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APRESENTAÇÃO 

 

É impressionante como o ser humano tem a capacidade de transformar o 

mundo à sua volta, pelas suas inúmeras capacidades de modificar as relações 

humanas, bem como o próprio ambiente em que se insere. Quando falamos de 

organizações de trabalho, muitas vezes associa-se as regras rígidas, ou sistemas já 

cristalizados de funcionamento, e a dúvida mais comum a um profissional da 

Psicologia que chega nesse contexto é: O que eu posso fazer para mudar essa 

realidade? Ou ainda, como posso contribuir por aqui? 

Diferentemente do contexto clínico, uma organização possui muitas pessoas 

envolvidas nos processos, seja na gestão ou operacional, e que nem sempre 

querem mudanças ou melhorias, tornando este espaço extremamente desafiador e 

exclusivo.  Assim, o estudo voltado ao trabalho transformou-se num campo 

interessante para o desenvolvimento das ciências sociais e comportamentais, 

facilitando o diálogo por ter se transformando em um contexto transdisciplinar. 

Este livro é uma contribuição para o avanço da Psicologia Organizacional em 

relação as novas demandas advindas do século XXI e principalmente da Pandemia 

da COVID-19, que deixa profissionais e pesquisadores perplexos. Os artigos 

referem-se aos temas específicos levantados nos locais, com reflexões e 

experiências obtidas no Estágio Curricular Obrigatório em Psicologia Organizacional, 

ocorrido no último ano da primeira turma do curso durante a formação em Psicologia 

no campus de Canoinhas da Universidade do Contestado.  

Os trabalhos aqui compartilhados possibilitam esperanças para ao trabalho 

dos profissionais interessados na área que acreditam na tarefa de facilitar a saúde 

mental dentro das condições do mundo globalizado e pandêmico, porque 

apresentam as diferentes intervenções possíveis para levar adiante seus projetos de 

vida.  

 

Boa leitura! 
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A ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL EM TEMPOS DE PANDEMIA 

DA COVID-19: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Jaquelini Conceição1 
Aline Ostroski2 

 

RESUMO 

Este artigo busca relatar vivências da experiência de uma acadêmica de Psicologia 
sobre o Estágio Supervisionado em Psicologia Organizacional e do Trabalho em 
uma empresa privada do Planalto Norte Catarinense, envolvendo uma acadêmica de 
uma Instituição de Educação Superior (IES) localizada na cidade de Canoinhas no 
Estado de Santa Catarina. O objetivo foi propiciar a acadêmica estagiária de 
psicologia a experiência e prática na área de Psicologia Organizacional e do 
Trabalho e estabelecer o contato entre a Universidade e a comunidade por meios 
legais do Ministério da Educação e Cultura (MEC) para o curso de graduação, bem 
como contribuir com a organização, elevando o bem-estar e saúde mental no 
ambiente organizacional. Além de relatar a experiência, foram realizadas no primeiro 
semestre observações que contribuirão para as intervenções das demandas 
levantadas no âmbito organizacional no qual o estágio foi realizado, demostrando 
contribuições do estágio na sua formação educacional e profissional tanto para a 
acadêmica quanto para a organização. Além desses aspectos, observou-se que a 
prática do estágio supervisionado indica um marco na flexibilização curricular dos 
cursos de Psicologia em que o Estágio Supervisionado em Psicologia 
Organizacional e do Trabalho é um componente curricular de integração entre 
ensino, pesquisa e prática, no qual enriquece a futura atuação na área, 
possibilitando uma melhor escolha na sua futura atuação após formação acadêmica.   

 

Palavras-Chave: Formação Acadêmica. Formação Profissional. Psicologia 
Organizacional e do Trabalho. 

 

ABSTRACT 

This article seeks to report experiences of the experience of a Psychology student on 
the Supervised Internship in Organizational and Work Psychology in a private 
company in the Planalto Norte Catarinense, involving an academic from a Higher 
Education Institution (HEI) located in the city of Canoinhas in the State of Santa 
Catarina. The objective was to provide the trainee psychology student with 
experience and practice in the field of Organizational and Work Psychology and 
establish contact between the University and the community through legal means of 
the Ministry of Education and Culture (MEC) for the undergraduate course, as well 
how to contribute to the organization, raising well-being and mental health in the 

                                            
1 Docente do curso de Psicologia da Universidade do Contestado - UnC Canoinhas, e-mail: 

jaquelini@unc.br   
2Acadêmica do curso de Psicologia da Universidade do Contestado - UnC Canoinhas, e-mail: 

aline.ostroski@aluno.unc.com.br  
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organizational environment. In addition to reporting the experience, observations 
were made in the first semester that will contribute to the interventions of the 
demands raised in the organizational scope in which the internship was carried out, 
demonstrating the internship's contributions in its educational and professional 
formation for both the academic and the organization. In addition to these aspects, it 
was observed that the practice of the supervised internship indicates a milestone in 
the curricular flexibility of Psychology courses in which the Supervised Internship in 
Organizational and Work Psychology is a curricular component of integration 
between teaching, research and practice, in which it enriches the future performance 
in the area, enabling a better choice in its future performance after academic training. 

 

Keywords: Academic training. Professional qualification. Organizational and Work 
Psychology. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A psicologia organizacional é uma área que adentra o campo relacionado ao 

trabalho e tem uma estreita relação com as atividades administrativas. Seus 

objetivos ultrapassam a visão convencional de ajustamento do indivíduo ao trabalho 

e a procura por uma completa eficiência. Dedica-se a priorizar o desenvolvimento do 

indivíduo, através de mudanças bem elaboradas e participativas, nas quais o 

indivíduo consiga alcançar maior controle de seu ambiente. O desejo do crescimento 

individual deve levá-lo a conhecer e aprender a sua colocação no grupo e as 

relações do grupo com a organização e com a sociedade. O conceito é que toda 

mudança no indivíduo, pode gerar mudanças em seu ambiente e vice-versa. A ideia 

é prepará-lo para saber controlar as mudanças pessoais e de seu meio externo. 

Produzir é uma forma de modificar o ambiente e a produtividade que é necessária 

para a sobrevivência está intimamente ligada com a motivação (BASTOS, ZANELLI, 

2004).  

A produtividade e o desempenho no trabalho estão fortemente interligados. 

Fazem parte de um conjunto que contém elementos individuais de motivação, 

conhecimentos e habilidades e elementos estruturais ao nível da época e os 

princípios da sociedade (BASTOS, ZANELLI, 2004). 

O psicólogo deve auxiliar para uma relação empregado-empregador mais 

tranquila possível. Mas não parte do ponto de vista em que é possível acabar com 

os conflitos, pois sabe-se que os conflitos são características dessa relação.  Trata-
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se da habilidade do psicólogo em criar alternativas de relações mais equilibradas 

(BASTOS, ZANELLI, 2004). 

Segundo o Conselho Federal de Psicologia (2020) em tempos de Pandemia, 

o desafio ao estagiário de Psicologia e de Profissionais é contribuir para decisões 

que consigam conciliar o necessário compromisso com a qualidade da formação e 

as restrições postas por esse momento de pandemia.  

O psicólogo organizacional desempenha grande relevância na procura da 

satisfação do trabalhador com a empresa, além de que as empresas terão um ganho 

positivo pelo trabalho desenvolvido.  

A função do profissional dentro das empresas é contribuir como facilitador e 

conscientizador do papel dos trabalhadores dentro dos âmbitos que a compõem, 

considerando a saúde e a subjetividade desses trabalhadores e o andamento e 

desempenho da organização. As intervenções realizadas são constituídas em 

técnicas e instrumentos da psicologia e apresentam um avanço para a empresa, 

para o trabalhador e para a sociedade (BASTOS, MARTINS, 1990).  

O objetivo do artigo foi relatar as experiências vivenciadas in loco na 

organização por meio do Estágio Supervisionado em Psicologia Organizacional e do 

Trabalho  

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Os materiais e métodos utilizados para este artigo foram a pesquisa 

bibliográfica e o estudo de caso, no sentido do relato das experiências vivenciadas 

“in loco” na organização, por meio do Estágio Supervisionado em Psicologia 

Organizacional e do Trabalho, onde foram realizadas observações e intervenções 

em uma organização privada com fins lucrativos no município de Canoinhas- Santa 

Catarina.  

Seguindo neste sentido, Denzin e Lincoln (2006) complementam que, a 

pesquisa qualitativa envolve uma abordagem interpretativa do mundo, o que 

constitui que seus pesquisadores estudam as coisas em seus cenários naturais, 

tentando apreender os fenômenos em termos dos significados que as pessoas a 

eles confiam. 
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Para a realização do estágio foram usadas as observações, entrevistas e 

pesquisas bibliográficas para um melhor embasamento, que segundo Ramos; 

Busnello (2005) não é traduzida em números, a qual pretende verificar a relação da 

realidade com o objeto de estudo, obtendo várias interpretações de uma análise 

indutiva por parte do pesquisador.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

INTERVENÇÕES E PRÁTICAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM 

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO 

 

No Quadro 1 são apresentadas as intervenções realizadas na empresa, bem 

como o breve objetivo, o tempo de realização e o público-alvo, e posteriormente 

discutido sobre cada uma das atividades. 

 

Quadro 1 – Panorama das intervenções realizadas na empresa 

Intervenções Objetivo 
Tempo de 
realização 

Público-Alvo 

Lista de Diálogo 
Diário de 

Segurança (DDS) 

Apresentar aos colaboradores a lista de 
Diálogo Diário de Segurança (DDS) para 
orientá-los diariamente ou 
semanalmente sobre assuntos 
referentes a segurança, saúde e bem-
estar mental, físico e emocional da 
organização, bem como auxiliar na 
rotina de serviço diário, sendo possível 
ao final de cada diálogo construir 
diferentes reflexões sobre assuntos 
diversos 

30 (trinta) minutos 
diários/semanais 

Colaboradores 
da organização 
e integrantes 

da CIPA 
(Comissão 
Interna de 

Prevenção de 
Acidentes) 

Documento para 
registro de EPI’s 
(Equipamento de 

Proteção 
Individual) 

Elaborar documento para atualizar o 
registro de EPI’s (Equipamento de 
Proteção Individual) 

1 (uma) semana Setor 
administrativo 

Treinamento para 
multiplicadores 
sobre o uso de 

Equipamentos de 
Proteção 

Individual – EPI’s 

Realizar treinamento para 
conscientização dos colaboradores e 
fortalecer a conscientização com os 
cuidados dos equipamentos de 
segurança individuais 

1 (uma) hora 

Presidente e 
suplente da 

CIPA 
(Comissão 
Interna de 

Prevenção de 
Acidentes) 

Infográfico para a 
campanha de 
proteção das 

mãos 

Elaborar infográfico para a campanha de 
saúde com ênfase na proteção das 
mãos e distribuir em formato físico, bem 
como divulgar em formato digital em 
grupos de WhatsApp da organização. 

1 (uma) semana Colaboradores 
da organização 
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Mural informativo 
Organizar e divulgar no mural da 
organização todos os conteúdos 
realizados no estágio. 

1 (uma) semana 
Colaboradores 
da organização 

e gestor 
Fonte: Conceição e Ostroski (2020). 

 

A primeira intervenção realizada teve o objetivo de levar para os 

colaboradores a lista de Diálogo Diário de Segurança (DDS) para orientá-los 

diariamente ou semanalmente sobre assuntos pertinentes a segurança, saúde e 

bem-estar mental e emocional dos colaboradores, para assim auxiliá-los em sua 

rotina de serviço diário, sendo possível, ao final de cada diálogo, construir diferentes 

reflexões e contribuir para um ambiente organizacional cada dia mais agradável.  

Segundo Júnior (2010) a reflexão, como a capacidade de se voltar sobre si 

mesmo, sobre as construções sociais, sobre as intenções, representações e 

estratégias de intervenção, supõe a inevitabilidade de utilizar o conhecimento à 

medida que vai sendo produzido, para enriquecer e modificar a realidade e suas 

representações, as próprias intenções e o próprio processo de conhecer. A 

expressão “pensamento reflexivo” originou-se nas formulações de John Dewey, na 

década de 1930, sobre a compreensão da realidade e a construção de significados a 

partir das experiências vividas. Ainda, Júnior (2010), a reflexão é um caminho para 

atingir patamares cada vez maiores de: racionalidade na prática e nas próprias 

crenças, um processo que a educação deve consolidar como disposição permanente 

e aberta para submeter à elaboração e revisão constantes aquilo que “o mundo 

parece ser” e as contradições existentes entre algumas de nossas crenças.  

A segunda intervenção proposta, conforme a demanda apanhada, foi a 

implementação de Documento elaborado para registro de EPI’S (Equipamento de 

Proteção Individual) com a intenção de apresentar para o gestor da organização um 

documento elaborado para atualizar o registro de EPI’S  aprimorando, ou até mesmo 

substituindo,  o existente no local. 

A ideia surgiu como demanda levantada pelo gestor da empresa, para que 

assim fosse possível uma atualização de documentos que interessam a empresa, de 

modo que venha a contribuir para o ambiente organizacional.  

A POT (Psicologia Organizacional e do Trabalho) abrange intervenções em 

instituições e empresas direcionadas para o desenvolvimento de estratégias, com a 

pretensão de melhorar o ambiente de trabalho e compreender eventos associados à 
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vida do trabalhador em situações pessoais e profissionais, buscando propiciar seu 

bem-estar nesse ambiente. Por meio da psicologia das organizações, fica provável 

elaborar análise de clima organizacional, resolver conflitos entre funcionários, atrair e 

selecionar candidatos, realizar treinamentos para aperfeiçoar as habilidades e 

desenvolver dinâmicas de grupo (DALBOSCO, ROSA, PISONI, 2016).  

A terceira intervenção ocorreu com um treinamento para multiplicadores sobre 

o uso de EPI’s. A intervenção de realizar o treinamento para os colaboradores sobre 

o uso de EPI’s surgiu da demanda de informar os colaboradores sobre seu uso 

adequado e as condições seguras de fazer o uso correto desses equipamentos, 

orientando assim suas atribuições e responsabilidades, seguindo normas que os 

orientam sobre suas obrigações e as obrigações da empresa. 

É sabido que os acidentes de trabalho são os maiores desafios para a saúde 

do trabalhador, atualmente e no futuro. De acordo com a Organização 

Panamericana de Saúde – OPAS (2006) estes desafios estão ligados “aos 

problemas de saúde ocupacional, com as novas tecnologias, novas substâncias 

químicas, problemas relacionados com a crescente mobilidade dos trabalhadores e 

ocorrência de novas doenças ocupacionais” (ZOCCHIO, 1980). Desta forma, é 

possível observar uma crescente preocupação das empresas com relação à 

segurança do trabalho. O acidente é um fato que nenhuma empresa gostaria de 

presenciar e vivenciar, devido às várias preocupações legais que podem repercutir 

para a empresa, além do custo gerado pelo acidente. 

O uso dos Equipamentos de Proteção Individual encontra-se previsto nas Leis 

de Consolidação do Trabalho (CLT) e regulamentado pela Norma Regulamentadora 

6 do Ministério do Trabalho e Emprego, sendo o mesmo, segundo a legislação 

vigente, obrigatório (ZOCCHIO, 1980). 

A entrega destes equipamentos deve ser fornecida pelo empregador que 

também tem a obrigação de fiscalizar o uso por parte de seus empregados e de 

promover ações que conscientizem os seus trabalhadores da importância do uso 

dos EPI’s quando estes se recusam a usar.  

A quarta intervenção foi o Infográfico para a Campanha de proteção das 

mãos, que foi realizado para aos colaboradores no mural da organização, a fim de 

informar a importância do cuidado com as mãos. A maioria dos ferimentos ocorridos 

no trabalho envolve os dedos e as mãos. As mãos são essenciais para o trabalho e 
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bem-estar dos colaboradores e como qualquer outra coisa de grande valor, elas 

devem ser adequadamente protegidas (FIOCRUZ, 2011). 

Sendo assim, o uso de luvas corretas pode ajudar na prevenção de muitos 

ferimentos nas mãos e nos dedos. Manter as mãos e luvas livres de graxa e de óleo, 

dicas de proteção a acidentes do trabalho, como não colocar as mãos ou dedos em 

lugares onde possam ser esmagados ou apertados podem salvar as mãos de 

esmagamentos ou até mesma amputação de membros. 

 Seguir corretamente a orientação no uso adequado das luvas e não realizar 

atos inseguros antes de manusear qualquer material, verificar a existência de bordas 

cortantes e manter as mãos afastadas das extremidades destes materiais, podem 

proteger as mãos de desastres no ambiente de trabalho (FIOCRUZ, 2011). 

Compreender o valor da vida, possibilita ao psicólogo atuar em inúmeras áreas 

especificamente dentro de uma organização, que trarão benefícios para os 

colaboradores como para a empresa. 

 

O PAPEL DO PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL 

 

A psicologia organizacional é uma área que adentra o campo relacionado ao 

trabalho, e tem uma estreita relação com as atividades administrativas. Seus 

objetivos ultrapassam a visão convencional de ajustamento do indivíduo ao trabalho 

e a procura por uma completa eficiência. Dedica-se a priorizar o desenvolvimento do 

indivíduo, através de mudanças bem elaboradas e participativas em que o indivíduo 

consiga alcançar maior controle de seu ambiente.  

O desejo do crescimento individual deve levá-lo a conhecer e aprender a sua 

colocação no grupo e as relações deste com a organização e com a sociedade. O 

conceito é que toda mudança no indivíduo pode gerar mudanças em seu ambiente e 

vice-versa. A ideia é preparar o indivíduo para saber controlar as mudanças 

pessoais e de seu meio externo. Produzir é uma forma de modificar o ambiente. A 

produtividade que é necessária para a sobrevivência está intimamente ligada com a 

motivação (BASTOS, ZANELLI, 2004). 

A produtividade e o desempenho no trabalho estão fortemente interligados. 

Fazem parte de um conjunto que contém elementos individuais de motivação, 
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conhecimentos e habilidades e elementos estruturais ao nível da época e os 

princípios da sociedade (BASTOS, ZANELLI, 2004). 

O psicólogo deve auxiliar para uma relação empregado-empregador mais 

tranquila possível. Mas não parte do ponto de vista em que é possível acabar com 

os conflitos, pois sabe-se que os conflitos são características dessa relação.  Trata-

se da habilidade do psicólogo em criar alternativas de relações mais equilibradas 

(BASTOS, ZANELLI, 2004). 

Para Bastos e Martins (1990) o psicólogo organizacional desempenha grande 

relevância na procura da satisfação do trabalhador com a empresa, além de que as 

empresas terão um ganho positivo pelo trabalho desenvolvido. A função do 

profissional dentro das empresas é contribuir como facilitador e conscientizador do 

papel dos trabalhadores dentro dos âmbitos que a compõem, considerando a saúde 

e a subjetividade desses trabalhadores e o andamento e desempenho da 

organização. As intervenções realizadas são constituídas em técnicas e 

instrumentos da psicologia e apresentam um avanço para a empresa, para o 

trabalhador e para a sociedade. 

 

ATRIBUIÇÕES DO PSICÓLOGO NAS ORGANIZAÇÕES DE TRABALHO 

 

Conforme contribuição do Conselho Federal de Psicologia ao Ministério do 

Trabalho para unir o catálogo brasileiro de ocupações enviado em 17 de outubro de 

1992, o psicólogo atua individualmente ou em equipe multiprofissional, onde quer 

que se deem as relações de trabalho nas organizações sociais formais ou informais, 

visando a aplicação do conhecimento da Psicologia para a compreensão, 

intervenção e desenvolvimento das relações. Segundo CFP (1984) seguem abaixo 

as atribuições do psicólogo. 

− Planeja, elabora e avalia análises de trabalho (profissiográfico, ocupacional, 

de posto de trabalho etc.), para descrição e sistematização dos 

comportamentos requeridos no desempenho de cargos e funções, com o 

objetivo de subsidiar ou assessorar as diversas ações da administração; 

− Participa do recrutamento e seleção pessoal, utilizando métodos e técnicas 

de avaliação (entrevistas, testes, provas situacionais, dinâmica de grupo, 
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etc.), com o objetivo de assessorar as chefias a identificar os candidatos 

mais adequados ao desempenho das funções; 

− Elabora, executa e avalia, em equipe multiprofissional, programas de 

treinamento e formação de mão-de-obra, visando a otimização de recursos 

humanos; 

− Participa, assessora, acompanha e elabora instrumentos para o processo de 

avaliação pessoal, objetivando subsidiar as decisões, tais como: promoções, 

movimentação de pessoal, planos de carreira, remuneração, programas de 

treinamento e desenvolvimento; 

− Planeja, coordena, executa e avalia, individualmente ou em equipe 

multiprofissional, programas de treinamento, de capacitação e 

desenvolvimento de recursos humanos; 

− Participa do processo de movimentação pessoal, analisando o contexto 

atual, os antecedentes e as perspectivas em seus aspectos psicológicos e 

motivacionais, assessorando na indicação da locução e integração funcional; 

− Participa de programas e/ou atividades na área de segurança do trabalho, 

subsidiando-os quanto a aspectos psicossociais; 

− Participa e assessora estudos, programas e projetos relativos à organização 

do trabalho e definição de papéis ocupacionais: produtividade, remuneração, 

incentivo, rotatividade, absenteísmo e evasão em relação a integração 

psicossocial dos indivíduos e grupos de trabalho; 

− Promove estudos para identificação das necessidades humanas em face da 

construção de projetos e equipamentos de trabalho (ergonomia); 

− Participa de programas educacionais, culturais, recreativos e de higiene 

mental, com vistas a assegurar a preservação da saúde e da qualidade de 

vida do trabalhador;  

− Encaminha e orienta os empregados e as organizações, quanto ao 

atendimento adequado, no âmbito da saúde mental, nos níveis de 

prevenção, tratamento reabilitação;  

− Elabora diagnósticos psicossociais das organizações;  

− Emite pareceres e realiza projetos de desenvolvimento da organização no 

âmbito de sua competência; 
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− Realiza pesquisas visando a construção e ampliação do conhecimento 

teórico e aplicado ao trabalho;  

− Coordena e supervisiona as atividades de Psicologia do trabalho, ou setores 

em que elas se inserem, em instituições ou organizações em que essas 

atividades ocorrem; 

− Desenvolve ações destinadas às relações de trabalho no sentido de maior 

produtividade e da realização pessoal dos indivíduos e grupos, intervindo na 

elaboração de conflitos e estimulando a criatividade na busca de melhor 

qualidade de vida no trabalho; 

− Acompanha a formulação e implantação de projetos de mudanças nas 

organizações com o objetivo de facilitar ao pessoal a absorção delas;  

− Assessora na formação e na implantação da política de recursos humanos 

das organizações. Participa do processo de desligamento de funcionários, 

no que se refere a demissão e ao preparo para aposentadoria, visando a 

elaboração de novos projetos de vida;  

− Participa do processo de desligamento de funcionários, no que se refere a 

demissão e ao preparo para aposentadoria, visando a elaboração de novos 

projetos de vida; 

− Participa como consultor no desenvolvimento das organizações sociais, 

atuando como facilitador de processos de grupo e de intervenção 

psicossocial nos diferentes níveis hierárquicos das estruturas formais. 

 

Segundo Carvalho (1982) embora haja, ainda hoje, uma concentração 

elevada dos psicólogos que atuam na área organizacional em atividades de 

recrutamento e seleção, como os psicólogos abriram espaços muito mais em função 

da sua competência pessoal do que a partir dos critérios legais e profissionais. A 

ampliação do leque de atuação dos psicólogos nas organizações é também produto 

de mudanças ocorridas no âmbito das organizações, cuja crescente complexidade 

gerou mudanças no trato com os aspectos dos recursos humanos. 
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SAÚDE MENTAL NO TRABALHO 

 

A relação de saúde mental e trabalho tem sido amplamente discutida, fala-se 

da relação da cognição com a organização. Hilgard apud Bastos (2004), aborda que 

a cognição é um termo genérico que designa todo o processo envolvido no ato de 

conhecer. Bastos (2004) diz que o ato de conhecer engloba a organização, 

aquisição, armazenamento e recuperação de informações, raciocínio, julgamentos, 

afirmações, atribuições e interpretações, assim as cognições não podem ser vistas 

como somente um processo individual, mas também coletivos e é esse 

entendimento que aproxima os estudos da cognição com os estudos das 

organizações, pois a natureza do ambiente a qual o sujeito se encontra é pelo 

menos em parte construída por ele mesmo nos seus processos de interação social, 

ou seja, o sujeito é construído a partir de sua interação com outros sujeitos 

relevantes. 

Após essa explanação sobre os conceitos e a relação da cognição com a 

organização, pode-se entender porque a saúde mental está também relacionada ao 

trabalho. Sigmund Freud afirma que saúde mental é a “capacidade de amar e 

trabalhar”. O amor está relacionado às relações afetivas, sociais, familiares e ao 

erotismo, enquanto o trabalho se refere à profissão em si, ao dinheiro, à classe 

social, ao consumo e demais fatores. Assim, a incapacidade de amar e trabalhar 

denota, então, a doença mental. Além disso, uma está interligada a outra, ou seja, 

quando uma está afetada a outra também sofre alterações (CODO; SORATTO; 

VASQUES-MENEZES, 2014).  

Percebe-se a relação da cognição e a organização e entende-se que o 

sofrimento no trabalho e consequentemente a doença mental não está relacionada 

só ao trabalho em si, mas a todos os fatores que o cerca e influencia o homem 

trabalhador, como afirma Dejours (2015, p.66) que diz, “O sofrimento começa 

quando a relação homem-organização do trabalho está bloqueada; quando o 

trabalhador usou o máximo de suas faculdades intelectuais, psicoafetivas, de 

aprendizagem e de adaptação”.  

Em lado oposto está a satisfação no trabalho que segundo Locke (1976, apud 

CODO, SORATTO, SASQUES-MENEZES, 2014, p.302) é “um estado emocional 

positivo ou de prazer, resultante de um trabalho ou de experiências de trabalho”.   
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Mas, para se obter esses resultados são muitos os fatores que influenciam, 

faz- se necessário ter motivação no trabalho. De acordo com Gondim; Silva (2014, 

p.145) a motivação, é uma palavra derivada do latim motivos que significa mover, 

assim a palavra carrega o significado de “tudo aquilo que pode fazer mover”. Por 

isso a teoria da motivação é também conhecida como a teoria da ação. Acredita-se 

que a ação humana é multicausal e contextual, envolve os aspectos psicológicos, 

históricos, sociológicos, biológicos e culturais.  

Salanova; Hontangas; Peiró (1996, apud GONDIM; SILVA, 2014, p.146) 

acrescentam que a motivação é “uma ação dirigida a objetivos, sendo autorregulada, 

biológica ou cognitivamente, persistente no tempo e ativada por um conjunto de 

necessidades, emoções, valores, metas e expectativas”. Por isso, para maior 

desenvolvimento, satisfação e menor rotatividade, é necessário que o ambiente e os 

processos sejam motivacionais. 

 

CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do artigo propiciou relatar a experiência e prática na área 

de Psicologia Organizacional através do estágio organizacional, foi possível observar 

que o clima organizacional da instituição é agradável e se trata de uma organização 

tradicional que tem baixa rotatividade de colaboradores. 

Ressalva-se que, por causa da pandemia do coronavírus, todos os cuidados 

foram tomados para possibilitar a realização do estágio. O uso de máscaras e álcool 

em gel foram essenciais para que o estágio pudesse ter sido concluído sem riscos 

tanto para a estagiária, quanto para os colaboradores da organização. 

Realizar o estágio durante o período de pandemia trouxe a reflexão de como 

é possível as pessoas ou as organizações se reinventarem frente a realidades 

inesperadas e desafios crescentes. O crescimento pessoal obtido na realização dos 

trabalhos proporcionou à estagiária desenvolvimento interior que não imaginava ser 

capaz.  

A superação dos desafios despertou o pensamento do quanto os indivíduos 

podem ser vulneráveis e ao mesmo tempo capazes de enfrentar uma realidade 

impactada pela pandemia.  
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 Visto que o artigo atingiu os objetivos propostos, fica a satisfação de ter tido a 

oportunidade de cumprir o estágio organizacional e elaborar o artigo a partir da 

experiência, e a perspectiva de satisfação da organização onde o mesmo foi 

realizado. A experiência resultou em uma troca vivencial, em que relações foram 

construídas e vínculos foram feitos em nome da ciência psicológica, sendo possível 

cumprir os objetivos de maneira ética e profissional, no qual foi possível transforma-

lo em um artigo para multiplicar esses conhecimentos e aprendizagens.  
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INTERVENÇÕES E PRÁTICAS DA PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

Ana Claudia Aparecida Przywitowski Balvick3 
Jaquelini Conceição 4 

 

RESUMO 

O presente artigo busca relatar vivências da experiência sobre o Estágio 
Supervisionado em Psicologia Organizacional e do Trabalho em uma empresa 
filantrópica do Planalto Norte Catarinense. O objetivo foi propiciar à acadêmica 
estagiária de psicologia o contato com situações e contextos de um hospital na área 
de Psicologia Organizacional, permitindo que conhecimentos, habilidades e atitudes 
se concretizem em ações profissionais, bem como promover o contato entre a 
Universidade e a comunidade. Além de relatar a experiência, foram realizados no 
primeiro semestre do ano letivo, as observações e o diagnóstico que contribuíram 
para as intervenções das demandas levantadas no âmbito organizacional no qual o 
estágio foi realizado, favorecendo novos conhecimentos na formação educacional e 
profissional tanto para a acadêmica quanto para a organização.  
 
Palavras-Chave: Estágio Supervisionado. Experiência. Psicologia Organizacional e 
do Trabalho. 
 

ABSTRACT 

This article seeks to report the experiences experience on the Supervised Internship 
in Organizational and Work Psychology in a philanthropic company in the Planalto 
Norte Santa Catarina, involving an academic from a Higher Education Institution 
(HEI) located in the city of Canoinhas Santa Catarina state. The objective was to 
provide the trainee psychology academic with contact with situations and contexts in 
the area of Organizational Psychology, allowing knowledge, skills and attitudes to be 
realized in professional actions, as well as promoting contact between the University 
and the community. In addition to reporting the experience, observations were made 
in the first semester that will contribute to the interventions of the demands raised in 
the organizational scope in which the internship was carried out, favoring new 
knowledge of the internship in their educational and professional training for both the 
academic and the organization. 
 
Keywords: Supervised internship. Experience. Organizational and Work Psychology. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Psicologia Organizacional está ligada a uma organização ou empresa. 

