

extensionistas e estagiários que veio a produzir um trabalho de monografia e artigo científico. 

Em especial, sobre esta atividade destaco a monografia de Silva (2016)17, onde a autora faz 

uma análise através de entrevistas de como foi a experiência desta atividade para os 

participantes após um ano de sua realização.  

No final do ano de 2015, através da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, Saúde e 

Segurança do Trabalho, recebemos uma demanda de que havia uma escola municipal, onde 

aproximadamente 30% dos servidores se encontravam em situação iminente de aposentadoria 

ou próximo a se aposentar. Deste modo, nos foi solicitada a possibilidade de elaboração de um 

projeto para esses servidores. 

Assim, foi pensado e construído um projeto a ser oferecido exclusivamente para os 

servidores dessa instituição, não apenas os que se encontravam em vias de se aposentar, mas 

também aqueles que se mostrassem dispostos a participar e contribuir para tal discussão. Após 

ter sido agendada uma visita com a diretora do colégio, da qual participaram a professora 

responsável pelo projeto de extensão, a psicóloga do PROSA, os alunos extensionistas e as 

estagiárias, firmou-se um compromisso com a direção da escola no qual ficou estabelecido que 

todas as atividades do projeto ocorreriam no espaço da escola, em um turno que fosse melhor 

para os funcionários. Após esse delineamento inicial, foram agendadas duas visitas, uma no 

turno da tarde e outra no turno da manhã, com o objetivo de apresentar a proposta aos servidores 

e coletar algumas demandas e sugestões. Quanto à escolha de dois turmos, essa se deu na 

tentativa de abranger um maior número possível de interessados no projeto.  

A visita foi agendada em dias distintos, tendo um intervalo de aproximadamente duas 

semanas entre cada dia. Isso se deu, pois se optou em realizar a apresentação no dia em que 

ocorreu a reunião pedagógica da escola. Na primeira visita, que ocorreu no turno da tarde, o 

grupo de alunos vinculados ao projeto, juntamente com a professora responsável e a psicóloga 

                                                 
17 SILVA, Viviane Pereira. Oficina dialogando sobre aposentadoria como dispositivo de análise e intervenção 

psicossocial. 2016, p.53, Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) - Graduação em Psicologia. 
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do PROSA, realizaram a apresentação para um grupo de aproximadamente 40 servidores. A 

apresentação contou com um projetor de imagens, cedido pela própria instituição e, ao fim da 

apresentação, foi distribuído um questionário (ANEXO VI) que tinha como objetivo levantar 

demandas que pudessem ser trabalhadas durante o PPA.  

Já no turno da manhã, foi feita uma reunião com um grupo de aproximadamente 30 

servidores, que contou com a participação apenas dos extensionistas e estagiários. As 

apresentações seguiram o mesmo modelo anteriormente utilizado pelo grupo e, no final, foi 

distribuído o questionário de levantamento de informações. Ao final das duas apresentações, 

havia um cronograma informando a data de entrega do questionário e o período de inscrição 

dos interessados. Também se faziam presentes neste cronograma as informações sobre o 

possível início das atividades do PPA, o quantitativo de encontros e a carga horária total 

acumulada pela atividade. Contudo, quando fomos verificar o número de inscritos, lembrando 

que a inscrição ocorreu na própria secretaria da escola, verificou-se que nenhum servidor havia 

se inscrito. Questionamos a instituição sobre os possíveis motivos, se alguns servidores 

apresentaram alguma dúvida sobre o projeto, ou qual poderia ser o motivo de nenhum servidor 

ter se inscrito, porém não tivemos respostas da coordenação que apenas nos informou que a 

situação do servidor público municipal de Rio das Ostras se encontra difícil no momento e que 

talvez isso tenha influenciado para a não adesão à proposta. 

Uma vez que tal situação se apresentou, a equipe do projeto de extensão, juntamente 

com os parceiros do PROSA, se reuniu e decidiu por suspender a atividade e retornar esta ação 

no ano seguinte.  

