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RESUMO 

 
O trabalho em nossa sociedade possui um papel central na construção identitária dos sujeitos. 

Em contrapartida, a aposentadoria é uma nova etapa na vida que se inicia com o término da 

vida laboral. A saída do mercado do trabalho e seus impactos na vida do sujeito são aspectos 

que buscam ser trabalhados nos programas de preparação para aposentadoria (PPAs), que têm 

crescido e conquistado terreno no atual panorama mundial de envelhecimento populacional. O 

projeto de extensão “Práticas psicossociais no programa do servidor aposentado da prefeitura 

municipal de Rio das Ostras: por um pouco mais de PROSA”, no ano de 2015, lançou a 

primeira edição da oficina “Dialogando sobre Aposentadoria”, um protótipo de um PPA 

piloto que foi desenvolvido a partir de parcerias entre a prefeitura municipal de Rio das 

Ostras, a UFF de Rio das Ostras e a UFF de Niterói. Tal atividade recebeu na 20
a
 Semana de 

Extensão da UFF o prêmio de primeiro lugar na área do trabalho, demonstrando a relevância e 

importância da iniciativa desenvolvida. A monografia em questão buscou dar luz ao olhar dos 

participantes, através de três entrevistas semiestruturadas que foram realizadas com o intuito 

de coletar melhores informações sobre os impactos da oficina. As entrevistas foram analisadas 

a partir da metodologia de análise de conteúdo, de Bardin (2011), utilizando a técnica da 

categorização, separando em categorias alguns aspectos que serão analisados a partir dos 

conteúdos extraído das entrevistas. A análise das entrevistas revelou a importância da criação 

da oficina como a abertura de um espaço para conversar sobre a aposentadoria. Além disso, a 

experiência do “Dialogando sobre aposentadoria” permitiu, aos participantes, refletirem sobre 

as possibilidades de ação na aposentadoria, interagindo com o grupo e partilhando vivências 

com outros colegas.    

 

Palavras-chave: Trabalho. Aposentadoria. Oficina. Diálogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The work in our society has a central role in identity construction of subjects. On the other 

hand, retirement is a new stage in life that begins with the end of working life. The output of 

the labor market and its impact on the life of the subject, are aspects that seek to be worked 

out in preparation programs for retirement (PPAs), which has grown and gained ground in the 

current global panorama of population aging. The extension project "Psychosocial Practices 

retired server program of the municipal government of the Rio das Ostras: a little over 

PROSA" in 2015, launched the first edition of the workshop "Dialoguing on Retirement", a 

prototype of PPA pilot that was developed through partnerships between the city government 

of Rio das Ostras, the UFF of Rio das Ostras, and UFF of Niteroi. This activity received in 

20
a
 Week Extesion UFF the first prize in the work area, demonstrating the relevance and 

importance of the initiative developed. The paper in question will give light to the eyes of the 

participants, through three semi-structured interviews were conducted in order to gather better 

information on the workshop impacts. The interviews were analyzed from the content analysis 

methodology, Bardin (2011), using the categorization technique, separating into categories 

some aspects that will be analyzed from the contents extracted from the interviews. The 

analysis of the interviews revealed the importance of the workshop of creation as the opening 

of a space to talk about retirement. Moreover, the experience of "dialoguing about retirement" 

allowed, the participants reflect on the possibilities of action in retirement, interacting with the 

group and sharing experiences with other colleagues. 

 

Keywords: Job. Retirement. Workshop. Dialogue.  
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INTRODUÇÃO 

 

Esta monografia de conclusão de curso, chamada “Oficina dialogando sobre 

aposentadoria como dispositivo de análise e intervenção psicossocial”, surgiu a partir da 

minha atuação no projeto de extensão “Práticas psicossociais no programa do servidor 

aposentado da prefeitura municipal de Rio das Ostras: por um pouco mais de PROSA”, desde 

o ano de 2014, juntamente com minha consequente atuação na Oficina “Dialogando sobre 

Aposentadoria”, fruto de uma parceria extensiva entre o PROSA, a UFF de Rio das Ostras e a 

UFF de Niterói. Descreverei abaixo um breve relato da minha trajetória acadêmica no curso 

de graduação em psicologia na UFF de Rio das Ostras e a forma como essa experiência foi 

despertando o meu interesse em construir a monografia que está sendo apresentada.  

Um fato relevante a ser mencionado quanto aos cursos de graduação em psicologia é o 

crescimento, a relevância e a visibilidade da área da Psicologia do Trabalho dentro do meio 

acadêmico. O trabalho se apresenta como algo de extrema relevância para a psicologia, na 

medida em que tem significado na vida do indivíduo. “O corpus teórico da psicologia não 

poderia sobreviver muito tempo alheio ao trabalho humano - pois como fazer uma teoria apta 

a explicar o homem sem uma das principais atividades dos homens?” (Codo, Soratto & 

Menezes, 2004, p.276). No entanto, “[...] a Psicologia do trabalho é uma área jovem. No 

Brasil, as publicações começaram a acontecer em meados da década de 1980” (Codo, Soratto 

& Menezes, 2004, p.280). 

É impossível fazer psicologia sem pensar no trabalho. Essa forma de pensar a 

psicologia, incluindo a relevância que o trabalho possui para o sujeito, sensibilizou-me desde 

o início da graduação a estudar profundamente esse tema. Zanelli, Silva & Soares (2010) 

salientam a importância do trabalho na constituição identitária dos indivíduos, pois é a partir 

dele que os sujeitos são reconhecidos e percebidos socialmente.  

Querendo entender mais de perto a relação sujeito e trabalho, comecei a me envolver, 

no ano de 2013, em ações de pesquisa e extensão na universidade sobre o tema. Participei do 

projeto de pesquisa “Análise histórica da produção de conhecimento em psicologia no Brasil: 

cenários, temáticas e encaminhamentos da Revista Psicologia Ciência e Profissão”, nos anos 

de 2013 a 2014, que é vinculado a UFF-CURO, coordenado pela professora Fabia Monica 

Souza dos Santos, desvendando o saber científico deste periódico. Nesse projeto de pesquisa 

me debrucei nos artigos que abordavam a temática do trabalho, procurando observar as 

publicações brasileiras dentro desse periódico que circundavam a questão do labor e suas 
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interfaces com a psicologia. Nesse mesmo ano de 2014, tornei-me bolsista do projeto de 

extensão intitulado “Café com RH – Promovendo ações em prol da melhoria da qualidade de 

vida dentro e fora do trabalho em Macaé”, vinculado ao departamento de administração e 

ciências contáveis do ICM (Instituto de Ciências da Sociedade – UFF/Macaé). A experiência 

desse projeto de extensão me fez ver o quanto a questão do trabalho, e suas multifaces e 

multidisciplinaridades, estava presente no ambiente acadêmico, não só no campo da 

psicologia, como também na administração, no direito e em outras áreas. 

Ainda no ano de 2014, comecei o meu primeiro estágio curricular (obrigatório) no 

Projeto do Servidor Aposentado (PROSA), pertencente à prefeitura municipal de Rio das 

Ostras, que existe desde 2007, vinculado à Secretaria de Administração da referida prefeitura, 

oferecendo um espaço de acolhimento aos servidores aposentados. As equipes de estágio e 

extensão estavam ligadas concomitantemente ao projeto de estágio, de pesquisa e extensão 

que desenvolvia no PROSA atividades buscando uma ressignificação da aposentadoria e o 

despertar para a vida no pós-carreira. Tal iniciativa, ainda pequena, demostrava sua relevância 

para os participantes, trazendo vivências e novas formas de perceber essa nova etapa da vida. 

No entanto, queríamos ir além.  

Ao observar os serviços oferecidos para os servidores pela prefeitura municipal de Rio 

das Ostras, não identificamos nenhum que disponibilizasse um espaço para os trabalhadores 

conversarem sobre o momento da aposentadoria. Sendo assim, tomamos esse desafio para 

nós, enquanto alunos da UFF e participantes do projeto de extensão, em pensar e oferecer um 

lugar onde as pessoas pudessem conversar sobre o tema do desligamento profissional 

definitivo e pensar na vida no pós-carreira, independente da faixa etária ou proximidade com 

a aposentadoria.  

Começamos a realizar um grupo de estudos com a equipe de estágio e de extensão, 

amparado no livro de Zanelli, Silva e Soares (2010), que aborda a importância de um 

programa de preparação para aposentadoria (PPA) e ensina aos leitores a estrutura para a 

realização desse programa. Vale destacar a presença do aluno extensionista Pedro Henrique 

de Castro Apolinário nos grupos de estudos, pois como já havia estudado o livro e outros 

artigos sobre o tema da aposentadoria, trouxe importantes perspectivas e elucidações. 

Também fizemos uma parceria com o projeto de extensão “Um novo olhar sobre 

aposentadoria”
1
, localizado na UFF de Niterói, no Campus do Gragoatá, que oferece PPAs à 

comunidade acadêmica (professores e funcionários) e também à comunidade externa. A 

                                                           
1
 Existente desde 2003, coordenado pela professora Janes Santos Herdy.  
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parceria com esse projeto de extensão
2
 no ano de 2015 nos ajudou a construir uma rede de 

compartilhamentos de ideias, permitindo-nos pensar sobre como poderíamos oferecer uma 

oficina de diálogo sobre a aposentadoria em Rio das Ostras. 

Mediante as parcerias estabelecidas entre a Prefeitura Municipal de Rio das Ostras e a 

UFF de Niterói, fizemos o protótipo de um Programa de Preparação para Aposentadoria 

(PPA), sobre a modalidade de oficina, com o nome “Dialogando sobre Aposentadoria”. É 

sobre essa experiência da oficina realizada em 2015, que ocorreu em 4 encontros, que gostaria 

de me debruçar nesse projeto de monografia, principalmente no que tange à relevância da 

criação desse espaço para os participantes. Nessa monografia dialoguei com 3 (três) 

participantes, fazendo uso de entrevistas semiestruturadas, a fim de descobrir como foi para 

esses diferentes sujeitos a experiência desse protótipo de PPA.  

No primeiro capítulo desta monografia são apresentadas as discussões em torno do 

trabalho e da aposentadoria, amparados nos estudos de Zanelli, Silva e Soares (2010), Soares 

e Costa (2011), França (2008), Camarano (2002), Zanelli (2000) e Salgado (1980). Esse 

capítulo se divide em dois subcapítulos, o primeiro sobre “A centralidade do trabalho e suas 

repercussões sobre o pós-carreira”, seguido pelo subcapítulo posterior que se refere aos 

“Programas de Preparação para Aposentadoria (PPAs)”.  

O segundo capítulo apresenta a perspectiva histórica de surgimento do projeto de 

extensão “Práticas Psicossociais no Programa do Servidor Aposentado da Prefeitura 

Municipal de Rio das Ostras: por um pouco mais de PROSA”, seguido pela apresentação da 

oficina “Dialogando sobre Aposentadora”, realizada em 2015, contextualizando a história de 

surgimento, explicação da oficina e realização. Posteriormente será apresentado o “Percurso 

metodológico para a avaliação da oficina”, que fez uso de entrevistas semiestruturadas para 

conversar, individualmente, com três participantes. Depois da realização das entrevistas, foi 

realizada uma análise de conteúdo amparada nos estudos de Bardin (2011), utilizando a 

técnica da categorização, analisando categorias a partir do conteúdo das entrevistas, fazendo 

da oficina “Dialogando sobre Aposentadoria” um dispositivo de análise e intervenção 

psicossocial.  

Diante de tudo que foi acima exposto, vale destacar a importância da entrada em um 

campo de estágio com aposentados para despertar o meu interesse em estudar a questão da 

aposentadoria. A criação da oficina “Dialogando sobre aposentadoria” fez com que meu 

interesse pela área da Psicologia do Trabalho atravessasse o campo da aposentadoria, 

                                                           
2
 O projeto de extensão “Um novo olhar sobre aposentadoria”. 
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querendo estudar melhor essa questão, visto que a relevância do trabalho e a retirada do 

indivíduo do ambiente laboral, sem uma preparação prévia, potencializa a ocorrência de 

adoecimento nessa fase da vida (ZANELLI, SILVA & SOARES, 2010). 
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CAPÍTULO 1. TRABALHO E APOSENTADORIA 

 

 

1.1. A CENTRALIDADE DO TRABALHO E SUAS REPERCUSSÕES PARA O PÓS-

CARREIRA 

  

A origem da palavra trabalho tem o seu significado relacionado a um instrumento de 

tortura denominado tripalium. Durante muitos anos, o trabalho foi entendido como uma forma 

de sofrimento (ZANELLI, ANDRADE & BASTOS, 2004). No que se refere à etimologia 

deste conceito, podemos dizer que a palavra trabalho 

 
Se origina do termo latim tardio tripalium, comumente vemos que ela é atribuída a 

esse termo latino com significado de um instrumento de tortura constituído por três 

paus formando um enorme tripé com as pontas aparentes, o qual serviria para 

supliciar escravos nele amarrados. A época de seu aparecimento, da apropriação do 

termo tripalium para o trabalho dataria do início da Idade Média. Em geral, tais 

menções apontam para a relação entre o instrumento de tortura e a origem da palavra 

trabalho procurando atribuir a condição de penosidade que o termo agregaria à 

atividade laborativa (FURTADO, 2011, p. 59).  

