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Introdução: A desvinculação institucional por aposentadoria é um processo de transição significativo na carreira profissional. De 
forma a facilitar e fortalecer essa etapa, é fundamental a reflexão sobre a trajetória trilhada, as experiências, vínculos e 
aprendizados vivenciados.  Ao longo de um percurso, as pessoas deixam marcas, mas também são marcadas: produzem 
experiências únicas, que reinventam e consolidam a forma de uma organização ser. Objetivo: O presente trabalho visa relatar a 
experiência de uma das etapas do Programa de Preparação para Desvinculação por Aposentadoria “Novos Rumos” do Hospital 
de Clínicas de Porto Alegre, intitulada “Trajetórias e Marcas”. Visou-se valorizar a construção de carreiras no HCPA pelas 
evidências de suas marcas de atuação na organização; contribuir para o auto reconhecimento e valorização dos pontos fortes da 
experiência de vida e carreira no HCPA e apropriar a experiência construída para mobilizar novos cenários de vida. Metodologia: 
Essa etapa abrangeu atendimentos individuais aos participantes do programa, workshop grupal de reforços mútuos e registro 
criativo dos pontos fortes da trajetória no HCPA, através da exposição cultural “Trajetórias e Marcas”. Essa etapa foi conduzida por 
Consultoras em Gestão de Pessoas do Serviço de Desenvolvimento Organizacional, com o apoio de uma Psicóloga do Serviço de 
Psicologia do HCPA. Resultados: Os trabalhos demonstraram de forma artística as principais contribuições na visão dos 
participantes sobre a suas trajetórias e marcas ao longo da sua atuação. Foram produzidos 13 trabalhos dentre banners, painel de 
fotos, poesias, quadros e esculturas. Conclusão: Após um percurso permeado de significado, cada participante identificou e 
apresentou a sua principal marca no HCPA. As trajetórias singulares se entrelaçam e constituem a trajetória dessa Instituição. São 
essas marcas que essa mostra buscou capturar. Essa produção permitiu o resgate dos percursos de cada profissional, a 
identificação de suas contribuições, reforçando a experiência e os vínculos adquiridos, facilitando assim o processo de desvínculo 
e mobilizando para novos cenários de vida. Palavras-chaves: desvinculação, aposentadoria, carreira 

 

 
 
 
 
 
 