Onde uma organização é um conjunto de pessoas que trabalham em busca de um 

bem maior, e a empresa é uma organização, trabalha seguindo normas e regras, 

com investimentos e espaço para fins lucrativos. Contêm grupos de pessoas 

reunidas com uma finalidade maior. Pois não há organização sem pessoas e 

também não há empresa sem pessoas (CHIAVENATO, 2007).  

De acordo com Chiavenato (2004, p. 13): 

 

No seu trabalho, cada administrador – seja ele um diretor, gerente, chefe ou 
supervisor – desempenha as quatro funções administrativas que constituem 
o processo administrativo, a saber: planejar, organizar, dirigir e controlar. A 
ARH procura ajudar o administrador a desempenhar todas essas funções 
porque ele não realiza seu trabalho sozinho, mas através das pessoas que 
formam sua equipe. É com sua equipe de subordinados que o administrador 
executa as tarefas e alcança metas e objetivos. 

 

Nas organizações cada indivíduo desempenha sua função conforme a 

contratação, deve trabalhar em busca de alcançar o mesmo objetivo que sua equipe, 

para que assim possam formar uma equipe de excelência (ALECIAN; FOUCHER, 

2001). 

 

A Psicologia Organizacional e do Trabalho (POT) é uma área que estuda a 
relação dos homens com o trabalho e a sociedade, já que o segundo é fonte 
de sobrevivência, realização pessoal e profissional do ser humano, ela usa 
de técnicas e práticas aplicas em organizações do trabalho (SANTOS; 
CALDEIRA, 2014, p. 2). 

 

O psicólogo organizacional trabalha com a relação do homem perante seu 

desenvolvimento de habilidades no trabalho, ou seja, para que desempenhe bem 

sua função. O psicólogo também trabalha visando a qualificação profissional dos 

trabalhadores (ZANELLI, 2002). 

Em tempo de pandemia, o desafio ao estagiário de Psicologia é colocar em 

prática as observações e intervenções onde deve ser respeitado o distanciamento 

social. Os estagiários buscam manter contato com as pessoas envolvidas no âmbito 

organizacional para que possa criar vínculos e estabelecer confiança, e com isso 

encontra-se dificuldades para realização das intervenções, devido não conseguir ter 
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contato direto com as pessoas. Nesse momento tanto o acadêmico estagiário quanto 

os profissionais da área da psicologia buscam novas formas de interação e meios 

diferenciados para desempenhar suas atividades diárias. 

Contudo, o profissional da psicologia organizacional desempenha várias 

funções dentro da organização voltadas a satisfação, produtividade, desempenho, 

valorização, entre tantas outras funções. Sendo assim, levando em consideração a 

formação acadêmica do psicólogo, o mesmo seria o colaborador mais apto a 

planejar, desenvolver, executar e acompanhar os programas de qualidade de vida 

dos colaboradores dentro da empresa (TANNHAUSER, 1994). 

Trierweiller (2007, p.32) destaca que: 

 

O psicólogo, inserido no contexto organizacional e tendo como foco de 
interesse o comportamento das pessoas no ambiente de trabalho é um dos 
profissionais considerados capacitados para intervir nas três dimensões da 
organização – estrutura, pessoas e cultura, e tem, pelo menos 
supostamente, a capacidade de maximizar a possibilidade de mudanças 
que beneficiem, no sentido de elevar a qualidade de vida no trabalho, o 
trabalhador no processo de trabalho que executa, assim como beneficiem, 
paralelamente, a organização, no sentido de aumentar seus níveis de 
produtividade e qualidade. 

 

Entretanto, para realizar os programas de qualidade de vida no trabalho, o 

psicólogo deve definir bem as atividades que serão realizadas e deve estar 

comprometido e capacitado em realizá-las, para que assim consiga contribuir com a 

efetividade, proporcionar saúde e bem-estar do trabalhador (TRIERWEILER, 2007). 

Sendo assim, a inserção do Estágio Supervisionado em Psicologia 

Organizacional e do Trabalho teve como objetivo propiciar aos acadêmicos de 

Psicologia o contato com situações e contextos na área de Psicologia 

Organizacional em um ambiente hospitalar, permitindo que conhecimentos, 

habilidades e atitudes se concretizem em ações profissionais, bem como promover o 

contato entre a Universidade do Contestado e a comunidade. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Os materiais e métodos utilizados para este artigo partiram das experiências 

vivenciadas in loco na organização por meio do Estágio Supervisionado em 

Psicologia Organizacional e do Trabalho, onde foram realizadas observações e 
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intervenções em uma organização filantrópica com fins lucrativos no município de 

Canoinhas - Santa Catarina. A escolha da organização foi estabelecida através da 

solicitação da própria empresa para que estagiários de Psicologia contribuíssem 

com seus conhecimentos e tivessem oportunidades de aprendizado na área 

organizacional da saúde. Para realização do estágio foram necessárias 

observações, aplicação de questionários e pesquisas bibliográficas para um melhor 

embasamento, onde segundo Marconi e Lakatos (1999, p. 23), 

 

A pesquisa bibliográfica abrange toda bibliografia que tenha sido tornada 
pública em relação ao tema que se pretende estudar, ‘desde publicações 
avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, 
material cartográfico, etc., até meios de comunicação orais: rádio, 
gravações em fita magnética e audiovisual: filmes e televisão’.  

 

A pesquisa bibliográfica proporciona aprendizagem atribuindo novos 

conhecimentos que favorecem na aplicação dos resultados, com o objetivo de 

contribuir para fins práticos, visando à solução mais ou menos imediata do problema 

encontrado na realidade (BARROS, LEHFELD, 2000).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

INTERVENÇÕES E PRÁTICAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM 

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO 

 

A primeira intervenção realizada foi a observação da demanda para que a 

estagiária de Psicologia pudesse perceber, ver e interpretar a demanda ofertada 

pela empresa. A observação foi relevante para que a estagiária pudesse obter suas 

próprias conclusões seguidas da sua observação e percepção, podendo assim ter 

conhecimento na prática e não apenas conclusões de outras pessoas. 

Considerando que no momento da intervenção é possível realizar 

observações e percepções que o estagiário não conseguiu até o momento de intervir 

e verificar o comportamento dos indivíduos em relação ao trabalho realizado. 

 

A observação é uma ferramenta fundamental no processo de descoberta e 
compreensão do mundo. O ato de observar pode desencadear muitos 
outros processos mentais indispensáveis à interpretação do objeto 
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analisado, principalmente se for feito com o compromisso de buscar uma 
análise profunda dos fenômenos observados (ARAGÃO, SILVA, 2012, p. 
58). 

 

A observação é uma ferramenta auxiliar para complementar o estágio 

obrigatório, proporcionando percepções diferenciadas a todo tempo observado. 

A segunda intervenção realizada foi de atividades para os líderes, tendo como 

intuito valorizar, motivar e fortalecer vínculos entre os líderes de seus subordinados. 

Foi realizado um lembrete em forma de cartão parabenizando os lideres por fazerem 

a diferença na empresa e na sua equipe, lembrando-os da sua importância. Junto 

com o cartão continha uma bala doce para simbolizar que pequenos gestos podem 

fazer a diferença na vida de alguém. Também foi disponibilizado para os lideres 

cartões com bala doce com intuito de que os mesmos entregassem aos seus 

subordinados e falassem sobre a importância de cada pessoa da sua equipe, 

ressaltando a importância de realizar pequenos gestos positivos no dia a dia. A 

atividade proporcionou um momento de comunicação, interação entre o líder e 

subordinados propiciando no fortalecimento de comunicação e vínculos. 

Levando em conta que para ter um bom relacionamento entre líder e 

subordinados é preciso que o líder saiba respeitar a equipe para receber respostas 

positivas de sua liderança e de suas ações. 

Segundo Oliveira (2006, p. 27), "do líder são cobradas determinadas formas e 

atitudes para lidar com valores básicos; e, entre os mais importantes estão o amor, a 

integridade e o sentido". Portanto, o líder precisa desenvolver suas atividades de 

liderança sem menosprezar ou constranger seus colegas de trabalho.  

A terceira intervenção realizada foi um painel da valorização, que ficou 

exposto na recepção da organização com as fotos de todos os colaboradores com a 

frase: “Nossos Verdadeiros Heróis da Saúde”, para que tanto o público interno 

quando externo pudesse ver e reconhecer quem eram os verdadeiros heróis da 

empresa. 

Considerando que o ato de realizar agradecimentos e valorização dos 

funcionários possibilita que os profissionais sintam-se reconhecidos pela empresa.  

 

As pessoas devem ser visualizadas como parceiras das organizações. 
Como tais, elas são fornecedoras de conhecimentos, habilidades, 
competências e, sobretudo, o mais importante aporte para as organizações: 
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a inteligência que proporciona decisões racionais e que imprime significado 
e rumo aos objetivos globais. E é neste ambiente que os colaboradores 
compartilham conhecimento e desenvolvem as suas competências 
(CHIAVENATTO, 2004, p. 8). 

 

Os colaboradores trabalham em busca de contribuir com a empresa de modo 

positivo, desempenhando suas funções com suas habilidades e competências 

buscando valorização do seu desempenho. 

A quarta intervenção realizada foi a elaboração de uma cartilha sobre 

estratégias para controle emocional perante o vírus COVID-19. Tendo como objetivo 

sugerir estratégias que contribuíssem tanto para o pessoal quanto o profissional das 

lideranças. A cartilha foi realizada com informações e sugestões com base em 

estudos científicos sobre estratégias para controle emocional perante o vírus 

COVID-19.  

Considerando o momento vivido, onde todos estão passando por um 

momento delicado devido o novo coronavírus, COVID-19, consequentemente a área 

da saúde requer muita atenção, busca de conhecimento e busca por profissionais 

que possam ajudar na gestão das emoções. As emoções influenciam o tempo todo, 

a relação um com o outro. 

Podemos levar em conta e dar alguns exemplos, tais como o dia a dia de um 

profissional da saúde, o mesmo se depara com situações de tristeza, dor e até 

mesmo a morte. Diante a tantos fatores é possível influenciar no seu próprio 

comportamento, assim como influenciar no comportamento do outro que está 

presente na sua rotina de trabalho. 

Sendo assim, muitas vezes se torna difícil para os trabalhadores da área da 

saúde realizar uma boa gestão emocional no trabalho. Podendo se tornar um 

desafio compreender os próprios sentimentos. 

Contudo, precisam buscar alternativas de inteligência emocional e social, 

sendo ela uma habilidade de conhecer a si mesmo, seus sentimentos e de também 

dos outros (GOLEMAN; BOYATZIS; RHEE, 2002), buscando controlar as próprias 

emoções para que assim possa ter empatia com os colaboradores da equipe. 

Destacando que a empatia é muito importante para tornar um ambiente de trabalho 

mais agradável e produtivo. 



 

26 
Práxis da psicologia organizacional: desafios e superações das vivências em estágio  
(ISBN: 978-65-88712-08-5) 

A quinta intervenção foi realizada através de entrevistas com as lideranças e 

seus subordinados onde a acadêmica de Psicologia aplicou um questionário para 

levantar dados relevantes para estudo de possíveis intervenções para o estágio 

realizado. As entrevistas propiciaram na realização do diagnóstico organizacional. 

Ressaltando que os questionários são uma ferramenta que auxiliam na 

comunicação e na coleta de dados. 

Segundo Gil (1999, p. 128), o questionário pode ser definido “como a técnica 

de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões 

apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de 

opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, 

etc.”. 

Para que possa realizar as atividades propostas é preciso confirmar as 

observações e percepções. Sendo assim, os questionários contribuem para o 

conhecimento das opiniões dos colaboradores, compreendendo o que se faz 

necessário no momento que deseja e para obter um resultado final positivo das 

atividades propostas. 

A sexta intervenção foi através de uma realização de diagnóstico 

organizacional, tendo como resultado as respostas dos questionários realizados com 

os líderes e seus subordinados. Segundo Padula e Vandon (1996), introduziram o 

conceito de que o Diagnóstico Organizacional vai ao encontro da necessidade de se 

verificar o desempenho da organização de forma qualitativa, até chegar ao 

diagnóstico dos possíveis problemas e crises por ela vivenciados.   

O objetivo da elaboração do diagnóstico organizacional foi verificar a 

satisfação dos colaboradores com suas lideranças e promover intervenções 

mediante as sugestões dos próprios colaboradores. 

A sétima intervenção realizada foi uma palestra sobre a valorização da vida, 

sendo recorrente a importância de prevenção de doenças, foram criadas campanhas 

específicas para cada mês do ano, destacadas por cores. Sendo assim, no mês de 

setembro a acadêmica juntamente com o setor de psicologia da empresa 

proporcionaram um momento com palestra sobre a valorização da vida para os 

colaboradores da mesma. Reforçando a importância da vida, assim como também 

sugestões para melhoria na qualidade de vida e dicas de como identificar pessoas 

com ideação suicida. 
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De acordo com a Organização Mundial da Saúde – OMS, o suicídio constitui-

se, atualmente, em um problema de saúde pública mundial, pois, em muitos países, 

está entre as três principais causas de morte entre indivíduos de 15 a 44 anos, e é a 

segunda principal causa de morte entre indivíduos de 10 a 24 anos (BRAGA, 2013). 

A ideação suicida, muitas vezes, passa despercebida onde podem ocorrer 

com pessoas tímidas, eufóricas, extrovertidas, etc. O indivíduo com ideação pode 

não buscar por ajuda com pensamentos negativos e possível rejeição ou até mesmo 

preconceito da sociedade e familiares.  

Sendo assim, a busca por informações de como prevenir ou detectar casos é 

relevante para o autocuidado, mantendo rotinas saudáveis e busca de ajuda quando 

perde o controle. 

A oitava intervenção realizada foi uma campanha de sensibilização sobre o 

outubro rosa e o novembro azul, juntamente com outra estagiária que estava 

realizando o estágio de Psicologia na APOCA (Associação dos Pacientes 

Oncológicos de Canoinhas). Foi uma campanha de arrecadação de lenços e bonés 

em consideração do outubro rosa e novembro azul, com intuito de sensibilizar a 

comunidade e ressaltar a importância da prevenção do câncer. Foi realizada uma 

parceria com a Universidade do Contestado Campus Canoinhas, Hospital Santa 

Cruz de Canoinhas e Associação dos Pacientes Oncológicos de Canoinhas. Após o 

término da campanha foram doados quarenta lenços e quatorze bonés para APOCA 

(Associação dos Pacientes Oncológicos de Canoinhas), onde os mesmos 

repassariam para os pacientes diagnosticados com câncer e estavam em 

tratamento. 

Para demarcar a importância de prevenção de doenças foram criadas 

campanhas específicas para cada mês do ano e divididos por cores: 

− Janeiro é representado na cor branca, simbolizando um alerta sobre a saúde 

mental. 

− Fevereiro na cor roxa, em conscientização as doenças de lúpus, fibromialgia 

e mal de Alzheimer; assim como também na cor laranja para conscientizar 

sobre a leucemia.  

− Março na cor azul, debatendo sobre a prevenção ao câncer colorretal.  
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− Abril com a cor verde, conscientizando sobre a importância da segurança no 

trabalho; e também na cor azul para trazer o debate sobre o autismo.  

− Maio na cor amarela, para a prevenção de acidentes de trânsito; também na 

cor vermelha, representando a importância da doação de sangue; e ainda na 

cor laranja, conscientizando sobre a anemia e leucemia.  

− Julho na cor amarela, alertando sobre as hepatites virais e também sobre o 

câncer ósseo.  

− Agosto dourado é o mês de informação sobre o aleitamento materno.  

− Setembro é representado pela cor verde em conscientização sobre a doação 

de órgãos e prevenção ao câncer de intestino; na cor amarela tendo como 

objetivo a prevenção ao suicídio; e ainda na cor vermelha para a 

conscientização sobre a prevenção das doenças cardiovasculares.  

− Outubro Rosa é dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. 

− Novembro azul - referente ao combate ao câncer de próstata e ao diabetes; 

e na cor dourada, a conscientização sobre o câncer infanto-juvenil.  

− Dezembro as cores de representação são a vermelha e o laranja, onde a cor 

vermelha adverte a importância da prevenção contra a AIDS, e a laranja traz 

o debate sobre o combate ao câncer de pele (TORRES, 2018). 

 

Desse modo, com a realização do estágio de psicologia organizacional nos 

meses de outubro e novembro serão os meses de realização de movimento que 

sensibilize a comunidade e os conscientize. Dessa forma, o movimento Outubro 

Rosa visa chamar a atenção da população a respeito do câncer de mama em 

mulheres de todo o mundo, de modo que suas ações têm por objetivo comum 

realizar o diagnóstico precoce no intuito de diminuir a mortalidade em decorrência 

dessa neoplasia (CHRISTÓFORO, 2014).  

Então novembro azul, onde segundo o INCA (2017), o câncer de próstata é o 

segundo que mais atinge homens no Brasil, atrás apenas do melanoma, com 

estimativa de 68.220 novos casos no Brasil em 2018. Uma das respostas mais 

conhecidas para o problema é a campanha “Novembro Azul”, quando os espaços 

públicos passam a ser tomados por faixas, banners e prédios iluminados na cor azul, 
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e até mesmo brindes ou descontos na aquisição de produtos são promovidos como 

forma de alertar para a importância do diagnóstico precoce da doença. 

A nova intervenção realizada foi um encontro de lideranças, que seguindo a 

demanda oferecida pela empresa de realizar intervenção, a estagiária de Psicologia 

realizou um encontro das lideranças juntamente com o setor de Psicologia da 

organização. No encontro foi ressaltada a importância destas para a empresa e para 

suas equipes, sendo eles o diferencial da empresa. O momento teve como intuito 

proporcionar um momento de relaxamento com a técnica Mindfulness, dinâmicas de 

interação e socialização entre os presentes, reforçando a importância da 

comunicação, do desenvolvimento de habilidades e de suas atitudes como líderes. 

Para Von Zuben (2004, p. 31), “É na riqueza de um diálogo verdadeiro que se 

estabelece uma relação Eu-Tu, que tem como palavra princípio ‘entre’, pois é a base 

de uma relação”. A comunicação entre líder e os demais funcionários se faz 

necessário para que se obtenha um ambiente de trabalho de respeito. 

Ter consciência da sua relevância dentro da empresa é necessário que o líder 

tenha, para que o mesmo possa desempenhar sua função de liderança com êxito e 

para que possa dar suporte para sua equipe sempre que necessário. 

 

CONCLUSÃO  

 

O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório de Psicologia Organizacional 

se faz necessário para que o acadêmico possa colocar em prática o que aprende na 

sala de aula, tornando consciente e comprovando a importância da psicologia no 

ambiente organizacional. 

O papel do psicólogo é muito importante dentro das organizações, onde o 

mesmo trabalha juntamente com a empresa no desenvolvimento, crescimento e 

comportamento do ser humano dentro do ambiente de trabalho que está inserido. O 

psicólogo está inserido dentro das organizações para auxiliar na motivação, para 

que reconheçam suas habilidades e que possam realizar suas atividades com 

satisfação e bem-estar diariamente, sabendo lidar com desafios que muitas vezes 

podem encontrar no dia a dia. 

Contudo, a experiência do estágio in loco, oportunizou a acadêmica viver 

momentos desafiadores, onde tinham dificuldades em falar em público, podendo 
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verificar na prática a importância do estágio para evolução e reconhecimento dos 

esforços. O estágio realizado foi uma troca vivencial, onde foi possível estabelecer 

um vínculo e construir relações. Por meio dessa troca foi possível que a Psicologia 

juntamente com as áreas da saúde se aproximassem e trabalhassem em conjunto, 

agregando assim os dois conhecimentos, sendo assim cabe à Psicologia se inserir 

cada vez mais, buscando o seu espaço de valor e de direito sempre de maneira 

ética, mostrando como pode contribuir. 
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O PAPEL DO PSICÓLOGO VOLTADO À INSTITUIÇÃO QUE ATENDE PESSOAS 

EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO  

 

Dacelia Iarrocheski5 
Jaquelini Conceição6 

 

RESUMO 

O câncer é considerado, pela Organização Mundial da Saúde - OMS como um 
problema de saúde pública enfrentado pelo sistema de saúde brasileiro em vista de 
sua amplitude epidemiológica, social e econômica. O diagnóstico do câncer abala as 
estruturas emocionais do sujeito, pois leva ao questionamento da morte, à 
vulnerabilidade e à falta de domínio da sua própria vida. O psicólogo exerce um 
papel fundamental nessa fase delicada, pois precisa se adaptar à necessidade do 
paciente, organizando ações positivas que facilitem no enfrentamento da doença e 
dos tratamentos, fazendo com que a qualidade do ser humano nesse período seja 
mais digna. A Associação de Pacientes Oncológicos de Canoinhas, exerce um 
excelente papel nesse âmbito ajudando no convívio das pessoas que se encontram 
com o diagnóstico de câncer, procurando aliviar o sofrimento causado pela doença e 
fazendo dessa prática o melhor pelo restabelecimento e bem-estar do paciente. A 
presente pesquisa busca analisar a percepção do paciente oncológico frente ao 
tratamento de câncer e a importância de um profissional qualificado no suporte 
psíquico da pessoa que enfrenta essa fase difícil. Concluiu-se, que a  literatura 
aponta efeitos que, impactam profundamente na vida do indivíduo, que muitas vezes 
encontra dificuldade em adaptar-se a este quadro. Diante disso, o acompanhamento 
psicológico mostrou-se efetivo e necessário na aceitação da doença do tratamento e 
suas implicações.  
 
Palavras-Chave: Psicólogo. Câncer. Tratamento.  

 

ABSTRACT 

Cancer is considered by the World Health Organization - WHO as a public health 
problem faced by the Brazilian health system in view of its epidemiological, social 
and economic scope. The diagnosis of cancer affects the emotional structures of the 
subject, as it leads to the questioning of death, vulnerability and the lack of control 
over his own life. The psychologist plays a fundamental role in this delicate phase, as 
he needs to adapt to the patient's need, organizing positive actions that facilitate in 
coping with the disease and treatments, making the quality of the human being in this 
period more dignified. The Association of Oncological Patients of Canoinhas - 
APOCA plays an excellent role in this area, helping people living with a diagnosis of 
cancer to live together, seeking to alleviate their suffering in contact with the disease 
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and making this practice the best for the recovery and well being of the patient. 
patient. This research seeks to analyze the perception of cancer patients regarding 
cancer treatment and the importance of a qualified professional in the psychological 
support of the person who faces this difficult phase. It was concluded that the effects 
caused by the treatment in general, deeply impact the life of the individual who often 
finds it difficult to adapt to this situation. Therefore, psychological monitoring proved 
to be effective in accepting the disease and its effects, as well as other diverse 
supports that the patient received. 
 
Keywords: Psychologist. Cancer. Treatment. 

 

INTRODUÇÃO 

 

É sabido que a o câncer é uma doença agressiva que causa muita dor e 

sofrimento e, apesar de vários avanços dentro da medicina, muitos casos ainda são 

uma sentença de morte ao paciente. 

O diagnóstico oncológico e todo o processo da enfermidade são vividos pelo 

paciente e pela sua família como um momento de intensa angústia, sofrimento e 

ansiedade. Além do rótulo de uma doença dolorosa e mortal, o paciente comumente 

vivencia no tratamento, geralmente longo, perdas e sintomas adversos, acarretando 

prejuízos nas habilidades funcionais, vocacionais e a incerteza quanto ao futuro 

(CARVALHO, 1998). 

O câncer é uma doença que causa, além da dor e de outros desconfortos 

físicos, impactos tanto de ordem psíquica como também social e econômica para o 

indivíduo e familiares. Devido ao estigma de que põe à vida em risco, os transtornos 

psíquicos são frequentes, levando à diminuição da qualidade de vida (GRANER; 

JUNIOR; ROLIM, 2010). 

É notório que essa doença, além de causar dor e sofrimento, afeta 

grandemente a psique do paciente, que abalado emocionalmente, pode vir a 

prejudicar ainda mais seu tratamento. A psicologia tem desenvolvido importante 

trabalho nesta área expandindo seu campo de atuação.  

Dessa forma, ao atender pacientes diagnosticados, o psicólogo se empenha 

por minimizar os efeitos causados pela doença, de modo a facilitar a reintegração 

desse paciente à sociedade e a uma rotina mais próxima possível da que se tinha 

antes do diagnóstico. Desse modo, evita-se o surgimento de complicações de ordem 
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psicológica que possam interferir no campo profissional, afetivo e social tanto do 

sujeito em tratamento quanto de seus familiares (SAMPAIO; LÖHR, 2008). 

Estes autores ainda enfatizam: 

 

A psicologia é uma das profissões da saúde cuja inclusão em equipes de 
acompanhamento de pacientes com câncer é regulamentada por lei. A 
Portaria nº 3.535 do Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da 
União em 14 de outubro de 1998, determina que toda equipe responsável 
pelo tratamento de pessoas com câncer tenha, entre seus profissionais, um 
psicólogo (SAMPAIO; LÖHR, 2008, p.56). 

 

Sobressai então, a importância de um psicólogo no acompanhamento de uma 

pessoa com câncer, pois nesse momento de vulnerabilidade o suporte profissional é 

de extremo valor.  

Diante disso, visando o bem-estar dos pacientes com câncer da cidade de 

Canoinhas e região, e pela vontade maior dos portadores desta, surgiu à 

necessidade de se criar a Associação de Pacientes Oncológicos de Canoinhas, uma 

associação que há mais de 20 (vinte) anos atua em prol de pacientes oncológicos no 

planalto norte catarinense, com a tarefa de ajudar as pessoas a passarem por um 

momento tão delicado de suas vidas, com coragem, esperança e determinação. 

A associação tem como missão fazer o bem, pautados pela ética, 

honestidade e amor pelo próximo. Sua equipe está preparada para atender da 

melhor maneira, independente do tipo de câncer e da gravidade em que o paciente 

se encontra. Cabe salientar que essa instituição é para todas as pessoas, desde as 

que precisam de benefícios até as que buscam por orientações ou a escuta 

qualificada de conversa. Todos recebem uma parcela generosa de amor, dedicação 

e respeito. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Esta pesquisa bibliográfica teve como fonte livros específicos da área da 

psicologia, internet, artigos, e demais materiais considerados úteis para o foco do 

trabalho desenvolvido. Também é resultado das observações do estágio realizado 

na Associação dos Pacientes Oncológicos de Canoinhas, o qual proporcionou o 
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acompanhamento da rotina diária dos funcionários, pacientes e associados que 

frequentam a instituição.  

A pesquisa bibliográfica é um excelente meio de formação científica quando 

realizada como análise teórica ou como parte de um trabalho científico. O uso da 

compreensão referencial se faz necessário para fundamentar os estudos realizados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

BREVE HISTÓRICO DO CÂNCER E COMO A DOENÇA SE DESENVOLVE  

 

O câncer é uma doença que atinge o homem desde três mil anos antes de 

Cristo (a.C), sendo detectado primordialmente em múmias egípcias. Sendo assim, a 

origem do termo câncer é creditada a Hipócrates (460-370 a.C), que utilizou a 

palavra carcinos para descrever um grupo de doenças que se apresentavam como 

tumores e ulcerações (INCA, 2011).  

Com Hipócrates, também surgiu a ideia de que muitas doenças eram 

ocasionadas pelo desequilíbrio entre quatro humores (substância existente no 

organismo): sangue, fleugma, bile amarela e bile negra. O excesso de bile negra em 

muitos órgãos era o responsável pelo aparecimento do câncer, que deveria ser 

tratado com drenagem (CAPONERO, LAGE, 2008).  

Por se tratar de uma doença que provoca condutas específicas, na sua 

história sempre foi escondida por vir acompanhada de muitos estigmas, como a 

inevitabilidade da morte e as explicações errôneas a respeito de sua causa, que 

transmitiam a ideia de ser uma enfermidade contagiosa ou repugnante (VEIT, 

CARVALHO, 2008).  

Enfermidades oncológicas é a expressão usada para descrever um grupo de 

doenças que se caracterizam pela anormalidade das células e sua divisão 

excessiva. Existe uma grande variedade de tipos de câncer, o carcinoma, que surge 

nos tecidos epiteliais; o sarcoma, que ocorre nas estruturas de tecidos conectivos, 

como ossos e músculos; a leucemia que se origina na medula óssea e afeta o 

sangue; o melanoma que é um câncer de pele; e muitos outros (CARVALHO, 2000). 

Provavelmente, todos os diferentes tipos de câncer não têm uma única causa, 

mas sim uma etiologia multifatorial (HUGUES, 1987). Para que a doença ocorra é 
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primordial a coexistência de vários fatores, tais como, a predisposição genética, a 

exposição a fatores ambientais de risco, o contágio por determinados vírus, o uso do 

cigarro, a ingestão de substâncias alimentícias cancerígenas, e muitos outros 

(TRICHOPOULOS; LI; HUNTER, 1996). 

“Com o passar dos anos investigações feitas em animais indicavam que a 

tendência ao câncer era mais forte em algumas famílias que em outras embora não 

parecesse haver uma verdadeira herança” (FISHBEIN, 1964, p.133).  

 

Com o avanço das pesquisas em genética e biologia molecular, hoje não há 
mais dúvidas de que o câncer é sempre uma doença genética. Entretanto, 
em média 5% dos casos, é determinada como hereditariedade, pois o 
desenvolvimento do tumor depende de complexas interações entre a 
natureza genética do indivíduo e o ambiente para o desenvolvimento do 
tumor. (SACCHET, 1999, p.251) 

 

Por se tratar de uma doença complexa e com grande índice de mortalidade 

em todo o mundo, as pesquisas à procura da cura estão se tornando cada vez mais 

profundas e constantes. 

A enfermidade oncológica é o principal problema de saúde pública no mundo 

e já está entre as quatro principais causas de morte prematura (antes dos 70 anos 

de idade) na maioria dos países. A incidência e a mortalidade por câncer vêm 

aumentando no mundo, em parte pelo envelhecimento, crescimento populacional, 

como também pela mudança na distribuição e na prevalência dos fatores de risco, 

especialmente aos associados ao desenvolvimento socioeconômico.  

Verifica-se uma transição dos principais tipos de câncer observados nos 

países em desenvolvimento, com um declínio dos associados a infecções e o 

aumento daqueles associados à melhoria das condições socioeconômicas com a 

incorporação de hábitos e atitudes associados à urbanização (sedentarismo, 

alimentação inadequada, entre outros) (BRAY et al., 2018). 