 

A filosofia clássica vê o significado de trabalho como algo degradante, cabendo aos 

escravos executá-lo, referindo-se a um trabalho braçal, não destinado aos nobres. No tempo 

do império romano a ideia de trabalho estava ligada a algo negativo, destinado aos indivíduos 

inferiores. É com o surgimento do capitalismo que se tem uma mudança mais distante em seu 

significado, quando o homem precisa vender sua força de trabalho para o capital. O 

trabalhador a vende e recebe um salário. Nesse tipo de configuração social há a visão utilitária 

do trabalho, passando a ser um dever que dava dignidade ao homem. Com isso, o trabalho 

passou a estruturar a sociedade e o indivíduo (ZANELLI, ANDRADE & BASTOS, 2004).  

Segundo Marx (1988), o trabalho é algo exercido exclusivamente pelo homem, sendo 

por meio dessa atividade que o ser humano consegue modificar sua natureza e ser modificado 

por ela, mostrando o caráter dialético presente entre homem e trabalho. A partir do trabalho o 

ser humano se diferencia, afastando-se dos outros animais, revelando a importância deste no 

processo civilizatório ao qual estamos condicionados. Furtado (2011) comenta que “[...] o 

trabalho é a condição necessária para a realização do humano e, ao mesmo tempo, foi a sua 

criação o que nos transformou no que somos” (FURTADO, 2011, p.63). 

O trabalho é algo que contribui na definição de homem, estando relacionado com a 

natureza humana e a construção da identidade, admitindo “[...] o trabalho como categoria 
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central para a vida do homem, como uma das principais fontes de significados” (SOARES & 

COSTA, 2011, p. 23).  

O lugar que o trabalho ocupa na constituição da existência humana é indiscutível, 

apesar das transformações ocorridas na atualidade, estando entre as atividades mais 

importantes, sendo o principal ordenador da vida do sujeito e da sociedade. Zanelli, Silva & 

Soares (2010) mencionam que “As sociedades humanas se organizam em função do trabalho” 

(p.23), sendo ele que dá sentido à existência humana no mundo, baseando e estruturando a 

vida a partir dele. Devido a essa importância, quando o trabalho sai de cena, as pessoas 

perdem grande parte de suas referências, tendendo a ficar desorientadas e desestruturadas 

(ZANELLI, SILVA & SOARES, 2010).  

Dificuldades e conflitos enfrentados no processo de aposentadoria são características 

das sociedades onde o trabalho ocupa um lugar tão forte na construção e estruturação da 

identidade do sujeito. Somando-se a isso, a chegada da aposentadoria pode trazer consigo 

todo o significado social que essa nova posição carrega, vindo à tona uma nova forma de estar 

no mundo, diferente da que fora antes estabelecida. Logo, com a retirada do trabalho, as 

pessoas tendem a questionar o significado da própria existência, visto que agora uma nova 

forma de estar no mundo se sobrepõe, podendo trazer crises existenciais jamais vivenciadas 

antes (ZANELLI, SILVA & SOARES, 2010).  

A forma como a modernidade trouxe a ideia do trabalho como organizador da vida na 

sociedade, destacando-se o papel do capitalismo, também instaura a lógica de que é a partir 

desse trabalho que o homem adquire dignidade no âmbito social, pois, como já ouvimos 

muitas vezes, em nossa sociedade o trabalho dignifica o homem. Seguindo essa ideia, o 

contrário, aquele que não trabalha, o aposentado, por exemplo, de quem é retirada a 

dignidade, pois perdeu aquilo que o dignificaria segundo a lógica capitalista a qual estamos 

inseridos. Ativo/inativo, produtivo/improdutivo, trabalhador/aposentado são distribuições 

desiguais de poder e status, onde aquele que trabalha é valorizado, e o que não trabalha é 

posto à margem.  

A esse respeito, Soares et al (2007) afirmam que   

 
O ato de aposentar-se impõe conflitos permeados pelo papel central do trabalho no 

processo de constituição identitária dos sujeitos, especialmente na sociedade atual 

que preceitua a supervalorização da produtividade e do capital. De forma simplista, 

o homem aposentado está na contramão do projeto social de sujeito trabalhador ao 

qual se condicionou durante maior parte da vida (SOARES et al, 2007, p. 145).  
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As sociedades que se estruturam sobre esses paradigmas visualizam o aposentado 

como um ser improdutivo, sem valor, um grupo à margem da sociedade, associando a 

diversos estereótipos (ZANELLI & SILVA, 1996). O próprio significado da palavra 

aposentar, em nossa língua, traz uma carga negativa, como nos apontam Zanelli, Silva e 

Soares (2010): 

 
Dentre os sinônimos que os dicionários registram para o verbo “aposentar” no 

presente contexto, o que mais estarrece é “pôr de parte”, “de lado”. O que é posto de 

parte, de lado? Aquilo que já não presta ou perdeu utilidade. Aposentar também 

pode ser interpretado como “recolher-se aos aposentos” (ZANELLI, SILVA & 

SOARES, 2010, p. 30-31). 

 

De acordo com algumas pesquisas, o afastamento do trabalho pode gerar sensações 

ambíguas, abarcando sentimentos tanto de crise como de liberdade. Na crise há uma recusa 

em aceitar a condição de aposentado. Já a liberdade configura-se como uma forma de ver esse 

momento como propenso à realização de planos não anteriormente realizados devido ao 

tempo livre agora existente com a saída do trabalho (STUCCHI, 2000).  

Contudo, tendo em vista a centralidade do trabalho no processo de formação da 

subjetividade, é comum prevalecer o sentimento de desamparo e dificuldades de adaptação 

durante a época da aposentadoria. Somando-se a isso, o término da vida laboral não afeta 

somente o aposentado, mas também todas as pessoas próximas que o cercam, destacando-se, 

em especial, o cônjuge e os filhos, trazendo novas formas de convívio familiar e social 

(ZANELLI, 2000).  

 

 

1.2. PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA (PPAs) 

 

Os Programas de Preparação para a Aposentadoria (PPAs) ainda são recentes em 

nossa sociedade. Salgado (1980), em seus estudos, relata que a primeira iniciativa de um 

programa de preparação para aposentadoria (PPA) começou nos Estados Unidos (EUA), na 

década de 1950. Nessa época os programas limitavam-se a oferecer esclarecimentos sobre o 

sistema de aposentadorias e pensões. Os primeiros PPAs no Brasil datam da década de 1980, 

sendo o Serviço Social do Comércio (SESC) de São Paulo o pioneiro nessa realização em 

território nacional.  

De acordo com Zanelli, Silva e Soares (2010), os PPAs têm deixado progressivamente 

de assumir um caráter meramente informativo e passam a adotar uma perspectiva so-
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ciocultural mais ampla, abordando possibilidades de serviços à comunidade (como o 

voluntariado), além da retomada de interesses estagnados e da ressignificação das relações 

familiares. Além disso, novas reformulações dos PPAs vigentes propiciam aos participantes a 

reflexão sobre a criação de projetos de vida no pós-carreira, objetivando, através de fazeres 

coletivos, a troca de experiências e a discussão acerca do tema. São propostas que enfatizam a 

reflexão de novas formas de inserção social e novos projetos de vida condizentes com os 

interesses pessoais e motivações oriundas desse processo. 

A aposentadoria não é um simples término de carreira, mas um momento de “[...] 

aceitar e assumir novas atividades e novos significados para a vida” (ZANELLI, SILVA & 

SOARES, 2010, p.34). No enfoque atual sobre aposentadoria, encontram-se transformações 

que propiciam maior visibilidade social à questão. O aumento da longevidade implica em 

maior número de idosos, em termos relativos e absolutos, resultado do progresso tecnológico 

e de políticas públicas, incentivos promovidos pela sociedade e pelo Estado. Nesse cenário 

atual, surge uma série de leis voltadas para a garantia de direitos desse segmento 

populacional, como o Estatuto do Idoso (Lei N° 10.741), de 1 de outubro de 2003. No artigo 

28, Inciso II, o Estatuto menciona que o poder público deve criar e estimular programas de 

preparação dos trabalhadores para aposentadoria, com antecedência mínima de 01 (um) ano, 

por meio de estímulo a novos projetos sociais, conforme seus interesses, bem como do 

esclarecimento sobre os direitos sociais e de cidadania. 

Soares e Costa (2011) demostram preocupação com a falta de políticas públicas para o 

atendimento dos aposentados no Brasil, pois o governo está mais preocupado com o 

crescimento econômico do que com as pessoas que contribuíram durante muitos anos para a 

produção do capital. No entanto, não é possível o país crescer economicamente sustentável 

sem uma preocupação com as pessoas que ajudaram o país nesse crescimento. 

O envelhecimento, sem sombra de dúvidas, é um dos temas que mais ganhou 

relevância nos últimos anos, principalmente se destacarmos a importância de que o próprio 

sujeito seja convocado a falar sobre sua vida. Tem-se uma série de estudos que dão valioso 

destaque ao processo de envelhecimento através do discurso dos idosos, como é o caso de 

Couto (2008), dando luz ao discurso desses sujeitos e não apenas a partir daquilo que os 

especialistas têm a afirmar sobre esse grupo social.  

Os debates sobre a questão veiculados através dos meios de comunicação sinalizam a 

crescente preocupação com esse segmento populacional. Um número cada vez maior de 

empresas e organizações integra, em suas políticas de recursos humanos, programas de 
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preparação para a aposentadoria, objetivando oferecer aos trabalhadores uma transição melhor 

adaptada à condição de aposentados (FRANÇA, 2008). 

Nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, o aumento do número de 

idosos é recente e ocorre de forma mais acelerada do que nos países desenvolvidos. Segundo 

a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2012), em 2011, a população brasileira era de aproximadamente 195,2 

milhões de habitantes. Desse contingente, cerca de 12,1% tinham idade igual ou acima de 60 

anos, totalizando 23,5 milhões de idosos. O IBGE estima que em 2050 o contingente de 

pessoas entre 70 e 80 anos será aproximadamente 40% maior do que a população entre 0 e 24 

anos, significando uma inversão da pirâmide etária (IBGE, 2008). 

Os dados demográficos demostram o aumento da expectativa de vida crescente no 

Brasil, mas em contrapartida trazem uma série de preocupações no que tange ao atendimento 

das necessidades dos aposentados. Soares e Costa (2011) afirmam que “[...] devido ao 

aumento da expectativa de vida, as pessoas têm permanecido na condição de aposentadas por 

um significativo período de suas vidas” (p.32). Sendo assim, “(...) o desafio para a sociedade é 

ter padrões adequados de saúde e independência para as pessoas, o que precisa ser priorizado 

para adicionar qualidade de vida e não somente anos a mais nos números da expectativa” 

(SOARES & COSTA, 2011, p.33). 

Em muitos países, apesar dos aposentados terem acesso à previdência pública, não são 

asseguradas as condições mínimas de vida do aposentado, fazendo com que muitos continuem 

a trabalhar no mercado informal, como forma de complementar a renda. Também há aqueles 

que possuem condições de se aposentarem dignamente, mas não o fazem pois encontram-se 

ainda muito vinculados ao trabalho, apresentado dificuldades de se desvincular 

definitivamente dele. Logo, o que se pode perceber com o aumento da expectativa de vida é 

que as pessoas estão conseguindo viver mais e, com isso, mais aposentadorias estão sendo 

concedidas. No entanto, muitos precisam continuar trabalhando por variados motivos, como 

complementar a renda, ou para continuar o padrão de vida, ou até mesmo pelas dificuldades 

de se afastar do trabalho devido ao forte vínculo criado (COSTA & SILVA, 2011).   