No final do ano de 2015, as alunas bolsistas apresentaram um relatório final, que foi 

submetido no SigProj e que, posteriormente, serviu para avaliarmos como foram as atividades 

do decorrido ano. Tal avaliação se deu com o já instituído encontro de equipe, que ocorre no 

final do ano. Nesta reunião, se reafirmaram alguns acordos e se pensou nas possibilidades para 

o ano de 2016. Vale lembrar que o projeto se encontra ativo até o presente momento em que 

este trabalho está sendo feito. 
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3.3 – Colhendo os frutos18 

 

No último tópico deste capítulo, destaco as produções e atividades que se deram a partir 

desta parceria entre o poder público local e a universidade. A primeira apresentação que fomos 

convidados a fazer ocorreu na Universidade Estácio de Sá, Unidade Macaé, mediante convite 

da coordenadora de atividades complementares do curso de Psicologia (e também exerce a 

função de psicóloga do PROSA), Ana Lúcia Azeredo Couto. A equipe do projeto de extensão 

apresentou um trabalho na Jornada Científica de Psicologia desta instituição, no dia 26 de maio 

de 2015, e que se estruturou como uma apresentação oral de trabalho que recebeu o nome A 

oficina de memória como disparador do protagonismo do sujeito aposentado. Nesta 

apresentação, foi feito um pequeno relato sobre a experiência da oficina da memória junto aos 

aposentados do PROSA. 

Outra participação foi na 9ª Mostra Regional de Práticas em Psicologia, realizada pelo 

Conselho Regional de Psicologia (CRP) do Rio de Janeiro (5ª região), no período de 30 de julho 

a 01 de agosto de 2015. Essa atividade ocorreu na Universidade Veiga de Almeida, no Campus 

da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. Lá, tivemos a oportunidade de apresentar três trabalhos. 

O primeiro deles foi A oficina da memória como disparador do protagonismo do sujeito 

aposentado, que contou com a autoria de Bárbara Maria Souza Mattos, Viviane Pereira Silva, 

Pedro Henrique de Castro Apolinário, Fabia Monica Souza dos Santos, Ana Lucia Azeredo 

Couto.  Este retomou a discussão já iniciada durante a apresentação na Universidade Estácio de 

Sá e se aprofundou um pouco mais, pois no ocorrido deste evento já tínhamos efetuado a 

segunda edição da oficina da memória. A segunda apresentação recebeu como título: PROSA: 

Um Novo Ciclo a Acolher, que contou com a autoria de Bárbara Maria Souza Mattos, Viviane 

Pereira Silva, Pedro Henrique de Castro Apolinário, Fabia Monica Souza dos Santos, Ana Lucia 

Azeredo Couto. Neste trabalho foi apresentado o PROSA, contando um pouco sobre seu 

percurso, suas atividades, sua parceria com UFF e as perspectivas para seu futuro. O terceiro 

trabalho contou com a participação da professora parceira Janes Santos Herdy, além dos alunos 

bolsistas, da professora Fabia Monica Souza dos Santos e da psicóloga do PROSA, 

apresentação nomeada de: Dialogando sobre a aposentadoria: projeto piloto. A apresentação 

fez um esboço sobre a experiência pioneira de um PPA junto à Prefeitura Municipal de Rio das 

Ostras. 

                                                 
18 Este subcapítulo eu dedico a todas as pessoas que contribuíram diretamente ou indiretamente para realização 

deste sonho. Em especial, as alunas Beatriz Rosa Duarte e Marina Costa Gregory, do curso de psicologia 

UFF/CURO e a aluna Patrícia Lizete da Silva, do curso de serviço social da UFF/CURO. 
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Neste mesmo evento, a professora Janes Santos Herdy, juntamente com as duas alunas 

que pertencem ao seu projeto, com o apoio de sua vice coordenadora, a professora Fabia Monica 

Souza dos Santos e dos alunos Pedro Henrique de Castro Apolinário e Bárbara Maria Souza 

Mattos, apresentou um trabalho denominado de Psicologia e Aposentadoria: Contribuição 

para a Formação Profissional. A apresentação teve como objetivo discutir o trabalho que vem 

sendo desenvolvido pelo projeto de extensão Um novo olhar sobre a aposentadoria, e sua 

importância para a formação profissional de diferentes alunos. 

Além desses trabalhos, foi submetido no final do ano de 2015 dois trabalhos em forma 

de apresentação oral, para o VII Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do 

Trabalho. Os trabalhos foram encabeçados pelos membros do Projeto de Extensão e pela 

psicóloga do PROSA e foram nomeados de: Dialogando sobre aposentadoria: as vivências dos 

servidores municipais e Por um pouco mais de PROSA: As experiências do Projeto Servidor 

Aposentado. No presente momento em que esta monografia se encontra em construção, ambos 

os trabalhos já foram apresentados (em julho de 2016).  