No Brasil, a estimativa para cada ano do triênio 2020-2022 aponta que 

ocorrerão 625 mil casos novos de câncer (450 mil, excluindo os casos de câncer de 

pele não melanoma). O câncer de pele não melanoma será o mais incidente (177 

mil), em seguida os de mama e próstata (66 mil cada), cólon e reto (41 mil), pulmão 

(30 mil) e estômago (21 mil). Os mais frequentes em homens, à exceção do câncer 

de pele não melanoma, serão próstata (29,2%), cólon e reto (9,1%), pulmão (7,9%), 
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estômago (5,9%) e cavidade oral (5,0%). Nas mulheres, exceto o câncer de pele não 

melanoma, os cânceres de mama (29,7%), cólon e reto (9,2%), colo do útero (7,4%), 

pulmão (5,6%) e tireoide (5,4%) figurarão entre os principais. O câncer de pele não 

melanoma representará 27,1% de todos os casos de câncer em homens e 29,5% 

em mulheres (INCA, 2020). 

Nota-se que, além de ser uma doença extremamente agressiva, o câncer 

acomete inúmeras pessoas no planeta. Ainda que, com diversas porcentagens ao 

que se considera atingir grande parte em idade adulta, ousa-se mencionar como 

uma das doenças que mais causa morte de pessoas relativamente jovens no Brasil 

e no mundo, gerando assim, um grave problema na saúde pública. 

 

HISTÓRIA DA ASSOCIAÇÃO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS DE CANOINHAS  

 

A Associação teve início como projeto, após um diagnóstico positivo de 

câncer. Foi durante seu tratamento, mesmo fraca e debilitada que uma senhora 

entrando em contato com outras pessoas também acometidas pela doença, uniram-

se a fim de tornar realidade o que era um sonho, a Associação. A entidade foi 

fundada em 22 de abril de 1998, tendo como fundadores: Ernestina de Lima 

Gonçalves, Pastor Wolfgang Richter (in memorin), Jair Côrte (in memorin) e 

Marciana Clotilde Salai (in memorin). 

Inicialmente o grupo passou a fazer parte da Rede Feminina de Combate ao 

Câncer, onde participavam de encontros e reuniões, porém a associação ficou cada 

vez mais conhecida e o número de associados foi crescendo rapidamente. Sendo 

assim, após um ano decidiram alojar-se em outro local e ser uma entidade 

independente. Atualmente, funciona em prédio próprio adquirido com recursos 

oriundos do Poder Público, comunidade e da própria Associação, desde setembro 

de 2001. 

É uma instituição sem fins lucrativos, regida por Estatuto Social como 

Organização Não Governamental – ONG, e a cada 02 (dois) anos é eleita nova 

diretoria. Hodiernamente possui 2000 (dois mil) pacientes cadastrados e 

aproximadamente 400 (quatrocentos) pacientes portadores de câncer moradores de 

Canoinhas e Região, que se encontram em tratamento.  
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Estes são atendidos em hospitais especializados, como o Centro de 

Pesquisas Oncológicas em Florianópolis/SC - CEPON e a Unidade Oncológica do 

Hospital São Braz em Porto União/SC. Esta Associação procura viabilizar e acelerar 

o encaminhamento da pessoa diagnosticada com câncer o mais breve possível para 

estas unidades hospitalares.  

A Associação oferece aos pacientes serviços de Atendimento Médico, 

Nutricionista, Assistente Social, Psicologia e Assessoria Jurídica, com o propósito de 

defender os direitos das pessoas portadoras desta temida doença, com atendimento 

humanizado em suas necessidades.  

Disponibiliza, também auxílios como, a doação de cesta básica mensal, 

complementos alimentares de acordo com a dieta do paciente, principalmente para 

os que estão fazendo Quimioterapia e Radioterapia, fraldas descartáveis, roupas, 

calçados e medicamentos conforme o receituário. 

Detém uma equipe multidisciplinar em que, não somente os pacientes, bem 

como, os familiares recebem todo o apoio necessário para auxiliar o portador de 

câncer, participando de reuniões e palestras mensais. 

 Atualmente são 08 (oito) funcionários contratados sob o regime Consolidação 

das Leis Trabalhistas - CLT e 30 (trinta) voluntários, pessoas da comunidade que 

trabalham ajudando sem remuneração. 

A Tabela 1 demonstra as especificidades: 

 

Tabela 1 – Profissionais e número de pessoas 
CATEGORIA TOTAL 

Assistente Social  02 
Assistente Administrativo 01 
Assessoria Jurídica 01 
Médico  01 
Motorista 01 
Nutricionista 01 
Psicóloga 01 
Pacientes Cadastrados Ativos 400 
Voluntários 30 

 

Sua estrutura física está edificada em uma área total de 390,60 m², sendo que 

o prédio agrega 197,28 m² em construção. A sede possui consultório médico, 

ambulatório oncológico, sala de reuniões, sala da Assistente Social, sala da 
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Diretoria, sala de recepção, dois banheiros e ampla garagem onde funciona o bazar 

de roupas usadas. 

A chegada é projetada conforme rege a lei para deficientes físicos, com 

longas rampas e corrimão, facilitando a locomoção de deficientes e cadeirantes ou 

pessoas debilitadas para o atendimento.  

Por se tratar de uma instituição sem fins lucrativos, conta com recursos 

financeiros oriundos tanto da esfera municipal como da comunidade, sob a forma de 

doações voluntárias pelas pessoas e empresas, em forma de parcerias, assim como 

recursos próprios adquiridos com a realização de rifas, venda de pastéis, bingos, e o 

bazar de roupas, calçados e utensílios usados, dos quais os recursos provenientes 

são aplicados na manutenção do prédio e na compra de materiais necessários para 

a viabilização do processo de bem estar do paciente e gastos rotineiros da 

instituição.  

Conta ainda, com o projeto Luz Solidária, no qual as pessoas podem 

contribuir com certo valor a ser descontado mensalmente em cobrança junto ao 

débito de energia elétrica. Além disso, a Prefeitura Municipal propicia mensalmente 

recursos que garantem a contratação de alguns funcionários efetivos. 

A prestação de contas é registrada em livro próprio, assinadas pelos 

componentes da diretoria, sendo enviadas à Prefeitura Municipal para apreciação e 

aprovação das mesmas e após análise são arquivadas no setor de contabilidade da 

instituição. 

Tem como lema Transparência, Simplicidade e Honestidade. Sua missão é 

“promover aos portadores de câncer cadastrados, atendimento gratuito, humanizado 

e de qualidade, através de uma equipe multidisciplinar, proporcionando o bem-estar 

físico e emocional do paciente e seus familiares”. 

O paciente ao chegar à sala de recepção da Associação, é atendido por quem 

estiver disponível, pois não dispõe de uma recepcionista em seu quadro de 

contratados, sendo encaminhado até a Assistente Social que faz o cadastro e a 

triagem das condições do paciente, tanto de saúde como socioeconômica. Em 

seguida é encaminhado para o atendimento médico, nutricionista ou psicóloga 

quando já se encontra em tratamento. Também são fornecidos os benefícios 

necessários, cesta básica, medicação, nutrientes e roupas, quando necessário, ou 

conduzido a outras instituições para procedimentos conforme necessidades. Alguns 
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pacientes iniciam o tratamento na própria Associação, obtendo o mesmo 

acompanhamento. 

Através do diagrama abaixo pode-se compreender os procedimentos: 

 

Figura 1 – Fluxograma de atendimento  

 
 

A Associação auxilia seus pacientes também, com transporte em carro 

próprio quando é necessário fazer procedimentos ou tratamento em outras 

instituições de Saúde fora da região, como é o caso de Florianópolis e Porto União, 

parceiros da entidade. 

 

PSICOLOGIA E ONCOLOGIA 

 

Um dos fatores que favoreceu a implantação do ramo da psicologia na área 

da saúde foi à realização da Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de 

Saúde, em 1978, na cidade de Alma-Ata, na então União Soviética, quando se 
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passou a enfatizar os cuidados primários, dando-se ênfase à promoção da saúde e 

prevenção da doença. A partir daí, ocorreu uma maior preocupação com a adesão 

do paciente ao tratamento. Dessa forma, mais espaço se abre ao psicólogo, já que a 

adesão ou não ao tratamento muitas vezes implica em questões psicológicas 

(MUYLAERT, 1995). 

A década de 80 trouxe novos desafios ao profissional de Psicologia, pois o 

pequeno nicho aberto no mercado de trabalho ao serviço público de saúde colocou 

aos psicólogos um desafio imenso, o de “reinventar” uma Psicologia capaz de 

responder às necessidades daquela população, a qual o atendimento não era 

habitual. O trabalho do psicólogo, nesse contexto, precisa apontar para a 

transformação social e para as mudanças das condições de vida da população 

brasileira (BOCK, 1999).  

O Instituto Nacional de Câncer – INCA órgão de referência nacional no 

tratamento dessa patologia, apenas em 1979 contratou o primeiro psicólogo. Apenas 

em 1985 o Setor de Psicologia passa a ser um setor independente formado por seis 

profissionais. Já em 2003, esta instituição cria o primeiro curso de especialização em 

Psicologia Oncológica, formando dez profissionais (INCA, 2020). 

No ano de 1998 obteve-se um grande avanço na área de psicologia, quando 

o Ministro da Saúde da época, através da portaria 3.535 do Ministério da Saúde, 

publicada no Diário Oficial da União na data de 14/10/98, tornou obrigatória a 

presença de profissionais especialistas em Psicologia Clínica como um dos critérios 

para cadastramento de Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACON, 

junto ao Sistema Único de Saúde - SUS. Dessa forma, o psicólogo passa a ser 

membro da equipe multidisciplinar cuidadora do paciente com câncer, atuando em 

todas as etapas do processo do tratamento oncológico (BRASIL, 1998). 

Para Del Prette et al. (1992), a partir do momento em que a função social do 

psicólogo passa a caracterizá-lo como mediador na promoção de relações sociais 

mais equilibradas e na defesa de direitos humanos básicos, a competência social 

pode ser vista como um dos objetivos de sua própria atuação profissional.  

Dessa forma, a Psicologia e os psicólogos podem contribuir de forma eficaz e 

efetiva para a discussão das práticas sociais e institucionais, assim como para criar 

estratégias, incrementar ações de inclusão, construir espaços de encontro e diálogo 

e inventar modos de fazer/saber, dentre outras (ROMERO e SILVA, 2011).  
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Fica claro que o suporte do psicólogo, que ao longo dos anos foi conquistado, 

é de grande valia no tratamento oncológico, basta analisar as várias legislações 

pertinentes ao assunto que asseguram esse direito ao doente, pois seu estado 

psíquico altera, e muito, o trato físico. Lembrando que, muitas vezes, o estado 

mental do ser humano já é um agravante para que a doença se desenvolva. 

 

O PAPEL DO PSICÓLOGO COM PACIENTES ONCOLÓGICOS  

 

A Psico-oncologia é considerada uma área do conhecimento da psicologia da 

saúde, voltada para os cuidados do paciente com câncer, sua família e também aos 

profissionais envolvidos no tratamento (VEIT; CARVALHO, 2008). 

Consiste na interface entre oncologia e Psicologia. Cabe a esta área auxiliar 

nas questões psicossociais que envolvem o adoecimento acarretado pelo câncer. Da 

mesma forma, às famílias, também sofredoras nos seus medos e angústias, no seu 

despreparo frente à doença, na sobrecarga de suas funções e tantos outros 

transtornos, estas têm sido consideradas como essenciais nos atendimentos 

psicológicos, pois a boa comunicação e apoio que os familiares possam oferecer ao 

enfermo é de grande importância para os pacientes (CARVALHO, 2002). 

A evolução que o ramo da psicologia alcançou na área da saúde nos últimos 

anos é notável, principalmente na oncologia, pois se faz de grande valia o 

acompanhamento do psicólogo ao paciente e aos familiares, dando suporte a estes 

nesta fase difícil em que os mesmos passam durante o tratamento.  

Para Venâncio (2004), o diagnóstico do câncer e todo o processo de 

adoecimento são vivenciados pelo paciente e família como um momento de grande 

angústia, sofrimento e ansiedade. Contudo, com os avanços da medicina, a doença 

que antes era fatal, atualmente passa a ser crônica e, por este motivo, a equipe de 

saúde têm se preocupado tanto com o bem-estar e a qualidade de vida do indivíduo. 

Assim, a longevidade do paciente oncológico está relacionada com a 

capacidade de ajustamento do indivíduo à doença. Sabe-se que outros fatores 

influenciam na sobrevida deste, tais como: expressão dos sentimentos, vontade de 

viver, reação ativa em relação ao tratamento e bom suporte social e afetivo. Fatores 

estes incentivados no trabalho psicoterápico (GIMENEZ, 1997). Também, um bom 

trabalho psicoterápico é a participação mais ativa e positiva do paciente durante o 
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tratamento, aderindo melhor e não abandonando o mesmo; ao envolver-se mais com 

o tratamento dispõe de menor probabilidade do surgimento de intercorrências 

clínicas e psicológicas (CARVALHO, 1996). 

Diversas pesquisas demonstram que os pacientes que se submetem a 

intervenções psicológicas, além dos tratamentos médicos habituais, possuem um 

diferencial qualitativo e quantitativo em sua saúde comparativamente àquelas que 

não participam desse tipo de atividade, aumentando significativamente seu tempo de 

vida (LEAL, 1993). 

A trajetória do psicólogo exige um grande preparo, pois o caminho a ser 

enfrentado nesse campo com o paciente é complexo devido à fragilidade em que o 

mesmo se encontra. O profissional precisa atentar para não ocupar o lugar de mais 

um elemento hostil no processo de tratamento, mas de facilitador no processo de 

integração do paciente, da família e da equipe multidisciplinar, mantendo como foco 

o doente e não a doença, bem como, a melhora na qualidade de vida e não o 

prolongamento árido do sofrimento. 

Nesse sentido, é primordial demostrar ao paciente que essa fase pode ser 

compartilhada com os profissionais e com a família, e que estes irão auxiliá-los e 

abrandar seu sofrimento com cumplicidade, afeto e amor, ressignificando essa 

experiência dolorosa. 

 

CONCLUSÃO  

 

Fundamentado na literatura especializada, seguido da vivência no estágio de 

atendimento aos pacientes com câncer, verificou-se a importância do trabalho do 

psicólogo junto a essas pessoas nesse momento de fragilidade.  

A ONG - Organização não Governamental, é uma instituição que procura 

ajudar no convívio das pessoas diagnosticadas com câncer, com o intuito de aliviar o 

sofrimento no convívio com a doença e, a partir dessa prática, possibilitar o melhor 

para o restabelecimento e bem-estar do paciente. O contexto em que vivemos exige 

uma atuação cada vez maior e mais eficiente por parte das instituições sem fins 

lucrativos. 

Sendo assim, essa Associação desenvolve ações na sociedade, estando de 

portas abertas para acolher doentes de câncer da comunidade e região, com o 
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propósito de orientar, acompanhar e auxiliar com medicação e alimentação aos que 

necessitam. Além de encaminhar para outros ambulatórios, quando necessário, para 

fazer exames, cirurgias e procedimentos como quimioterapia e radioterapia, no 

sentido de melhorar a qualidade de vida da pessoa acometida por essa 

enfermidade. 

O diagnóstico de câncer para uma pessoa, independente de sexo ou idade, 

acarreta em inúmeras mudanças em seu contexto individual, familiar e social. A 

instituição tem como intuito criar possibilidades para minimizar o sofrimento físico e 

promover o bem-estar psíquico do paciente. 

O papel do profissional nesse momento é adaptar-se à necessidade do 

paciente, organizando ações positivas que facilitem no enfrentamento da doença e 

dos tratamentos, fazendo com que a qualidade do ser humano que se encontra num 

momento delicado seja mais digna.  

O câncer é considerado, pela Organização Mundial da Saúde - OMS como 

um problema de saúde pública enfrentado pelo sistema de saúde brasileiro em vista 

de sua amplitude epidemiológica, social e econômica. 

O escopo principal do psicólogo que atua na área de oncologia visa prevenir e 

reduzir os sintomas causados pelo câncer e seus tratamentos, e levar o paciente a 

compreender os aspectos alusivos da doença e a experiência do adoecer, 

possibilitando assim aceitação desse processo. 

A família é considerada a base, e dentro do tratamento oncológico não seria 

diferente. O reforço dos vínculos afetivos entre família e paciente, é um fator que 

deve ser estimulado pelo psicólogo, facilitando o compartilhamento de experiências 

e emoções. Além disso, o conhecimento básico das questões médicas referentes ao 

câncer se faz necessário para que a atuação do psicólogo junto à equipe e ao 

paciente se desenvolva satisfatoriamente. 

Existe e sempre existiu uma grande e constante necessidade do homem viver 

em sociedade. Desde que o ser humano percebeu que teria mais força se andasse 

em grupos e vivesse em comunidade, o convívio social tornou-se de grande 

importância.  

Portanto, a vivência nessas diferentes esferas como estagiária, poderá ser 

considerada como momentos de enriquecimento pessoal e da prática, além de ser 

ponte para o sucesso profissional. 
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Lisonjeada, manifesto gratidão por essa Associação que me proporcionou a 

oportunidade de conhecer outra realidade social, integrando Psicologia e 

Organização, num espaço em que se pensa em bem-estar, aprendizagem, saúde e 

transformação.  

Deixo aqui o registro de um período de vida em que aprendi um pouco mais 

sobre o ser humano e sua complexidade, em crescer com diferentes realidades, 

tornando-se cada vez mais um ser completo. 
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OS IMPACTOS DA COVID-19 EM UMA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE 

 

Emanuele Guimarães7 
Príncela Santana da Cruz8 

 

RESUMO 

O presente artigo apresenta os resultados obtidos em um questionário sobre a 
Covid-19, aplicado com os funcionários de um hospital localizado no Planalto Norte 
catarinense, durante a prática de estágio curricular supervisionado obrigatório em 
Psicologia Organizacional de uma acadêmica de Psicologia. O embasamento teórico 
se deu através da pesquisa bibliográfica, buscando-se em livros e artigos. A coleta 
de dados aconteceu por meio de análise documental através do relatório de estágio. 
Uma epidemia determina impactos negativos na economia, na assistência médica e 
na saúde mental da sociedade como um todo, sendo assim os resultados obtidos 
através do questionário comprovaram a importância de se trabalhar a saúde mental 
e emocional dos colaboradores do hospital. 
 
Palavras-Chave: Estágio. Psicologia Organizacional. Covid-19. Hospital. 

 

ABSTRACT 

This article presents the results obtained in a questionnaire about Covid-19, applied 
to employees of a hospital located in the northern plateau of Santa Catarina, during 
the practice of mandatory supervised curricular internship in Organizational 
Psychology of a Psychology student. The theoretical basis was through bibliographic 
research, in search of books and articles. Data collection occurred through 
documentary analysis through the internship report. An epidemic determines 
negative impacts on the economy, health and mental health of society as a whole, so 
the results obtained through the questionnaire proved the importance of working on 
the mental and emotional health of hospital employees. 
 
Keywords: Phase. Organizational Psychology. Covid-19. Hospital. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo apresenta uma intervenção realizada por uma acadêmica durante 

sua prática de estágio curricular supervisionado obrigatório em Psicologia 

Organizacional, do curso de Psicologia, ministrado pela Universidade do Contestado 

– UnC, campus Canoinhas, SC. 

                                            
7Acadêmica do curso de Psicologia da Universidade do Contestado - UnC Canoinhas, e-

mail:emanuele.guimaraes@aluno.unc.br 
8 Docente do curso de Psicologia da Universidade do Contestado - UnC Canoinhas, e-mail: 

princela@unc.br 
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O estágio é uma prática de aprendizado por meio do exercício de funções 

referentes à profissão que será exercida no futuro e que adiciona conhecimentos 

práticos aos teóricos aprendidos nos cursos, ou seja, é indispensável na formação 

acadêmica, pois é um processo de aprendizagem necessário a um profissional que 

deseja estar preparado para enfrentar os desafios de sua futura profissão 

(SCALABRIN; MOLINARI, 2013). O estágio Supervisionado Obrigatório em 

Psicologia Organizacional é fundamental para a conclusão do curso de Psicologia.  

A Psicologia Organizacional e do Trabalho (POT) é uma área que estuda a 

relação do homem com o trabalho e a sociedade, já que o trabalho “é fonte de 

sobrevivência, realização pessoal e profissional do ser humano, ela usa de técnicas 

e práticas aplicadas em organizações” (SANTOS; CALDEIRA, 2014, p. 2). 

De acordo com Schein (1982 apud CAMPOS et al., 2011), as organizações 

são sistemas sociais complexos, sendo assim, a Psicologia organizacional atua de 

forma interdisciplinar, procurando compreender os fenômenos organizacionais 

envolvidos com o bem-estar dos indivíduos. 

O termo Psicologia Organizacional e do Trabalho tem por objetivo contemplar 

a atual diversidade da área, de modo a propor a existência de dois grandes eixos de 

fenômenos que envolvem aspectos psicossociais, ou seja, as organizações 

enquanto ferramenta social formadora de coletivos humanos e o trabalho, enquanto 

atividade básica do ser humano reprodutora de sua própria existência e da 

sociedade (BASTOS, 2003 apud TONETTO et al., 2008). 

Bleger (1984 apud GORGES, 2008, p. 12) relata que “o psicólogo pode se 

definir como técnico de relações interpessoais. Portanto deve agir como facilitador 

das relações entre pessoas e organizações, contribuindo para o desenvolvimento de 

ambas”. 

O estágio curricular supervisionado em Psicologia Organizacional, teve como 

objetivo propiciar à acadêmica de Psicologia a vivencia da experiência na área de 

Psicologia Organizacional, bem como o contato entre a Universidade do Contestado 

e a comunidade. 

Em decorrência a pandemia do coronavírus, a prática de estágio ocorreu de 

forma atípica, devido às restrições estabelecidas pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e órgãos competentes. Desta forma, foram realizadas atividades de 

acordo com a demanda e intervenções que atendiam os critérios estabelecidos. 
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Este artigo tem por objetivo, apresentar os resultados obtidos em um 

questionário sobre a Covid-19, que foi aplicado com os colaboradores de uma 

instituição de saúde.   

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

O embasamento teórico do artigo se deu através da pesquisa bibliográfica, 

buscando-se em livros e artigos em plataformas eletrônicas como Scielo. De acordo 

com Boccato (2006, p. 266 apud PIZZANI, 2012, p. 54), “a pesquisa bibliográfica 

busca a resolução de um problema (hipótese) por meio de referenciais teóricos 

publicados, analisando e discutindo as várias contribuições científicas”. Ou seja, ela 

é a base de toda pesquisa cientifica, uma vez que se utiliza de fontes já publicadas, 

como livros, artigos ou revistas cientificas.  

Para a elaboração do presente artigo, foi utilizada a pesquisa documental, 

através do relatório de estágio da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório em Psicologia Organizacional da autora deste artigo. A pesquisa 

documental se caracteriza pela busca de informações em documentos que não 

receberam nenhum tratamento científico, como relatórios, reportagens, revistas, 

cartas, filmes, gravações, entre outros meios de divulgação (OLIVEIRA, 2007 apud 

SILVA, 2009).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O período de realização do estágio ocorreu entre os meses de março de 2020 

a outubro de 2020. Além de observações, foram realizadas intervenções, sendo uma 

delas a realização de um questionário em relação a Covid-19, o qual foi aplicado por 

meio eletrônico, através do aplicativo “Formulários Google”, com os funcionários do 

hospital. Vinte e seis (26) funcionários responderam ao questionário, as respostas 

referentes às perguntas fechadas foram demonstradas em gráficos. Os resultados 

podem ser observados nos gráficos abaixo. O gráfico 1 refere-se ao cumprimento do 

isolamento social estabelecido pelo decreto de nº 525, de 23 de março de 2020, do 

Governo do estado de Santa Catarina. 

 



 

51 
Práxis da psicologia organizacional: desafios e superações das vivências em estágio  
(ISBN: 978-65-88712-08-5) 

Gráfico 1 - Você está respeitando o isolamento social (quarentena) nos seus dias de folga? 

 
Fonte: Guimarães (2020). 

 

No dia 23 de março de 2020, o governo do Estado de Santa Catarina e 

órgãos competentes estabeleceram o decreto de nº 525, que dispunha de medidas 

para enfrentamento da Covid-19 e estabelecia outras providências. Uma das 

medidas adotas foi a necessidade de isolamento e distanciamento social, que teve 

como objetivo evitar aglomerações e proibir eventos que ocasionassem um grande 

número de indivíduos reunidos, como por exemplo: aulas, shows, shoppings, 

academias esportivas, eventos, entre outros (REIS-FILHO; QUINTO, 2020 apud 

PEREIRA et al., 2020). Como pode ser visto no gráfico 1, 100% dos colaboradores 

que responderam ao questionário estavam respeitando o isolamento social em seus 

dias de folga. O gráfico 2 demonstra se os funcionários do hospital acreditavam estar 

bem informados sobre a Covid-19. 
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Gráfico 2 – Você acha que está bem informado sobre a Covid-19? 

 
Fonte: Guimarães (2020). 

 

O coronavírus pertence a uma grande família viral conhecida há 60 anos 

como causadoras de infecções respiratórias em humanos e animais. Em dezembro 

de 2019, um novo tipo de coronavírus foi identificado como o causador de síndrome 

gripal e complicações pulmonares graves, que foi denominada COVID-19. Sua 

origem ainda é incerta, mas o local inicial de transmissão foi um mercado de frutos 

do mar e animais vivos na cidade de Wuhan, na China. Os primeiros casos 

apareceram em indivíduos frequentadores desse mercado, os quais foram 

transmitindo o vírus para seus familiares e ele foi se alastrando para províncias 

próximas, até chegar a diversos países (MEDEIROS, 2020). Como pode ser 

analisado no gráfico acima, 88% dos colaboradores achavam que estavam bem 

informados sobre a Covid-19, enquanto 12% achavam que não. Em um momento de 

crise, a principal postura que se deve adotar é a busca por informações corretas, 

através de fontes confiáveis. 

O gráfico 3 exibe o resultado referente a como os funcionários do hospital 

estavam lidando com a situação ocasionada pela Covid-19. 
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Gráfico 3 – Como você está lidando com a situação que estamos vivendo atualmente? 

 
Fonte: Guimarães (2020). 

 

Neste gráfico, pode ser analisado que 58% dos colaboradores do hospital 

localizado no planalto norte catarinense estavam lidando bem com a situação que 

estávamos vivendo, enquanto 34% respondeu estar lidando de forma intermediária e 

8% muito bem. Como parte do sistema defensivo, o medo e a ansiedade são 

ativados por situações potencialmente ameaçadoras ou por perigos reais 

(BAPTISTA; CARVALHO; LORY, 2014). Pesquisas apontam que transtornos de 

ansiedade aumentaram gradativamente neste ano.  Os resultados obtidos no gráfico 

2 podem ser um fator, para que esses profissionais estivessem lidando relativamente 

bem com a situação causada pela Covid-19. O gráfico 4 discorre sobre os 

equipamentos de segurança (EPIs). 
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Gráfico 4 - Você está utilizando os equipamentos de segurança (EPIs) necessários para executar o 
seu trabalho? 

 
Fonte: Guimarães (2020). 

 

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) possuem como função 

minimizar certos acidentes além de proteger o trabalhador contra certas doenças 

que, muitas vezes, podem ser ocasionadas pelo ambiente de trabalho (SILVA et al., 

2018). No gráfico 4, 88% dos colaboradores responderam que estavam utilizando os 

EPIs necessários para sua segurança, enquanto 12% não estavam fazendo a 

utilização dos mesmos.  

No questionário aplicado pela acadêmica também foram realizadas perguntas 

abertas, as quais não são possíveis expressar em gráficos devido à singularidade de 

cada resposta. A perguntas foram dispostas abaixo, assim como algumas respostas 

obtidas. 

 

Como você tem se sentido ultimamente? 

Algumas respostas: Bem; pensativa; preocupada; com medo; estressada; 

insegura; cansada; calma; entre outras. 

 

Para você, como é ser um profissional de saúde neste momento? 

Algumas respostas: Difícil; me sinto orgulhosa, mas tenho medo também; 

difícil devido aos riscos; é uma mistura de medo por estar em contato direto com os 

pacientes e ao mesmo tempo satisfação em estar podendo desenvolver meu 

trabalho; gratificante e ao mesmo tempo angustiante; muito perigoso por não poder 

estar em casa de quarentena; entre outras. 
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Como você acha que a Psicologia pode contribuir nesse momento? 

Algumas respostas: Auxiliando para que nós que trabalhamos na saúde 

tenhamos suporte para não entrar em pânico em algum momento, porque como 

vemos na mídia talvez o pior ainda esteja por vir; Orientando; Oferecendo recursos e 

métodos para o controle de crises nervosas/ansiosas, depressão, etc; Nos ajudando 

com informações que são necessárias; As pessoas em geral estão muito 

preocupadas com a COVID 19, acredito que uma conversa com a psicóloga vai 

tranquilizá-los, ajudar com o pânico que a comunidade se encontra; A psicologia é 

peça fundamental pois tudo isso mexeu muito com nosso psicológico e somos muito 

pressionados, então a psicologia é um apoio não só para os profissionais da saúde 

como para toda a população; entre outras. 

 

Após a análise dos dados obtidos através da pesquisa, a acadêmica elaborou 

uma cartilha informativa que levou o mesmo nome do presente artigo. Nela foram 

abordados os seguintes tópicos: a importância da psicoterapia; os psicólogos no 

auxílio aos profissionais da saúde frente a pandemia; medo, ansiedade e estresse; a 

importância da obtenção de informações corretas; a importância do uso correto de 

EPIs; técnica para controle da ansiedade e dicas para reduzir os níveis de estresse. 

Pensando na possibilidade de alguns funcionários do hospital não terem 

disponibilidade para lerem a cartilha inteira, a acadêmica também realizou um 

infográfico com as dicas para reduzir os níveis de estresse e um infográfico com uma 

técnica para o controle da ansiedade. Esses materiais foram disponibilizados através 

do meio digital (WhatsApp) e atingiu 66 colaboradores. O feedback sobre os 

materiais encaminhados foi positivo, os colaboradores parabenizaram a acadêmica 

pela produção.  