A partir dessas considerações, a preparação para a aposentadoria torna-se essencial, 

ampliando-se, progressivamente, o número de programas voltados para sensibilizar o 

trabalhador para essa nova etapa da vida. A proliferação de programas dessa natureza 

justifica-se, em grande parte, por um cenário nacional e mundial caracterizado pelo 
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envelhecimento populacional, decorrente das quedas nas taxas de natalidade e mortalidade e 

elevação da expectativa de vida (CAMARANO, 2002). 

Os programas também contribuem na troca intergeracional, permitindo o 

compartilhamento de informações, experiências e reflexões de histórias de vida entre as 

diferentes gerações participantes (HERDY & SILVA, 2015). 

Os estudos de Soares et al (2007), França (2008), Zanelli (2000) e Zanelli, Silva e 

Soares (2010) convergem ao defender a relevância de iniciativas nesse sentido e trazem 

importantes contribuições para pensarmos como essas ações podem ser estruturadas e as 

principais temáticas a serem abordadas e problematizadas. Zanelli (2000) alerta para o risco 

da ausência de planejamento para a aposentadoria. Segundo o autor, “(...) assumir a condição 

de aposentado de forma brusca, sem uma reflexão e preparação prévia, potencializa a 

ocorrência de problemas no reposicionamento, na estrutura social e consequentes implicações 

no plano pessoal” (ZANELLI, 2000, p. 159).  

Sendo assim, percebe-se a importância de um programa de preparação para a 

aposentadoria como oportunidade para levar ao sujeito a reflexão desse processo, 

possibilitando um desengajamento profissional mais saudável, e o pensamento e resgate dos 

projetos de vida que podem ser iniciados no pós-carreira.  
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CAPÍTULO 2. PROJETO DE EXTENSÃO PRÁTICAS PSICOSSOCIAIS NO 

PROGRAMA DO SERVIDOR APOSENTADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RIO DAS OSTRAS: POR UM POUCO MAIS DE PROSA 

 

O 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 Campus Universitário de Rio das Ostras 

(CURO), está articulado ao núcleo de estudos e práticas em psicologia organizacional e do 

trabalho denominado Coletivo TRAMPO (Trabalho, Movimento, Pessoas e Organizações), 

unindo ações de estágio, pesquisa e extensão.  

O projeto de extensão surgiu a partir de intervenções realizadas no Projeto Servidor 

Aposentado (PROSA), que existe desde 2007, vinculado à Secretaria de Administração da 

prefeitura municipal de Rio das Ostras. O primeiro contato com o PROSA se deu através da 

disciplina curricular Estágio Básico I, no segundo semestre de 2013, na qual o professor que 

ministrava a disciplina pediu para os alunos observarem algum campo de atuação do 

psicólogo. Eu e mais uma colega fomos até a prefeitura procurar contato com os psicólogos 

da rede, e nos sugeriram a psicóloga Ana Lúcia Azeredo Couto, técnica responsável pelo 

Projeto Servidor Aposentado (PROSA).  

No momento do contato com o PROSA no ano de 2013, foi percebido que o serviço 

passava por uma série de dificuldades financeiras e escassez de recursos humanos nos últimos 

três anos, o que restringia consideravelmente os serviços oferecidos. Esse fato alimentava nos 

usuários o temor da não continuidade do projeto e se refletia num visível sentimento de 

desânimo, atestado pela redução do número de aposentados assistidos.  

O PROSA tem como objetivo principal oferecer um espaço de integração e inserção 

social para os servidores aposentados, contribuindo para a promoção do bem-estar físico, 

psíquico e social dos usuários. O trabalho desenvolvido pela psicóloga consiste em oferecer 

um espaço de acolhimento e assistência aos servidores aposentados da rede, além de 

encontros mensais que ocorrem toda última terça-feira do mês, com o objetivo de reunir os 

aposentados participantes do projeto, proporcionando um momento reflexivo, comemorativo, 

informativo e estimulando a participação grupal. Caldas (2009) e Almeida et al (2010) falam 

da importância do grupo de convivência e de como este contribui para a promoção do bem-

estar físico, psíquico e social. O PROSA, ao propor uma espaço como este, contribui para a 

efetivação dos direitos desses usuários, bem como a estimulação para a participação grupal.  
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A partir da observação de campo no PROSA e das atividades desempenhadas pela 

psicóloga e responsável técnica do local, levamos a experiência positiva ao departamento de 

psicologia, em especial à professora Fabia Monica Souza dos Santos, com quem tínhamos 

diferentes atividades acadêmicas. A partir desse relato inicial, marcado por extrema empatia e 

interesse, destacando a qualificada receptividade da psicóloga Ana Lúcia Azeredo Couto, 

aliada à importância das ações desenvolvidos no PROSA, começamos a vislumbrar a 

possibilidade de estabelecimento de uma parceria entre a Universidade (Universidade Federal 

Fluminense) e o Poder Público Local (Prefeitura de Rio das Ostras).  

Um primeiro contato, no final do ano de 2013, foi realizado entre a professora Fabia 

Monica Souza dos Santos e a psicóloga Ana Lúcia Azeredo Couto, ajustando-se o mútuo 

interesse de estabelecimento desta parceria. Uma das principais justificativas residia, em 

especial, na carência de recursos humanos para o desenvolvimento das atividades no PROSA, 

que atualmente só conta com a coordenadora do Projeto (Ana Lúcia) e uma funcionária de 

apoio (Maria), que atendem a uma enorme e diversificada demanda composta pelos 

aposentados da prefeitura de Rio das Ostras. Desta forma, unimos diferentes interesses para 

que pudéssemos, conjuntamente, desenvolver e implementar projetos já anteriormente 

planejados pela coordenadora do PROSA, mas impossíveis de serem efetivados devido à 

escassez de integrantes (efetivos e/ou acadêmicos) no programa.  

O projeto de extensão “Práticas Psicossociais no Programa do Servidor Aposentado da 

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras: Por um pouco mais de PROSA” teve seu início no 

ano de 2014, acolhendo os aposentados já aderidos ao projeto e dando continuidade à oferta 

de atividades que possibilitem a ressignificação / elaboração dos processos de aposentadoria. 

A equipe do projeto de extensão no ano de 2014 era composta pela coordenadora e professora 

Fabia Monica Souza dos Santos, a psicóloga da prefeitura e técnica responsável do PROSA 

Ana Lucia Azeredo Couto, Bárbara Maria Souza Mattos, Pedro Henrique de Castro 

Apolinário, Viviane Pereira Silva, Mariana Rambaldi e Bruna Zucatelli como alunos 

extensionistas voluntários. 

Para o cumprimento deste objetivo geral, tínhamos como uma das estratégias 

principais a aplicação de um questionário psicossocial
3
 de cadastramento dos aposentados já 

participantes do projeto, de forma a desenvolvermos atividades que eles próprios apontassem 

como significativas neste contexto institucional. Além desta estratégia, foram oferecidas 

                                                           
3
 Esse questionário já foi aplicado anteriormente no PROSA, contudo, realizamos complementações que 

resultaram em uma versão ampliada do material em questão, sendo utilizando nesse novo momento pelos alunos 

extensionistas. 



22 
 

atividades sistemáticas, como Oficinas (ex: Oficina da Memória, Rodas de Conversa sobre 

Aposentadoria, etc), acompanhamento psicossocial, além da realização dos encontros mensais 

com a proposta de ampliação e reforço do vínculo que os aposentados da Prefeitura mantém 

com o PROSA. 

Através dessa parceria tornou-se possível ampliar as redes de apoio e propiciar o 

desenvolvimento de ações que permitissem aos participantes um enfrentamento mais saudável 

dos processos de aposentadoria e envelhecimento. A entrada de estudantes do curso de 

psicologia viabilizou a realização de diversas atividades que permitissem uma ampliação no 

protagonismo de cada sujeito, consolidando a construção do grupo como coletivo. Esta 

experiência propiciou a criação de um espaço privilegiado de escuta e acolhimento das 

diferentes demandas, assim como favoreceu o fortalecimento de vínculos sociais.  

Também puderam ser observadas melhores condições de autonomia dos usuários do 

projeto, promovendo e despertando potencialidades. Desde então, os acadêmicos 

extensionistas, ao lado da professora e coordenadora do COLETIVO TRAMPO, vem atuando 

com a psicóloga do PROSA na ampliação das possibilidades de ação, tendo como 

prerrogativa básica a reestruturação da autoimagem no processo de transformações 

decorrentes da chegada da aposentadoria. 

As ações desenvolvidas no PROSA junto ao projeto de extensão “Práticas 

psicossociais no programa do servidor aposentado da prefeitura municipal de Rio das Ostras: 

por um pouco mais de PROSA”, no ano de 2014, fizeram-nos observar o quanto a questão da 

aposentadoria atravessava muitos dos problemas vivenciados pelos servidores aposentados 

atendidos pelo projeto. A interrupção da vida profissional devido à chegada da aposentadoria 

marcava muitos aposentados, pois alguns pilares que sustentavam suas vidas foram 

desmoronando, na medida que a ausência do trabalho, juntamente com a dificuldade de 

preenchimento desse vazio, impactava e adoecia muitos aposentados. 

Rio das Ostras é um município do Estado do Rio de Janeiro, localizado no litoral norte 

fluminense, com 229,5km
2
 de extensão. O resultado do CENSO 2010 realizado pelo IBGE 

indicava um total de 131.976 moradores em 2015 na cidade. Os servidores públicos e demais 

trabalhadores na localidade de Rio das Ostras, antes da chegada da aposentadoria, não são 

assistidos por nenhum programa ou projeto que disponibilize um espaço para conversar sobre 

essa nova etapa da vida. Com isso, os servidores são desligados definitivamente de suas 

ocupações profissionais, sem uma reflexão sobre esse momento de retirada do mercado de 

trabalho.  
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Foi a partir da experiência e atuação do projeto no ano de 2014 que identificamos uma 

necessidade do crescimento das atividades de extensão oferecidas pelo projeto de extensão 

junto ao PROSA. Atrelado a isso, no ano de 2015 o projeto de extensão foi contemplado com 

duas bolsas para alunos extensionistas
4
, das quais fui contemplada com uma. Diante do 

crescimento das atividades que pretenderíamos oferecer através do projeto de extensão no ano 

de 2015, tínhamos um desafio a ser transposto: oferecer atividades que pudessem permitir, aos 

ainda trabalhadores, conversarem sobre o tema da aposentadoria. Ampliando nossas ações, 

atuamos não só com aposentados, mas com pessoas interessadas em pensar a questão da 

aposentadoria, antes do advento da mesma, oferecendo como alternativa a abertura do diálogo 

sobre o tema, através da criação de uma oficina com essa finalidade. 

 

 

2.1. OFICINA “DIALOGANDO SOBRE APOSENTADORIA”  

   

A integração ensino-pesquisa-extensão torna possível à universidade aproximar-se da 

realidade social do território em que está inserida e, a partir de então, elaborar estratégias de 

intervenção que promovam o desenvolvimento da comunidade, aprimorando paralelamente a 

formação acadêmica básica. 

A criação da Oficina “Dialogando sobre Aposentadoria” veio justamente para suprir 

uma necessidade existente no PROSA, aumentando os serviços prestados pelo projeto de 

extensão, somando ao nosso público atendido todos os servidores ativos ou inativos da 

prefeitura e da localidade de Rio das Ostras que tiveram interesse em participar dessa nova 

atividade oferecida, destinada a conversar sobre a aposentadoria. 

Contamos com a ajuda do projeto de extensão “Um novo olhar sobre a aposentadoria”, 

existente desde 2003, coordenado pela professora Janes Santos Herdy, na Universidade 

Federal Fluminense (UFF), no Campus do Gragoatá, em Niterói, que oferece PPAs tanto para 

a comunidade acadêmica quanto para a comunidade externa. A partir dessa parceria foi 

possível estudar, pensar e trocar informações sobre como estruturaríamos a oficina em Rio 

das Ostras.   

A Oficina foi intitulada “Dialogando sobre Aposentadoria”, um protótipo de um 

Programa de Preparação para Aposentadoria (PPA), realizado em junho de 2015, tendo como 

finalidade oferecer aos participantes, através de espaços de diálogo e compartilhamento de 

                                                           
4
 As duas bolsas de extensão foram destinadas às alunas Bárbara Maria Souza Mattos e Viviane Pereira Silva. O 

aluno Pedro Henrique de Castro Apolinário participava voluntariamente do projeto. 
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experiências, a oportunidade de repensar projetos de vida que podem ser iniciados ou 

retomados com a chegada do pós-carreira, buscando diminuir os impactos decorrentes da 

aposentadoria.  