Após tantas apresentações e participações e vários eventos, a equipe do projeto 

(PROSA) decidiu, mediante o quantitativo de material produzido e das experiências 

vivenciadas junto aos aposentados, produzir um artigo científico. Este, por sua vez, contou com 

a autoria da professora Fabia Monica Souza dos Santos, e dos alunos de graduação Viviane 

Pereira Silva e Pedro Henrique de Castro Apolinário. O artigo científico foi nomeado de: 

Oficina Continuada: “Dialogando sobre Aposentadoria”: A implantação de um Programa 

Piloto de Preparação para a Aposentadoria da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras. Com 

o objetivo de efetuar uma pequena apresentação sobre este trabalho, apresento o resumo do 

artigo. 

 

 

O presente trabalho baseia-se em ações desenvolvidas no Projeto de Extensão 

“Práticas Psicossociais no Programa do Servidor Aposentado da Prefeitura Municipal 

de Rio das Ostras: por um pouco mais de PROSA”, vinculado à Universidade Federal 

Fluminense (UFF), no Pólo Universitário de Rio das Ostras (RJ). Neste Projeto, foi 

realizada uma Oficina Continuada com o título “Dialogando sobre Aposentadoria”, 

tendo como público-alvo os servidores da referida Prefeitura, aposentados ou não, que 

apresentam interesse em refletir sobre a vida no pós-carreira. A primeira edição da 

Oficina consistiu em um programa piloto de preparação para aposentadoria, cuja 

finalidade é oferecer aos participantes, através de um espaço de diálogo e 

compartilhamento de experiências, a oportunidade de repensar projetos de vida que 

podem ser iniciados ou retomados com a chegada do pós-carreira. O Projeto foi desen-

volvido a partir da Parceria com a Prefeitura de Rio das Ostras e teve o apoio técnico 

da equipe do Projeto de Extensão “Um novo olhar sobre a Aposentadoria” (UFF 

Niterói). (SANTOS, SILVA e APOLINARIO, 2015, p. 84). 
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Foi também publicado um relato de experiência encabeçado pelas autoras Ana Lúcia 

Azeredo Couto e Bárbara Maria Souza Mattos: A Parceria entre Universidade e Poder Público 

no Projeto Servidor Aposentado.  

 

 

Este trabalho relata a experiência resultante da parceria entre universidade e poder 

público no Projeto Servidor Aposentado (PROSA), da Prefeitura Municipal de Rio 

das Ostras (RJ). O PROSA possui como objetivo principal oferecer um espaço de 

convivência para os servidores municipais aposentados, contribuindo para a 

promoção do bem-estar físico, psíquico e social. Através da parceria com a 

Universidade Federal Fluminense (UFF), Campus Universitário de Rio das Ostras 

(CURO), foi possível ampliar as redes de apoio e propiciar o desenvolvimento de 

ações que permitissem aos participantes um enfrentamento saudável dos processos de 

aposentadoria e envelhecimento. Pontuamos que a entrada de estudantes 

extensionistas do Curso de Psicologia viabilizou a realização de diversas atividades, 

evidenciando o protagonismo de cada sujeito e consolidando a construção do grupo 

como um coletivo. Esta experiência propiciou a criação de um espaço privilegiado de 

escuta e acolhimento das diferentes demandas, assim como favoreceu o fortaleci-

mento de vínculos sociais. Unindo o singular e o comum, foram criadas condições de 

autonomia dos usuários, promovendo potencialidades, fortalecendo laços de 

solidariedade e constituindo redes. (COUTO e MATTOS, 2015, p.189). 

 

 

Ambos os trabalhos foram publicados na 9ª edição (dezembro de 2015) da Revista de 

Extensão do Recôncavo Bahiano, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade 

Federal do Recôncavo Bahiano em Cruz das Almas, Bahia. 

Um ponto a ser destacado foram as duas monografias produzidas a partir da experiência 

deste projeto, a primeira, já mencionada da aluna Viviane Pereira Silva, e a segunda, da aluna 

Bárbara Maria Souza Mattos19, onde ela faz uma discussão sobre gênero na aposentadoria. 