A cartilha e os infográficos foram os meios utilizados para levar informações e 

trabalhar a demanda que havia sido verificada. Através dela, os colaboradores 

puderam ter uma melhor compreensão da necessidade da utilização correta dos 

EPIs, puderam conhecer quais canais oficiais obtinham informações atualizadas, 

confiáveis e corretas sobre o coronavírus e aprender técnica para redução da 

ansiedade e dicas para redução do estresse. Com a disponibilização da cartilha foi 

possível perceber mudanças significativas no ambiente hospitalar, essa percepção 
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se deu através da observação do comportamento dos colaboradores, de 

comentários e feedbacks.  

Através da elaboração da cartilha e dos feedbacks que surgiram a partir dela, 

foi possível verificar outras demandas que deram sequência ao projeto de 

intervenção da acadêmica. Sendo assim, outras intervenções foram aplicadas com 

vista à promoção da saúde mental dentro do ambiente hospitalar. As profissões da 

área da saúde são classificadas em terceiro lugar como campeãs de geradores de 

estresse. Os profissionais desta área convivem com ansiedade, sentimento de perda 

e a fragilidade dos pacientes, advindos de procedimentos desconfortáveis, dolorosos 

e invasivos, num ambiente estranho e frio. A angústia experimentada por eles é 

grande, o que acaba gerando grande tensão psíquica (FARIAS et al., 2011). 

Pesquisas apontam que, por estarem na linha de frente, os profissionais da saúde 

foram muito afetados pelos impactos causados pela Covid-19. Desta forma, 

intervenções direcionadas a este público são de extrema importância, pois mais do 

nunca a área da saúde está sendo requisitada no combate a esta doença que se 

tornou uma emergência global. 

 

CONCLUSÃO 

 

O período de estágio propicia ao acadêmico a vivência da experiência no 

meio profissional que será inserido. É indispensável pois proporciona aprendizado 

para que o aluno esteja preparado para seu futuro profissional. 

O ano de 2020 foi marcado por uma pandemia que afetou o mundo inteiro, 

sendo uma de suas consequências a necessidade de isolamento social. Desta forma 

os estágios supervisionados inicialmente foram suspensos devido ao decreto de nº 

525, de 23 de março de 2020, do governo de Santa Catarina, porém voltaram a ser 

liberados no mês de maio. Ainda, atividades de acordo com a demanda causada 

pelo coronavírus foram sugeridas para dar continuidade ao estágio no período de 

paralização. 

Nenhum país estava preparado para enfrentar uma epidemia, a qual acarreta 

impactos negativos na economia, na assistência médica e na saúde mental da 

sociedade como um todo. Com a chegada do novo coronavírus, também surgiram 
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muitas dúvidas e medos. O questionário foi aplicado com o intuito de coletar dados 

sobre como os funcionários da instituição estavam passando por aquele momento. 

Os psicólogos possuem um papel importante no combate ao Covid-19, pois 

são eles que prestam auxílio aos profissionais da saúde que estão na linha de frente 

da pandemia. São os psicólogos que dão apoio a todos esses profissionais, uma vez 

que, através de seus conhecimentos, colocam em pratica técnicas terapêuticas, 

como a escuta qualificada. 

Os resultados obtidos através da pesquisa comprovaram a importância de se 

trabalhar a saúde mental e emocional dos colaboradores do hospital. 
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SAÚDE MENTAL DOS PROFISSIONAIS DE UM ESPAÇO DE SAÚDE NO 

CONTEXTO PANDÊMICO 

 

Jéssica Ferreira da Silva9 
Jaquelini Conceição10 

 

RESUMO 

O objetivo deste relato é descrever a atribuição e relevância do estágio, que visa 
proporcionar à aluna, ligações diretas com estilos e práticas de trabalho relacionados 
com a área da psicologia organizacional. O conhecimento adquirido durante os anos 
de graduação é o alicerce para o desenvolvimento profissional do acadêmico. 
Porém, a introdução do aluno no meio de atuação é indispensável para uma maior 
compreensão dos aprendizados ocorridos neste procedimento. O estágio foi 
realizado em um órgão de saúde pública, na cidade de Três Barras, no Planalto 
Norte de Santa Catarina. Teve como carga horária, um total de 240h, divididas em 
dois semestres. A escolha da instituição para a realização do estágio, se deu pelo 
fato de representar um órgão público de saúde, onde há muita responsabilidade dos 
colabores, pois, sua principal função é garantir assistência à saúde da população. 
 
Palavras-Chave: Psicologia. Organização. Saúde. SUS. Estágio. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this report is to describe the assignment and relevance of the 
internship, which aims to provide the student with direct links to styles and work 
practices related to the area of organizational psychology. The knowledge acquired 
during the undergraduate years is the foundation for the professional development of 
the academic. However, the introduction of the student in the environment is 
essential for a greater understanding of the learning that occurred in this procedure. 
The internship was carried out at a public health agency in the city of Três Barras, on 
the North Plateau of Santa Catarina. The workload was 240h, divided into two 
semesters. The choice of the institution to carry out the internship was due to the fact 
that it represents a public health agency, where there is a lot of responsibility of the 
collaborators, because its main function is to guarantee health care to the population. 
 
Keywords: Psychology. Organization. Cheers. SUS. Phase. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Psicologia Organizacional e do Trabalho foi reconhecida nas organizações 

de trabalho, através do aumento da industrialização que aconteceu nos países 

influentes do mundo ocidental no fim do séc. XIX, onde o objetivo fundamental era 

avaliar e escolher funcionários para assegurar a eficácia industrial. Os principais 

psicólogos que contribuíram para o reconhecimento da POT foram Hugo 

Munsterberg e Walter Dill Scott, os quais testaram através dos conhecimentos da 

Psicologia, as primeiras ações (ZANELLI; BASTOS, 2004). 

O principal objetivo da POT é composto por investigar, analisar e 

compreender a relação das variadas dimensões que compõe a vida do ser humano 

e das organizações, com um mundo em contínua modificação, com intuito de auxiliar 

com técnicas e métodos que gerem, conservem e restaurem a qualidade de vida e 

bem-estar dos funcionários das organizações. Além disso, para a entendimento dos 

fenômenos psicológicos na organização do trabalho, é oportuno um contato próximo 

com profissionais de diferentes áreas do conhecimento (ZANELLI; BASTOS, 2004). 

Conforme diz o Conselho Federal de Psicologia, o psicólogo tem diversas 

probabilidades de atuação na área organizacional. Essas ações iniciaram como 

novas tendências na área de Psicologia Organizacional. Em uma dessas novas 

tendências, o psicólogo começou a realizar avaliações de trabalho, para definir os 

perfis dos funcionários para cada cargo e função, auxiliando também no 

desligamento dos colaboradores da empresa. O que se pode afirmar, é que essa 

área da psicologia tem diversas possibilidades de atuação, sempre visando o bem-

estar e qualidade de onde está inserido (SANTOS, 2014). 

O autor Spink (1982) acrescenta que ao trabalhar com problemas 

organizacionais, em consequência, o psicólogo irá se defrontar com questões de 

cunho político, ideológico e tecnológico, por isso, deve ter uma visão indisciplinar 

dentro desta atuação. Malvezzi (1990) menciona que o psicólogo tem como objetivo 

também, dar atenção à saúde mental do trabalhador, minimizando os problemas 

humanos que existem nas organizações. 

A função do profissional de psicologia dentro das organizações, está 

relacionada ao treinamento e desenvolvimento de pessoal e a avalição de 
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desempenho; contribuindo para o conhecimento teórico do comportamento humano 

dentro das organizações (BASTOS, 1990). 

Para Zanelli (2008) é necessário a atuação de um psicólogo organizacional 

nas empresas, para que os funcionários possam permanecer ativos e produtivos, 

além de manter a conservação da equipe. Para a melhoria da empresa, em todos os 

sentidos, a autor Pesca (2011) enfatiza que é necessário incentivar os 

colaboradores a terem pensamentos coletivos e conflitos positivos. 

Para isso, refletir sobre uma ação que ultrapasse o tripé recrutamento / 

escolha / capacitação é necessário depositar as capacidades de "especialistas do 

comportamento humano" a disposição das pessoas, com a intenção de que a 

qualidade de vida do trabalhador seja confirmada e que o ganho seja um resultado 

do trabalho bem realizado. 

Ao refletir sobre o trabalho e as organizações, permitimos conhecer sobre a 

importância que os dois tem na vida dos indivíduos. Para isso, é necessário 

reconhecer as modificações que abarcam pontos práticos e técnicos em uma 

organização e, além disso, o entendimento da subjetivação da técnica produtiva 

para cada trabalhador. 

Regularizado nestas suposições é que o estágio em Psicologia 

Organizacional tem como objetivo a capacitar a formação de psicólogos, com o 

aperfeiçoamento de capacidades, a compreensão crítica dos acontecimentos 

psicológicos e suas semelhanças com acontecimentos biológicos e sociais e a 

construção de atitudes éticas (UNIVALI, 2001). 

Com base nisso, o presente estágio teve como objetivo atender as demandas 

sugeridas pela organização, além de atender também as demandas observadas 

através diagnóstico organizacional que foi realizado por meio de observação e 

questionários, para contribuir com o desenvolvimento e produtividade da 

organização, e bem-estar dos colaboradores.     

 

ATIVIDADES REALIZADAS 

 

Durante o estágio, várias atividades foram realizadas com a visão de 

beneficiar os colaboradores da organização. Foram realizados projetos de 

intervenção, com o intuito de planejar e organizar as intervenções conforme a 
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demanda do local. Durante a observação do ambiente e do clima, foram detectadas 

algumas necessidades relacionadas ao sistema organizacional. 

Após detectadas essas necessidades, foi planejada uma entrevista com a 

líder do local. Conforme Senge (2000), líderes são pessoas que ocupam cargos de 

poder, que devem ter responsabilidade, determinação e extrair o melhor da sua 

equipe. E como uma líder, ela conhece quais são as necessidades da sua 

organização. Por esse motivo, uma entrevista foi realizada para detectar possíveis 

necessidades a serem trabalhadas no ambiente de trabalho. 

Assim que concluída e analisada a entrevista, foi dado início a uma pesquisa 

com os colaboradores do local, para que fosse analisado o clima organizacional, e 

assim desempenhar intervenções com o intuito de melhorar o ambiente de trabalho, 

o clima organizacional, a convivência, e o desempenho da equipe. Foram abordadas 

questões relacionadas à percepção do ambiente físico, do relacionamento com o 

grupo e com o líder e, o nível de estresse. A pesquisa de Clima Organizacional, é 

um meio de analisar o ambiente de trabalho, e, como os colaboradores percebem 

esse meio. É uma ferramenta que consiste em analisar dados e levantar as 

necessidades da organização. Essa forma de pesquisa, tem como objetivo 

compreender e identificar os pontos negativos e positivos que interferem no clima 

organizacional (SORIO, 2004). 

Conforme as respostas e conclusões obtidas pela entrevista e pelo 

questionário, foram realizadas algumas dinâmicas em relação ao trabalho em equipe 

e motivação. Visando melhorar a convivência da equipe e seu desempenho. 

Conforme Robins (2002), o trabalho em equipe contribui para proporcionar qualidade 

no desempenho do grupo, principalmente quando o trabalho requer diversas 

capacidades. Fazendo com que os funcionários acabem tendo uma melhor 

aceitabilidade em relação às mudanças. 

Uma dinâmica sobre fortalecimento de vínculos foi aplicada e, teve como 

objetivo, a reflexão da importância do colaborador para seu ambiente de trabalho e a 

importância da equipe para o colaborador. Buscando fazer com que os funcionários 

refletissem sobre seus sentimentos, no que contribuem para a equipe, e o que a 

equipe contribuiu na sua jornada. 

Durante a execução do estágio, fomos surpreendidos com o início da 

pandemia do novo Coronavírus, a COVID-19. Devido a necessidade de isolamento 



 

63 
Práxis da psicologia organizacional: desafios e superações das vivências em estágio  
(ISBN: 978-65-88712-08-5) 

social, de novas medidas e cuidados sanitários e do momento atípico que estamos 

vivenciando, novas medidas precisaram ser tomadas para auxiliar no combate e 

prevenção da doença. 

Por se tratar de uma pandemia, algo totalmente diferente do normal, muita 

gente teve sua saúde mental prejudicada. O temor de ser infectado e a ansiedade 

causada pelo isolamento social, causaram danos à população. Em meio à tanto, os 

profissionais de saúde precisaram ficar na linha de frente desta batalha. 

Para atender a demanda desses colaboradores, a estagiária precisou criar 

cartilhas que beneficiassem os profissionais de saúde a desenvolverem hábitos que 

tem como objetivo a melhoria da saúde mental, principalmente em tempos de 

estresse, como no caso da pandemia do novo coronavírus. Uma situação totalmente 

atípica e que acaba afetando drasticamente a vida dos profissionais de saúde. 

Com a necessidade de se readaptar, a estagiária teve que se reinventar, e 

conseguiu perceber o quanto a psicologia pode ser revolucionária e fundamental em 

qualquer outra situação onde a saúde mental seja essencial. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O método utilizado para a realização da pesquisa teórica deste artigo, foi a 

pesquisa qualitativa, bibliográfica descritiva.  A pesquisa qualitativa é uma 

perspectiva explicativa do mundo, isso quer dizer que os pesquisadores que dela 

utilizam pesquisam as coisas em seus panoramas naturais, buscando compreender 

os fenômenos em termos de significados que as pessoas conferem a eles (DENZIN; 

LINCOLN, 2006 apud AUGUSTO et al., 2013). A pesquisa qualitativa confere valor 

fundamental aos significados transmitidos pelos dados coletados. Sendo assim, esse 

tipo de pesquisa visa a descrição planejada dos fenômenos e dos elementos que se 

deseja compreender (AUGUSTO et al., 2013). 

A pesquisa bibliográfica é elaborada a partir de materiais teóricos que já 

foram pesquisados e publicados, que são encontrados em livros, revistas científicas, 

publicações de periódicos e artigos científicos, jornais, monografias, teses, 

dissertações, materiais da internet. A pesquisa bibliográfica tem como objetivo 

colocar o pesquisador em contato com todo o material já escrito sobre o assunto de 

seu interesse. Vale ressaltar, que em relação aos dados encontrados na internet, 
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sempre deve ser verificado à confiabilidade e fidelidade das fontes consultadas. 

Sendo importante, também, nesse tipo de pesquisa, que o pesquisador observe as 

possíveis incoerências ou contradições que as obras possam apresentar (FREITAS; 

PRODANOV, 2013). 

Quanto aos seus objetivos, na pesquisa descritiva, o pesquisador descreve e 

registra os fatos sem alterá-los. Visa descrever as características de determinado 

fenômeno. Em geral, pode assumir, a forma de levantamento. Esse tipo de pesquisa 

exige do pesquisador que observa, registra, analisa e ordena os dados, mas sem 

nenhuma forma de manipulação. Pretende investigar e descobrir com que frequência 

ocorre tal fato, sua natureza, suas características, causas, relações com outros fatos 

(FREITAS; PRODANOV, 2013). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O estágio ocorreu no período de fevereiro a novembro de 2020, em um órgão 

de saúde pública, destinado a gerenciar programas de saúde do município. Esta 

organização tem como finalidade promover o levantamento dos problemas de saúde 

da população do município, a fim de identificar as causas e combater as doenças 

com eficácia; manter estreita coordenação com os órgãos e entidades de saúde 

estadual e federal, visando ao atendimento dos serviços de assistência médico-

social e de defesa sanitária do município; administrar as unidades de saúde 

existentes no município, promovendo atendimento de pessoas doentes e das que 

necessitarem de socorros imediatos; executar programas de assistência médico-

odontológico; providenciar o encaminhamento de pessoas doentes a outros centros 

de saúde fora do município, quando os recursos médicos locais forem insuficientes; 

promover junto a população local campanhas preventivas de educação sanitária; 

promover vacinação em massa da população local em campanhas específicas ou 

em casos de surtos epidêmicos; dirigir e fiscalizar a aplicação de recursos 

provenientes de convênios destinados à saúde pública. 

A Secretaria de Saúde é uma responsabilidade do SUS. O Sistema Único de 

Saúde – SUS é um sistema de saúde pública, que garante atendimento integral à 

questões relacionadas à saúde, desde a atenção primaria até procedimentos mais 

delicados e complexos, como cirurgias e transplantes. Todos os procedimentos 
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oferecidos pelo SUS à população, são gratuitos e sem distinção. O Sistema Único de 

Saúde é dividido por estruturas e cada uma destas tem responsabilidades a cumprir, 

são elas: Ministério da Saúde, responsável pela gestão do SUS; Secretaria Estadual 

de Saúde, tem a responsabilidade de auxiliar e apoiar os municípios que a integram, 

criar e executar o plano estadual de saúde; Secretarias de Saúde, tem como função 

colocar em prática os serviços de saúde, organizando e planejando essas ações 

(BRASIL, 2020). 

O SUS está implantado na Constituição, na Legislação Ordinária e em 

Normas Técnicas e Administrativas. O SUS é entendido em primeiro lugar, como 

uma “Política de Estado”, efetivação de uma decisão adotada pelo Congresso 

Nacional no ano de 1988, na conhecida Constituição Cidadã, de acatar o Sistema de 

Saúde como um “Direito de Cidadania e um dever do Estado”. 

O artigo 196 da Constituição Federal (1988) explica os princípios básicos das 

leis e normas que fundamentam a atual política de saúde brasileira e os 

procedimentos de organização do SUS, segundo o artigo: “A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 

Além de tomar o direito à saúde como ideia central da cidadania, este artigo 

também propõe o direito inerente ao nascimento ou naturalização do brasileiro, ou 

seja, ao Estado cabe a responsabilidade de promover a saúde, proteger o cidadão 

dos riscos onde ele entrar em contato e, oferecer ajuda, em caso de problemas de 

saúde. 

Através das pesquisas teóricas e vivências práticas, a estagiária conseguiu 

vivenciar como atua um psicólogo organizacional. Durante suas observações, pode 

encarar e enxergar de maneira mais ampla, quais são os fenômenos organizacionais 

presentes no ambiente de trabalho. Através desta prática, a estagiária pode 

colaborar expressivamente em todos as situações em que a condição de vida, a 

saúde e a contentamento dos colaboradores constituam fatores para o sucesso da 

organização. 

Com os conhecimentos já adquiridos em sua vida acadêmica e durante as 

pesquisas teóricas, a estagiária pode compreender quais são os fatores que 

estagnam uma organização e como esses fatores devem ser trabalhados através de 
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intervenções planejadas com o conhecimento da psicologia. Além desses fatores 

prejudicarem a evolução da empresa, eles atrapalham a eficiência do colaborador, 

além de, na maioria das vezes, prejudicar o bem-estar deste indivíduo. Podendo 

acarretar em síndromes e transtornos psicológicos mais graves. Fazendo com que o 

colaborador necessite de afastamento do local de trabalho. 

 

Quadro 1 – Atividades desenvolvidas 
INTERVENÇÃO DESENVOLVIDA OBJETIVOS 

Observação 
Observar a rotina da organização, o comportamento dos 
colaboradores, e os fenômenos que ocorrem nesse 
ambiente. 

Entrevista com gestor Compreender das necessidades da empresa e levantar 
informações sobre o local de trabalho. 

Questionário com colaboradores  Coletar dados referentes às necessidades da organização e 
seus pontos fortes. 

Cartilha Saúde Mental 
Desenvolver hábitos para a melhoria da saúde mental, 
principalmente em tempos de estresse, como no caso da 
pandemia do novo Coronavírus 

Cartilha Trabalho em Equipe 
Orientar sobre as principais atitudes que devem ser 
tomadas para que o trabalho em equipe aconteça de forma 
saudável e produtiva. 

Dinâmica de Reflexão de Vínculos  Reflexão da importância do colaborador para seu ambiente 
de trabalho, e a importância da equipe para o colaborador.  

Dinâmica Sobre Trabalho em Equipe 
Promover a integração; despertar o comprometimento com 
a equipe; proporcionar a descontração e interação do grupo. 

Dinâmica Motivacional Reconhecer e motivar os funcionários em relação as suas 
qualidades. 

Fonte: Silva (2020). 
 

Durante a análise inicial, foram levantadas as possíveis intervenções a serem 

desenvolvidas, para preencher os ajustes necessários dos procedimentos faltantes 

ou errados. Sendo um destes, o trabalho em equipe e a interação do grupo. Uma 

das estratégias foi desenvolver cartilhas com dicas sobre o trabalho em equipe. E 

desenvolver dinâmicas que propunham a interação do grupo e a reflexão sobre 

como todos necessitam do trabalho em equipe para o desempenho. 

Durante a pandemia da COVID-19, a estagiária precisou intervir de maneiras 

atípicas, com questionários on-line e cartilhas. Através do desenvolvimento das 

cartilhas, repassou o conhecimento sobre técnicas de relaxamento e controle da 

ansiedade, causados pelo isolamento social, voltadas para os colaboradores que 

atuam em áreas de promoção de saúde.  

Através da realização do estágio supervisionado em Psicologia 

Organizacional, a acadêmica conseguiu conectar o conhecimento adquirido no 
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decorrer do curso, com a prática profissional, assim, a experiência proporcionou 

vivenciar a prática do psicólogo organizacional e suas atuações. 

 

CONCLUSÃO 

 

O estágio na área da Psicologia Organizacional é fundamental para o 

aprendizado na área acadêmica e também fundamental à vida profissional, pois 

através dele, o estudante de psicologia tem a possibilidade de compreender melhor 

este campo de psicologia e qual sua função neste meio, o qual pode ser sua futura 

área de atuação. 

Através da experiência de vivenciar as atuações do Psicólogo Organizacional, 

a estagiária conseguiu colocar em ação o conhecimento que adquiriu durante seu 

tempo como acadêmica, o que se torna muito gratificante, pois reflete sobre a 

relevância que tem o estudo teórico, o conhecimento e a literatura, que 

posteriormente pode ser colocado em prática. 

Ao concluir o estágio em Psicologia Organizacional, no decorrer de uma 

pandemia, em um órgão de saúde pública, a estagiária compreendeu quais são as 

necessidades de ter um profissional de psicologia dentro de um ambiente de 

trabalho. A preocupação, o estresse e o acúmulo de trabalho nesse período acabam 

por prejudicar a produtividade e o trabalho da equipe. 

Pôde-se concluir desta forma que, o profissional de psicologia deve trabalhar 

as demandas encontradas após o diagnóstico organizacional, para que, tanto os 

funcionários, como a organização possam melhorar suas produções e eficiência em 

relação ao trabalho realizado e também para o bem-estar dos colaboradores da 

organização. 
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PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL EM UMA INSTITUIÇÃO GOVERNAMENTAL: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL 

 

Jéssica Kelczeski11 
Jaquelini Conceição12 

 

RESUMO 

Este artigo tem por finalidade relatar a experiência enquanto estagiária de Psicologia 
organizacional em um setor publico do Planalto Norte Catarinense. A aprendizagem 
adquirida durante a graduação é sem dúvida base para a formação profissional do 
aluno. Entretanto, a inserção do estagiário no campo de atuação é imprescindível 
para uma maior abrangência dos conhecimentos advindos deste processo. O 
objetivo principal foi propiciar a acadêmica estagiária de Psicologia a experiência e 
prática na área de Psicologia Organizacional e estabelecer o contato entre a 
Universidade e a comunidade por meios legais do Ministério da Educação e Cultura 
(MEC) para o curso de graduação, bem como contribuir com o setor pulico de 
Assistência Social atuando com intervenções para o desenvolvimento da equipe, 
motivação e qualidade de vida no trabalho. A metodologia utilizada foi de caráter 
qualitativo e de revisão bibliográfica e os resultados obtidos foram as vivências 
aplicadas durante a realização do estagio em Psicologia Organizacional e pode-se 
dizer que requereram dedicação, pesquisa para que pudesse ser desenvolvido em 
um momento de pandemia, onde dificultava o trabalho da estagiaria para 
intervenções presenciais em equipe e até mesmo pela redução de funcionários em 
alguns momentos no decorrer desses meses de cumprimento do estágio em 
Psicologia Organizacional. 
 
Palavras-Chave: Psicologia Organizacional. Formação Profissional. Qualidade de 
vida no trabalho. 

 

ABSTRACT 

This article aims to report the experience as an intern in Organizational Psychology in 
a public sector of Planalto Norte Catarinense. The learning acquired during 
graduation is undoubtedly the basis for the student's professional training. However, 
the insertion of the trainee in the field of action is essential for a greater range of 
knowledge arising from this process. The main objective was to provide the 
Psychology intern student with experience and practice in the field of Organizational 
Psychology and establish contact between the University and the community through 
legal means of the Ministry of Education and Culture (MEC) for the undergraduate 
course, as well as to contribute with the public sector of Social Assistance acting with 
interventions for team development, motivation and quality of life at work. The 
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methodology used was of qualitative character and of bibliographic revision and the 
obtained results were satisfactory during the accomplishment of the internship in 
Organizational Psychology and it can be said that they required dedication, research 
so that it could be developed in a time of pandemic where it was difficult the intern for 
team interventions and even for the reduction of employees in some moments during 
these months of completion of the internship in Organizational Psychology. 
 
Keywords: Organizational Psychology. Professional Training. Quality of life at work. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Psicologia Organizacional e do Trabalho trabalha as diferentes relações do 

ser humano dentro da organização. O psicólogo organizacional participa de 

programas e atividades na área da saúde do trabalhador e subsidiando-os quanto a 

aspectos psicossociais para proporcionar melhores condições de trabalho 

Segundo Zanelli e Bastos (2004), o aparecimento e o desenvolvimento da 

POT estão associados ao processo de industrialização que, inicialmente, ocorreu em 

países centrais do cenário ocidental no fim do século XIX e início do século XX, 

coincidindo com o despertar da própria Psicologia como campo geral de estudos e 

aplicação. 

Para Zanelli e Bastos (2004), Walter Dill Scott e Hugo Munsterberg são 

considerados os psicólogos pioneiros na área da pot. Esses dois psicólogos 

experimentais ensaiaram os primeiros passos na aplicação dos conhecimentos da 

Psicologia nas relações de trabalho, sobretudo em aspectos como seleção de 

pessoal e uso de testes psicológicos com a finalidade de maximizar os ajustes das 

pessoas aos cargos (ZANELLI, BASTOS, 2004).  

Na visão de Spector (2002), a POT, porém, não se desenvolveu apenas no 

âmbito da Psicologia, sendo também considerado como pioneiro neste campo de 

estudo o engenheiro de formação FrederickW. Taylor que inaugurou a Administração 

Científica e influenciou toda a evolução do corpo de conhecimento da administração. 

No Brasil, o surgimento da POT também está relacionado à industrialização que 

ocorreu a partir da terceira década do século XX com a tentativa de racionalização e 

a procura de caráter científico e inovador no controle dos processos produtivos que 

tinha como proposta central o alcance de maior eficiência econômica, sob o 
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argumento de melhoria das condições do trabalho do operário (ZANELLI, BASTOS, 

2004). 

Foram grandes as transformações no cenário a partir da industrialização, que 

fez com que a POT também se transformasse para acompanhar a evolução das 

relações entre o individuo e o trabalho. 

Inicialmente a POT realizava a aplicação de testes psicológicos, seleção de 

pessoal para alcançar os objetivos que era visar a melhoria nas condições do 

trabalho desenvolvido pelos operários. 

Para Zanelli a Psicologia Organizacional passou por fases de construção 

histórica de distintas ideologias sobre essa questão do psicólogo dentro da 

organização. Muitas transformações marcam o inicio da Psicologia Organizacional e 

do Trabalho e como a mesma era designada dentro dessas organizações; 

 

A psicologia do trabalho pode ser designada como campo de compreensão 
e intervenção sobre o trabalho e as organizações, visando analisar a 
interação das múltiplas dimensões que caracterizam pessoas, grupos e 
organizações, com a finalidade de construir estratégias e procedimentos 
que promovam, preservem e reestabeleçam o bem-estar (ZANELLI; 
BASTOS, 2004). 

 

A Psicologia Organizacional está ligada a uma organização, essa organização 

é designada como um fenômeno socialmente construído. A organização é algo que 

flui é dinâmico e que está em constate mudanças, essa organização engloba 

pessoas que trabalham em busca de um bem maior, onde seguem regras, normas 

de empresas com fins lucrativos. 

De acordo com Chiavenato (2004, p.13): 

 

No seu trabalho, cada administrador – seja ele um diretor, gerente, chefe ou 
supervisor – desempenha as quatro funções administrativas que constituem 
o processo administrativo, a saber: planejar, organizar, dirigir e controlar. A 
ARH procura ajudar o administrador a desempenhar todas essas funções 
porque ele não realiza seu trabalho sozinho, mas através das pessoas que 
formam sua equipe. É com sua equipe de subordinados que o administrador 
executa as tarefas e alcança metas e objetivos. 

 

Segundo Chiavenato, a organização é formada por uma equipe, onde um 

depende do outro para realizar seu trabalho. A partir do momento que as pessoas 



 

72 
Práxis da psicologia organizacional: desafios e superações das vivências em estágio  
(ISBN: 978-65-88712-08-5) 

trabalham em equipe, com cooperação e zelo passam a alcançar metas e auxiliam 

assim para o clima dentro da organização. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Os materiais e métodos utilizados no artigo foram de revisão bibliográfica e 

experiências vivenciadas por meio do estagio supervisionado obrigatório em 

Psicologia Organizacional. No decorrer do estágio foram realizadas observações e 

intervenções em uma organização de caráter público do município de Canoinhas - 

Santa Catarina. 

Segundo Denzin e Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa envolve uma 

abordagem interpretativa do mundo, o que significa que seus pesquisadores 

estudam as coisas em seus cenários naturais, tentando entender os fenômenos em 

termos dos significados que as pessoas a eles conferem. Seguindo essa linha de 

raciocínio, Vieira e Zouain (2005) afirmam que a pesquisa qualitativa atribui 

importância fundamental aos depoimentos dos atores sociais envolvidos, aos 

discursos e aos significados transmitidos por eles. Nesse sentido, esse tipo de 

pesquisa preza pela descrição detalhada dos fenômenos e dos elementos que o 

envolvem. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL  

 

O estágio se configura na vida estudantil como a oportunidade de vivenciar na 

pratica teorias e conceitos. O estagio em Psicologia Organizacional proporcionou a 

estagiária um conhecimento mais amplo da área de atuação bem como quais as 

principais atribuições do Psicólogo organizacional. Nesse sentido, foi pertinente 

trabalhar junto aos servidores públicos, através de atividades que contemplassem a 

organização por meio de planos de ação, reflexão sobre temas relacionados a 

questão do trabalho em equipe, dinâmicas para trabalho em equipe e motivação. 