O sujeito muitas vezes é reconhecido socialmente a partir de seu trabalho. Devido à 

chegada da aposentadoria, vivência um momento de transição que afeta o lugar do sujeito no 

sistema produtivo, tendo ele agora que se organizar num novo tempo e espaço (SOARES & 

COSTA, 2011). Desta forma, entendemos que a 

 
Aposentadoria não deve ser vista como o fim dos projetos, mas sim como um 

recomeço onde a dimensão temporal da identidade que fora alterada precisa ser 

reestruturada. Para tanto, é necessário resgatar outras atividades, capazes de 

propiciar mais prazer do que as anteriores, estabelecer novos laços afetivos, 

descobrir ou redescobrir desejos, enfim, ter novos projetos de futuro (SOARES & 

COSTA, 2011, p.39).  
 

Não tínhamos como finalidade preparar o sujeito para a aposentadoria, porque 

acreditamos que não cabe a nós, psicólogos, preparar ninguém, mas sim despertar a reflexão 

do sujeito para o tema, para que ele mesmo pense e problematize essa nova etapa da vida, 

repensando seus projetos para o futuro e podendo de alguma forma ressignificá-los.  

Desta forma, a Oficina teve como objetivo geral promover uma reflexão sobre 

possibilidades de vida após o término da atividade laboral. Seus objetivos específicos são: a) 

realizar atividades grupais, visando a integração e a troca de experiências entre os participan-

tes; 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 condizentes com interesses pessoais e novas motivações para o pós-carreira.  

Nosso público-alvo foram os servidores municipais (ativos e já aposentados) que 

apresentassem interesse em refletir sobre a vida no pós-carreira, bem como toda a 

comunidade de Rio das Ostras. A equipe foi constituída pela coordenadora
5
 do Projeto de 

Extensão e docente do Curso de Psicologia da UFF (Rio das Ostras), três acadêmicos de 

Psicologia
6
 vinculados ao Projeto de Extensão e a psicóloga

7
 do PROSA.  

Optou-se por uma metodologia de dinamização de pequenos grupos, fundamentada 

nos estudos de Moscovici (2008) e Spector (2002). Este enfoque compreende o papel do 

coordenador como alguém capaz de ajudar o grupo a explorar uma determinada situação e 

                                                           
5
 Prof. Dra. Fabia Monica Souza dos Santos. 

6
 Barbara Maria Souza Mattos; Pedro Henrique de Castro Apolinário e Viviane Pereira Silva, alunos de 

Psicologia da UFF de Rio das Ostras. 
7
 Dra. Ana Lúcia Azeredo Couto. 
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examinar os eventos, objetiva e subjetivamente, para que cada membro possa aprender com as 

experiências compartilhadas. As atividades em grupo foram caracterizadas por duas 

estratégias complementares de participação: a vivência de diferentes situações através das 

quais os participantes se empenham individual e coletivamente, tais como exercícios verbais e 

não-verbais; e a discussão ampla das interlocuções realizadas. O objetivo foi estimular a 

espontaneidade, a autenticidade e a troca de feedback, possibilitando a elaboração de um 

processo dialógico. A partir de então, buscamos consolidar um espaço solidário de 

compartilhamento de ideias que oportunize a expressão das pessoas em seus diversos modos 

de ser e agir (MOSCOVICI, 2008).  

Definidos os objetivos e a metodologia, o próximo passo foi dedicado a formar o 

grupo de participantes. A partir da análise das características do nosso público-alvo principal 

(servidores da prefeitura municipal de Rio das Ostras), demandamos a confecção de uma lista 

de servidores que estariam para se aposentar nos próximos dois anos, o que indicou um 

quantitativo de aproximadamente 60 (sessenta) funcionários. Com base nos nomes indicados, 

confeccionamos cartas-convite (ANEXO I) personalizadas, convidando-os a participarem da 

oficina, cartas essas que foram entregues aos servidores em seus locais de trabalho. Também 

foram afixados cartazes (ANEXO II) em locais estratégicos, o que gerou, ao final do prazo 

estipulado para a inscrição no PPA Piloto, a confirmação de 13 (treze) participantes.  

Independente de faixa etária, cargo profissional ou proximidade com a aposentadoria, 

todos eram convidados a participar da oficina. O que se tornou enriquecedor porque foi se 

organizando um grupo heterogêneo, abrindo-se para os diversos pontos de vista sobre um 

mesmo tema. O Grupo formado foi comporto por: três estudantes de psicologia que eram os 

facilitadores nas rodas de conversas; um coordenador que se colocava na postura de 

participante; uma pessoa recém-inserida no mercado de trabalho e ainda estava fazendo uma 

graduação; um aposentado por invalidez há mais de 30 anos; duas pessoas que acabaram de se 

aposentar; seis pessoas que estavam para se aposentar para daqui a um ou dois anos; e três 

pessoas que estavam para se aposentar entre três e dez anos. 

Varela (1994) e Samten (2001) falam da importância de uma cognição coletiva e que 

esta não pressupõe uma ideia de verdade sobre as coisas, formando um coletivo que não se 

homogeniza, estando em constante renovação e criação contínua, abrindo-se para o novo, não 

se fechando para o olhar cognitivo do outro. Foi exatamente isso que esse grupo permitiu, 

primeiramente porque estava aberto para a participação de pessoas que estavam em diferentes 

vivências com o tema da aposentadoria. Além disso, objetivou-se, nos encontros, criar 
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espaços onde estas diferentes visões pudessem dialogar sobre o assunto, fazendo com que 

novas questões fossem emergindo nas rodas de conversas, derivadas da experiência de cada 

sujeito, revelando como cada pessoa se deparava com o tema e levando ao surgimento de 

diversificadas ideias e perspectivas.  

Apesar de uns estarem mais longe e outros mais perto da aposentadoria, todos eram 

convidados e se situarem nesse momento, pensando em como foi ou poderiam agir quando a 

aposentadoria chegasse. O encontro foi um momento para expor como a aposentadoria 

poderia ser vivenciada por eles. Com isso, todos puderam falar dessa experiência, de formas 

diferentes, não se colocando no campo da horizontalidade e nem da verticalidade, e sim no 

campo da transversalidade, onde a diferença os unia e complementava. Ou seja, esses 

diferentes sujeitos, nesses encontros, compartilharam suas experiências de vida, seus projetos 

e intenções para o futuro, contribuindo para um olhar novo, surgido no aqui-agora, que 

mobilizava a pensar em novas formas de ver e enfrentar a aposentadoria.  

Essa perspectiva de propor uma oficina com as pessoas interessadas em pensar e 

conversar sobre a aposentadoria, independente do momento da vida em que estavam, e 

disponibilizando um espaço de abertura e fala, era uma tentativa de compreender como o 

fenômeno da aposentadoria era vivenciado pelo sujeito, em suas múltiplas formas. Trata-se de 

um posicionamento fenomenológico, buscando estudar o fenômeno a partir do sujeito, dando 

visibilidade à forma como cada sujeito experiencia o mundo (PENHA, 2001). 

Uma vez consolidado o grupo, foi colocada em prática a primeira versão da Oficina 

“Dialogando sobre Aposentadoria”, que ocorreu nos meses de maio e junho de 2015, no 

campus da UFF de Rio das Ostras, composta por quatro encontros com periodicidade semanal 

e três horas de duração (totalizando 12 horas de atividade). 

Em todos os encontros os participantes e mediadores/facilitadores eram dispostos em 

círculo para favorecer a integração e o debate. Através de recursos audiovisuais e técnicas de 

dinâmica de grupo, as pessoas eram convidadas a se expressar. Durante os encontros eram 

convidados a formarem, juntos, uma grande roda. Nunca assumimos uma postura de 

palestrante, e sim de facilitadores/mediadores - nosso papel era possibilitar a condução de 

algumas discussões e reflexões e, além disso, permitir que o diálogo pudesse circular. Todos 

os encontros tinham um tema pré-definido, a saber: (1) integração, (2) pensar para além do 

trabalho, (3) repensando as possibilidades de ação e (4) um novo olhar sobre a aposentadoria.  

Vale ressaltar que o planejamento dos temas permitiu uma certa flexibilidade a fim de 

dar conta do conteúdo surgido em cada encontro, a partir da demanda espontânea dos 
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participantes, bem como daquilo que os mediadores identificassem como relevante de ser 

acrescentado em cada dinâmica.    

Diversas questões surgiram nesse coletivo. Modos de enfrentamento puderam ser 

vivenciados e problematizados. Houve a transversalidade entre os diferentes pontos de vistas. 

Todos demonstraram estar à vontade para poder participar, formando um coletivo forte e 

colaborativo. Foi se produzindo, construindo, nessa direção da transversalidade. Isso é 

interessante pois permitiu que as pessoas percebessem que a experiência podia ser diferente, 

que não há uma visão única, uma experiência única. Aquele mesmo tema poderia ter 

múltiplas expectativas (SADE et al, 2013). 

O que estava sendo discutido dependia do que estava sendo levantado naquele espaço 

de dialogo, surgindo no aqui-agora, procurando deixá-los à vontade para falar, sem restrições 

e pré-julgamentos. A atenção era flutuante, não era focada. Estávamos atentos para o que 

estava sendo dito por eles naquele momento. Buscamos transversalizar as questões, 

direcionando a discussão para a experiência que eles estavam trazendo, em sua forma coletiva 

(SADE et al, 2013). 

Formando a roda e usando o dispositivo da circulação da fala, permitiu-se uma 

abertura para o ato e o pensamento do outro. Não havia uma noção de verdade absoluta sobre 

o que era ou poderia ser estar aposentado, havendo sim um caráter participativo na produção 

do conhecimento. Sobre a nossa postura de interesse quanto ao que eles tinham para falar, 

procuramos estar totalmente implicados naquela relação. Era um produzir com o outro. 

Moraes (2008) mostrou essa importância de produzir conhecimento com o outro e que só é 

possível quando se tem uma atitude de abertura para aquilo que o outro tem a dizer. Abrir-se 

para o outro é trabalhoso, esse importar-se, interessar-se requer trabalho, é um aproximar-se 

do outro. Quando conseguimos nos abrir para a perspectiva particular daquele grupo, para o 

que as pessoas estavam falando, no aqui-agora, é que conseguimos um fazer com (MORAES, 

2008). 

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. 
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A oficina “Dialogando sobre Aposentadoria” foi uma experiência pioneira, fruto da 

articulação entre Universidade e Prefeitura. Através do projeto foi possível abrir um novo 

campo para a psicologia na região e oferecer um serviço inovador aos servidores municipais e 

à comunidade de Rio das Ostras.  

Dentre as conquistas obtidas a partir desse projeto, enumerando-se quanto aos 

trabalhos apresentados, podemos citar: dois trabalhos apresentados na 9º Mostra Regional de 

Práticas em Psicologia (2015), um resumo na I Jornada Científica de Psicologia em Rio das 

Ostras (Psicologia e Trabalho: conexões possíveis – 2016) e dois trabalhos apresentados no 

Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho (CBPOT) em 2016. Além 

dos resumos e trabalhos, destaca-se a apresentação desta experiência de estágio, pesquisa e 

extensão na XX Semana de Extensão da UFF, na qual, enquanto bolsista de extensão, 

apresentei o trabalho “Oficina continuada Dialogando sobre aposentadoria: a implantação de 

um PPA piloto na prefeitura de Rio das Ostras”, recebendo a premiação para o projeto de 

primeiro lugar na temática trabalho, demonstrando a relevância e contribuição das atividades 

desenvolvidas em parceria com a prefeitura. Também vale mencionar a publicação do artigo 

“Oficina continuada Dialogando sobre aposentadoria: A implantação de um programa piloto 

de preparação para a aposentadoria na prefeitura municipal de Rio das Ostras” (SANTOS, 

SILVA & APOLINÁRIO, 2015) e um relato de experiência intitulado “A parceria entre a 

universidade e poder público no projeto servidor aposentado” (COUTO & MATTOS, 2015), 

ambos publicados na Revista Extensão da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 

 

 

2.2. PERCURSO METODOLÓGICO PARA AVALIAÇÃO DA OFICINA 

 

Anteriormente apontei a história de criação do projeto de extensão “Práticas 

Psicossociais do Programa do Servidor Aposentado da Prefeitura Municipal de Rio das 

Ostras: por um pouco mais de PROSA” e suas atividades, destacando principalmente a 

Oficina “Dialogando sobre aposentadoria” como um marco para o projeto pela tentativa de 

criar um protótipo de um programa de preparação para aposentadoria (PPA) que buscava, 

prioritariamente, a abertura de um espaço onde os participantes pudessem refletir sobre a vida 

no pós-carreira. Conforme foi falado, a Oficina foi uma iniciativa pioneira, fruto da 

articulação entre uma triangulação que envolveu três segmentos (PROSA/UFF Rio das 

Ostras/UFF Niterói). 
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No quarto encontro da oficina os participantes foram convidados, a partir de uma 

dinâmica de encerramento, a dar um feedback da experiência vivida ao longo de todo 

processo das semanas de atividades. Todos os participantes puderam expressar seus 

sentimentos. No entanto, esse feedback foi superficial, porém permitiu que os participantes 

pudessem esboçar grande contentamento pela iniciativa criada.  