Ambos os trabalhos já foram apresentados e tiveram sua aprovação junto à banca avaliadora. 

Vale ainda destacar que são trabalhos de grande relevância para se pensar os efeitos que este 

Projeto Extensão causou na vida de seus participantes, bem como servir para avaliação dos 

benefícios de tal iniciativa. 

Outro fato que marcou este projeto foi a premiação em primeiro lugar na 20ª Semana de 

Extensão (SemExt)20 da Universidade Federal Fluminense. Este evento tem por objetivo a 

apresentação de todos os projetos da Universidade Federal Fluminense que recebam algum tipo 

de apoio financeiro. Deste modo, o Projeto de Extensão em questão foi premiado na categoria 

“Trabalho”, recebendo um reconhecimento da própria instituição devido a sua relevância e 

                                                 
19 MATTOS, Bárbara Maria Souza. A repercussão da aposentadoria no casal aposentado: uma perspectiva 

feminina. 2016, p.73, Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) - Graduação em Psicologia. 
20  Para mais informações acessar os anais eletrônicos em: http://www.proex.uff.br/semext/anteriores/2015/ 

Acessado em 25 de Agosto de 2016. 
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importância social. Com mais esta notícia, finalizamos o ano de muito trabalho e de valorosos 

frutos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste trabalho, foram apresentados fatos que contribuíram para a construção coletiva 

do projeto de extensão. De certa maneira, estas colaborações foram também co-responsáveis 

pela “cara” que o projeto foi adquirindo nos anos que foi desenvolvido. Sendo assim, no fim 

do ano de 2015, a equipe de extensionistas decidiu, juntamente com a professora responsável e 

a equipe do PROSA, efetuar um processo seletivo de novos alunos. Esta seleção tinha como 

objetivo buscar novos integrantes para que as atividades pudessem ser mantidas no ano de 2016. 

Após muitas conversas, optou-se por estender a possibilidade de alunos de outros cursos, tais 

como serviço social e enfermagem, ambos existentes no Campus Universitário de Rio das 

Ostras. 

 Deste modo, foram selecionadas três novas alunas, duas de psicologia e uma de serviço 

social. A seleção ocorreu no final do ano de 2015, o que possibilitou a ampliação do dialogo e 

das ações do projeto. As alunas selecionadas foram Marina e Beatriz, do curso de Psicologia, e 

Patrícia, do curso de Serviço Social. 

 Outro ponto importante foi que, juntamente com as experiências anteriormente vividas 

pela implementação de PPA e com a vinda de novos alunos para o projeto, podemos construir 

um planejamento para o ano de 2016 que desse conta de um maior número de atividades, de 

modo que se pensou em fazer dois encontros da oficina Dialogando sobre aposentadoria, sendo 

um no primeiro semestre de 2016 e o outro no segundo semestre. 

 Um outro ponto importante para ser apresentado foi a possibilidade de afastamento das 

alunas Bárbara e Viviane. Tal fato se daria pelo motivo de estarem prestes a concluir a sua 

formação universitária. 

 Mas além de todos estes fatos, gostaria de chamar a atenção para a importância da 

extensão universitária na formação discente. Acredito que minha participação neste projeto, 

assim com a possibilidade de discutir seus desdobramentos, me proporcionaram uma formação 

acadêmica diferenciada. Poderia claramente afirmar que os projetos de extensão universitária 

cumprem um papel fundamental na formação superior e devem cada vez mais ser influenciados 

e promovidos. 

 Para caminharmos para uma finalização, sinalizo a importância também de se relatar a 

história do PROSA e o encontro entre o poder público local e a universidade. O relato desta 

história pode preencher uma lacuna que muitas vezes se perde devido à vulnerabilidade que os 

projetos promovidos pelo poder público apresentam. Deste modo, a narrativa desta história 

preenche um espaço e contribui para a permanência deste projeto, uma vez que traz um retorno 
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ao passado e possibilita um avançar para um futuro, sempre se reencontrando com os fatos que 

já se foram e as possiblidades que ainda virão. 