A seguir a descrição de intervenções realizadas junto aos servidores públicos 

para ilustrar o trabalho feito (quadro 1). 
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Quadro 1 – Intervenções desenvolvidas no setor de Assistência Social 

ATIVIDADE Objetivo 
Tempo / 
duração Local 

Quantidade 
de servidores 

públicos 

Pesquisa de Clima 
Investigar e coletar dados 

para desenvolver um 
plano de ação 

3 dias Setor de assistência 
social 7 

Plano de Ação Para organizar e 
desenvolver as atividades 2 horas 

Setor de assistência 
social- sala de 

reuniões 
9 

Pote da Gratidão Trabalho em equipe 
Motivação 

30 min. 
30 min. 
30 min. 

Setor de assistência 
social- sala de 

reuniões 
7 

Atividade reflexiva 
de uma parábola 

Refletir sobre os 
momentos dentro do setor 
de assistência social bem 

como a atuação na 
equipe de trabalho 

45 min. 
Setor de assistência 

social- sala de 
reuniões 

8 

Técnica de 
Relaxamento 

Acalmar, reconectar com 
si mesmo 5min. 

Setor de assistência 
social- sala de 

reuniões 
9 

Dinâmica para 
trabalho em equipe 

Refletir sobre a 
importância das visitas 

feitas pelos clientes 
35 min. 

Setor de assistência 
social- sala de 

reuniões 
7 

Fonte: Autora (2020) 
 

Diante dessas 210 horas que foram realizadas entre observações e 

intervenções com a comunidade organizacional, pode- se dizer que a organização 

tem uma demanda significativa em relação à comunicação interna, relacionamento 

interpessoal, questões de estresse e ansiedade para trabalhar a qualidade de vida 

no trabalho. Em um primeiro momento foi pontuado questões para serem 

trabalhadas: motivação dos funcionários, trabalho em equipe. Em um segundo 

momento foi realizado pesquisa de clima com os funcionários da instituição e com a 

coordenação local, durante a entrevista com a coordenadora foi levantado 

demandas onde a mesma parecia se sentir frustrada enquanto coordenadora por ter 

dificuldade em motivar a equipe. 

Como primeira intervenção a partir da demanda levantada com a pesquisa de 

clima foi realizado o plano de ação. O plano de ação é um método utilizado para 

identificar, organizar e controlar as ações necessárias para atingir os objetivos bem 

como também organizar as tarefas cotidianas. A estagiária aplicou o plano de ação 

com a equipe e explicou que quando escrevemos o que pretendemos fazer se torna 

mais organizado. Segundo o neurocientista americano Daniel Levitin (2015) ser 

organizado significa ser capaz de focar no que é mais importante e fazer aquilo que 

for prioritário. Se não nos organizamos e não definimos nossos objetivos, deixamos 
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o mundo externo decidir nossas prioridades. Então não somos capazes de escolher 

em que iremos prestar atenção. A estagiaria enfatizou a importância de realizar essa 

atividade para o bem-estar pessoal que automaticamente reflete no ambiente de 

trabalho também.  

A segunda intervenção realizada foi o pote da gratidão, o pote da gratidão tem 

como objetivo que todos da equipe cada dia escrevessem uma frase motivacional, 

ou um recadinho e depositasse dentro do pote. No final do cumprimento do estágio a 

estagiária abriu e leu com a equipe cada recadinho com o objetivo de promover bem 

estar da equipe e interação. Foi um momento único e muito gratificante com fortes 

emoções entre a equipe que muitas vezes não para e faz um elogio a um colega de 

profissão, esses momentos são de grande valia para a saúde mental dos 

funcionários e qualidade de vida no trabalho. Toda vez que agradecemos e nos 

sentimos gratos por algo, aumentamos os nossos níveis de dopamina, um 

neurotransmissor responsável pelo bem estar, humor e prazer. Consequentemente, 

nos sentimos mais felizes, leves e satisfeitos, porque ativamos o sistema de 

recompensa do cérebro. Barbara Fredrickson, aponta que, quando somos gratos, 

nos tornamos mais resilientes, felizes, sociáveis, saudáveis e criativos. Além disso, a 

gratidão auxilia na redução das sensações e emoções negativas, como tristeza, dor 

e raiva. 

A terceira intervenção foi uma atividade de reflexão com a equipe durante a 

realização da reunião de equipe que acontecia semanalmente. A estagiária imprimiu 

uma mensagem de reflexão para cada um, e logo após leu para a equipe e deixou 

livre para cada servidor público falar o que entendeu. A reflexão era sobre trabalho 

em equipe, onde todos tiveram uma visão diferente naquele momento. Um 

colaborador pode simplesmente ir até o local de trabalho exercer sua função, 

cumprir sua carga horaria e ir para sua casa. Porém ele também tem a opção de ter 

um bom relacionamento com sua equipe, estar motivado e buscar sempre mais. Um 

ambiente agradável e que a equipe se relaciona bem é um ambiente mais saudável, 

muitas vezes esses funcionários passam mais tempo em seu trabalho do que com 

sua família, por isso precisa ter bons relacionamentos e respeito com seus colegas. 

Um dos principais desafios na área de POT é compreender como interagem os 

múltiplos aspectos que integram a vida das pessoas, grupos e organizações em um 

mundo em constante transformação, de modo a propor formas de promover, 
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preservar e restabelecer a qualidade de vida e o bem-estar (ZANELLI; BASTOS, 

2004). 

A quarta intervenção foi uma técnica de relaxamento, onde a estagiaria pediu 

para que todos realizassem, a estagiária colocou o áudio que ela mesma gravou 

para reproduzir nessa reunião. Essa técnica foi realizada inicialmente com uma 

meditação de um minuto, mas pode ser feita com mais tempo. Ficou como sugestão 

que a equipe todas as sextas-feiras pudessem estar praticando essa técnica.  A 

mediação é uma pratica oriental antiga que caracteriza por uma forma única de 

perceber o mundo (KOHLENBERG et al., 1993). Está prática em si é capaz de gerar 

uma serie de mudanças físicas e psicológicas, incluindo problemas de estresse e 

ansiedade, promovendo uma melhora na saúde mental (VANDENBERGHE; SOUZA, 

2006). 

A quinta intervenção realizada foi uma dinâmica da bexiga, onde cada 

participante encheu sua bexiga e teve que cuidar da sua e do outro. Teve como 

principal objetivo a questão de pensar no próximo com empatia, cuidado sem deixar 

sua vida pessoal de lado, mas sempre cuidar do próximo, pois essa e outras 

questões também envolvem qualidade de vida no trabalho. Foi relevante essa 

dinâmica, pois a equipe estava passado por dificuldades nas relações interpessoais 

então acredita-se que foi um momento de descontração e reflexão da importância de 

trabalhar em equipe. Para obter um ambiente de trabalho agradável e de 

relacionamentos saudáveis o relacionamento interpessoal é muito importante, onde 

a interação entre as pessoas e o trabalho em equipe gera confiança e participação 

de todos Chiavenatto (2010). “As pessoas não atuam isoladamente, mas por meio 

de interações com outras pessoas para poderem alcançar seus objetivos” 

(CHIAVENATO, 2010, p. 115). 

 

O PAPEL DO PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL E SUAS ATRIBUIÇÕES 

 

O papel do Psicólogo organizacional pode ser resumido em explorar, analisar 

e compreender como as pessoas interagem nas organizações, bem como seus 

relacionamentos interpessoais construir estratégias que podem ser utilizados 

posteriormente que possam promover, preservar e restabelecer a qualidade de vida 

e o bem-estar das pessoas (ZANELLI; BASTOS, 2004, p. 490). 
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Para Bastos (1992), a análise do campo da Psicologia Organizacional e do 

Trabalho divide-se em seis subcampos que são eles: Administração de pessoal, 

qualificação e desenvolvimento, comportamento organizacional, condições de 

trabalho, relações de trabalho. Zanelli e Bastos (2004) desenvolveram um esquema 

para trabalhar dentro da organização onde representam três fenômenos que formam 

a POT: comportamento humano ou fazer humano, trabalho e organizações, esses 

são pilares de suma importância para que o psicólogo trabalhe essas questões 

dentro da organização. 

Os psicólogos que trabalham dentro das organizações atuam individualmente 

ou em equipe multiprofissional, visando a aplicação do conhecimento da Psicologia 

para a compreensão, intervenção e desenvolvimento das relações que podem estar 

afetando a qualidade de vida no trabalho ou até mesmo as relações entre os 

indivíduos que estão inseridos nessa organização, visando minimizar conflitos que 

podem ocorrer. 

O psicólogo deve auxiliar para uma relação empregado-empregador mais 

tranquila possível. Mas não parte do ponto de vista onde é possível acabar com os 

conflitos. Pois sabe-se que os conflitos são características dessa relação.  Trata-se 

da habilidade do psicólogo em criar alternativas de relações mais equilibradas 

(ZANELLI; BASTOS, 2004). 

 

SAÚDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a saúde mental é um 

estado de bem-estar no qual o individuo é produtivo, percebe suas habilidades e 

consegue realizar suas atividades de trabalho, manejando o estresse da rotina 

diária. Pensando na questão de saúde mental é importante compreender que o 

individuo é um ser composto por varias dimensões que são elas: psicológicas, 

físicas, sociais, espirituais entre outras e que agem de acordo com a construção 

pessoal e vivencias ao longo da vida. 

Percebe-se a relação da cognição e a organização e entende-se que o 

sofrimento no trabalho e consequentemente a doença mental não está relacionada 

só ao trabalho em si, mas a todos os fatores que o cerca e influência o homem 

trabalhador, como afirma Dejours (2015, p.66) que diz, “O sofrimento começa 
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quando a relação homem-organização do trabalho está bloqueada; quando o 

trabalhador usou o máximo de suas faculdades intelectuais, psicoafetivas, de 

aprendizagem e de adaptação”.  

Um dos fatores também que está relacionado a saúde mental no trabalho é a 

questão da motivação que para Silva (2014, p.145) motivação é também conhecida 

como a teoria da ação. Acredita-se que a ação humana é multicausal e contextual, 

envolve os aspectos psicológicos, históricos, sociológicos, biológicos e culturais. 

Salanova; Hontangas; Peiró (1996, apud GONDIM, SILVA 2014, p.146) acrescentam 

que a motivação é um conjunto de necessidades, emoções, valores, metas e 

expectativas. Por isso para maior desenvolvimento, satisfação e menor rotatividade 

faz-se necessário que o ambiente e os processos sejam motivacionais. 

O trabalho dentro da organização não pode ser visto só como forma de 

remuneração, deve ser levada em conta também aspectos como a qualidade de vida 

do empregado dentro da empresa e pensando por questões de qualidade de vida do 

trabalhador que empregadores devem propiciar um ambiente agradável para que os 

níveis das condições básicas do ser humano sejam supridos (DEJOURS, 1994). 

Entende-se como conceito de qualidade de vida níveis das condições básicas 

e suplementares do ser humano, onde envolve desde condições de bem estar físico, 

mental, psicológico e emocional, os relacionamentos sociais, como família e amigos, 

e também saúde, e parâmetros que afetam a vida humana, mas porém não existe 

um padrão de qualidade de vida que possa ser satisfatório a todos, pois cada 

indivíduo tem uma necessidade diferente, assim como sua cultura. O que se faz 

necessário é ter uma boa gestão de qualidade de vida dentro da organização para 

minimizar ao máximo as necessidades do coletivo, tornando o ambiente de trabalho 

mais produtivo e sucessivamente trazendo vantagem competitiva a empresa 

(CHIAVENATO, 2008). 

Para Chiavenato (2010) a qualidade de vida no trabalho envolve fatores, 

como: Satisfação com o trabalho executado, a possibilidade de futuro na 

organização, o reconhecimento pelos resultados alcançados, o salário percebido, os 

benefícios auferidos, o relacionamento humano dentro da equipe e da organização, 

o ambiente psicológico e físico de trabalho, a liberdade de atuar e responsabilidade 

de tomar decisões e a possibilidade de estar engajado e de participar ativamente na 
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organização. A Qualidade de Vida é a união de diversos fatores que proporcionam 

equilíbrio e bem estar ao ser humano.  

Com o mercado em ampla competição, as empresas passam a se preocupar 

mais com o lucro e colocações perante seus concorrentes, exigindo dos funcionários 

mais horas trabalhadas e altos índices de resultados em prazos cada vez mais 

curtos. Existem empresas que não se preocupam com a saúde física e mental de 

seus colaboradores e não promovem Qualidade de Vida. A proposta básica para 

solucionar essa questão, é desenvolver e oferecer um ambiente de trabalho bom, 

não só para a saúde econômica da empresa, mas também para a saúde das 

pessoas que ali trabalham e fazem parte daquele contexto diário. 

Segundo Chiavenato (2004, p. 448) percebe-se que a baixa motivação, falta 

de organização e de comunicação interna faz com que a qualidade de vida no 

trabalho seja prejudicada. Pela questão de qualidade de vida no trabalho e outras 

questões é necessário que as organizações tenham uma visão não só do 

faturamento, mas também visar à qualidade de vida de seus colaboradores, já que a 

satisfação dos mesmos influencia diretamente no desempenho da empresa. 

 

CONCLUSÃO  

 

O estágio em Psicologia Organizacional proporcionou um enorme 

conhecimento teórico e prático. Durante a realização do estágio foram momentos de 

trocas de informações que somou muito na experiência profissional, pois temos que 

nos colocar como profissionais éticos dentro da instituição que estamos realizando 

os estágios. A troca de experiência comprova que a empresa trabalhando em 

conjunto com a psicologia consegue utilizar de conhecimentos específicos para cada 

caso que surge e se torna assim um ambiente de trabalho cada vez mais rico em 

qualidade de vida e motivação dos funcionários. 

Percebe-se que a realização do estágio correspondeu aos objetivos da 

pesquisa que eram propiciar a experiência e prática na área de Psicologia 

Organizacional sendo possível estabelecer o contato entre a Universidade do 

Contestado, bem como contribuiu com a organização, elevando o bem-estar e saúde 

mental no ambiente organizacional onde o estágio foi realizado. 
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Trabalhar como profissional de Psicologia no ambiente organizacional requer, 

antes de tudo, uma investigação, uma análise e planejamento do trabalho, pois 

como em outros setores existe uma grande demanda e inúmeras formas e 

possibilidades de trabalho. 

Para a estagiária foi um momento único de troca de experiências onde pode a 

partir de pesquisas realizar um trabalho diferenciado dentro do setor e que auxiliou 

no trabalho em equipe e na qualidade de vida no trabalho mesmo em um momento 

atípico em que o mundo está vivendo que é a questão do covid19, onde muitos 

funcionários sentem-se mais preocupados e com medo. 
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A IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: RELATO DE 

ESTÁGIO EM PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL 

 

Juliana Gontarek Augusto 13 
Príncela Santana da Cruz 14 

 

RESUMO 

 

A realização da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório em 
Psicologia Organizacional e do Trabalho levantou durante sua execução as 
demandas na organização, sendo uma delas a qualidade de vida no trabalho a qual 
se trabalhada e dada a devida atenção contribui para a melhoria da produtividade 
dos colaboradores, podendo apresentar mais disposição e motivação, além de 
capazes emocionalmente para entregar grandes resultados. A qualidade de vida 
dentro da organização pode ser constantemente aperfeiçoada com inovação e, 
sobretudo, no respeito aos profissionais nos aspectos físico e mental para garantir 
boas condições de trabalho. Colaboradores insatisfeitos tornam-se improdutivos, 
estão mais propensos a erros, atuam no limite do estresse e costumam envolver-se 
em conflitos. Diante desse problema, precisam ser estabelecidas metodologias que 
auxiliem na prevenção ou solução destes. Uma das metodologias que pode ser 
adotada reconhecida posteriormente após sua utilização no estágio para auxiliar 
quanto a esse tema é a utilização de seminários, palestras, e técnicas que falem 
sobre a demanda que se mostra na rotina da organização.  

 

Palavras-Chave: Qualidade de vida. Psicologia Organizacional. Saúde física e 
mental. 

 

ABSTRACT 

 

The completion of the Supervised Compulsory Curricular Internship in Organizational 
and Work Psychology raised demands in the organization during its execution, one of 
which is the quality of life at work, which, given due attention, contributes to 
improving the productivity of employees, being able to present more disposition and 
motivation, besides being emotionally capable to deliver great results. The quality of 
life within the organization can be constantly improved with innovation and, above all, 
with respect for professionals in the physical and mental aspects to ensure good 
working conditions. Dissatisfied employees become unproductive, are more prone to 
errors, act at the limit of stress and are often involved in conflicts. Faced with this 
problem, methodologies that assist in preventing or solving these need to be 
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established. One of the methodologies that can be adopted later recognized after its 
use in the internship to help on this theme is the use of seminars, lectures, and 
techniques that talk about the demand that is shown in the organization's routine. 
 
Keywords: Quality of life; Organizational psychology; Physical and mental health; 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho refere-se a um projeto de intervenção que foi realizado durante 

a realização do Estagio Curricular Supervisionado Obrigatório em Psicologia 

Organizacional e do Trabalho, o qual ocorre para que o acadêmico possa entrar em 

contato com a experiência da prática da Psicologia dentro do ambiente 

organizacional. Na realização do estágio, a estagiaria com o intuito de aplicar 

intervenções em uma empresa do Planalto Norte Catarinense para os colaboradores 

a fim de promover a melhoria dos hábitos relacionados a qualidade de vida no 

trabalho, englobando os colaboradores de todos os setores incluindo a gerência e 

administração e assim diminuir as doenças que podem ser causadas por hábitos 

inadequados e/ou falta de conhecimento sobre o tema propôs intervenções. 

Conforme Sampaio (2012) o grande eixo das concepções de qualidade de 

vida no trabalho é a concepção de bem-estar do empregado.  

De acordo com Sampaio (2012) apud Fleck (2000) bem-estar (wellness) é um 

conceito amplo, que vem ao encontro da mudança de ênfase na definição de saúde 

da Organização Mundial da Saúde - OMS, quando abandonou a visão de saúde 

como inexistência de doença, para uma visão afirmativa que envolve não apenas o 

indivíduo biológico, mas também as dimensões psicológica, social e, mais 

recentemente, espiritual. 

Conforme Sampaio (2012) apud Morin e Gagné (s.n.) por bem-estar, a autora 

entende "um estado de equilíbrio e conforto - no corpo e na mente - caracterizado 

por autoestima, equilíbrio psicológico, autocontrole e controle de eventos, 

sociabilidade e alegria". 
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MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizada a pesquisa bibliográfica a 

qual segundo Del-Masso et al. (2015) apud Severino (2007), é aquela que se realiza, 

a partir do [...] registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em 

documentos impressos, como livros, artigos, teses etc., também utilizam-se dados 

de categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente 

registrados. Assim os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O 

pesquisador trabalha a partir de contribuições dos autores dos estudos analíticos 

constantes dos textos, análise qualitativa dos fenômenos observados que conforme 

apud Denzin e Lincoln (2006), a análise qualitativa envolve uma abordagem 

interpretativa do mundo, o que significa que seus pesquisadores estudam as coisas 

em seus cenários naturais, tentando entender os fenômenos em termos dos 

significados que as pessoas a eles conferem.  

Foi utilizada a análise documental a qual conforme Pimentel (2001) 

dependendo do objetivo da pesquisa, pode se caracterizar como instrumento 

complementar ou ser o principal meio de concretização do estudo, como é o caso da 

investigação historiográfica, sobre a qual apresento a seguir alguns comentários. 

Já a metodologia fenomenológica também utilizada nesse trabalho, conforme 

Castro e Gomes (2011) apud Husserl (1913/2006) refere-se ao fundamento da 

investigação das relações lógicas puras inerentes à consciência intencional (Husserl, 

1913/2006). 

Esta intervenção voltada a qualidade de vida no trabalho foi proposta após o 

desenvolvimento do estágio de Psicologia Organizacional e do Trabalho realizada no 

período de maio a julho de 2020 onde foi possível levantar demandas a serem 

trabalhadas para possivelmente auxiliar a organização para que seja um local 

adequado para o dos colaboradores, assim foi elaborado um projeto de intervenção 

onde a demanda qualidade de vida no trabalho foi proposta como tema a ser 

trabalhado, visto que a organização apresentou colaboradores afastados por 

depressão, obesidade, ambiente mal iluminado entre outras situações, além de 

colaboradores que tiveram Coronavírus. No segundo semestre, de julho a outubro 

de 2020 o projeto proposto anteriormente teve de sofrer alterações e adaptações 

para atingir os objetivos propostos adequadamente.  
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Participaram das intervenções, colaboradores que tinham tempo disponível 

enquanto seu material de trabalho passava por manutenções ou no final do turno, 

antes de irem embora.  

A coleta de dados se deu durante estágio de Psicologia Organizacional no 

semestre anterior, no qual se obteve a oportunidade de observar a organização e 

através da observação levantar as necessidades da mesma, as quais serviram para 

elaborar o plano de ação para o projeto de intervenção.  

Através da observação, escuta, e resultados das atividades propostas no 

projeto de intervenção intitulado “Qualidade de vida no trabalho” pode-se obter 

dados sobre os colaboradores que permitiram descobrir que grande parte dos 

colaboradores não conhecia integralmente os temas abordados ou não praticava os 

hábitos que promovem a saúde mesmo sabendo dos danos que acarretam.  

 

Quadro 1 – Atividades de intervenção voltadas a qualidade de vida 

Trabalhando a qualidade de vida dos colaboradores 

Tema: Setembro 
Amarelo, mês de 
prevenção ao suicídio. 

Atividade desenvolvida: exibição de vídeo com informações sobre a 
prevenção ao suicídio; entrega de laço amarelo; bom na cor amarela com 
cartão contendo mensagem motivadora o numero da CVV e um numero 
de contato da empresa para busca de ajuda.  
Foi debatida a depressão e como auxiliar pessoas que passem por esse 
problema.  

Tema: prevenção de 
acidentes 

Atividade desenvolvida: Foi realizada uma mini palestra iniciando com 
imagens de acidentes laborais por falta do uso de equipamentos de 
proteção, em seguida foram apresentados slides com informações sobre a 
prevenção de acidentes dentro da empresa incluindo o enfoque também 
na prevenção de acidentes em casa, no trajeto que os colaboradores 
realizam;  
Foi enfatizado o cuidado com a saúde mental abrindo para fala dos 
colaboradores sobre como o emocional influencia na possibilidade de 
provocar ou sofrer acidentes.  
Foram debatidas situações que podem acontecer devido a perca de um 
membro por acidente de trabalho, as mudanças de rotina e a dificuldade 
em exercer as atividades laborais.  

Tema: comportamento 
seguro 

Atividade desenvolvida: Foi realizada a descrição dos comportamentos 
seguros; foi solicitado que cada colaborador escrevesse um elogio a outro 
colaborador da organização, sem se identificar com o intuito de fortalecer 
e motivar os colaboradores.  

Tema: outubro rosa 
Prevenção ao câncer de 
mama. 

Atividade desenvolvida: exibição de vídeo com informações sobre como 
prevenir o câncer de mama, onde e como buscar tratamento, direitos da 
mulher que passa por cirurgia de retirada da mama; após o vídeo foi 
aberto espaço para dialogo sobre duvidas além de orientar sobre os 
aspectos psicológicos relacionados a situação, autoestima da mulher , a 
importância do autocuidado físico e mental; foi entregue um laço rosa 
símbolo do outubro rosa e um vaso de flores rosa com mensagem dizendo 
como elas são importantes.  

Tema: comportamento 
assertivo 

Atividade desenvolvida: Para esta intervenção foram confeccionados 
cartazes com informações sobre os tipos de comportamento passivo, 
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agressivo e assertivo os quais foram colados na parede do refeitório da 
organização permitindo assim sua visualização por todos os colaboradores 
e o possível questionamento á estagiaria sobre duvidas ou apontamentos 
relacionados ao assunto.  

Tema: cuidado com o 
ambiente 
organizacional, limpeza 
e ordem. 

Atividade desenvolvida: Para melhoria do ambiente organizacional foi 
realizada a limpeza ao lado do refeitório e elaborada uma mini-horta com 
temperos, chás e flores para deixar o ambiente mais agradável 
visualmente. A elaboração da horta foi realizada pelos colaboradores os 
quais inseriram a reutilização de materiais que se encontravam 
abandonados no pátio da escola.  

Tema: encerramento, 
agradecimento e feed 
back. 

Atividade desenvolvida: no refeitório foi realizado um agradecimento para 
cada colaborador através de um cartão com uma mensagem e 
verbalmente.  
Para o feed back foi solicitado que os colaboradores escrevessem 
sugestões, críticas, temas que gostaram, o que acharam interessante ou 
importante dos temas que foram tratados, temas que seriam importante 
serem trabalhados entre outras coisas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este trabalho teve por intuito falar, enfatizar e conscientizar sobre a 

importância de se praticar hábitos adequados relacionados à saúde física, mental e 

emocional, a fim de promover um ambiente e indivíduos mais saudáveis que podem 

direcionar sua energia as atividades laborais, pois muitas doenças acabavam 

prejudicando os colaboradores, tirando sua concentração, causando mal estar, 

ausência no trabalho entre outras coisas.  

Percebeu-se a importância de trabalhar assuntos como os cuidados em 

relação a acidentes de trabalho, uso adequado de EPI’S, os malefícios trazidos pelo 

álcool e drogas os quais ambos são proibidos na empresa, direção defensiva, 

prevenção de acidentes, prevenção ao suicídio e depressão, entre outros, pois se 

relacionam com a saúde, em que boas práticas de cuidados podem promover uma 

saúde e boa qualidade de vida, e influenciar as condições adequadas para que se 

ocorra a atividade laboral do colaborador com eficácia.  

Com as necessidades existentes, percebeu-se que a organização pode 

assumir o papel de facilitadora de noções de uma boa qualidade de vida, e os 

gestores, administradores e colaboradores podem utilizar o conhecimento 

compartilhado para se desenvolver dentro do âmbito da saúde laboral.  

Não foi possível atingir plenamente todos os objetivos propostos, pois muitos 

colaboradores não puderam participar durante algum dia da aplicação da 

intervenção e acabaram perdendo conteúdos trazidos para a intervenção. Os 
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colaboradores que participaram relataram que não se davam conta da importância 

de muitos temas para a saúde total do ser humano e o rendimento no trabalho.  

A dificuldade encontrada durante a aplicação do projeto foi a do tempo 

disponível dos colaboradores, pois devido a imprevistos no andamento do trabalho, 

acometimento de doenças, trabalho acumulado devido a férias de algum 

colaborador acabou impedindo a participação do colaborador nas intervenções.   

Além da qualidade de vida foram inseridos temas como comportamentos 

assertivos, comportamentos seguros. Cada um desses temas surgiu durante as 

intervenções e se ligaram uns aos outros conseguindo abranger muitas demandas 

da organização que surgiram e foram percebidas durante as intervenções como 

oportunidade de se trabalhar.  

Este trabalho poderia estender-se durante o ano, além disso, pode ser 

aplicado através de outras técnicas e forma de se passar o/s tema/s aqui expostos, 

pois trata-se de algo importante que influencia na vida do trabalhador e em várias 

esferas física, psicológica ,social, entre outras.   

Outros projetos podem ser criados a partir deste como alimentação saudável 

onde fosse trazido o preparo de receitas e de lanches saudáveis, onde os próprios 

colaboradores pudessem cozinhar e compartilhar com a família o aprendizado e a 

oportunidade de se ter uma alimentação mais adequada, visto que muitos fazem 

refeições fora de casa e fazem ingestão de alimentos prontos com alto teor de 

açucares, conservantes ou gordura. Também se vê a possibilidade de um momento 

para relaxamento, onde poderiam ser utilizadas técnicas de respiração e reflexão 

com intuito de proporcionar métodos para os colaboradores que sofrem de 

ansiedade e um momento de bem estar a todos.  
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Figura 1 – Prevenção ao suicídio- Setembro Amarelo 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Figura 2 - Prevenção ao câncer de mama – Outubro Rosa  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 
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Figura 3 - Intervenção no ambiente ao lado do refeitório 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

CONCLUSÃO  

 

A utilização das mini palestras para esse projeto de intervenção foi escolhida 

por esse tipo de recurso apresentar no momento a melhor opção para evitar 

aglomeração de pessoas seguindo as orientações do Ministério da Saúde para 

prevenção a COVID-19 e para que não comprometesse a produção da empresa 

trazendo a ausência do funcionário no setor num momento em que se fazia 

necessário sua presença para alguma atividade.  

Diante do projeto desenvolvido, os métodos utilizados se mostraram 

eficientes, pois de forma simples foi possível tratar de assuntos importantes além de 

estimular a curiosidade que instiguem os colaboradores, e a reflexão, foi possível ver 
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ainda muitos colaboradores colocar em prática o que foi ensinado a eles e o repasse 

de conhecimento uns aos outros que não puderam participar das intervenções. 
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POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DE PSICOLOGIA NAS 

PRÁTICAS ORGANIZACIONAIS 

 

Larissa Alberti Gonçalves15 
Daniel Costa Vianna Mucciolo16 

 

RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo uma breve leitura, estudo e compreensão a 
respeito da Psicologia Organizacional e do Trabalho após o período obrigatório de 
estágio prático, iniciando a partir de conceituações individuais e com base na teoria 
de diversos autores. Dentro deste contexto, a pesquisa propõe-se apresentar a 
metodologia de pesquisa bibliográfica na área psicológica, enfatizando a abordagem 
de estudo qualitativo como base no desenvolvimento do presente trabalho. Dentre 
as plataformas de pesquisa utilizadas incluem a Scielo, Pepsic e Google Acadêmico, 
facilitando as pesquisas, o entendimento e o engajamento dos acadêmicos e 
estagiários com todo o conteúdo proposto no trabalho. Conclui-se o artigo, portanto, 
com todos os materiais pesquisados, discutindo e analisando brevemente seus 
conceitos individualmente. 
 
Palavras-Chave: Psicologia organizacional. Estágio. Pesquisa bibliográfica. 

 

ABSTRACT 

This article aims to provide a brief reading, study and understanding of 
Organizational and Work Psychology after the mandatory period of practical 
internship, started from individual concepts and based on the theory of several 
authors. Within this context, the research proposes to present the bibliographic 
research methodology in the psychological area, emphasizing the qualitative study 
approach as the basis for the development of the present work. Among the research 
platforms used include Scielo, Pepsic and Google Scholar, facilitating research, 
understanding and engagement of academics with all the content proposed in the 
work. The article concludes, therefore, with all the researched materials, discussing 
and briefly analyzing their concepts individually. 
 