Finalizada a oficina, nenhum espaço havia sido criado anteriormente para os 

participantes contarem mais detalhadamente sobre a experiência. Devido a isso, surgiu o 

interesse em pesquisar e estudar melhor essa questão, encarando esse projeto de monografia 

como uma continuação das investigações iniciadas durante a minha graduação e participação 

no projeto de extensão. Considero que tal estudo possa permitir uma melhor compreensão dos 

efeitos e das influências exercidas pela oficina, bem como auxiliar a entender melhor sua 

relevância social.  

A palavra feedback possui um leque de significados variados, mas o que nos importa 

nesse estudo é o significado que corresponde ao processo que a pessoa fornece informações 

para a outra de como foi uma determinada situação ou experiência. O processo do feedback 

também permite ajudar “[...] o indivíduo (ou grupo) a melhorar seu desempenho e, assim, 

alcançar seus objetivos” (MOSCOVICI, 2008, p. 94). A verdade é que “(...) todos nós 

precisamos de feedback – tanto positivo quanto negativo. Necessitamos saber o que estamos 

fazendo de forma inadequada, como também o que conseguimos fazer com adequação, de 

modo a podermos corrigir as deficiências e mantermos os acertos” (MOSCOVICI, 2008, p. 

98). 

Desta forma, foi coletado um tipo de feedback dos participantes através de entrevistas 

semiestruturadas (ANEXO III) que foram construídas a fim de se criar um espaço de diálogo 

onde entrevistador e entrevistado possam conversar sobre a oficina e seus atravessamentos. A 

entrevista contém pontos relevantes sobre as propostas da oficina, conversando com o 

participante sobre essa experiência.  

As entrevistas foram realizadas com três participantes, selecionados a partir do critério 

de proximidade geográfica com a Universidade, para facilitar o contato e a realização da 

entrevista. Os entrevistados assinaram um termo de autorização da gravação da entrevista 

(ANEXO IV), a fim de facilitar, posteriormente, a transcrição da mesma, para que seja feita 

uma análise de conteúdo, através do método da categorização, fazendo-se uma análise 

categorial.  
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A análise de conteúdo é uma técnica de análise de dados muito utilizada nas pesquisas 

qualitativas, ligada à fenomenologia, sendo um estudo que diz respeito à ciência do homem. 

“Configura-se com isso que a análise de conteúdo tem um objetivo primeiro que é interpretar 

os significados dos fenômenos apresentados ao pesquisador, os quais tanto a pessoa como a 

sociedade não compreendem” (CAMPOS, 2010, p. 266).    

Para Bardin (2011), “(...) a análise de conteúdo aparece como um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

dos conteúdos das mensagens” (p. 44). 

As entrevistas permitem a produção de um material rico a ser explorado, no qual “(...) 

qualquer pessoa que faça entrevistas conhece a riqueza desta fala, a sua singularidade 

individual” (BARDIN, 2011, p.94). A técnica escolhida para analisar o conteúdo das 

entrevistas é a da análise categorial, que “(...) funciona por operações de desmembramento do 

texto em unidades, em categorias segundo reagrupamentos análogos” (BARDIN, 2011, p. 

201). O método da categorização permite reunir agrupamentos com características comuns, 

“(...) classificar elementos em categorias impõe a investigação do que cada um deles tem em 

comum com outros. O que vai permitir o seu agrupamento é a parte comum existente entre 

eles” (BARDIN, 2011, p. 148). 
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CAPÍTULO 3. OFICINA DIALOGANDO SOBRE APOSENTADORIA COMO 

DISPOSITIVO DE ANÁLISE E INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL  

 

 

3.1. APRESENTAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

Foram entrevistadas três pessoas que participaram da primeira edição da oficina 

“Dialogando sobre Aposentadoria”, sendo eles: um homem com 62 anos e uma mulher com 

54 anos que pretendem se aposentar ao completarem 70 anos de idade e, uma mulher com 53 

anos que pretende se aposentar em 2018.  

Atribuindo nomes fictícios a fim de preservar o anonimato dos participantes, eles 

serão apresentados, respectivamente, pelo nome de João, Joana e Jaqueline. Abaixo segue a 

apresentação das entrevistas dos três participantes. 

 

3.1.1. Entrevista com João 

 

O participante João foi entrevistado no dia 11/05/16. Ele é um homem que trabalha na 

prefeitura em funções administrativas. Nasceu em 1953, tendo atualmente 62 anos, é 

divorciado e possui um filho. Pretende se aposentar no ano de 2023 através da aposentadoria 

compulsória. A entrevista foi realizada em um único encontro, no próprio local de trabalho, 

tendo duração de 53 minutos.  

João, ao ser perguntado sobre a palavra aposentadoria, diz que a primeira coisa que 

pensa é no descanso que poderá usufruir devido à chegada do pós-carreira, deixando de lado 

os compromissos profissionais. A oficina “Dialogando sobre Aposentadoria” foi a primeira 

experiência que o levou a pensar com mais profundidade nessa nova etapa da vida. Ao falar 

da experiência do projeto, destacou o quanto foi importante, principalmente o fato de o grupo 

em questão ser heterogêneo. 

 
Essa experiência foi ótima, adorei muito esse projeto. Espero que dê continuidade 

porque tem muito mais gente precisando e que de preferencia pudesse ter pessoas 

como a gente teve no grupo lá. Sabe, vocês no comando, e a gente ter aquele grupo 

com as duas pontas da aposentadoria. O senhor aposentado por invalidez, e a menina 

de 26 anos que estava se formando em pedagogia. Ela conseguiu demonstrar para 

nós que ela ainda vai começar no mercado de trabalho, e aquele que já deixou o 

mercado de trabalho. Quer dizer, a visão deles dois para essa aposentadoria foi para 

a gente, para mim pelo menos, maravilhoso, eu achei aquilo ali fundamental. 

Tínhamos duas fontes distintas. (...) isso acrescentou bastante, acrescentou muito 

conhecimento, ampliando a visão de aposentadoria (JOÃO). 
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Quanto à tentativa do projeto de levar os participantes a refletirem sobre as 

possibilidades de ação na aposentadoria e novas formas de inserção social, João destacou que 

o projeto fez com que ele amadurecesse os seus planos, permitindo pensar a respeito do uso 

do tempo livre. Ele mencionou que pretende ir para um sítio, pescar e ajudar mais as pessoas, 

pois devido ao grande tempo dedicado ao trabalho não consegue realizar essas atividades no 

momento. Refere-se à aposentadoria como uma fase de assumir compromissos com o próprio 

sujeito, compromissos que ficaram adormecidos devido à centralidade do trabalho em sua 

vida, resgatando interesses e projetos que foram congelados devido à escassez de tempo, pois 

este é muito gasto nas atividades laborativas. Como João afirma, 

 
Se eu tivesse aposentado com certeza eu estaria ajudando as pessoas porque isso 

para mim é muito gratificante. Aposentadoria não quer dizer parar, talvez para mim 

seja até mais trabalho. Quero ir para um sitiozinho, a vida no sitiozinho tem muito 

mais trabalho, cuidar dos bichos, plantação, vou ter muito mais atividade do que 

agora (JOÃO). 

 

 Os encontros da oficina “Dialogando sobre Aposentadoria” caracterizavam-se por ser 

um trabalho em grupo, trocando vivências e experiências, e essa experiência para João foi 

maravilhosa, principalmente pelo fato de as pessoas partilharem vivências tão distintas. O 

grupo heterogêneo permitiu que João pudesse vislumbrar diferentes formas de ver a 

aposentadoria, como foi falado anteriormente.  

 A oficina permitiu que João pudesse refletir sobre a aposentadoria, de modo que:  

 
(...) talvez ela tenha me feito até mudar a data da aposentadoria. Eu tive um câncer 

faz 3 anos e isso me dá aposentadoria integral. No projeto eu vi que eu fui mudando 

meu foco. Fui pensando nos meus projetos na aposentadoria e percebi que ia perder 

uns benefícios que se eu perder hoje não vou conseguir realizar meus planos na 

aposentadoria. Eu penso em entrar com o meu pedido de aposentadoria quando eu 

atingir 70 anos. Eu gosto muito de trabalhar, o meu problema é arrumar tempo para 

mim. Aí fiquei pensando em continuar, me estabelecer melhor e depois aposentar. 

Tenho que planejar algumas coisas para poder realizar. Se eu aposentar agora eu não 

tenho meu sítio. Estou organizando para poder botar em prática quando chegar a 

aposentadoria (JOÃO). 

 

A iniciativa do projeto de extensão de criar um piloto de um programa de preparação 

para aposentadoria foi mencionada por ele como uma ótima iniciativa, como pode ser visto a 

seguir: 

 

Achei ótimo, deveria ter mais. Infelizmente tive um amigo que se aposentou agora 

compulsoriamente. E ai fiquei pensando, caraca, devia ter levado ele para participar 

da oficina. Quando falei que ia ter uma nova edição falou que vai ajudar a divulgar 

porque com certeza ele vai lá participar também, e eu vou assistir, aprender mais 

(JOÃO). 
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Além disso, comentou que o trabalho que esta monografia está se desafiando a fazer, 

de conversar com alguns participantes da oficina, é muito importante, pois abre um espaço de 

diálogo com os participantes onde se produz um conhecimento novo que não é encontrado 

nos livros. 

Sobre a oportunidade de poder participar da oficina, João afirma que foi um momento  

 
Muito bom, para mim foi maravilhoso, eu digo o tempo todo. A iniciativa de vocês, 

junto com a prefeitura, essa parceria foi maravilhosa. Sai dali muito feliz de poder 

ter participado desse projeto piloto porque ele me engrandeceu muito, me deixou 

muito feliz de poder ter participado. E espero que vocês continuem com esse 

projeto, se não forem vocês, que vocês deixem esse legado para que outros possam 

continuar. Espero que isso seja lembrado, o importante é não cair no esquecimento. 

É tão difícil fazer isso que vocês fizeram, dar esse pontapé inicial é a pior coisa do 

mundo, e vocês fazerem da maneira como vocês fizeram, deve ter alguma falha, mas 

ele foi do começo ao fim, para mim sem falhas, essa é a minha visão (JOÃO). 

 

Ao ser perguntado sobre os conteúdos que poderiam ser acrescentados na oficina, ele 

respondeu: 

 

Eu não tenho críticas a fazer, eu achei que a coisa foi completa. Não sei se talvez, se 

botasse uma roda de conversa entre a gente, se poderia surgir alguma coisa. Mas eu 

não vi nada que poderia ser acrescentado, eu achei completo. Vocês trabalharam 

tudo que eu poderia imaginar sobre aposentadoria. Eu adorei, e quem conversou 

comigo também (JOÃO).   

 

3.1.2. Entrevista com Joana 

 

A participante Joana foi entrevistada no dia 12/05/16. Ela é uma mulher que trabalha 

na prefeitura na função de auxiliar de serviços gerais. Nasceu em 1961, possuindo atualmente 

54 anos, é solteira e tem três filhos. Pretende se aposentar no ano de 2023 através da 

aposentadoria compulsória. A entrevista foi realizada em um único encontro, no próprio local 

de trabalho, com duração de 25 minutos.  

Quando ouve falar a palavra aposentadoria, a primeira coisa que Joana pensa é na 

questão financeira. 

 
Eu queria que fosse melhor, não é nem por ficar em casa porque para mim isso é 

maravilhoso, mas o salário vai mudar muito. Eu vou ter que fazer outras coisas, vou 

ter que arrumar outro trabalho pois vai diminuir muito a minha aposentadoria e isso 

que vem na minha cabeça primeiro quando eu escuto essa palavra (JOANA). 
 