 O outro lado desta parceria é a universidade que, sem sombra de dúvidas, se beneficia 

de maneira considerável, pois muitas destas parcerias geram possibilidades de ações que 

contribuem para a formação e para o crescimento. Sendo assim, podemos perceber os efeitos 

dessa parceria, não apenas pela produção cientifica produzida, mas também, através dos 

sorrisos, do aumento do número de aposentados frequêntando o PROSA, pelas possibilidades 

que foram oferecidas para a comunidade de Rio das Ostras e o quanto todos estes fatores 

somados são de grande importância para se aferir a importância de tais iniciativas. 

 Assim, para finalizar, destaco a importância de que a universidade faça parcerias com a 

comunidade ao seu entorno, de modo a construir vínculos e promover projetos que 

proporcionem um complemento à formação universitária. Outro ponto a ser destacado é o fato 

de que, ao se narrar uma história, há também um movimento de retorno ao passado e um resgate 

de muitos fatos que foram esquecidos ou deixados de lado, por diferentes motivos, e que de 

algum modo podem contribuir para se pensar um futuro.  
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ANEXO I 

 

Ao 

Exmo. Sr. CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR 

 

Rio das Ostras, 17 de setembro de 2012 

 

 Nós, servidores aposentados da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, aproveitamos a 

ocasião para agradecer pelo plano de saúde e pelo plano de cargos, carreiras e vencimentos.  

Sendo a aposentadoria uma época em que nosso poder aquisitivo se reduz, ao passo que a 

fragilidade de nosso corpo aumenta, sentimo-nos imensamente beneficiados.     

Agradecemos também pela criação do Projeto Servidor Aposentado (PROSA).  Através 

do Projeto, a Prefeitura nos oferece um grupo de convivência.  Muitos de nós recebemos visitas 

domiciliares e somos acompanhados em consultas e exames, quando os familiares não podem 

estar presentes.    

 Desde a criação do PROSA, o número de aposentados aumentou de 40 para 159 

atualmente, o que exige mais recursos para que todos possam se sentir adequadamente 

acolhidos.  

Assim, agradecemos a oportunidade deste encontro e pedimos, especialmente: 

(1) Assistente social para compor a equipe, profissional indispensável em trabalhos 

dessa natureza. 

(2) Transporte durante, pelo menos, 1 (um) turno semanal para atividades externas. 

(3) Obras para garantir acessibilidade. 

Despedimo-nos, respeitosamente gratos pela atenção, e desejamos ao senhor e à sua 

família o que de maior valor existe:  saúde e paz. 

 

Servidores Aposentados da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras 

Usuários do Projeto Servidor Aposentado (PROSA) 
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ANEXO II 

 

C a d a s t r o 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________ 

Telefones: (_____) ____________________ Celular: (____) ____________________ 

E-mail: _____________________________________________________________ 

Acessa e-mail com frequência?  (   ) Sim      (   ) Não 

 

Data de Nascimento: ___________________  

Data da Aposentadoria: ____________________ 

Secretaria Municipal: __________________________________________________  

Função ao se aposentar: _______________________________________________ 

Tipo de Aposentadoria: [   ] tempo de serviço/contribuição [   ] invalidez [   ] compulsória 

 

Documentação:      

RG ______________________________________________________ 

CPF _____________________________________________________ 

Cartão do SUS: ___________________________________________ 

Matrícula OstrasPrev: _____________________  

Portaria no: _______________________ 

 

 

 

Data:  ____________________________________________ 

Realizado por: ____________________________________________ 
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Q u e s t i o n á r i o 

CONDIÇÃO DE SAÚDE 

 

1. Condição física:  [   ] independente        [   ] semi-dependente        [   ] dependente 

Atividades que necessita de ajuda para realizar:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Doenças: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Faz acompanhamento médico?    [   ] Sim    [   ] Não 

4. Faz uso de medicamento contínuo? [   ] Sim    [   ] Não 

5. Fornecimento pela Farmácia Municipal/Popular: [   ] Sim    [   ] Não 

6. Interesse em abrir processo para solicitação de medicamento de uso contínuo?  

 [   ] Sim    [   ] Não 

7. Comparando com outras pessoas de sua idade, como considera/avalia sua saúde? 

 [   ] Muito boa [   ] Boa [   ] Regular [   ] Ruim [   ] Muito ruim 

8. Pratica atividade física regular?   [   ] Sim    [   ] Não 

(Considerar Sim se soma 150 minutos por semana) 

9. Fuma ou já fumou?  [   ] Fuma atualmente      [   ] Ex-fumante      [   ] Nunca fumou 

10. Com que frequência fuma? _________________________________________ 

11. Consome bebida alcoólica?  [   ] Sim    [   ] Não 

12. Durante os últimos três meses, com que frequência tomou qualquer tipo de bebida 

alcoólica? 