Keywords: Organizational psychology. Internship. Bibliographic research. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ser humano tende a vivenciar no decorrer de sua vida grandes 

transformações, problemas e conflitos, passa por experiências nunca antes vividas, 

onde tudo a sua volta pode fazer com que seu equilíbrio biopsicossocial seja 

alterado. Para auxiliar o indivíduo a se manter ajustado, existe a Psicologia, uma 

ciência que trabalha visando o bem-estar emocional e procura facilitar a convivência 

da pessoa consigo mesma e com os outros ao seu redor (TELES, 2003, p. 9). 

Anteriormente, entendíamos que o Psicólogo Organizacional era limitado 

quanto a sua atuação, porém, com o passar dos anos, a Psicologia vem 

conquistando novos espaços e mostrando a diversidade e eficácia de seu trabalho, 

proporcionando uma melhor qualidade de vida aos colaboradores e procurando 

suprir as necessidades de uma organização, incluindo a motivação no dia a dia dos 

colaboradores e gestores. 

O estágio em Psicologia Organizacional sempre causou diversos 

questionamentos, visto que parte das preocupações acabam surgindo durante a 

formação dos acadêmicos de Psicologia com relação às avaliações psicológicas. 

Quando se fala em questões psicológicas, é de suma importância que a população 

entenda, de forma geral, que só pode exercer e aplicar os conteúdos específicos, 

profissionais portadores de Diploma de Graduação em Psicologia.  

Dessa forma, a prática de estágio constitui exercício profissional, concedido e 

pré-estabelecido a partir de determinadas condições. Sendo assim, o estagiário de 

Psicologia organizacional, e todos os demais, serão devidamente supervisionados 

por um profissional habilitado durante todo o período de observações, práticas e 

intervenções (COSTA JUNIOR; HOLANDA, 1996).  

A psicologia passa a ser considerada, portanto, um estudo do 

comportamento, tendo o homem e seu bem-estar como sendo os nossos interesses 

principais (TELES, 2003 p. 16). Além disso, a Psicologia é considerada uma ciência 

social, visto que o homem é seu principal objeto de estudo e prática. Referimo-nos 

ao progresso do pensamento humano ao falarmos do desenvolvimento da 

Psicologia, entendendo que o homem está constantemente em movimento e 

evolução: “ele fala, pensa, aprende e ensina, transforma a natureza, o homem é 

cultura, é história” (LANE, 1985 apud CAMBAÚVA; SILVA; FERREIRA, 1998). 
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Historicamente, podemos entender a construção da Psicologia em três 

dimensões. O primeiro tópico diz respeito à sua criação, a qual não é considerada 

abstrata, e sim concreta, pois inicialmente, todas as considerações psicológicas 

vinham da filosofia. Posteriormente, surgiu a disciplina científica propondo uma 

melhor compreensão dos pensamentos, atitudes e comportamentos do homem 

(CAMBAÚVA; SILVA; FERREIRA, 1998). Os autores ainda consideram que, após 

muito tempo, a Psicologia foi o tema principal da filosofia, levando diversos 

estudiosos a considerar que foi objeto de emancipação da filosofia no século XIX, 

sendo imprescindível o entendimento da filosofia antes de estudar a Psicologia. E, 

por fim, o terceiro aspecto seria o surgimento do pensamento racional e da 

consciência humana, já que a evolução do homem é basicamente de animal para 

humano. 

Por fim, o artigo tem como objetivo descrever parte dos conceitos observados 

durante o estágio organizacional, como os aspectos organizacionais de uma 

empresa, as diferenças entre Psicologia Organizacional e do Trabalho, os 

transtornos que um colaborador pode vir a desenvolver no ambiente de trabalho, as 

possíveis atuações do Psicólogo na área organizacional e algumas estratégias a 

serem utilizadas, com base teórica em diversos autores e a experiência vivenciada 

durante o período de estágio. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Para a elaboração do presente estudo, utiliza-se a pesquisa bibliográfica 

como base, a qual conceitua-se como um abrangente conjunto de estudos, técnicas 

e estratégias com o objetivo de apresentar ao leitor a legitimidade de sua pesquisa, 

baseando-se em textos e imagens (CRESWELL, 2007). Para tanto, optou-se pela 

elaboração de um estudo qualitativo que, segundo Denzin e Lincoln (2006) apud 

Augusto et al. (2013), utiliza-se como base a procura pela compreensão e 

entendimento dos fenômenos e significados que os indivíduos as conferem, 

estudando todos os cenários condizentes e relevantes para tal pesquisa. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, fez-se necessário trabalhar a partir de 

estudos que abrangessem o tema proposto, utilizando informações literárias, sites e 

artigos científicos previamente estudados em plataformas como Scielo e Pepsic, 
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além de pesquisas gerais na plataforma do Google acadêmico. Essa busca 

bibliográfica foi realizada no período compreendido entre as primeiras três semanas 

do mês de novembro, utilizando-se os descritores “Psicologia organizacional”, 

“Saúde organizacional” e “Transtornos adquiridos no ambiente de trabalho”, exceto 

nos casos de utilização de livros. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

CONCEITO DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO  

 

Segundo Campos et al. (2011 apud SCHEIN, 1982), a Psicologia 

Organizacional pode ser considerada como um campo de atuação interdisciplinar 

que envolve um conjunto de questões que procuram compreender fenômenos 

organizacionais referentes ao bem-estar físico e psíquico do indivíduo.  

O termo Psicologia Organizacional e do Trabalho vem sendo utilizado desde a 

década de 90, com o objetivo de observar, intervir e contemplar as diversidades que 

existem dentro da área, propondo ações entre dois grandes pilares: as organizações 

enquanto mecanismo social, e o trabalho enquanto dinâmica básica da sociedade 

(BASTOS, 2003 apud TONETTO et al., 2008).  

Com o início da globalização, Campos et al. (2011 apud GHIRALDELLI, 2000) 

afirma que a Psicologia Organizacional e do Trabalho (POT) passou por diversas 

mudanças e transformações buscando produtividade e bem-estar dos 

colaboradores. Dessa forma, Malvezzi (2004, apud TONETTO et al. 2008), 

complementa que o trabalho é um processo psicossocial que deve ser visto como 

uma ferramenta transformadora em todas as áreas da vida humana, seja no âmbito 

cultural, político, econômico, psicológico e social. 

Destaca-se, dentre os principais desafios da Psicologia Organizacional e do 

Trabalho, a capacidade em compreender os indivíduos enquanto seres em 

constante mudanças e transformações, grupos dos mais variados e organizações, 

como forma de investigar, promover e reestruturar a saúde mental e a qualidade de 

vida (ZANELLI, BASTOS, 2004 apud TONETTO et al. 2008).  

Ainda em Malvezzi (2004, apud TONETTO et al. 2008), é necessário não 

permitir que trabalhadores e colaboradores ultrapassem seus limites dentro do 
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ambiente de trabalho, orientando-os para que reforcem seus próprios interesses em 

diversas áreas de conhecimento para a organização, tais como administração, 

educação, economia, ciências públicas e sociologia (BASTOS, 2003 apud 

TONETTO et al. 2008).  

Campos (2008, apud CAMPOS et al. 2011) apresenta ainda algumas 

diferenças nas atuações do Psicólogo Organizacional ao longo do tempo. 

Inicialmente, o Psicólogo Industrial tinha como objetivo o recrutamento e seleção, 

utilizando testes psicológicos, focando na produtividade e relacionamento entre 

funcionários e comandantes da organização, sem total clareza sobre o principal 

conceito do trabalho (CAMPOS, 2008 apud CAMPOS et al. 2011). Diferencia-se, 

portanto, do Psicólogo do Trabalho, que visa compreender o indivíduo trabalhador e 

as implicações do seu ambiente de trabalho. E, por fim, Garcia Valdehita e Jover 

(2003 apud CAMPOS et al. 2011), acrescentam que, atualmente, o campo de 

atuação dos Psicólogos nas áreas organizacionais e do trabalho são as mais 

variadas, visando mudanças significativas no contexto laboral. 

 

ATRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO 

 

Atualmente, seguindo uma lógica capitalista na qual pauta-se o trabalho nos 

princípios de produtividade, competitividade e eficiência, a Psicologia mostra-se 

essencial nas organizações, levando em consideração que o principal diferencial de 

uma organização são os seres humanos (PINHEIRO, MARIO, GIACOMINI, 2012). 

Mesmo com as diversas mudanças ocorridas ao longo dos anos, quando se 

fala em contextos sociais, culturais, econômicos e tecnológicos, a Psicologia 

Organizacional ainda é vista e praticada muitas vezes com foco em recrutamento e 

seleção de pessoal (PEREIRA, GOMES, 2009 apud PINHEIRO, MARIO, 

GIACOMINI, 2012). Além disso, essa área se tornou muito conhecida pelas 

intervenções aplicadas em cima dos sintomas, como desmotivação, 

desencadeamento de doenças, insatisfação, entre outros (AZEVEDO, CRUZ, 2006 

apud PINHEIRO, MARIO, GIACOMINI, 2012).  

Tendo em mente que as organizações são constituídas pela forma como os 

indivíduos e os grupos se relacionam e estruturam para suprir as próprias 

necessidades, o papel principal da Psicologia vem para observar, analisar e explorar 
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a diversidade de interação no cotidiano dos indivíduos, dos grupos e das 

organizações, criando maneiras de proporcionar uma melhor qualidade de vida, sem 

excluir as necessidades gerais de uma organização (ZANELLI, BASTOS, 

RODRIGUES, 2000). 

 

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA ÁREA ORGANIZACIONAL 

 

A atuação da Psicologia Organizacional e do Trabalho tem sido objeto 

frequente de discussão por parte de estudantes e profissionais da área, a fim de 

compreender e questionar esta prática em vários aspectos. Depois da área clínica, a 

Psicologia Organizacional é a área que mais abrange profissionais da Psicologia, 

segundo levantamento feito pelo Conselho Federal de Psicologia, sendo 

considerado lento este processo devido à industrialização e urbanização (BASTOS, 

GALVÃO-MARTINS, 1990). 

A atuação do Psicólogo Organizacional e do Trabalho é alvo de diversas 

críticas, visto que é uma atuação recente e pouco reconhecida, além de ser vista 

como uma procura para melhorar aspectos sociais de uma organização, aumentar a 

produtividade e remuneração, mas que não é de grande valia, levando em 

consideração que não produz realizações profissionais consideráveis (BASTOS, 

GALVÃO-MARTINS, 1990). 

Sabe-se que, durante o surgimento de uma profissão, é necessário que a 

legislação regulamente e consolide todas as práticas profissionais. Assim, com 

relação às práticas da Psicologia, a legislação definiu para o profissional desta área, 

duas funções básicas: a de ensinar Psicologia e o exercício da profissão, onde tais 

atividades seriam realizar um diagnóstico psicológico, orientar e mensurar em 

processos de seleção profissional, orientação e resolução de problemas de 

ajustamento (Lei 4119, art. 13 l°). Consolidam-se, posteriormente, três áreas de 

atuação da Psicologia: área clínica, escolar e industrial (BASTOS, GALVÃO-

MARTINS, 1990). 

Zanelli (1986 apud BASTOS, GALVÃO-MARTINS, 1990) afirma que 

Psicólogos organizacionais não possuem o poder de intervenção com relação às 

decisões de uma organização, consequentemente, acabam limitando suas atuações 
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com intervenções superficiais, sem profundidade com o que realmente poderia ser 

colocado em prática. 

Apesar de, nos dias atuais, a atuação do Psicólogo dentro das organizações 

ainda ser concentrada e limitada em atividades de recrutamento e seleção, ao longo 

dos anos, Psicólogos da área vêm abrindo espaços a partir de critérios legais e 

profissionais, buscando mostrar sua competência profissional para que a sua 

atuação seja ainda mais ampliada para mudanças significativas pioneira (BASTOS, 

GALVÃO-MARTINS, 1990). 

 

TRANSTORNOS DESENVOLVIDOS NO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

Devido aos avanços tecnológicos e aumento da competitividade dentro das 

empresas, a exigência para que haja uma busca constante de novos conhecimentos 

e habilidades tornou-se ainda maior (OLIVIER, PEREZ, BEHR, 2011). 

As doenças ocupacionais, segundo Murta e Tróccoli (2004, p. 39 apud 

OLIVIER, PEREZ, BEHR, 2011) são as principais causas pela diminuição na 

produtividade e aumento nas demandas judiciais contra os colaboradores, além de 

causarem grandes prejuízos na vida pessoal e profissional de um indivíduo.   

As doenças mais comumente observadas dentro do âmbito organizacional, 

que causam dificuldade nas relações interpessoais, problemas emocionais, 

desmotivação, dentre outros sintomas, são: 

 

Transtorno Depressivo  

 

A depressão é considerada como o transtorno de humor mais comentado e 

estudado mundialmente. Pacientes depressivos possuem pensamentos e atitudes 

problemáticas, como alteração na percepção de si próprio, tristeza profunda, 

irritabilidade, ideias agressivas ou de automutilação, falta de interesse pelas 

atividades do cotidiano, entre outros (ESTEVES, GALVIN, 2006). 

Segundo Esteves e Galvin (2006), trata-se de uma doença da sociedade 

moderna, com características de a consideram como uma patologia grave que pode 

ser apenas uma melancolia, um sintoma que constitui de outras patologias, ou que 

apresenta pensamentos e ideações ainda mais graves. 
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A depressão é considerada uma doença psiquiátrica que afeta, em média, de 

3% a 5% da população geral (KATON, 2003 apud TENG; HUMES; DEMETRIO, 

2005). Dentre esses pacientes diagnosticados, muitas vezes o tratamento é feito 

através de altas doses medicamentosas e manutenções dos sintomas, o que acaba 

comprometendo a evolução do paciente (HIRSCHFELD et al. 1997 apud TENG; 

HUMES; DEMETRIO, 2005).   

O tratamento para a depressão deve ser centrado e levado em consideração 

todas as dimensões psicológicas, biológicas e sociais do indivíduo. Assim, a terapia 

deve englobar o estilo de vida que o paciente leva, a psicoterapia e o tratamento 

medicamentoso (SOUZA, 1999). 

Os antidepressivos possuem, em média, 60% a 70% de melhora no prazo de 

um mês, enquanto o tratamento em psicoterapia pode levar anos, mas que difere de 

outros formatos, visto que este depende de diversos fatores, como a motivação do 

paciente, o ambiente em que está inserido, se a depressão é leve, moderada ou se 

possui outros sintomas associados (SOUZA, 1999). 

A superposição dos sintomas da depressão como a insônia, as dores, 

lentificação e fadiga normalmente dificultam numa avaliação adequada, assim como 

na percepção das mais diversas consequências desta, como a baixa autoestima, por 

exemplo (TENG, HUMES, DEMETRIO, 2005).   

 

Transtorno de Ansiedade 

 

Os transtornos de ansiedade estão entre as categorias que mais prevalecem 

entre as doenças mentais, além de serem considerados aqueles que suas 

características coincidem com os seus estímulos, interferindo em todo o seu 

cotidiano e qualidade de vida (RIBEIRO, et al. 2019).  

Os sintomas de ansiedade normalmente são associados à má qualidade de 

vida, à algumas outras deficiências e às grandes dificuldades econômicas, visto que 

todo e qualquer fator ambiental pode ser ter grande influência e impacto em 

indivíduos com este transtorno (RIBEIRO, et al. 2019). 

Segundo Santana et al. (s.d.) apud Ribeiro, et al. (2019) trabalhos onde há 

pouca motivação, excesso de comprometimento individual, esforços físicos ou 

mentais e ausência de apoio social, são os que mais possuem colaboradores com 
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transtornos mentais, incluindo o de ansiedade, visto que estão totalmente ligados à 

estressores psicossociais desfavoráveis à vida de um indivíduo.   

No Brasil, os transtornos de ansiedade têm gerado incapacidade grave e são 

altas as taxas de mortalidade, com altos prejuízos em suas funções como 

trabalhadores e com aposentadoria precoce, tendo em vista que este transtorno não 

somente afeta sua vida profissional, como também na pessoal, social, nos estudos, 

na auto compreensão, tolerância e nos prazeres da vida de forma geral (BARBARO 

et al. 2009). 

 

SAÚDE ORGANIZACIONAL 

 

As primeiras reflexões acerca da saúde organizacional surgiram em meados 

da década de 1950, juntamente com as ideias de efetividade organizacional que, por 

mais que ainda nos dias atuais não haja uma única abordagem sobre este tema, há 

um acordo entre os autores para que seja considerado como um tema central 

(FERNANDES, GOMIDE JUNIOR, OLIVEIRA, 2011).  

Georgopoulos e Tannenbaum (1957) apud Fernandes, Gomide Junior e 

Oliveira (2011), conceituam a efetividade como um sistema social e extensão de 

uma organização, sendo impossibilitado de incapacitar os recursos sem que gere 

impasses entre os colaboradores, tendo identificados, em 1964, três atividades 

centrais de uma organização a fim de conseguir uma boa efetividade: a 

concretização dos objetivos organizacionais, a manutenção do sistema interno e a 

adaptação do sistema externo. Apesar disso, Schein (1965), conceituou a 

efetividade como algo que é capaz de sobreviver, se adaptar e crescer, 

independentemente das mais diversas funções e atividades que são realizadas.  

Segundo Sobrinho e Porto (2012), quando nos referimos a qualidade de vida 

dentro do ambiente de trabalho, estamos falando da satisfação ou não das 

necessidades básicas de um empregador, visto que dentro da saúde organizacional, 

a felicidade é sinônimo de bem-estar, onde deve ser enfatizado todos os aspectos 

positivos que este possui dentro do seu ambiente de trabalho. 

Alguns fatores devem ser considerados quando se trata de bem-estar 

ocupacional, como: 1. os traços de personalidade; 2. o processo cognitivo utilizado 



 

99 
Práxis da psicologia organizacional: desafios e superações das vivências em estágio  
(ISBN: 978-65-88712-08-5) 

para enfrentar determinadas situações; 3. a maneira como é interpretado as opiniões 

de outros indivíduos (WARR, 2006 apud SOBRINHO, PORTO, 2012).  

Além disso, Horn et al. (2004) apud Sobrinho e Porto (2012), afirmam que o 

bem-estar não pode ser entendido apenas como afetividade, mas como um estado 

emocional, a eficácia, competência e motivação dos colaboradores.  

Pode ser indicado como bem-estar quando há: reconhecimento, 

recompensação, admiração e valorização do trabalho, reconhecimento pessoal, 

autonomia, liberdade, expectativa de crescimento, possibilidades de 

desenvolvimento pessoal e profissional, apoio material, social e tecnológico, suporte 

ambiental, entre outros (PAZ, 2004 apud DESSEN; PAZ, 2010). 

 

Motivação no ambiente de trabalho 

 

Saber as diferenças de interesses e objetivos individuais é um dos maiores 

estímulos da curiosidade humana, visto que enquanto um indivíduo procura se auto 

desafiar em busca de solução para uma determinada tarefa, outro indivíduo, perante 

a mesma tarefa, parte para colegas ou especialistas na área em prol dessa mesma 

resolução. Este processo que diferencia de pessoa para pessoa, psicólogos 

acreditam que parte das condutas ocorrem através do grau de motivação de cada 

indivíduo (ZANELLI; BORGES-ANDRADE; BASTOS, 2014).  

A palavra “motivação” é derivada do latim motivus que faz referência a “tudo 

aquilo que pode fazer mover”, “que causa alguma coisa” ou “o fim ou razão de uma 

ação”. Deste modo, faz sentido dizer que uma teoria da motivação é uma teoria da 

ação.  

Especialmente no ambiente de trabalho, a motivação é considerada um dos 

mais importantes processos para explicar e exemplificar a conduta humana. Nas 

organizações, inclusive, indivíduos motivados é o mais se procura, visto que tem 

relação direta com o desempenho do colaborador no trabalho (ZANELLI; BORGES-

ANDRADE; BASTOS, 2014). 
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O Coping enquanto estratégia de motivação 

 

Todos nós sabemos que é exigido cada vez mais dos colaboradores de uma 

organização para que demonstrem melhores desempenhos profissionais. Assim, 

quando não há um bom clima organizacional, é comum que haja estresse 

ocupacional e, muitas vezes, transtornos em geral (HARRISON, 1999 apud 

FERNANDES, INOCENTE, 2010). 

O “Coping” pode ser conceituado como uma forma de enfrentamento para 

lidar com eventos estressores, vem do verbo “to cope”, que significa “enfrentar”, 

“lidar com”, “lutar” (MICHAELIS, 1979 apud FERNANDES, INOCENTE, 2010). 

Autores como Folkman e Lazarus (1985) apud Fernandes e Inocente (2010), 

conceituam o enfrentamento como um conjunto de transações entre o indivíduo e o 

ambiente, enfatizando os traços de personalidade e o processo de forma geral. 

Segundo Folkman e Moskowitz (2004) apud Sobrinho e Porto (2012), as 

pesquisas sobre coping em ciências comportamentais e sociais, saúde pública e 

medicina, surgiram há mais de quatro décadas, onde buscam uma melhor 

compreensão sobre as mais diversas maneiras que o indivíduo encontra para lidar 

com o estresse da vida diária. Os mesmos autores afirmam que esses estudos vêm 

apresentando estratégias cognitivas eficazes para que os indivíduos consigam 

utiliza-las a fim de diminuir os problemas que surgem no decorrer da vida.  

A resposta do estresse vem conforme as ações e reações emocionais e/ou 

comportamentais espontâneas de forma individual, onde o objetivo do 

enfrentamento é justamente na intenção de uma resposta para a redução do 

estresse (ANTONIAZZI, DELL´AGLIO E BANDEIRA, 1998 apud SOBRINHO, 

PORTO, 2012). O resultado de estresse vem por consequência, ou seja, ambos 

podem promover ou não o bem-estar conforme as respostas de cada indivíduo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Afirma-se o conceito de estágio como uma forma de conhecimento e 

descoberta, que envolve problematizações, análises e reflexões que despertam o 

interesse do acadêmico de Psicologia nas práticas organizacionais e empresariais, 

desenvolvendo naturalmente um espírito criativo e inovador junto aos indivíduos da 
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organização, colaborando no seu conhecimento, crescimento, desenvolvimento e 

aprendizagem. 

A necessidade pela elaboração do artigo científico o se deu a partir das 

experiências adquiridas no decorrer do estágio organizacional, com o principal 

objetivo de relatar, planejar, organizar, aplicar e avaliar as intervenções através de 

todo o contexto observado, bem como dividir as experiências com outros 

acadêmicos em formação, professores e público geral. 

Pode-se afirmar que, dentre as possibilidades de prática incluem a 

inseparabilidade entre a teoria estudada no decorrer das matérias e a prática 

vivenciada nos mais diversos campos que a Psicologia está atualmente incluída. 

Além disso, os constantes diálogos e discussões entre alunos e orientadores 

também se tornam de suma importância no aprofundamento de estudos acerca da 

Psicologia Organizacional e do trabalho.  

Diante do exposto acima, é possível concluir que poucas foram as 

possibilidades de atuação experienciadas durante o período de estágio, no entanto, 

pode-se afirmar que esse contribuiu significantemente no crescimento pessoal e 

desenvolvimento profissional, levando em consideração que há diversas outras 

maneiras de conceituar essa prática ampla e complexa, seja a partir de estudos, de 

planejamento, avaliações, intervenções e práticas de campo. O trabalho realizado 

pode ser considerado como uma proposta embrionária, e não finalizada aqui, porém, 

com a consciência de que exigirá grandes esforços coletivos. 
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VALORIZAÇÃO DA VIDA 

 

Luísa Romani Vendruscolo17 
Princela Santanna da Cruz18 

 

RESUMO 

Este artigo busca contribuir para a compreensão da valorização da vida através da 
observação e experiência de uma acadêmica de Psicologia no estágio de Psicologia 
Organizacional. Foi possível observar e realizar atividades em uma empresa, onde 
foi trabalhado com a prevenção do suicídio, prevenção do câncer de mama e 
prevenção do câncer de próstata. A valorização da vida desempenha um papel 
importante na sociedade, então permitindo aprender a partilhar conhecimentos 
adquiridos em contexto familiar e social, desenvolvendo a noção de saber pedir 
ajuda ou aceitar a ser ajudado. Para fundamentar o presente artigo foi realizada uma 
revisão teórica em artigos e livros. 
 
Palavras-Chave: Valorização. Saúde. Psicologia Organizacional. 

 

ABSTRACT 

This article seeks to contribute to the understanding of the valorization of life, through 
the observation and experience of a Psychology student in the Organizational 
Psychology stage, where it was possible to observe and carry out activities with a 
company, where it was worked with the prevention of suicide, prevention of breast 
cancer and prostate cancer prevention. The appreciation of life plays an important 
role in society, thus allowing to learn to share knowledge acquired in a family and 
social context, developing the notion of knowing how to ask for help or accepting to 
be helped. To support this article, a theoretical review was carried out on articles and 
books. 
 
Keywords: Valuation. Health. Organizational Psychology. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A valorização da vida tem imensa importância para a sociedade, pois quando 

esta reconhece que o diálogo é uma das formas de auxiliar na prevenção, e com 

isso auxilia em outras formas de prevenção à saúde em si. Dentro da saúde se 

encaixam algumas formas de prevenção, como a do suicídio, do câncer de mama e 
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prevenção ao câncer de próstata. O presente artigo tem como objetivo mostrar como 

pode ser trabalhada a prevenção à saúde dentro de empresas e organizações e 

frisar como a valorização da vida das pessoas é importante. 

Segundo Chiavenato (2007, p. 211), a Psicologia Organizacional consiste no 

planejamento, organização, desenvolvimento, coordenação e controle de técnicas 

capazes de promover o desempenho eficiente do pessoal.  

As transformações no mundo do trabalho, ao mesmo tempo em que 

acarretam um arranjo de políticas de gestão de pessoas, impelem o psicólogo que 

atua no contexto organizacional a refletir sobre sua prática tradicional, bem como a 

buscar alternativas para o exercício profissional (ZANELLI; BASTOS, 2004, p. 477). 

Segundo Neri (1978), a Psicologia Organizacional representa “uma área de 

trabalho da qual a maioria tem apenas uma visão parcial e, na maior parte, uma 

visão negativa”. Isso mostra que a falta de conhecimentos sobre a atuação dos 

psicólogos nas organizações é nitidamente enviesadas e preconceituosas sobre a 

área.  

Segundo Zanelli (2002), a atuação do psicólogo nas organizações traz a ideia 

tanto dos fatores contextuais imediatos do trabalho quanto as qualidades 

organizacionais que exercem influência sobre o comportamento do trabalhador. 

Considerando a importância desse tema, durante o estágio de Psicologia 

Organizacional foi tratado também das definições da Psicologia Organizacional e a 

valorização da vida, para que assim desenvolvesse essa intervenção. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

O embasamento teórico do presente artigo se deu através de uma pesquisa 

bibliográfica, buscando em artigos publicados e livros, por meio de plataforma 

eletrônica. Segundo Fonseca (2002) apud Gerhadt e Silveira (2009), a pesquisa 

bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e 

publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas 

de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se como uma pesquisa bibliográfica, 

que permite ao pesquisador conhecer o que já estudou sobre o assunto. Existem, 

porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, 

procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações 
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ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura as 

resposta. 

O presente artigo tem como base as experiências vivenciadas em uma 

instituição organizacional durante a disciplina de Estagio Curricular Supervisionado 

Obrigatório em Psicologia Organizacional I e II do curso de Psicologia da 

Universidade do Contestado, onde foi possível realizar intervenções com os 

colaboradores desta organização. As intervenções ocorreram em três meses, as 

atividades escolhidas deu-se através de uma caracterização da organização e foram 

desenvolvidas no primeiro semestre do ano de 2020. 

A intervenção realizada teve o intuito de trabalhar com a prevenção do 

suicídio e trabalhar com a saúde dos colaboradores fora do serviço. A atividade foi 

desenvolvida conforme as observações realizadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O período da realização do estágio ocorreu nos meses de março a novembro 

do ano de 2020. Para tanto foi utilizado o meio de observação, e através dessas 

observações pode-se realizar algumas intervenções, sendo uma delas a valorização 

da vida com os colaboradores da organização. 

 

Quadro 1 – Intervenções 
Valorização da vida 

Primeiramente a atividade começou quando a estagiária elaborou um painel com a cor amarela, e 
escreveu sobre o mês do setembro amarelo, colocando também a disposição do número do CVV - 
Centro de Valorização à Vida, e assim começou a explicar sobre o assunto referido no mês de 
setembro. 

Outubro Rosa 
Primeiramente a atividade começou quando a estagiária elaborou um painel com a cor rosa, e 
escreveu sobre o mês do outubro rosa, colocando também frases de motivação para os 
colaboradores e clientes que chegassem até o local, explicando então que o mês é dedicado à 
conscientização e prevenção do câncer de mama. Alertou-se sobre poder fazer o autoexame em casa 
mesmo ou buscando meios de consultas e não se sentindo desconfortável com a própria saúde; 
mostrando que os colaboradores podem passar as informações para seus conhecidos e dizer a eles 
que estão ao lado deles nesses momentos de cuidados necessários, deixando à disposição se os 
colaboradores tivessem alguma dúvida para fazer questionamentos à estagiária. 

Novembro Azul 
Primeiramente a atividade começou quando a estagiária elaborou um painel com a cor azul, e 
escreveu sobre o mês de novembro azul, explicando então que o mês é dedicado à conscientização 
e prevenção do câncer de próstata. Mostrando o quão importante é buscar meios de consultas e não 
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se sentir desconfortável em relação a sua própria saúde; mostrando que os colaboradores podem 
passar as informações para seus conhecidos e dizer a eles que estão ao lado deles nesses 
momentos de cuidados à saúde. 

 

Quadro 2 – Depoimentos 
Colaborador 1 

Foi bom obter este conhecimento sobre os assuntos abordados, creio que são assuntos 
vagamente falados entre as famílias e amigos. Principalmente o assunto da prevenção ao suicídio. 
Já tinha visto várias campanhas, mas nunca tinha conhecimento mais aprofundado sobre o motivo 
que este mês amarelo tornou-se. Agora sei como posso auxiliar alguma pessoa que está pensando 
em cometer o suicídio, ou até pessoas que estão com o convívio social difícil, principalmente 
quando entre amigos ou familiares. 