A oficina “Dialogando sobre Aposentadoria” foi a primeira experiência que ela teve 

com algum projeto que a levasse a pensar no pós-carreira. No entanto, destacou o 

distanciamento e dificuldade de pensar na aposentadoria. 
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Às vezes eu até paro para pensar na aposentadoria, mas sinceramente, eu prefiro 

nem pensar, eu evito muito pensar porque eu não sei o meu futuro, se eu vou chegar 

a me aposentar, se vai ser bom para mim, não sei, eu desvio muito esse pensamento 

da aposentadoria, até mesmo por causa da situação financeira que hoje me encontro 

(JOANA). 

 

Quanto à tentativa do projeto de levar os participantes a refletir sobre as possibilidades 

de ação na aposentadoria e novas formas de inserção social, Joana destacou os planos que 

pretende realizar, e que estes foram pensados no programa, porém a situação financeira ainda 

a limita na realização desses sonhos. 

 
Eu gostaria de fazer muitas coisas na aposentadoria, se até lá eu estiver numa 

situação financeira melhor do que a que eu me encontro hoje, com certeza, eu 

viajaria para ver meus parentes que eu não vejo e os amigos. Eu não ficaria em casa 

sentada o tempo inteiro. Eu consegui pensar nesses planos, mas eu evito pensar 

nessas coisas que eu sei que a situação financeira me impede. Se eu me aposento 

hoje, se eu tivesse que me aposentar hoje, eu iria me aposentar muito triste por esse 

problema. Mas se eu me aposentasse numa outra situação financeira, eu ia ficar feliz 

da vida pois ficaria com meus netos, com minha família, com pessoas que me amam 

e que eu amo também, e com certeza, iria fazer coisas que eu não faço por falta de 

tempo (JOANA). 

 

Joana também mencionou que não existe pessoa que é apaixonada pelo trabalho. Ela 

afirma gostar do que faz, mas não existe coisa melhor para ela do que ficar em casa com sua 

família. Sair a hora que quer e ser livre para poder viajar são planos que ela pretende realizar 

ao se aposentar, pois enquanto trabalha, sente-se aprisionada, não exercendo sua liberdade.  

 Os encontros da oficina “Dialogando sobre Aposentadoria” se caracterizaram por ser 

um trabalho em grupo, trocando vivências e experiências, e essa experiência para Joana foi 

positiva, destacando, em especial, a contribuição do olhar de uma participante que a chamou 

atenção. 

  
Eu observei muito o que as pessoas estavam falando, até teve uma que me marcou 

bem. Era uma professora que trabalhava em duas escolas que teve um filho, hoje ela 

não sabe o que é dificuldade financeira porque conseguiu juntar dinheiro. Mas existe 

uma outra parte, ela não teve tempo para estar com o filho quando ele era bebê. Não 

pode participar da vida desse filho e ter outros filhos. Então, essa parte que essa 

moça falou me marcou muito pois eu sempre pensei muito nisso, em você querer 

sempre mais, sempre mais, sempre mais e deixar a coisa mais preciosa da sua vida 

que é a sua família, seus filhos, seus netos. Eu acho que a família é tudo. Não tem 

dinheiro que pague a ausência de sua família. Essa moça me marcou muito falando 

sobre isso porque eu sempre pensei, independente de qualquer coisa, a minha família 

está em primeiro lugar (JOANA).     

 

  Sobre a questão de refletir na oficina o trabalho e a aposentadoria, Joana destacou 

novamente a questão financeira e o quanto esta a impossibilita de se aposentar e curtir a 
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família, os filhos e netos, mencionando que a oficina permitiu com que ela fizesse essas 

reflexões. 

  
Você começa a pensar em tudo que você já fez, já viveu, e tudo que você tem pela 

frente. Quando você chega aos 50 anos você pensa: Quanto tempo ainda tenho? Eu 

vou viver mais 10 anos? 20 ou 30 anos? Mais quanto tempo eu vou viver? Esse 

viver depois dos 50 anos é um viver que você quer abraçar o que você mais gosta, o 

que você mais ama. E o que eu mais amo hoje e sempre amei é a minha família. E 

eu pensei muito sobre isso no projeto o quanto a vida financeira me impossibilita de 

realizar o que eu quero, o quanto estou presa a isso. Agora é esperar para eu me 

aposentar pela idade para receber a melhor aposentadoria (JOANA). 

 

A iniciativa do projeto de extensão de criar um piloto de um programa de preparação 

para aposentadoria para as pessoas que estavam próximas do desligamento foi mencionada 

por ela como uma iniciativa válida diante dos problemas que as pessoas enfrentam ao se 

aposentar. 

 
Eu acho que é válido, foi ótimo, tem que continuar porque lá foram pessoas que 

umas se aposentaram e estão bem, mas tem outras que não estão bem. Que se 

aposentam muito mal, que não aceitam a aposentadoria. Tem uma amiga que se 

aposentou e entrou em depressão. Eu acho que esse projeto tem que continuar, tem 

que se valorizar esse profissional que tanto trabalhou na sua vida e que está próximo 

de se aposentar e começa a se preocupar como vai fazer daqui para frente porque 

muitos moram sozinhos, outros tem problemas, ou, seja lá o que for. De repente, 

com o apoio, uma conversa, não vai acontecer o que aconteceu com essa funcionária 

que chegou ao ponto de entrar em depressão porque se aposentou, ela não teve 

apoio. Eu acho que vocês tem condição de ajudar muita gente (JOANA).   
 

Sobre a oportunidade de poder participar da oficina, Joana destacou que esta ocasião 

permitiu que ela pudesse ser vista, pois há um bom tempo tem sido esquecida em seu local de 

trabalho, sem ser convidada para nenhuma atividade externa. “Aqui no trabalho, nós não 

somos convidados para nada. Nós fomos esquecidos, não somos convidados para nenhum 

projeto dentro da prefeitura (...) é como se a gente não existisse” (JOANA). 

Quanto à resposta da pergunta dos conteúdos que poderiam ser acrescentados na 

oficina, Joana mencionou sobre os aspectos jurídicos da aposentadoria, que nesse dia o tempo 

dedicado ao assunto deveria ser maior, pois ainda ficaram questões pendentes. “Eu acho que 

deveria ter um espaço maior para falar sobre os aspectos jurídicos da aposentadoria (...) ainda 

deixou dúvidas, as pessoas queriam saber mais” (JOANA). 

 

3.1.3. Entrevista com Jaqueline 

 

A participante Jaqueline foi entrevistada no dia 12/05/16. Nasceu em 1962, tendo 

atualmente 53 anos, é solteira e possui um filho. Trabalha na prefeitura com funções 
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administrativas, pretende se aposentar daqui a dois anos, em 2018. A entrevista foi realizada 

em um único encontro, em sua casa, pois estava recém operada. A entrevista teve duração de 

35 minutos. 

Ao ouvir a palavra aposentadoria, a primeira referência citada por Jaqueline é a 

liberdade e o tempo livre. O que ela afirma querer é 

 
Ficar a toa. Não ter horário fixo para sair, ter liberdade de horário, não ter 

compromissos com algum trabalho em si. (...) O programa me fez ver a realidade. 

Uma que eu achava que estava preparada mas não estava pois haveria uma lacuna 

bem grande porque eu sempre trabalhei nesse ritmo de 8 ou 10 horas de trabalho. 

Então, com a aposentadoria, eu ia ficar com uma lacuna que você preenche 3 ou 4 

horas no máximo com alguma coisa. E o restante? Com isso eu comecei a trabalhar 

em mim justamente isso, o preenchimento desse horário, como iria preencher, as 

formas, ou até mesmo de períodos longos que eu não vou ter nenhuma atividade, 

mas também não vou me deixar depreciar, ficar em depressão, me achando inútil. 

Porque até mesmo conversando com várias colegas, quando a gente fala em 

aposentar, eles entram em paranóia. Nem só por questão do salário, mas o fato de 

ficarem em casa sem ter o que fazer. Porque eles só sabem casa-trabalho-casa. Se 

parar eles não vão fazer mais nada. Depois daquele programa, que para mim foi 

fundamental, eu já estou me organizando, como falta pouco, dois anos. Estou me 

organizando para justamente ter atividades soltas, em conjunto, para preencher esses 

períodos que vão ficar livres. Eu já tenho as minhas atividades, vou continuar com 

elas, criando e aprimorando outras para preencher esse vazio (JAQUELINE).   

 

A oficina “Dialogando sobre Aposentadoria” foi a primeira experiência que ela teve 

com algum projeto que a levasse a pensar na aposentadoria.  

 
O primeiro na minha vida foi aquele. Até porque só fui em programa, em palestras 

de trabalho, trabalho, trabalho. Eu mesma quando trabalhava em empresa privada 

tinha palestras sobre aposentadoria, mas eu nunca participei pois era nova e não 

queria pensar na aposentadoria (JAQUELINE). 

 

Quanto à tentativa do projeto de levar os participantes a refletir sobre as possibilidades 

de ação na aposentadoria e novas formas de inserção social, Jaqueline destacou o quanto a 

oficina a ajudou a pensar em como organizar a vida, os planos e formas de viver o pós-

carreira. 

 
Com certeza, e é justamente isso que eu estou buscando, procurando atividades para 

eu poder interagir. Eu em particular tenho um problema de síndrome do pânico. Eu 

estou criando atividades que eu vá ter contato com pessoas, só não precisa estar no 

meio do povão, de grandes multidões. Não serão atividades que eu vou estar sempre, 

como: aula de artesanato, dar palestras e cursos. Estou me organizando, vou dar 

continuidade a minha vida de maneira mais flexível, num horário não muito 

acirrado. O programa me ajudou muito, clareou muito a minha mente. Eu sei que na 

minha ideia eu não iria ficar dentro de casa, mas eu achei que só o que eu já fazia era 

suficiente. Então o programa me fez refletir no todo, 8 horas de trabalho, então eu 

preciso preencher 8 horas com atividades flexíveis. Vai ter um dia que eu não vou 

precisar, não vou estar afim, tudo bem. Sabendo que em cada semana, pelo menos 

três dias, ou dois dias, vou ter atividades (JAQUELINE). 
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 Os encontros da oficina “Dialogando sobre Aposentadoria” caracterizavam-se por ser 

um trabalho em grupo, trocando vivências e experiências, o que foi para a Jaqueline 

indescritível e gratificante, pois permitiu trocar informações importantes com os colegas. 

 
Foi sem palavras porque a maioria ali eram colegas antigos. A gente tem uma 

determinada visão de aposentadoria. Aí de repente, você começa a conversar, 

conviver e ver que as pessoas têm opiniões e visões totalmente diferentes. Como 

aquela menina que era super extrovertida, mas tinha a aposentadoria como um vilão 

porque ela teve depressão, então pensava no fato de ficar sozinha, de morrer e não 

ter mais nada para fazer. Então esse convívio, essa troca foi muito gratificante. Ver 

os outros colegas que não estavam ali e que hoje em dia eu converso muito com eles 

sobre a aposentadoria. Esse trabalho de formiguinha daquele grupo está sendo muito 

bom pois eu já ouço pessoas que não iam se aposentar de jeito nenhum, e que hoje já 

estão buscando a aposentadoria. Estão vendo a aposentadoria com outros olhos. Esse 

programa é fundamental. Eu conversei com as outras meninas, a gente começa a se 

preparar, ter um preparo. Porque o primeiro mês tudo bem, vou para rua, bater 

perna, ficar a tona, não tenho hora para voltar. No terceiro mês, quarto, eu tiro por 

esse período que estou de licença, meu organismo sentiu falta da minha rotina. Eu às 

vezes acordo cedo e falo: - Ih, estou atrasada! Estou atrasada para quê? Vários 

colegas que eu conheço ficaram deprimidos por causa disso, por não saberem antes, 

não tiveram esse preparo antes, de buscar alguma coisa alternativa. O projeto 

justamente estimula a pensar, repensar alternativas (JAQUELINE). 

 

A oficina permitiu que Jaqueline pudesse refletir além da aposentadoria, também na 

forma como ela estava trabalhando e dos adoecimentos que estava vivendo no trabalho e em 

como poderia viver daqui para frente. 

 
Eu observei logo no primeiro questionamento de como eu me via trabalhando, o 

quanto eu estava com mágoas. A falta de reconhecimento, os problemas que eu 

passei na prefeitura, eu vi que eu estava magoada. Aí aquilo foi bom pois depois, no 

final do programa eu vi que eu precisava trabalhar isso. E é o que eu venho fazendo 

nesse último ano, trabalhando essa situação porque eu não vou mudar o mundo, 

principalmente a cabeça das pessoas. Eu vou administrando isso até o período da 

minha aposentadoria. Senão quem fica magoada sou eu, quem fica doente e triste 

sou eu (JAQUELINE).  