 [   ] (Quase) todos os dias    [   ]  Dois a três dias por semana      

 [   ] Dois a quatro dias por mês   [   ] Uma vez por mês   [   ] Menos de uma vez por mês  

13. Nos dias em que bebeu nos últimos meses, quantas doses/drinks/copos geralmente tomou 

em um único dia?  ____________________________________ 

14. Você já fez ou faz algum tratamento para problemas de álcool?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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AVALIAÇÃO SOCIOAFETIVA 

 

1. Situação conjugal 

 [  ] solteiro(a) [  ] casado(a) ou vive junto [  ] divorciado(a)/separado(a) [  ] viúvo(a) 

2. Com quem vive/mora? _____________________________________________ 

3. Situação de saúde da família:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4.  Relacionamento familiar:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Você está satisfeito(a) com sua vida?  [   ] Sim    [   ] Não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Você deixou de lado algumas atividades e interesses? [   ] Sim    [   ] Não 

Quais atividades? Por que deixou de lado?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Você exerce algum trabalho em casa ou fora de casa? [   ] Sim    [   ] Não 

Qual? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 [  ] Remunerado     [  ] Não-remunerado 

8. Gostaria de voltar a trabalhar na Prefeitura?  [   ] Sim    [   ] Não 

Qual tipo de trabalho? ________________________________________________ 

9. Religião: ________________________________________________________ 

10. Participa de algum grupo (na igreja ou fora da igreja)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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11. Dedica-se a alguma atividade de lazer? [   ] Sim    [   ] Não 

Qual? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12. Com que frequência conta com alguém para fazer coisas agradáveis? 

 [   ] Nunca    [   ] Raramente   [   ] Às vezes   [   ] Quase sempre   [   ] Sempre 

Quem costuma acompanhá-lo(a) nessas atividades?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

13. Com que frequência conta com alguém que o(a) ajude, caso necessário? 

 [   ] Nunca    [   ] Raramente   [   ] Às vezes   [   ] Quase sempre   [   ] Sempre 

Quem costuma ajudá-lo(a) quando necessita? _____________________________ 

14. Com que frequência conta com alguém para conversar sobre seus problemas? 

 [   ] Nunca    [   ] Raramente   [   ] Às vezes   [   ] Quase sempre   [   ] Sempre 

Com quem costuma conversar? ________________________________________ 

15. Como você se sente em relação ao fato de estar aposentado(a)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

16. O que mudou/espera que mude na sua vida com a aposentaria? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

17. Como ficou sabendo do PROSA? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

18. Já participou de atividades do PROSA? [   ] Sim    [   ] Não 

19. Tem interesse em participar das atividades do PROSA? [   ] Sim    [   ] Não 

20. Há quanto tempo frequenta o PROSA? ________________________________ 

21. Do que mais gosta no PROSA? ______________________________________ 

22. Qual tipo de atividades gostaria que o PROSA oferecesse?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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23. Você gostaria de fazer algum tipo de acompanhamento psicológico?  

 [   ] Sim [   ] Não   

 

Observações finais: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO III 

Coordenação: Viviane Pereira Silva | Bárbara Maria Souza Mattos | Pedro Henrique de 

Castro Apolinário 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras 
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Atividade Principal N° 1 

 

 
Esteja atento e mantenha a concentração em seu objetivo. 

Com persistência e tranquilidade, você chegará lá. 

Acompanhe com o dedo a linha que sai da palavra PARTIDA. 

Em seguida, acompanhe apenas com os olhos. 
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Atividade Principal N° 2 

 
Rapidez? Somente com atenção.  

Envolva-se com a tarefa e você obterá um melhor resultado em seus desempenhos. Conte no 
quadro abaixo todas as letras (d) que aparecem com dois traços. 