Colaborador 2 

Quanto conhecimento sobre estes assuntos, grata por toda dedicação e explicação referente aos 
meses de conscientização. Estas intervenções valeram a pena, pois agora podemos incentivar 
nossos familiares a realizar os exames e mostrar para eles que estamos juntos, que independente 
do resultado estaremos ao lado deles, principalmente, pois acham que não vamos ficar, e assim 
podemos deixar claro que estaremos com eles em qualquer momento da vida, sendo bom ou ruim. 

Colaborador 3 

Obrigado por esclarecer dúvidas sobre a prevenção e conscientização do câncer de próstata. Já 
tinha ouvido falar sobre este assunto, mas não tão rápido e claro e de uma forma mais leve. Sei 
que irá me ajudar muito caso tenha alguém da minha família que necessite realizar este exame, e 
então saberei explicar um pouco o porquê deste ser tão necessário. 

Colaborador 4 

Muito obrigada por explicar de uma forma leve sobre estes assuntos que estão muito falados no 
nosso meio social, principalmente sobre a prevenção ao suicídio, pois vimos muitos casos em 
nossa cidade mesmo, agora sei que de alguma forma poderei ajudar alguém que esteja precisando 
falar, sei que poderei ouvir e auxiliar para que esta pessoa busque ajuda. 

 

O PAPEL DA PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL  

 

A Psicologia Organizacional é uma área de atuação que se coloca no campo 

relativo ao trabalho e tem estreito ligamento com as atividades administrativas. O 

papel do psicólogo nas organizações de trabalho tem como objetivo a promoção, a 

preservação e o restabelecimento do bem-estar e da qualidade de vida de seus 

componentes.  

As transformações no mundo do trabalho, ao mesmo tempo em que 

acarretam um arranjo de políticas de gestão de pessoas, impelem o psicólogo que 

atua no contexto organizacional a refletir sobre sua prática tradicional, bem como a 

buscar alternativas para o exercício profissional. (ZANELLI; BASTOS, 2004, p. 477).  

Suas metas excedem a visão clássica de ajustamento do indivíduo ao 

trabalho. Trata-se de priorizar o desenvolvimento deste, elaborando mudanças 
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planejadas e participativa, onde este indivíduo consiga adquirir maior autoridade de 

seu ambiente e crescimento individual. A ideia é que o profissional da Psicologia 

faça uma mudança no homem para produzir mudanças em seu ambiente, e vice-

versa.  

Segundo Neri (1978), a Psicologia Organizacional representa “uma área de 

trabalho da qual a maioria tem apenas uma visão parcial e, na maior parte, uma 

visão negativa” Isso mostra que a falta de conhecimentos sobre a atuação dos 

psicólogos nas organizações é nitidamente enviesada e preconceituosas sobre a 

área.  

No contexto atual, empresas seguem a lógica capitalista, onde estão os 

princípios de produtividade, eficácia e competitividade. E neste contexto a Psicologia 

se torna presente nas organizações, com a visão que o diferencial ali são os 

indivíduos.  

Segundo Zanelli (2002), a atuação do psicólogo nas organizações traz a ideia 

tanto dos fatores contextuais imediatos do trabalho quanto as qualidades 

organizacionais que exercem influência sobre o comportamento do trabalhador.  

Sendo assim, há uma gama de atividades que podem receber a contribuições 

do psicólogo, tais como recrutamento e seleção de pessoal, aplicação de testes 

psicológicos, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, potencial, 

atendimento aos colaboradores, diagnóstico organizacional, programas de 

qualidade, análise de cargos e salários, entrevista de desligamento, pesquisa de 

clima, programa de qualidade de vida no trabalho (QVT), trabalhos de saúde mental 

do trabalhador, prevenção em acidentes de trabalho, entre outros. 

  

ATRIBUIÇÕES DO PSICÓLOGO NAS ORGANIZAÇÕES DE TRABALHO  

 

Conforme a contribuição do Conselho Federal de Psicologia ao Ministério do 

Trabalho para unir o catálogo brasileiro de ocupações enviada em 17 de outubro de 

1992, o psicólogo atua individualmente ou em equipe multiprofissional, onde quer 

que se deem as relações de trabalho nas organizações sociais formais ou informais, 

visando a aplicação do conhecimento da Psicologia para a compreensão, 

intervenção e desenvolvimento das relações.  
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Assim, o psicólogo planeja, elabora e avalia análises de trabalho, para 

descrição e sistematização dos comportamentos requeridos no desempenho de 

cargos e funções, com o objetivo de subsidiar ou assessorar as diversas ações da 

administração. O psicólogo também participa de recrutamento e seleção pessoal, 

utilizando métodos e técnicas de avaliação. Elabora, executa e avalia, em equipe 

multiprofissional com programas de treinamento e formação de mão-de-obra, 

visando a otimização dos recursos humanos. Participa, assessora, acompanha e 

elabora instrumentos para o processo de avaliação pessoal, objetivando subsidiar as 

decisões, tais como: promoções, movimentação de pessoal, planos de carreira, 

remuneração, programas de treinamento e desenvolvimento. Participa de programas 

na área de segurança de trabalho, subsidiando-os quanto os aspectos psicossociais. 

Desta forma, entendemos que os psicólogos organizacionais atuam através 

de estratégias e consultoria para que tenha objetivos de curto, médio e longo prazo. 

Essas atividades envolvem também o comprometimento de todos os colaboradores 

e aumentar a satisfação dos clientes internos e externos e manter sua credibilidade. 

E para que assim os objetivos sejam alcançados deve-se trabalhar em equipe, com 

visão estratégica e boa comunicação para que assim haja bom rendimento e 

satisfação profissional. 

 

VALORIZAÇÃO DA VIDA 

 

Em 2015 o Brasil criou uma campanha para a prevenção do suicídio, 

conhecida como Setembro Amarelo. A iniciativa desta campanha se deu através do 

Centro de Valorização da Vida (CVV), do Conselho Federal de Medicina (CFM) e da 

Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). Segundo Cabral (2019), o mês de 

setembro foi escolhido porque desde 2003, dia 10 de setembro é o Dia Mundial de 

Prevenção ao Suicídio. Atualmente, observa-se que o suicídio está como segunda 

principal causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos (CABRAL, 2019). 

 

Segundo Cabral (2019) o suicídio é premeditado e os sinais de alerta, por 
vezes, são visíveis. O aparecimento ou agravamento de problemas de 
conduta ou manifestações verbais por um período de duas semanas, a 
preocupação com sua própria morte ou falta de esperança, isolamento são 
alguns fatores principais que podem levar ao suicídio. 
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Além disso, a intenção de cometer o suicídio, primeiramente antes de 

cometer, a pessoa irá verbalizar, dizendo que “vou deixar você em paz, vou 

desaparecer, gostaria de dormir e nunca mais acordar”. Essas frases são comuns 

em pessoas que estão tentando cometer o suicídio. 

Tem como objetivo promover eventos que tenham espaço para debates sobre 

suicídio e divulgar o tema, alertando a população sobre a importância de sua 

discussão durante todo o mês de setembro, e é utilizada a cor amarela para 

simbolizar este mês (CABRAL, 2019). O Setembro Amarelo tem como seu principal 

objetivo a conscientização sobre a prevenção do suicídio, busca alertar a população 

desta realidade. Uma das formas de evitar o suicídio é de formas de diálogos e 

assuntos que englobam o problema (BATTISTELLI, 2020).  

Segundo Battistelli (2020), o suicídio é o ato de tirar a própria vida 

intencionalmente. Também fazem parte destes comportamentos os pensamentos 

suicidas, planos e tentativas de morte, assim como transtornos relacionados ao 

problema. 

Para Battistelli (2020), algumas formas de identificar alguém que precisa de 

ajuda e corre o risco de cometer suicídio: 

− Apresentar comportamento retraído, dificuldades de se relacionar com a 

família e amigos; 

− Apresentar irritabilidade, pessimismo ou apatia; 

− Apresentar sentimentos de solidão; 

− Apresentar convívio social conturbado; 

− Odiar-se, apresentar sentimento de culpa, sentir-se sem valor. 

 

OUTUBRO ROSA  

 

O câncer de mama deve priorizar a prevenção e a detecção precoce. A 

prevenção não deve focalizar apenas nos fatores de riscos associados ao câncer de 

mama, mas também os fatores de proteção existes em alguns fatores que podem 

aumentar o risco de desenvolver tal doença, como a obesidade na pós-menopausa, 

exposição à radiação ionizante em altas doses. Portanto, existem estratégias para a 

detecção precoce do câncer de mama, a educação para promover diagnósticos 
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precoce e o rastreamento. As evidências sobre o rastreamento clínico das mamas 

reduzem o número de mortes por este câncer (THUELER, 2003). 

O mês de outubro é conhecido como o mês da prevenção e diagnóstico 

precoce do câncer de mama. Esta campanha compartilha informações sobre a 

doença promovendo a conscientização sobre o assunto, proporcionando maior 

acesso aos serviços de saúde e diagnóstico precoce. Durante este mês são 

realizadas ações com objetivos de prevenção, e contribuem para a redução da 

mortalidade do câncer de mama (DIEB, 2019). 

A prevenção do câncer de mama baseia-se no autoexame mensal e na 

realização da mamografia a cada dois anos, especialmente em mulheres acima de 

50 anos. Portanto, o controle dos fatores de risco também é eficaz, e os fatores 

protetores são importantes devido ser por meio deles a redução de se desenvolver a 

doença (DIEB, 2019). 

 

NOVEMBRO AZUL 

 

O mês de novembro é considerado o mês da prevenção do câncer de 

próstata. Esta campanha é voltada para a saúde masculina e alerta sobre a 

mortalidade causada por essa doença, sendo a segunda maior incidência de 

neoplasia nos homens, ficando atrás apenas do câncer de pulmão (CALIGARI, 

2018). 

Mundialmente, o câncer de próstata atinge 1,5 milhões de homens e a 

mortalidade gira em torno de 360 mil pacientes anualmente. A maioria dos pacientes 

em estágio inicial não apresenta sintomas. Há mais dificuldades de detectar a 

doença, portanto é recomendado que o médico incentive o paciente a realizar uma 

checape regularmente, pois apesar de mortal, a neoplasia maligna da próstata tem 

90% de probabilidade de cura se for precocemente diagnosticada (CALIGARI, 

2018). 

O novembro azul estimula os homens a fazerem o exame de próstata a 

despeito dos preconceitos que envolvem este tipo de rastreio realizado por meio do 

toque retal. Neste o urologista investiga a presença de uma massa rígida, nódulos, e 

alguma superfície irregular na glândula (CALIGARI, 2018). 
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A prevenção do câncer de próstata é realizada por meio de hábitos 

saudáveis, como exercícios físicos, cessação do tabagismo, redução no consumo do 

álcool e dieta balanceada rica em frutas, verduras e legumes e baixa digestão de 

gordura (CALIGARI, 2018). 

 

CONCLUSÃO  

 

A intervenção foi uma grande experiência dentro da área da Psicologia 

Organizacional. Foi escolhida a partir da demanda observada na organização a ser 

atendida, assim trabalhado durante o estágio supervisionado obrigatório em 

Psicologia Organizacional I e II, da Universidade do Contestado. 

Portanto, o presente artigo teve o intuito de informar sobre a psicologia do 

trabalho, no qual a estagiária desenvolveu intervenções dentro da empresa 

concedente. Trabalhou com a valorização da vida e prevenção dos cânceres de 

mama e de próstata, tais como estavam nos meses de conscientização e haviam se 

tornado vagos à demanda. Desta forma a estagiária solicitou se era possível 

proceder as intervenções cabíveis, podendo assim elaborar durante os meses 

mensagens motivacionais e conhecimentos sobre os assuntos abordados. 

Pode-se perceber que os colaboradores da organização buscaram 

informações sobre estes assuntos desenvolvidos nos meses de prevenção, 

principalmente na prevenção ao suicídio. Na maioria das vezes eles conhecem 

amigos ou colegas que estão passando por momentos difíceis, e com as 

intervenções sobre a prevenção de doenças gravíssimas como os cânceres de 

mamas e de próstata, e também sobre o cometimento de ato funesto, foram 

repassadas quais as formas de ajudar as pessoas que precisam de ajuda.  

Através das aplicações das intervenções, os colaboradores puderam 

socializar com a estagiária e conversar sobre estes assuntos, pois como o contato 

sobre os assuntos são muitos vagos para eles, assim puderam tirar dúvidas e saber 

de que forma ajudar seus familiares e amigos sobre as prevenções tão necessárias.  

Os resultados obtidos das intervenções comprovam a importância de se 

trabalhar com a valorização da vida e prevenção à saúde das pessoas, 

principalmente falar sobre os assuntos que os adolescentes e muitos outros pouco 

conhecem, e observar que ficaram gratos por todo conhecimento repassado. 



 

112 
Práxis da psicologia organizacional: desafios e superações das vivências em estágio  
(ISBN: 978-65-88712-08-5) 

REFERÊNCIAS 

 

BATTISTELLI, J. Setembro amarelo: A importância de falar sobre prevenção do 
suicídio. 2020. Disponível em: <https://www.vittude.com/blog/setembro-amarelo/> 
 
CABRAL, K. Setembro amarelo precisamos falar sobre prevenção do suicídio. 
2019. Disponível em: <https://cebds.org/setembro-amarelo-prevencao-ao-
suicidio/?gclid=Cj0KCQiAwMP9BRCzARIsAPWTJ_FGIYKbM_66WlM90mU-
PgVyixYY0hBiVX6gDDXUUGIl2fyVTc9Xt-8aAio-EALw_wcB#.X7KZxWhKjIV>  
 
CALIGARI, R. Novembro azul alerta para prevenção do câncer de próstata. 
2018. Disponível em: <https://pebmed.com.br/novembro-azul-alerta-para-prevencao-
e-sintomas-do-cancer-de-prostata/> 
 
CHIAVENATO, I. Recursos humanos. Edição Compactada. São Paulo: Atlas,1983.  
 
CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 
 
DIEB, M. Outubro rosa reforça prevenção e diagnóstico precoce do câncer de 
mama. 2019. Disponível em: <https://www.saude.ce.gov.br/2019/10/07/outubro-
rosa-reforca-prevencao-e-diagnostico-precoce-do-cancer-de-mama/>  
 
THULER, L. C. Considerações sobre a prevenção do câncer de mama feminino. 
2003. Disponível em: < http://www1.inca.gov.br/rbc/n_49/v04/pdf/REVISAO1.pdf> 
 
ZANELLI, J. C. O psicólogo nas organizações de trabalho: formação e atividades 
profissionais. Florianópolis, 1994.  
 
ZANELLI, J. C.; BASTOS, A. V. Inserção profissional do psicólogo em 
organizações e no trabalho. Porto Alegre: Artemed, 2004.  
 
ZANELLI, J. C. O psicólogo nas organizações de trabalho. Porto Alegre: Artmed 
2002.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

113 
Práxis da psicologia organizacional: desafios e superações das vivências em estágio  
(ISBN: 978-65-88712-08-5) 

ANÁLISE DOS IMPACTOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 EM 

BARES E RESTAURANTES 

 

Milena Carvalho Santos19 
Daniel Costa Vianna Mucciolo20 

 

RESUMO 

O presente artigo visa abordar a situação dos restaurantes frente aos impactos 
causados pela pandemia de COVID-19, os desafios e mudanças comportamentais 
que aderiram, as medidas sanitárias e tecnológicas. Foi possível realizar uma 
revisão bibliográfica sobre os impactos da pandemia no setor da gastronomia 
através de revistas, artigos e jornais. Diante da análise feita, pode-se perceber as 
perdas significativa no setor gastronômico, que precisará se adequar aos novos 
métodos e critérios sanitários para continuar suas atividades, isso vale para os 
estabelecimentos que conseguiram continuar suas atividades, porém fecharam suas 
portas por questões financeiras, onde não conseguiram pagar funcionários e com 
isso vieram á falência. 
 
Palavras-Chave: Restaurantes. Covid-19. Impactos. 

 

ABSTRACT 

This article aims to address the situation of restaurants in the face of the impacts 
caused by the COVID-19 pandemic, the challenges and behavioral changes that 
have adhered to, health and technological measures. It was possible to carry out a 
literature review on the impacts of the pandemic on the gastronomy sector through 
magazines, articles and newspapers. In view of the analysis carried out, it is possible 
to notice the significant losses in the gastronomic sector, which will need to adapt to 
the new health methods and criteria to continue their activities. where they were 
unable to pay employees and thus went bankrupt. 
 
Keywords: Restaurants. Covid-19. Impacts 

 

INTRODUÇÃO 

 

Estamos vivendo um momento de grandes desafios para a sociedade atual. O 

surgimento de uma doença grave, o novo corona vírus, conhecido também como 

COVID-19, a qual provocou uma pandemia mundial. A população precisou adaptar- 
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se e cumprir isolamento social visando preservar sua saúde. Com isso, foi preciso 

encontrar soluções para minimizar os impactos tanto sociais como econômicos em 

consequência da nova realidade. 

Estamos enfrentando um momento de pandemia diante do novo coronavírus 

COVID-19, em janeiro de 2020, houve o inicio da pandemia pelo COVID-19, em 

pouco tempo atingiu vários países, sendo considerada uma pandemia em 11 de 

março de 2020 segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). O coronavírus é 

uma família de vírus que pode resultar em infecções respiratórias que vão desde um 

resfriado até sintomas agudos graves. 

Este novo coronavírus produz a doença classificada como COVID-19, sendo 

agente causador de uma série de casos de pneumonia na cidade de Wuhan (China). 

Ainda não há plenas informações sobre a história natural da doença, nem vacinas 

ou medicamentos reconhecidamente seguros para tratar ou prevenir a doença. No 

mundo, em 21 de julho de 2020, foram contabilizados 14.562.550 contaminados e 

607.781 óbitos segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 2020), 

enquanto no Brasil foram 2.159.654 casos confirmados de COVID-19 e 81.487 

óbitos (BRASIL, 2020b). 

A velocidade em que o vírus se espalha globalmente dificulta a capacidade de 

controlar impactos socioeconômicos. Dentre várias atividades que sofreram 

impactos com a pandemia, pode-se destacar os restaurantes, que sofrem de forma 

intensa em razão do isolamento social que é necessário para conter a onda de 

contaminação da COVID-19. Sendo assim, os empreendedores que atuam nesta 

área da gastronomia serão afetados economicamente pela pandemia, tendo que se 

reinventar para manter seus estabelecimentos e funcionários para que possam 

manter suas atividades durante este cenário pandêmico. 

Portanto, o objetivo deste presente artigo é fazer uma análise sobre o atual 

cenário de pandemia em que vivemos, como isso tem afetado os restaurantes e 

como os empreendedores estão lidando com este momento tão delicado. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente artigo será fundamentado a partir de uma revisão bibliográfica 

sobre os impactos da pandemia em restaurantes, com enfoque no Brasil. A pesquisa 
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buscou artigos acadêmicos, artigos de jornais, revistas e materiais sobre o 

determinado assunto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O impacto econômico causado pela pandemia da COVID-19 de bares e 

restaurantes é imenso. Segundo uma pesquisa realizada Associação Brasileira de 

Bares e Restaurantes (Abrasel), somente na cidade de São Paulo, mais de 40% 

desses estabelecimentos estão sujeitos a “quebrar” caso medidas para ajudar o 

setor não sejam tomadas. Sabemos que este problema não é somente na cidade de 

São Paulo, as dificuldades recorrentes da pandemia têm ocorrido em várias regiões 

do país. A necessidade de isolamento social e o fechamento do comercio e outros 

empreendimentos dificultaram a vida financeira dos negócios, fazendo com que os 

donos de estabelecimentos demitissem funcionários para diminuir custos. 

Soprana (2020), citando os levantamentos realizados pela Associação 

Nacional de Restaurantes (ANR), aponta que 61,8% dos bares e restaurantes 

ouvidos precisaram demitir parte de seus funcionários e a estimativa é de que o 

número de demissões no setor até o momento é de 600 a 800 mil trabalhadores. 

A Revista Correio do Povo publicou recentemente que em um estudo 

publicado pelas autoridades de saúde dos Estados Unidos indica o provável papel 

dos restaurantes na pandemia do novo coronavírus, eles relatam que o  

rastreamento de contatos em alguns estados dos EUA revelou que bares e 

restaurantes foram a origem de muitas infecções. 

Sabe-se então que em todos os setores da economia, a pandemia de 

coronavírus trouxe uma série de mudanças e adaptações que os donos de 

empresas e consumidores estão sentindo. Um levantamento feito pelo Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) mostra que 6,7% dos 

donos de bares e restaurantes decidiram encerrar o negócio permanentemente em 

razão da crise causada pela pandemia da COVID 19. Foram entrevistados 1.191 

empresários de bares, restaurantes, cafeterias, lanchonetes, padarias, pizzarias e 

sorveterias dos 26 estados e do Distrito Federal. Entre as pessoas ouvidas, 39% são 

microempreendedores Individuais (MEI); 58%, micro e pequenos empresários; e 3%, 

donos de médias ou grandes empresas. 
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Diante disto, a era digital ganhou mais forma, os estabelecimentos deixaram 

de ser somente físicos, mas também uma plataforma de conteúdo digital, onde as 

experiências gastronômicas ganham vida virtualmente. Os aplicativos de Delivery 

cresceram e ganharam muito mais valor durante a pandemia. Bull (2020), relata que 

as vendas por delivery cresceram quase 100% entre janeiro e maio de 2020, na 

comparação com igual intervalo do ano passado, segundo pesquisa realizada pelas 

Mobills, startup de gestão de finanças pessoais. 

Medeiros (2020) diz que em São Paulo, o uso de apps de delivery cresceram 

700% na pandemia, ou seja, houve um crescimento de 700% em instalações de 

apps dessa categoria e de 234% em suas utilizações (eventos in-app) m São Paulo, 

na comparação entre as semanas do dia 25 de abril com a de 2 de fevereiro deste 

ano. Contudo, diante do surto do coronavírus, os restaurantes foram 

temporariamente e obrigatoriamente fechados fazendo com que as pessoas 

passassem a consumir comidas em casa. 

Sendo assim, diante deste cenário, os entregadores de delivery tornam-se 

colaboradores indispensáveis neste momento, foram e estão sendo extremamente 

importantes nesse momento de pandemia para manter o funcionamento dos 

restaurantes, por isso, para homenagear os entregadores, segundo a publicação 

feita no site da Metrópole, por Rochadel (2020), o casal Francielle Faria e Rafael 

Macedo, proprietários da American Cookies, disponibilizaram no domingo de Páscoa 

(12/04) qualquer pedido feito por delivery na loja renderá um cookie sabor tradicional 

de baunilha com chocolate ao leite ou cookie brownie para o entregador que levar o 

pedido. Ele receberá um por entrega, sem limite de quitutes ao final do dia. É 

possível fazer o pedido pelo aplicativo Uber Eats. Podemos ver que são atitudes 

incentivadoras em um momento tão delicado para toda sociedade. 

Eufrásio apud Goulart (2020) em O Jornal Correio Braziliense discorrem que 

os entregadores por app têm em média 19 anos e 40 anos e que ganham em média 

2,1 mil reais. 

Com relação ás incertezas e futuros sobre o funcionamento dos restaurantes, 

ainda é de muita cautela, o momento é delicado para todos, a maioria dos 

restaurantes reabriram após passado o decreto, mas a incerteza sobre a situação 

daqui para frente continua. Aos poucos a economia está voltando, os bares e 

restaurantes em todo Brasil vai experienciando á volta ás atividades, porém, com 
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muitas restrições, que variam de decretos de uma cidade para a outra, dentre as 

restrições, distanciamento entre as pessoas, higienização das mãos e uso 

obrigatório de máscara. Segundo a revista Movimento Econômico, “bares e 

restaurantes foram os mais atingidos pela crise, em todos os aspectos, tendo pago a 

conta de modo desproporcional, por causa do fechamento precipitado em alguns 

lugares e extenso demais em outros. O setor é o que mais emprega no Brasil. 

Precisamos de ajuda específica para que os empreendimentos possam sobreviver e 

voltar a contratar”, diz o presidente-executivo nacional da Abrasel, Paulo Solmucci. 

Quando se fala dos impactos causados aos funcionários nos restaurantes, 

além de os proprietários desses estabelecimentos terem sofrido com a vinda da 

pandemia, os funcionários tiveram dificuldades diante disso também. Muitos 

restaurantes como tiveram que fechar suas portas durante a pandemia, acabaram 

demitindo milhares de funcionários no Brasil inteiro. 

Segundo a revista Gazeta Digital, uma pesquisa feita pela ANR (Asscociação 

Nacional dos Restaurantes), que tem 9 mil pontos comerciais no Brasil associados, 

aponta que 76,11% dos restaurantes já precisaram demitir desde o início da crise. 

“Estamos enfrentando uma crise sem precedentes. Os estabelecimentos estão 

fechados, sem capital de giro e com muitas dúvidas sobre a questão da reabertura. Além 

disso, nosso setor é formado por muitas pequenas e médias empresas, que possuem 

pouco acesso ao crédito”, afirma Cristiano Melles, presidente da ANR. 

Diante disso, as dificuldades encontradas nesse ramo são inúmeras, por mais que 

tenham aberto suas portas novamente, os restaurantes tiveram que diminuir o quadro de 

funcionários, para atender somente delivery, o que acaba deixando milhares de 

brasileiros sem emprego. 

Tendo como exemplo de demissões no Brasil, um restaurante do Rio de Janeiro, 

chamado La Mole, que já existe desde 1958, e tem sedes no RJ, uma sede situada na 

Barra, promoveu demissão em massa, onde cerca de 50 funcionários foram para rua, 

isso só na sede da Barra, em Tijucas, mais de 70 funcionários ganharam a conta e 40 

funcionários também ganham a conta na sede de Leblon. Segundo o jornal Diário do 

Rio, o restaurante demitiu mais de 150 funcionários. Em uma entrevista com o jornal, um 

dos funcionários demitidos, o qual preferiu não ser identificado, deu um breve relato sobre 

a demissão: 
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“Disse que os trabalhadores foram chamados para uma reunião na qual eles 

pensaram que seriam afastados por um tempo, devido à crise provocada pela 

pandemia, e que ficaram recebendo pelo governo – através do valor do seguro- 

desemprego a que o trabalhador teria direito se fosse demitido. No entanto, não foi 

bem assim”. Durante a reunião foi anunciada a demissão em massa. Cerca de 70 

funcionários foram demitidos. Entre eles, alguns com mais de 30 anos de casa. De 

acordo com esse funcionário ouvido pelo Diário do Rio, entre os profissionais que 

perderam o emprego após esta reunião, o que tinha menos de tempo de La Mole já 

trabalha lá há 10 anos. 

Sendo assim, não foi somente este restaurante que teve demissões em 

massa, mas sim, vários outros, onde os funcionários ficaram a mercê depois de anos 

trabalhando no mesmo estabelecimento. 

O fato de transmissão através dos restaurantes repercutiu nesse cenário 

pandêmico, pois os bares e restaurantes são estabelecimentos onde para consumir 

comidas e bebidas o cliente tem que estar sem máscara. A transmissão do COVID- 

19 pode ser amenizado se os estabelecimentos estiverem fechados, pois o cliente 

estando sem máscara facilitará a transmissão. Porém assim que os números da 

COVID-19 baixaram um pouco, os estabelecimentos reabriram e as pessoas 

começaram a sair de casa, porém, lotaram bares e restaurantes nos finais de 

semana, relaxando as medidas preventivas. 

Segundo Nunes (2020), em uma pesquisa feita no Hospital Águas Claras com 

uma médica infectologista, a médica relata: “A gente viu mais recentemente na 

Espanha que o número de casos caiu e depois retornou por conta do 

comportamento errado da população”. Quem vai a um desses ambientes deve dar 

preferência a se sentar com distanciamento entre as mesas e evitar contato com 

outras pessoas. As barreiras de acrílico usadas por alguns estabelecimentos 

ajudam, mas sozinhas não são suficientes para frear a transmissão do vírus. “É 

óbvio que a pessoa tem que tirar a máscara para comer, mas se as outras medidas 

não forem aplicadas, tornam-se um potencial (para a infecção)”, diz. 

Segundo o Protocolo de Procedimentos de Boas Práticas nas Operações 

para Restaurantes, Bares e Lanchonetes (2020), é recomendável: Para viabilizar o 

distanciamento entre os clientes no salão, podem ser removidas algumas mesas ou 

somente algumas de suas cadeiras. Na impossibilidade de inutilização, pode ser 
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colocado um alerta ao cliente informando para não usar a mesa e cadeiras ao lado; 

Outra opção é manter a quantidade de mesas, mas utilizar apenas um dos lados; 

Considerando-se que alguns grupos de pessoas já possam ter convivência fora do 

restaurante, podem sentar-se juntos, desde que haja o distanciamento mínimo de 1 

metro da mesa de outros clientes (desconhecidos); Se possível, recomenda-se 

marcações no piso nos locais onde são formadas filas, como nos buffets de 

autosserviço, nos balcões de atendimento e nos caixas de pagamento, com 

distanciamento mínimo de 1 metro para orientar o posicionamento dos clientes; 

Evitar aglomerações nas áreas de espera; o distanciamento entre mesas e cadeiras 

também deve ser adotado neste local, quando aplicável, bem como os cuidados na 

formação de filas e até mesmo verificação de espaços alternativos destinados à 

espera dos clientes; Essas recomendações também devem ser seguidas para 

estabelecimentos situados em praças de alimentação, para que haja o correto 

espaçamento nas filas; O ambiente deve ter boa ventilação, mantendo portas e 

janelas abertas. Em caso de ambiente climatizado, garantir a manutenção de 

aparelhos de ar condicionado, conforme recomendações das legislações vigentes. 