 

Quanto à iniciativa do projeto de extensão de criar um piloto de um programa de 

preparação para aposentadoria, Jaqueline comenta: 

 
Achei fantástico, justamente pelo que o programa passa, de fazerem as pessoas 

pensarem que vão se aposentar. Tinha muitas meninas lá que tinham medo de se 

aposentar e que agora já estão mais flexíveis. Esse programa tem que fazer parte do 

currículo da prefeitura. Você tem a admissão, e antes da saída, tem que ter a 

preparação para a aposentadoria. Em empresas privadas que eu trabalhei, com dois 

anos eles faziam um levantamento e a partir de um anos faziam uma flexibilidade de 

horário e a pessoa não precisava vir todos os dias, para a pessoa ir se acostumando a 

não ir naquele trabalho. Para que a pessoa não tivesse aquele em baque. Tem colegas 

que foram assim, por causa da idade, olha só amanhã você está aposentada. Tenho 

dois amigos que quase enlouqueceram. Infelizmente nossos recursos humanos não 

tem uma equipe que administra isso. Muitos não tiveram uma vida lá fora, só a 

prefeitura. A preparação permite trabalhar nas pessoas as questões que envolvem a 

aposentadoria. E o setor também tem que ser preparado para a saída das pessoas. A 

família também tem que ser preparada (JAQUELINE).  
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Sobre a oportunidade de poder participar da oficina, Jaqueline disse que foi ótima e, 

inclusive, quer mais. Quanto aos conteúdos que ela acredita que poderiam ser acrescentados 

na oficina, disse que faltou trabalhar a questão familiar.  

 

 

3.2. ANÁLISE DAS CONVERSAS: O OLHAR DOS PARTICIPANTES DA OFICINA 

 

Soares e Costa (2011) mencionam a importância de sensibilizar o trabalhador para a 

aposentadoria, destacando a importância dos PPAs nessa questão. A oficina, conforme 

mencionado anteriormente, foi criada com o objetivo de proporcionar um espaço onde as 

pessoas pudessem conversar sobre o tema da aposentadoria. Pode-se perceber a partir das 

entrevistas feitas com os três participantes que nenhum deles havia participado antes de algum 

programa que dialogasse sobre o tema da aposentadoria. Todos os três afirmaram gostar da 

iniciativa do projeto de extensão de criar uma oficina para conversar com as pessoas sobre 

essa nova etapa da vida, destacando a importância do tema.  

Abaixo será feita uma análise categorial, de acordo com a metodologia de Bardin 

(2011), agrupando-se, em categorias, alguns aspectos analisados dos conteúdos coletados nas 

entrevistas. Essas categorias foram selecionadas a partir de itens de investigações que 

gostaríamos de analisar sobre os objetivos da oficina, criando-se categorias para investigar as 

possibilidades de ação, trabalho em grupo e os conteúdos que poderiam ser acrescentados na 

oficina.  

 

3.2.1. As possibilidades de ação na aposentadoria 

 

A aposentadoria é caracterizada por uma nova etapa da vida do sujeito, sendo um 

momento de transição e ruptura com o mercado de trabalho. 

 
Muitas vezes os problemas da aposentadoria se originam da repentina perda de 

identidade profissional que ocorre com o término formal das atividades no trabalho. 

A nova etapa da vida implica a redefinição de papéis sociais e geralmente é 

acompanhada de estereótipos que vinculam a aposentadoria a obsolência, 

inatividade, empecilho, velhice e morte (ZANELLI, SILVA & SOARES, 2010, p. 

76). 

 

Na oficina, buscamos quebrar esses estereótipos da aposentadoria como sinônimo de 

inatividade, abordando-a não como o tempo de “recolher-se aos aposentos”, mas de colocar 
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em prática os planos de ação que muitas vezes ficaram adormecidos, ou deixados de lado, 

devido à falta de tempo decorrente da centralidade do trabalho. Nas entrevistas, os três 

participantes demostraram querer buscar uma vida ativa no pós-carreira, organizando-a e, ao 

mesmo tempo, pensando em como poderão fazer para conseguir colocar em prática seus 

projetos para daqui a alguns anos, quando a aposentadoria chegar. 

Durante a oficina, João conseguiu pensar nos seus planos para a aposentadoria. Ele 

disse: “Quero ir para um sitiozionho, a vida no sitiozinho tem muito mais trabalho, cuidar dos 

bichos, plantação...” (JOÃO). Ao longo da oficina, quando pensava nos seus planos, percebeu 

que as coisas que gostaria de fazer não seriam possíveis se fosse se aposentar agora, pois os 

benefícios que perderia o impossibilitariam de concretizar os seus projetos.  

Sendo assim, João conseguiu visualizar seus projetos de vida no pós-carreira. O plano 

de ação esboçado por ele é trabalhar até atingir a aposentadoria compulsória, daqui a 

aproximadamente sete anos, a fim de juntar dinheiro suficiente para ir construindo e 

possibilitando a realização dos projetos na aposentadoria. Uma coisa que impede João de se 

aposentar no atual momento são os problemas financeiros. Joana também destacou a situação 

financeira como um impedimento de realizar os planos e projetos de ação na aposentadoria. 

Como nos aponta Zanelli, Silva e Soares,  

 
A questão financeira tem muita relevância no momento da aposentadoria, pois 

muitas vezes a pessoa retarda a decisão ou não vê condições de se aposentar por 

receio e pela dificuldade de lidar com o dinheiro.  Em alguns casos, a aposentadoria 

diminui o rendimento mensal, e isto leva as pessoas a se angustiarem por não 

saberem como enfrentar tal situação (2010, p. 99).   

  

A oficina também permitiu que Joana refletisse sobre as possibilidades de ação na 

aposentadoria que para ela são viajar, curtir a família, os filhos e netos. No entanto, tal como 

João, a situação financeira a impede de realizar esses planos. Devido a isso, pretende se 

aposentar quando atingir 70 anos, pois acredita que assim não sofrerá tantas perdas 

financeiras na aposentadoria.  

Jaqueline salientou a importância da oficina na organização da vida na aposentadoria, 

auxiliando na organização de seus planos de ação no pós-carreira. Ela já refletia sobre alguns 

planos antes de participar do projeto, mas começou a pensar em outras formas de ocupar o 

tempo livre pois, com a saída do trabalho, que ocupa 8 a 10 horas do seu dia, teriam que 

entrar atividades para preencher esse vazio. 

Zanelli, Silva e Soares (2010) apontam a importância do PPA na reflexão e 

descobrimento de novas áreas de interesse na aposentadoria. “Ao nos referirmos à preparação 
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para aposentadoria, compreendemos tal no sentido de tomada de consciência ou reflexão, que 

consiste na busca de novas áreas de interesse para o aposentado, incentivando-o à descoberta 

de potencialidades e prevenção de conflitos que possam emergir” (ZANELLI, SILVA & 

SOARES, 2010, p. 43). 

 Jaqueline destacou a importância da oficina no descobrimento de atividades para 

poder realizar na aposentadoria, e o quanto a oficina a ajudou a pensar em planos e projetos 

para realizar no pós-carreira.  

Soares e Costa (2011) salientam a importância dos PPA no descobrimento de novas 

atividades na aposentadoria e destaca a importância do psicólogo nessa questão. “É preciso 

estabelecer novas referências em atividades que preencham o vazio deixado pela centralidade 

ocupada pelo trabalho até então. O papel do psicólogo, como orientador profissional, em meio 

a este momento de ruptura de identificações, adquire fundamental importância” (p. 45). Além 

disso, salientam que, se o sujeito se antecipa, preparando-se para o que está por vir, isso o 

ajuda no enfrentamento dessa nova etapa da vida. 

 A aposentadoria também pode ser o momento de descobrir novas atividades 

profissionais, como foi falado por Jaqueline, que pensa em realizar na aposentadoria 

atividades como artesanato, dar palestras e cursos. Ela destacou a importância da oficina no 

descobrimento dessas atividades. “O projeto justamente estimula a pensar, repensar 

alternativas” (JAQUELINE), a fim de ocupar o tempo que antes era gasto pelo trabalho.  

França e Soares (2009) afirmam que pensar nos projetos de vida no pós-carreira “(...) é 

a oportunidade que o trabalhador tem para experimentar novas situações, desenvolver 

habilidades, aptidões e mesmo descobrir novos interesses” (FRANÇA & SOARES, 2009, p. 

745).  

 

3.2.2. O trabalho em grupo e a troca de vivências  

 

As vivências grupais permitem que os participantes reflitam sobre os diferentes 

sentimentos relacionados à aposentadoria (ZANELLI, SILVA & SOARES, 2010). “A 

atividade em grupo é facilitadora do processo de identidade individual e grupal, oferecendo 

condições para a elaboração dos sentimentos referentes aos diversos setores da vida, inclusive 

o profissional” (SOARES & COSTA, 2011, p. 123). 

João destacou a importância de abertura desse espaço para a troca de experiências, 

permitindo que visões tão distintas pudessem dialogar e conversar sobre a aposentadoria. Ele 
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destacou a presença de dois participantes em especial, uma que acabará de se inserir no 

mercado de trabalho, e outro que já estava há muito tempo aposentado por invalidez. Segue 

abaixo o comentário de João sobre a experiência de trocar vivências em grupo. 

Joana gostou de poder ouvir as pessoas falarem sobre questões acerca da 

aposentadoria e destacou a presença de uma mulher em especial, que a fez refletir as escolhas 

que fez na sua vida, optando por dar mais atenção à família do que ao trabalho, o que lhe 

gerou impactos na questão financeira, mas permitiu que pudesse aproveitar a família, os filhos 

e os netos. 

Já Jaqueline contou o quanto foi gratificante trocar informações com os seus colegas 

sobre a aposentadoria. Muitos participantes da oficina eram seus colegas de trabalho, e ela 

gostou da experiência de poder conversar e observar visões totalmente diferentes sobre a 

aposentadoria. Sendo uma experiência muito positiva e enriquecedora. 

 Sendo assim, pode ser observado, a partir das entrevistas, que o trabalho em grupo 

possibilitou o enriquecimento das discussões feitas sobre aposentadoria, onde os indivíduos 

do grupo puderam, de algum modo, dar suporte uns para os outros, refletindo sobre as suas 

expectativas e vivências. Para Zanelli, Silva e Soares (2010), “(...) por meio da construção de 

espaços vivenciais, criam-se as condições necessárias para a produção do diálogo reflexivo” 

(ZANELI, SILVA & SOARES, 2010, p. 46). 

O processo de grupo permitiu uma ajuda mútua, como Zanelli, Silva e Soares (2010) 

pontuam, “de modo que os participantes, por meio dos relatos de seus conhecimentos e 

experiências, possam contribuir para que os demais possam tomar decisões referentes aos seus 

momentos de aposentadoria” (ZANELLI, SILVA & SOARES, 2010, p. 45).  

 

3.2.3. Conteúdos a serem acrescentados 

 

As entrevistas também foram realizadas para coletar informações que pudessem 

aprimorar e melhorar os conteúdos oferecidos na oficina. O que se pode observar a partir da 

análise das entrevistas é que, para João, a oficina foi perfeita do começo ao fim, não 

acrescentando nenhum conteúdo que pudesse ser inserido.  

Já Joana acrescentou que seria importante aumentar o tempo para falar sobre os 

aspectos jurídicos da aposentadoria, que foi relatada como muito importante para os 

participantes. 
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Zanelli, Silva e Soares (2010) comentam da importância de trabalhar os aspectos 

jurídicos na aposentadoria, informando “(...) aos participantes a lei que rege as atuais regras 

da aposentadoria no Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal e/ou na iniciativa 

privada” (ZANELLI, SILVA & SOARES, 2010, p. 92). Além disso, a importância de “(...) 

fornecer os esclarecimentos a respeito das averbações por tempo de serviço em outras 

instituições ou tipos de trabalhos vinculados à previdência Social” (ZANELLI, SILVA & 

SOARES, 2010, p. 92).   

Jaqueline destacou ser importante trabalhar o tema da família. Quanto a isso, Soares e 

Costa (2011) alertam:  

 
Todo programa com aposentados deve ter um momento para se trabalhar com a 

família. O ideal é estarem incluídas as reuniões com as famílias, principalmente os 

cônjuges. É preciso conversar como vai ficar a vida em casa, com a volta de um de 

seus membros, muitas vezes ausente ao longo dos últimos 30 a 35 anos e agora de 

volta ao lar (SOARES & COSTA, 2011, p. 171). 