 
 

“d ‘d b” “d ‘d b” “d ‘d b” “d 

d “d b’ “d b” “d d “d b’ d 

“d b’ ‘d b’ “d d ‘d b’ “d ‘d 

‘d ‘d b” ‘d b’ “d b” ‘d b” “d 

b” d “d b” ‘d b’ b’ “d ‘d b’ 

d “d b” D “d b” ‘d b’ b’ “d 

“d ‘d ‘d ‘d ‘d “d b” ‘d “d b” 
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Atividade Principal N° 3 
 
 
 

Abrindo-se para o desafio de aprender novas habilidades, você amplia o uso de seus recursos 
internos. 

 
Com o auxílio de uma folha de papel em branco, repita o traçado da linha abaixo (só que em 

posição invertida, como se estivesse refletida na frente do espelho).  
Desenhe ora com a mão direita (começando à esquerda da folha), ora com a mãe esquerda 

(começando à direita da folha). 
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Atividade Principal N° 4 
 

 

Podemos ampliar nossa percepção aprendendo a enxergar além... 

Fique de olho vivo! 

Quantas figuras você é capaz de identificar no quadro abaixo? 
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Atividade Extra 
 

 

 

O que você vê? 
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Atividade Extra 
 
 
 

 

O Baú de Memórias... 
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Atividade Extra 

 
 

Com atenção, podemos descobrir as semelhanças e diferenças. 
 

Quais são as duas casas perfeitamente iguais? 
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Atividade Extra 
 

 

Qual é música? 
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Atividade Extra 
 
 
 

 

Bola e Camisola são algumas palavras que terminam com “ola”.  
De que outras você é capaz de lembrar? 

 

 

 

 

 

 

...ola 
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ANEXO IV 

 

 

 

 

 

Aposentadoria: você já pensou nisso? 

É com satisfação que convidamos você,________________________________________________ 

para participar de nossa Oficina Continuada “Dialogando sobre Aposentadoria”. 

 

São quatro encontros com o objetivo de oferecer aos participantes a oportunidade de repensar a vida 

profissional, orientando quanto ao tempo livre e proporcionando a estruturação de um novo projeto de 

vida no pós-carreira. 

 

Esta Oficina oferece 15 vagas e faz parte de um Projeto Piloto de Preparação para Aposentadoria 

realizado em parceria pela Universidade Federal Fluminense (com coordenação das professoras Janes 

Herdy e Fabia Souza) e o Projeto do Servidor Aposentado da Prefeitura de Rio das Ostras (psicóloga 

Ana Lúcia Couto), com apoio da DIVASE (Divisão de Valorização do Servidor) e da Subsecretaria de 

Gestão de Pessoas, Saúde e Segurança do Trabalho.  

 

Serão realizados quatro encontros nos dias 20 e 27 de maio e 03 e 10 de junho de 2015, de 9h às 12h, no 

Campus Universitário de Rio das Ostras (UFF/CURO).  

 

Para realizar sua inscrição e obter maiores informações, entre em contato pelo telefone 2771-1432 ou 

pelo e-mail coletivotrampo@yahoo.com.br (assunto: Grupo PPA). 

 

Verifique com sua chefia a possibilidade de dispensa.  

Será entregue certificado ao final dos quatro encontros. 

Contamos com sua presença! Não perca tempo, pois as vagas são limitadas. 

 

 

Rio das Ostras, 12 de maio de 2015. 

 

_______________________________ 

Prof. Fabia Monica Souza dos Santos 
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ANEXO V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

ANEXO VI 

 

Oficina Dialogando sobre Aposentadoria 

Programa de Preparação para Aposentadoria 

 

Questionário 

 

Este questionário irá nos ajudar a compreender como você se sente em relação à aposentadoria. Suas 

respostas contribuirão para elaborarmos uma oficina personalizada. 

Você não precisa se identificar. 

Basta responder e entregar na secretaria da sua escola até o dia 30 de novembro de 2015. 

1. Qual é sua idade?  ________________ 

2. Com que idade você começou a trabalhar?   

3. Qual a função que você ocupa atualmente?   

4. Quanto tempo falta para você se aposentar? (aproximadamente)   

5. Você conhece os trâmites para solicitar a aposentadoria? (  ) Sim  (  ) Não 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6. Vê desvantagens na aposentadoria? (  ) Sim (  ) Não  Quais? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7. Você se sente preparado para aposentar? (  ) Sim (  ) Não  Por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8. Quais temas você gostaria que fossem abordados na Oficina Dialogando sobre aposentadoria? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9. Acrescente abaixo informações que julgar necessárias. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