 

Zanelli, Silva e Soares (2010) destacam três aspectos a serem observado em relação à 

família: a retomada dos projetos engavetados para serem realizados com os familiares, o 

planejamento do tempo com a família e o resgate do significado da família. Considerar esses 

aspectos e tentá-los colocar em um programa de preparação para aposentadoria ajuda na 

recuperação do sentido da família para o aposentado. Deve-se a isso, o fato de que com a 

aposentadoria 

 
(...) torna-se viável concretizar desejos que foram adormecidos pelas exigências do 

trabalho, agora envolvendo também a família. O tempo a dispor com a família não é 

mais planejado pelos outros, como ocorria sob as contingências daqueles que 

controlam o tempo do trabalho do aposentado. O tempo livre agora pode ser 

usufruído sem culpa ou remorso, pois é um direito adquirido pelo tempo de trabalho 

(ZANELLI, SILVA & SOARES, 2010, p. 104). 

 

A importância de se rever as questões familiares com a chegada da aposentadoria 

justifica-se pela necessidade de essa relação “(...) ser revista e comentada, para que a transição 

se realize de forma mais tranquila e com aceitação de ambos desta nova fase” (SOARES & 

COSTA, 2011, p. 171). 

Além do que foi sugerido pelos participantes, pode-se perceber que a questão 

financeira é algo muito presente na aposentadoria, sendo algo que, muitas vezes, pode 

atrapalhar os projetos no pós-carreira. A orientação financeira, de acordo com Zanelli, Silva e 

Soares (2010), permite o sujeito refletir sobre as suas finanças pessoais, de modo a torná-lo 

consciente de suas atitudes e das consequências de seus atos na situação financeira. 
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A orientação financeira busca trabalhar a relação que se estabelece com o dinheiro 

em seus aspectos psicológicos, pois falar sobre esta relação pode ser um meio de 

potencializar uma atitude de escolha consciente. Os temas dinheiro e trajetória 

profissional estão interligados (ZANELLI, SILVA & SOARES, 2010, p. 101). 

 

Sendo assim, diante da análise das entrevistas quanto aos assuntos que poderiam ser 

acrescentados na oficina “Dialogando sobre Aposentadoria” destacam-se: a necessidade de 

aumento no tempo destinado a esclarecimentos sobre aspectos jurídicos, a questão familiar e a 

educação financeira. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As palavras de Leite (1993) ressoam com profunda atualidade quando ele afirma que, 

no século XXI, estaríamos vivendo o “Século da Aposentadoria” devido à evolução da 

ciência, aumento na expectativa de vida, dentre outros fatores. No entanto, o Brasil ainda vive 

um grande tabu quanto a este tema, sendo ele pouco discutido e problematizado. 

No caso do Brasil, uma das preocupações no que tange o aumento da expectativa de 

vida é a garantia de oferecimento de pensões dignas e a qualidade dos serviços de saúde à 

população mais velha. De alguma forma, essa falta de recursos pode ameaçar o bem-estar da 

população aposentada (FRANÇA & SOARES, 2009). 

Zanelli, Silva e Soares (2010) mencionam que ainda há poucos estudos na literatura 

brasileira sobre a aposentadoria e seus atravessamentos, como pode ser observado a partir das 

pesquisas que realizaram em dados eletrônicos. Isto revela a urgente necessidade de estudar 

sobre o assunto, visto que o cenário atual do Brasil tem como consequência o envelhecimento 

da população e o aumento dos requerimentos de aposentadoria. 

Apesar de muitas organizações colocarem o capital humano como o mais importante 

para o sucesso organizacional, “Programas de orientação ou preparação para aposentadoria 

são considerados ‘um luxo’”, terminando o ciclo do funcionário na empresa ele é “(...) 

descartado no fim da linha, às vezes, sem ao menos um aperto de mãos” (ZANELLI, SILVA 

& SOARES, 2010, p. 43). 

Zanelli, Silva e Soares (2010) salientam uma questão ética pertinente às organizações 

referente à responsabilidade de orientar os futuros aposentados sobre as mudanças advindas 

na aposentadoria, auxiliando nesse processo de ruptura com o mundo do trabalho, revendo 

emoções, sentimentos e percepções decorrentes desta fase. Projeto de futuro, “(...) um 

planejamento de ações para o tempo que há de vir, marcado pelos desejos e trajetórias 

individuais” (SOARES & COSTA, 2011, p. 41). Se o sujeito não se prepara para essa 

transformação na sua identidade com a chegada da aposentadoria, pode ter dificuldades de 

elaborar novos projetos para o futuro (SOARES & COSTA, 2011). 

Diante disso, a oficina “Dialogando sobre Aposentadoria” procurou criar um espaço 

onde os participantes pudessem conversar, refletir e trocar experiências sobre a aposentadoria, 

criando novas alternativas e planos para o pós-carreira. O que pode ser observado a partir das 

entrevistas realizadas com os três participantes da oficina “Dialogando sobre aposentadoria” é 
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o quanto esta possibilitou, pela primeira vez, que essas três pessoas pudessem conversar sobre 

esse tema, de forma crítica e compartilhada.  

A análise das entrevistas revelou a importância da abertura desse espaço para 

conversar sobre a aposentadoria. Com a experiência da oficina eles puderam refletir sobre as 

possibilidades de ação, interagindo com o grupo e partilhando vivências com outros colegas. 

O que pode ser percebido quanto aos problemas que atravessam a aposentadoria é que a 

questão financeira e o preenchimento do tempo livre foram assuntos frequentemente 

levantados pelos entrevistados. Esses dois aspectos puderam ser pensados e problematizados a 

partir da participação da oficina, propondo alternativas de enfrentamento.  

As entrevistas também permitiram captar informações para o aperfeiçoamento da 

oficina, indicando a necessidade de maiores esclarecimentos sobre os aspectos jurídicos na 

aposentadoria e a importância de se inserir discussões acerca das relações familiares. Além 

disso, a entrevista com os participantes mostrou que a questão financeira é um assunto 

importante, pois muitos benefícios são perdidos na aposentadoria, o que fez com que dois 

entrevistados pensassem em postergá-la a fim de juntar dinheiro para poder realizar, mais 

tarde, os planos de ação no pós-carreira.  

Sendo assim, o que pode ser observado a partir do olhar dos participantes é que a 

oficina permitiu refletir sobre as possibilidades de ação nessa nova etapa da vida, 

esclarecendo dúvidas sobre as mudanças advindas no pós-carreira e trocando vivências com 

grupo, permitindo uma melhor transição para essa fase. Ao oferecer um espaço de escuta e 

acolhimento acerca do tema, foi possível trabalhar as dúvidas, os sofrimentos e os 

questionamentos trazidos pelo grupo. 

França e Soares (2009) comentam que os PPAs podem auxiliar na diminuição da 

tensão, ansiedade frente à aposentadoria, possibilitando uma melhor transição do trabalho 

para a aposentadoria. O PPA, ao ajudar o trabalhador na transição entre trabalho e 

aposentadoria, promove bem-estar para os participantes.    

 Por fim, vale destacar a importância da experiência de estruturação, elaboração e 

execução da oficina “Dialogando sobre Aposentadoria” para os alunos extensionistas, 

permitindo o desenvolvimento desses alunos, pois foi possível aprender sobre as teorias e 

técnicas de aplicação de um PPA, assim como a forma de lidar com grupos.  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO I: CARTAS-CONVITE DA OFICINA 

 

 
 
 

 

 
 

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 entre a Universidade Federal Fluminense (com 

coordenação das professoras Janes Herdy e Fabia Souza), a Subsecretaria de Gestão de 

Pessoas, Saúde e Segurança do Trabalho e a DIVASE (Divisão de Valorização do Servidor), 

através do Projeto Servidor Aposentado da Prefeitura de Rio das Ostras (psicóloga Ana Lúcia 

Couto).  

 

Os encontros acontecerão às quartas-feiras, 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), com carga 

horária total de 12 horas.  

 

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 

mailto:coletivotrampo@yahoo.com.br
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ANEXO II: CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA OFICINA 
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ANEXO III: ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

Entrevista – Relato de experiência sobre o PPA/RO 

 

A oficina “dialogando sobre aposentadoria” buscou abrir um espaço de diálogo com os 

servidores da prefeitura municipal de Rio das Ostras, a fim de que pudessem refletir em 

grupo, sobre a questão da chegada da aposentadoria e suas possíveis repercussões.   

Diante disso, essa entrevista tem o objetivo de construir um espaço de diálogo onde o 

entrevistado possa contar sobre a experiência e participação no projeto “Dialogando sobre 

aposentadoria”, afim de que se possam coletar informações acerca do impacto e relevância 

que este teve para o participante, no que tange a questão da aposentadoria e suas vertentes.  

 

Data da entrevista: 

 

Apresentação 

Informações pessoais sobre o entrevistado(a) 

Nome:  

Data de Nascimento:  

Sexo:  

Naturalidade: 

Estado Civil: 

Filhos? Quantos? 

Profissão: 

Endereço:  

Cidade:  

Estado: 

Celular: 

E-mail: 

Local da entrevista: 

Data aproximada de realização do PPA (Mês e Ano): 

 

Aposentado?  (    )Sim    (    ) Não 

Data/Previsão da aposentadoria ______________________________________________ 
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Perguntas/Roteiro 

1. O que vem a sua mente quando você houve a palavra aposentadoria? 

2. Você já participou de algum projeto ou programa que lhe permitisse falar ou refletir sobre a 

aposentadoria?   

3. Na oficina você conseguiu refletir sobre as novas possibilidades de ação e inserção social 

na aposentadoria? Fale um pouco sobre essa experiência  

4. Eu gostaria de saber como foi para você essa experiência de trocar as opiniões, vivencias e 

expectativas com seus colegas acerca de temas que atravessam a aposentadoria. 

5. Na oficina você conseguiu refletir sobre o trabalho e a aposentadoria? Fale um pouco sobre 

essa experiência.    

6. O estatuto do idoso (lei N 10.741), de 1 de outubro de 2003, artigo 28, inciso II, prevê que 

o poder público deve criar e estimular programas de preparação dos trabalhadores para 

aposentadoria, com antecedência mínima de 1 (um ano), por meio de estímulo a novos 

projetos sociais, conforme seus interesses, e de esclarecimento sobre os direitos sociais e de 

cidadania.  

6.1. O que você achou sobre a iniciativa do projeto de extensão de criar um PPA para os 

servidores da prefeitura que estão próximos do desligamento profissional?  

6.2. De que formas você acha que essa oficina pode ajudar aos servidores participantes? 

7. O que você achou dessa oportunidade de poder participar da oficina? Fale um pouco sobre 

isso? 

8. Quanto aos conteúdos trabalhados na oficina, quais você gostaria de acrescentar que acha 

que seria importante trabalhar?  
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ANEXO IV: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA GRAVAÇÃO DA ENTREVISTA 

 

AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO 

 

Eu _____________________________________________________, portador(a) do RG: 

__________________________, CPF: ________________________, autorizo no 

dia___________________, a gravação da entrevista que será realizada por Viviane Pereira 

Silva, portadora do RG: 00000000-0, CPF: 000.000.000-00. A entrevista faz parte de uma 

pesquisa que será utilizada na monografia da entrevistadora. Estou ciente de que apenas a 

entrevistadora que conduzirá o processo da entrevista e sua respectiva orientadora de 

monografia, Fabia Monica Souza dos Santos, portadora do RG: 00000000-0, CPF: 

000.000.000-00, terão acesso as minhas informações de forma direta e qualquer outra 

utilização destas informações, seja em relatórios de pesquisa, seja em publicações 

acadêmicas, só poderá ser feita respeitando meu anonimato. Fui ainda informado que o 

material ficará de posse da entrevistadora ou do professor/orientador, pelo prazo previsto em 

Lei, de cinco anos, sendo posteriormente destruído.  

 

(    ) gravação de voz  

 

Estou ciente de que minha autorização é voluntária, não remunerada e que minha recusa 

poderá ocorrer a qualquer momento, sem qualquer prejuízo para mim. Por ser verdade, assino 

de livre vontade. 

 

____________________________________ 

Assinatura do entrevistado (a) 

 

____________________________________ 

Assinatura do entrevistador (a) 

 

__________________________________________ 

Assinatura da orientadora da pesquisa 

 

 