E também é necessário pensar na saúde do trabalhador, que está 

trabalhando em um local onde a transmissão do novo vírus é relevante. No Protocolo 

de Procedimentos de Boas Práticas nas Operações para Restaurantes, Bares e 

Lanchonetes (2020), conta as recomendações para os funcionários destes 

estabelecimentos, sendo elas: Antes da retomada das atividades e de retorno dos 

colaboradores é importante realizar contato prévio a fim de identificar se o mesmo 

está apto ao retorno imediato ou se deve ser direcionado ao serviço de saúde; 

Colaboradores com síndrome gripal ou sintomas relacionados devem procurar o 

sistema de saúde para serem avaliados antes de iniciar suas funções; Não falar, 

tossir ou espirrar próximo de outras pessoas ou dos alimentos. Caso essa situação 

ocorra, sempre proteger a boca de maneira adequada (papel toalha descartável ou 

antebraço); Não tocar em olhos, boca e nariz; Higienizar as mãos frequentemente e 

nas seguintes situações:  

• Ao chegar ao trabalho;  

• Após utilizar os sanitários;  

• Após tossir, espirrar, assoar o nariz;  

• Após usar esfregões, panos ou materiais de limpeza;  
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• Após fumar;  

• Após recolher lixo e resíduos;  

• Após tocar em sacarias, caixas, garrafas e sapatos;  

• Após tocar em alimentos não higienizados ou crus;  

• Ao interromper o serviço e iniciar outro;  

• Após manusear dinheiro;  

• Antes de usar utensílios higienizados;  

• Antes de colocar luvas descartáveis e após retirá-las;  

• Sempre que necessário. 

 

Essas e várias outras recomendações são feitas quando falamos de evitar a 

transmissão da COVID-19 em bares e restaurantes. Segue abaixo um infográfico 

sobre recomendações de distanciamento dos ambientes feito pelo Protocolo de 

Procedimentos de Boas Práticas nas Operações para Restaurantes, Bares e 

Lanchonetes (2020): 

 

Figura 1 – Infográfico sobre recomendações de distanciamento 

 
Fonte: Protocolo de Procedimentos de Boas Práticas nas Operações para Restaurantes, Bares e 
Lanchonetes (2020): 
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CONCLUSÃO 

 

Sabe-se que a pandemia do novo coronavírus causou muitas mudanças no 

ano de 2020, afetou a saúde da população de todo o mundo, e envolve questões 

políticas e econômicas. Diante desse cenário, a pandemia exigiu um novo panorama 

de vida, as pessoas foram forçadas a aderir um novo modelo de dia a dia, as novas 

ações que surgiram com a pandemia foi o distanciamento social e o uso obrigatório 

de máscara tanto nos estabelecimentos quanto na rua. 

Portanto, sabe-se que muitos empreendedores de diversas áreas, em 

especial na área da gastronomia foram economicamente afetados pela pandemia, e 

tiveram que reestruturar seus estabelecimentos, a fim de que possam sobreviver 

economicamente e continuar a exercer suas atividades. Assim como os 

empreendedores sofreram com as mudanças da pandemia, seus funcionários 

também sentiram-se abalados, pois grande parte dos estabelecimentos demitiu 

milhares de funcionários, o que fez com que o desemprego crescesse nesse 

período. 

Diante disso, o setor gastronômico terá que se reinventar e buscar inovações 

para sair dessa crise, uma das saídas que muitos estabelecimentos tiveram, foi o 

delivery, ferramenta de pedidos por aplicativo, onde obteve muito sucesso e tenderá 

a crescer cada vez mais. Nisso, os motoboys ganharam muita atenção neste 

período, pois eles veem sendo os salvadores tanto dos restaurantes, quanto dos 

clientes que fazem seus pedidos. 
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AS MUDANÇAS NAS ORGANIZAÇÕES E A SAÚDE MENTAL EM TEMPOS DE 

PANDEMIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

EM PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO 

 

Millena Alessandra Nadolny21 
Daniel Costa Vianna Mucciolo22 

 

RESUMO 

Em uma organização, sabemos que o comportamento individual é contextual, ou 
seja, o quanto é afetado por forças coletivas embutidas nas redes em que o 
indivíduo está inserido, onde a cada momento a Psicologia é confrontada com novos 
desafios (LUZIA et al, 2016), e hoje temos o caso de um vírus potencialmente fatal, 
de rápida disseminação, cujas origens, natureza e curso ainda são pouco 
conhecidos, acaba por afetar o bem-estar psicológico de muitas pessoas 
(ASMUNDSON & TAYLOR, 2020; CARVALHO et al., 2020; apud SCHMIDT, 
CREPALDI et al, 2020). O inesperado sempre causou impacto no ser humano, pois 
consideravelmente é mais fácil permanecer no que chamamos de “zona de 
conforto”, do que enfrentar o novo e se adaptar a ele.  Diante das mudanças, as 
pessoas tendem a mostrar temores e resistências. Como uma forma de apoio, 
buscando trazer uma breve pausa em meio ao caos que se instaurava na sociedade 
geral, esse relato de experiência de estágio em Psicologia Organizacional e do 
Trabalho (POT) objetiva descrever um conjunto de intervenções realizadas no 
decorrer do ano em uma instituição de ensino no planalto norte catarinense.  
 
Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho. Saúde Mental. Psicologia. Estágio 
Organizacional. 

 

ABSTRACT 

In an organization, we know that individual behavior is contextual, that is, how much 
it is affected by collective forces embedded in the networks in which the individual is 
inserted, where Psychology is faced with new challenges at every moment (LUZIA et 
al, 2016) , and today we have the case of a potentially fatal virus, of rapid spread, 
whose origins, nature and course are still little known, ends up affecting the 
psychological well-being of many people (ASMUNDSON & TAYLOR, 2020; 
CARVALHO et al., 2020; apud SCHMIDT, CREPALDI et al, 2020). The unexpected 
has always had an impact on human beings, as it is considerably easier to stay in 
what we call the “comfort zone”, than to face the new and adapt to it. Faced with 
changes, people tend to show fears and resistance. As a form of support, seeking to 
bring a brief pause in the midst of the chaos that was established in the general 
society, this report of internship experience in Organizational and Work Psychology 
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(POT) aims to describe a set of interventions carried out during the year in a 
educational institution in the northern plateau of Santa Catarina. 
 
Keywords: Quality of life at work. Mental health. Psychology. Organizational 
Internship. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O Estágio em Psicologia Organizacional e do Trabalho visa a integração da 

teoria e da prática através de vivência e experiência de situações reais, atuando 

tanto em um setor específico quanto na instituição como um todo, propiciando maior 

contato com a área e suas demandas. O presente trabalho parte da experiência de 

estágio em uma instituição privada que atua em grandes áreas do conhecimento, e 

está localizada no planalto norte catarinense.  

Diante da necessidade de optar por um dos domínios da Psicologia enquanto 

perspectiva teórica, metodológica e profissional, o discente vê-se incitado a buscar 

maiores informações por meio da prática da atuação que almeja se aprimorar, já que 

a formação em Psicologia fornece um embasamento teórico e prático básico ao 

aluno sobre quase todas as possíveis formas de atuação (MARTINS-SILVA, 

JUNIOR; LIBARDI, 2015). 

Objetivando propiciar aos acadêmicos de Psicologia a vivência e experiência 

na área de Psicologia Organizacional, conectando os conhecimentos obtidos 

durante a graduação com a prática profissional, o estágio visa também promover o 

contato entre a Universidade do Contestado e a comunidade, proporcionando a 

pesquisa de conteúdos específicos dessa área de atuação, além da observação dos 

atores e as características do cenário ao qual o acadêmico se insere, e de 

desenvolver as competências de relatar, planejar, organizar, aplicar e avaliar nas 

práxis Psi, contribuindo assim no atendimento da demanda.  

No momento da realização deste estágio, o mundo foi surpreendido com uma 

pandemia, a qual ocasionou uma crise contemporânea em todos os aspectos da 

sociedade. A indiferença frente à pandemia da Covid-19 é algo impossível, ao 

mesmo passo que também se torna impossível não constatar que os efeitos vão ser 

globais, geracionais e nas mais vastas áreas da vida humana (ALCOBIA et al, 2020). 

É extremamente difícil compreender e aceitar completamente essa realidade 
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inesperada. Todas as pessoas procuram ao máximo se adaptar, e cada indivíduo irá 

vivenciar a pandemia de uma forma única e singular. Apesar da situação atual 

restringir a possibilidade de interações, as intervenções realizadas na instituição 

foram voltadas à qualidade de vida do trabalhador e sua saúde mental, bem como à 

inserção da instituição da comunidade por meio digital. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS   

 

TIPOS DE PESQUISA 

 

Para Fonseca (2002 apud GERHARDT, SILVEIRA, 2009), methodos significa 

organização, e logos, estudo sistemático, pesquisa, investigação; ou seja, 

metodologia é o estudo da organização, dos caminhos a serem percorridos, para se 

realizar uma pesquisa ou um estudo, ou para se fazer ciência. Etimologicamente, 

significa o estudo dos caminhos, dos instrumentos utilizados para fazer uma 

pesquisa científica.  

Esse trabalho tem como método a Pesquisa Bibliográfica, que de acordo com 

Fonseca (2002, apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009),   

  

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 
livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 
inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 
conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem porém pesquisas 
científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, 
procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher 
informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual 
se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32). 

 

Outro método utilizado foi a Pesquisa Qualitativa, com o recurso de 

observação. É uma técnica que faz uso dos sentidos para a apreensão de 

determinados aspectos da realidade. Ela consiste em ver, ouvir e examinar os fatos, 

os fenômenos que se pretende investigar. A técnica da observação desempenha 

importante papel no contexto da descoberta e obriga o investigador a ter um contato 

mais próximo com o objeto de estudo (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Pode-se dizer 

que a observação realizada foi a participante, que corresponde a técnica que ocorre 

pelo contato direto do pesquisador com o fenômeno observado. Obtém informações 
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sobre a realidade dos atores sociais em seus próprios contextos (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL  

 

A área da Psicologia, que trata dos processos de trabalho ou dos processos 

organizacionais se desenvolveu no início do século passado, articulada aos 

pressupostos do Taylorismo, e ficou centrada no estudo da produtividade versus o 

esforço despendido (SAMPAIO, 1998 apud SILVA, TOLFO, 2014), isso caracterizou 

uma psicologia industrial. 

Os principais pilares eram originários da Psicologia, das diferenças 

individuais, do funcionalismo e do Behaviorismo. O surgimento da Psicologia 

Organizacional no Brasil está estritamente ligado à expansão do processo de 

industrialização no fim do século XIX e início do século XX, com o objetivo de avaliar 

e selecionar empregados para as indústrias e militares para o exército (ZANELLI; 

BASTOS, 2004; apud SILVA, TOLFO, 2014).  

Os estudos iniciados em 1924 deram origem a uma reação ao Taylorismo, 

com a Escola de Relações Humanas, ao considerar a existência de fatores humanos 

que influenciavam a produção (SILVA, TOLFO, 2014). Nesse período, ampliou-se a 

preocupação com a motivação, a comunicação e com o comportamento dos grupos, 

e o interesse por esses fenômenos foi identificado como uma tentativa de reduzir os 

efeitos da organização mecanicista, por meio da melhoria do relacionamento entre 

os trabalhadores (SAMPAIO, 1998; apud SILVA, TOLFO, 2014). 

Acerca do cenário atual das organizações, os autores Bastos, Morais, Santos 

e Faria (2005, p.3) expõe que 

 

O cenário atual do mundo do trabalho tem-se caracterizado por alterações 
de tal magnitude que implicam reestruturação de suas múltiplas facetas, 
inclusive o papel e expectativas de desempenho dos profissionais 
envolvidos com a gestão de pessoas. Os avanços tecnológicos e novos 
modelos de gestão, entre outros fatores complexos, recolocam em posição 
de destaque a preocupação com a requalificação dos trabalhadores, em 
todos os níveis e espaços. O psicólogo, como agente e participante desse 
processo, ao mesmo tempo em que atua profissionalmente lidando com tais 
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transições nas organizações, deve transformar-se e buscar competências 
novas que o habilitem a agir de forma efetiva nesse novo cenário. 

 

Até a metade do século XX, as atividades do psicólogo organizacional 

brasileiro são de recrutamento, seleção, treinamento, análise ocupacional e 

avaliação de desempenho (SILVA, TOLFO, 2014). Na década de 1980 ainda 

predominavam as atividades clássicas na atuação dos profissionais, embora 

existissem outras atividades que ampliavam o escopo em decorrência das 

transformações no contexto do trabalho com novas demandas profissionais em 

planejamento e execução de projetos, diagnósticos situacionais, assessoria e 

consultoria (ZANELLI; BASTOS, 2004; apud SILVA; TOLFO, 2014).  

Segundo Borges-Andrade e Zanelli (2004), 

 

O processo de desenvolvimento da POT acarretou a ampliação do seu 
escopo inicial (seleção de pessoal e uso de testes psicológicos) para 
alcançar fenômenos mais abrangentes e complexos como comportamentos, 
relações entre as pessoas e grupos, disposições, motivos, percepções, 
crenças, reações, atitudes, significados, valores e sentimentos tal como 
outras subáreas da Psicologia, tendo como foco de interesse o contexto de 
trabalho e das organizações (BORGES-ANDRADE; ZANELLI, 2004; apud 
MARTINS-SOUZA; JUNIOR, LIBARDI, 2015). 

 

Os autores Martins-Souza, Junior e Libardi (2015) comentam que “a partir 

dessas contribuições pioneiras, a industrialização e o mundo do trabalho passaram 

por transformações no cenário internacional e brasileiro, fazendo com que a POT 

também se transformasse para acompanhar a evolução das relações entre o 

homem, o trabalho e as organizações”.  

 

CULTURA E CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

As organizações estão presentes em diferentes setores vitais e fazem parte 

das mais diversas atividades do nosso dia a dia, uma vez que “afetam fortemente 

cada aspecto da existência humana – nascimento, crescimento, desenvolvimento, 

educação, trabalho, relacionamento social, saúde, e até mesmo a morte” (SILVA, 

2013, p. 43; apud SCHULTZ, 2016). 

A definição de organização está condicionada primeiramente à existência de 

uma “meta específica”, o que diferencia este sistema de outros sistemas sociais. 
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Entretanto, para ser definida como um sistema social, uma organização deve possuir 

uma “estrutura descritível”, em duas dimensões: a “cultural e institucional” como 

“padrão de valores” do sistema; e os “papéis” dos grupos e indivíduos no 

funcionamento da organização (PARSONS, 1967, p. 44; apud SCHULTZ, 2016).  

As organizações são criadas para prover produtos e serviços, segundo 

Moraes (2004; apud CARVALHO, 2008), e podem ser de natureza econômica ou 

social: de natureza econômica são as organizações que têm caráter específico de 

empresa e buscam finalidade lucrativa, estas assumem riscos, e são dirigidas por 

uma filosofia de negócios. De natureza social são as organizações voltadas às 

ações comuns ou de utilidade pública, fundamentam-se na aceitação dos valores e 

das normas sociais, sem finalidade lucrativa (CARVALHO, 2008).  

O grande objetivo das organizações é justamente fazer com que as pessoas 

que nelas trabalham tenham relações com seus colegas, que evitem desgastes ou 

as chamadas situações desagradáveis. Por serem formadas por pessoas, as 

organizações são consideradas grupos sociais que devem ser estudados para que 

se possa ter um ganho no sentido das relações humanas, assim o estudo do 

comportamento humano se justifica, e um dos grandes objetivos pretendidos com o 

estudo da psicologia é a busca de formas mais saudáveis de vida para o ser 

humano (NUNES, 2013, p.6). 

Sathler (2018) relata que é importante destacar a diferença entre Organização 

e Estrutura Organizacional: a primeira é a união de pessoas, ideias, ideologias, e 

recursos para atingir objetivos, e a segunda trata da forma como essa organização 

será racionalizada, seus métodos e estruturação para agir. De acordo com os seus 

objetivos, as organizações são criadas para obtenção de produtos e/ou serviços, 

com a finalidade de lucro ou não. Possuem algumas características que são básicas 

e comuns a quase todas as existentes. As organizações possuem objetivos desde 

seu início, pois foram criadas para atender a necessidades específicas, 

(MAXIMIANO, 2007; apud CARVALHO, 2008).  

De acordo com Etzioni (1964, p. 9; apud MORETTI, 2003), “as organizações 

são unidades sociais (ou agrupamentos humanos) intencionalmente constituídas e 

reconstituídas, a fim de atingir objetivos específicos”. Ainda de acordo com Moretti 

(2003) 
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As organizações dependem das condições de pensar e de fazer da 
sociedade em que se inserem. As organizações estabelecem linhas mestras 
para suas atividades. Os objetivos constituem, também, uma fonte de 
legitimidade que justifica as atividades de uma organização e, na verdade 
até sua existência. As organizações são sistemas sociais que combinam 
ciência e pessoas, menos tecnologia e humanismo. A tecnologia é 
suficientemente difícil em si mesma, mas quando se juntam pessoas, 
chega-se a um sistema social imensamente complexo cuja compreensão é 
realmente desafiante. 

 

A cultura organizacional confere identidade própria às instituições, sejam 

públicas, privadas ou do terceiro setor. Estas instituições estão inseridas em um eixo 

de relações sociais de mútua influência, e as pessoas que atuam nestas instituições 

são agentes que contribuem com esse intercâmbio, disponibilizando seus valores 

para a formação da cultura da organização, e ao mesmo tempo, absorvendo ou 

resistindo a valores que estão consolidados dentro da instituição. 

 

ATRIBUIÇÕES E ÉTICA DO PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL 

 

Compromisso ético é, de acordo com Borges e Mourão (2013), de certa 

maneira, uma redundância, uma vez que significa a concordância voluntária a 

determinados padrões de conduta considerados adequados pelo coletivo, sendo o 

compromisso ético de uma categoria ocupacional a adesão do profissional ao seu 

código de ética profissional. 

Em uma organização, sabemos que o comportamento individual é contextual, 

ou seja, o quanto é afetado por forças coletivas embutidas nas redes em que o 

indivíduo está inserido. Nesse sentido, faz-se relevante e necessário discutir a 

questão da ética empresarial ou organizacional para compreender os desafios 

impostos à ética das ações de cada profissional (BORGES; MOURÃO, 2013). 

Para as autoras acima, a disciplina da ética, quando aplicada ao contexto 

organizacional, busca estudar as morais empresariais e diferenciar empresas que 

agem de forma ética daquelas que atuam de forma antiética. 

Em relação ao trabalho exercido pelo psicólogo nesse contexto, Bastos e 

Zanelli (2004, apud SILVA; TOLFO, 2014) apresentaram as divisões e campos de 

atuação possíveis para o psicólogo organizacional, sendo estas: 
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A configuração do campo de atuação pôde ser representada em diversos 
subcampos:  
- administração de pessoal (atividades profissionais como análise do 
trabalho, recrutamento e seleção, planejamento de cargos, movimentação e 
desligamento, remuneração e benefícios, controle e planejamento de RH); 
- qualificação e desenvolvimento (treinamento, avaliação de desempenho, 
estágios e formação de mão de obra, desenvolvimento de carreiras e 
sucessão, desenvolvimento gerencial de equipes);  
- comportamento organizacional (desempenho produtivo, grupos e 
liderança, motivação/satisfação/comprometimento, conflito e poder, cultura 
organizacional);  
- condições e higiene do trabalho (segurança e acidentes, ergonomia, saúde 
e manejo do estresse, programa de bem-estar, assistência psicossocial); 
- relações de trabalho (programa de integração e socialização, regulação de 
conflitos, padrões de gestão, organização do trabalho); 
- mudança organizacional (diagnóstico organizacional, qualidade de vida no 
trabalho e programas de qualidade total).  
Cada atividade mencionada permite intervenções em nível técnico, 
estratégico ou político (BASTOS, 1992 apud ZANELLI; BASTOS, 2004). 

 

Onde existem organizações há a necessidade de compreender os 

comportamentos que ocorrem nela demonstra a importância dos estudos da 

psicologia para a administração, afinal, administrar pressupõe trabalhar com 

pessoas, com seus comportamentos e com os processos mentais (SILVA; TOLFO, 

2014). Desse modo, o comportamento organizacional pode ser definido como “[...] o 

estudo e a aplicação do conhecimento sobre como as pessoas agem dentro das 

organizações” (DAVIS; NEWSTROM, 1992, p. 5).  

 

MUDANÇAS OCASIONADAS PELA PANDEMIA 

 

A cada momento a Psicologia é confrontada com novos desafios (LUZIA et al, 

2016), e hoje temos o caso de um vírus potencialmente fatal, de rápida 

disseminação, cujas origens, natureza e curso ainda são pouco conhecidos, acaba 

por afetar o bem-estar psicológico de muitas pessoas (ASMUNDSON, TAYLOR, 

2020; CARVALHO et al., 2020; apud SCHMIDT, CREPALDI et al, 2020). O 

inesperado sempre causou impacto no ser humano, pois consideravelmente é mais 

fácil permanecer no que chamamos de “zona de conforto”, do que enfrentar o novo e 

se adaptar a ele.  Diante das mudanças, as pessoas tendem a mostrar temores e 

resistências.  

A pandemia do novo coronavírus (COVID-19) é a maior emergência de saúde 

pública que a comunidade internacional enfrenta em décadas, pois além das 
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preocupações quanto à saúde física, traz também preocupações quanto ao 

sofrimento psicológico que pode ser experienciado tanto pela população geral 

quanto pelos profissionais da saúde envolvidos (SCHMIDT et al, 2020). 

A COVID-19 traz um profundo impacto global, sendo considerada a síndrome 

respiratória viral mais severa desde a pandemia de influenza H1N1, em 1918 

(FERGUSON et al., 2020; apud SCHMIDT et al, 2020). Com o objetivo de reduzir os 

impactos da pandemia, diminuindo o pico de incidência e o número de mortes, 

muitos países adotaram medidas tais quais isolamento de casos suspeitos, 

fechamento de escolas e universidades, distanciamento social de idosos e outros 

grupos de risco, bem como quarentena de toda a população (BROOKS et al., 2020; 

FERGUSON et al., 2020; apud SCHMIDT et al, 2020). De acordo com os autores 

anteriormente citados, estima-se que essas medidas tendam a “achatar a curva” de 

infecção, ao favorecer um menor pico de incidência em um dado período, reduzindo 

as chances de que a capacidade de leitos hospitalares, respiradores e outros 

suprimentos seja insuficiente frente ao aumento repentino da demanda, o que se 

associaria a uma maior mortalidade. O tempo de duração e os desdobramentos da 

pandemia ainda permanecem imprevisíveis (XIAO, 2020). 

Para Chiavenato (2000), os fatores externos e internos provocam forte 

pressão sobre a administração das empresas que se vêem obrigadas a agir. E essa 

ação deve ocorrer de maneira correta, tendo planejamento, fase de análise, de 

preparação dos integrantes da empresa, para que chegue à aplicação da mudança e 

os resultados que essa ação trouxe. 

 

INTERVENÇÕES REALIZADAS NO ESTÁGIO 

 

Na presente experiência de estágio, o objetivo principal foi o de acolher e 

promover ações direcionadas à saúde mental dos colaboradores, que perante um 

ano atípico da pandemia viviam diariamente um período de incertezas. Trata-se de 

uma instituição de ensino privada, a qual disponibilizou duas vagas para estagiários 

de Psicologia no decorrer deste ano. Está localizada no Planalto Norte Catarinense, 

e nos seus 50 anos de existência atua na região promovendo um ensino de 

qualidade, nas mais diversas esferas do conhecimento.  
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Pressupondo a necessidade de promover um ambiente favorável ao 

enfrentamento e superação desse cenário de pandemia, a primeira intervenção 

consistia em um acolhimento, e representava o retorno ao trabalho depois de muitas 

incertezas e períodos de isolamento social, ao qual foi denominado “quarentena”. 

Foi constatado que após esse período de muitos meses afastados do trabalho, os 

funcionários no geral aparentavam certo receio perante à situação da pandemia, e 

permaneciam muito tempo isolados em suas salas, alguns funcionários aparentavam 

estar desanimados, sendo por causa das mudanças de horários, sendo pela 

diminuição do contato com outras pessoas, como no caso dos funcionários que 

contemplam o campus mais afastado da instituição, pois era nítido que o movimento 

na instituição diminuiu.  

Como uma forma de apoio, buscando trazer uma breve pausa em meio ao 

caos que se instaurava na sociedade geral, os estagiários de Psicologia 

organizaram uma mesa com doces e salgados, devidamente embalados e 

higienizados, garrafas contendo chás, em uma mesa decorada com o tema de festa 

junina, com o colorido típico desta celebração.  

Como Silva (2013; apud MELO et al, 2019) muito bem pontuou, “não se pode 

desvincular Socialização, Acolhimento e Integração, ainda que a associação dos 

termos propicie certa confusão: apesar de terem significados distintos, os conceitos 

estão intimamente relacionados e na prática possibilitam a potencialização do 

vínculo entre indivíduo e, organização”. Ao mesmo tempo que foi proposto um 

acolhimento aos funcionários, alunos e professores da instituição concedente de 

estágio, também foi realizada uma integração com os mesmos. Ou reintegração. 

Cunha (2010, apud Melo et al, 2019) aponta que “o acolhimento pode ser 

definido como o processo através do qual o indivíduo aprende os valores, as 

competências, os comportamentos esperados e o conhecimento social essencial 

para assumir um papel organizacional atuando como membro pleno da 

organização”. Para tanto, em momentos atípicos como este que a sociedade como 

um todo está vivenciando, o acolhimento desejado para esta intervenção remonta ao 

significado original da palavra, demonstrando apenas um “modo de receber”, uma 

“ação ou efeito de acolher”, ou até mesmo “hospitalidade”, “proteção”, “refúgio”. 

O mesmo autor ainda refere ao termo Integração como sendo “o ponto de 

partida do acolhimento e recepção (boas vindas) de um novo empregado, 
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incorporando-o na organização e ambientando-o gradativamente de forma que se 

familiarize com a cultura e as operações da organização”. Esse processo de 

integração está relacionado a sentimentos de insegurança, instabilidade e ansiedade 

por parte dos indivíduos (ASHFORD; BLACK, 1996; apud MELO et al, 2019). 

Por esse motivo fez-se necessário abordar temas de motivação e valorização 

da vida, pois como bem dizem Lawrence e Lorsch (1972, p. 76): 

 

O comportamento da pessoa, numa situação organizacional particular é não 
apenas uma função das características do seu sistema individual, mas é 
também o resultado dos problemas e desafios que ele percebe no ambiente 
organizacional. A natureza destes desafios é afetada não apenas pelo que o 
sistema individual percebe, mas também pela realidade dos problemas que 
a organização fornece. 

 

Conforme a pandemia da Covid-19 se alastra e a sociedade passa por um 

momento de distanciamento social a Organização Mundial da Saúde (2015) 

apresentou dados de um aumento de sintomas de ansiedade e depressão na 

população em geral. Por conta da quarentena causada pela Covid-19 vários 

funcionários estão realizando suas atividades de forma remota e com o crescente 

número de casos de adoecimento psicológico, na segunda intervenção foi realizada 

a organização de um evento anual que a instituição fornece aos seus colaboradores, 

sendo relacionada à saúde e segurança do trabalhador. Para tanto, foram decididos 

por três dias de palestras, com três profissionais da Psicologia, abordando temas 

como inteligência emocional, depressão e motivação. 

Os estagiários ficaram responsáveis pela mediação das palestras, que 

aconteceram online por causa da pandemia. Era necessário se direcionar para uma 

sala com pouca entrada de ruídos externos e utilizar um notebook para entrar na 

sala de reunião remota criada via plataforma Google Meet. Uma vez na sala, o 

estagiário deve introduzir os participantes sobre a palestra do dia, auxiliar nas 

necessidades do palestrante e encerrar as atividades diárias. 

 

CONCLUSÃO   

 

A prática de estágio supervisionado foi um momento privilegiado para os 

acadêmicos de Psicologia, pois inseridos no âmbito organizacional tivemos a 
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oportunidade de analisar, conhecer e refletir sobre esse campo de atuação, 

compreendendo a abrangência que a atuação da Psicologia nos permite. Além de 

perceber a importância e o papel de um profissional de Psicologia nesse espaço, foi 

possível aproximar o saber e a práxis Psi do cotidiano dos funcionários e demais 

pessoas as quais, durante o período de estágio, tive contato. 

Esse estágio possibilitou também o desenvolvimento de novas habilidades e 

aptidões, as quais servirão para uma melhor experiência profissional no futuro. A 

atuação prática do estagiário dentro de uma organização, requer uma proatividade 

em diversas situações que podem acontecer durante a rotina, o que permite ao 

discente exercitar sua capacidade de organização, resiliência, comprometimento e 

resolução de problemas, contribuindo muito significativamente para sua formação 

profissional.  

A cada momento a Psicologia é confrontada com novos desafios, e durante 

esse ano vivenciamos uma situação atípica, onde nos vimos em meio à uma 

pandemia após o surgimento de um vírus potencialmente fatal, cujas origens e 

término se tornaram um mistério, e isto acaba por afetar o bem-estar psicológico de 

muitas pessoas. Estar inserida em uma organização a qual foi afetada durante 

meses, até se reestabelecer novamente com novas regras e disciplina para que 

todos permaneçam saudáveis foi algo muito desafiador, pois tivemos que reaprender 

a socializar. Apesar de ser uma instituição a qual estive inserida durante alguns anos 

como acadêmica, apenas com um convívio direto com os funcionários, e através das 

observações que pude notar o funcionamento da Instituição como um todo, entender 

algumas situações e detalhes que passam despercebidos para os discentes e 

demais colaboradores, pois apenas obtendo o contato direto com determinada 

realidade que se torna possível compreender e aprender ainda mais. 

Perante a isso, é de suma importância destacar que o estágio fornece uma 

aprendizagem indispensável para assimilar todas as teorias com a prática, e como 

explicitado por Neto, Guzzo e Moreira (2014), “apenas através da prática que se 

torna possível identificar as limitações e dificuldades que podem ser superadas”. 

Tudo o que vivenciamos se torna aprendizado, e é através desses momentos que 

obtemos crescimento pessoal e profissional. Relatar essa experiência é algo 

desafiador, já que o que se relata e a forma como se relata, juntamente com o que 
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se analisa, não são fatos apenas exteriores à observação ou supervisão, mas 

também produzidos nelas. 

A cada novo estágio concluído, o acadêmico percebe todas as possibilidades 

de atuação que o permeiam, e que é possível tornar-se capaz de contribuir 

significativamente em todos os contextos, pois onde temos um ser humano, a 

Psicologia tem trabalho a ser desenvolvido, promovendo sempre o bem estar, 

acolhimento e buscando uma melhor qualidade de vida, e em meio à uma instituição, 

devemos ser capazes de buscar além de recursos humanos, mas promover a saúde 

e a satisfação dos colaboradores, para que uma organização obtenha todo o 

sucesso. 
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O TRABALHO DE AUTO GRATIDÃO A PARTIR DA PSICOLOGIA POSITIVA 

 

Rodrigo Plewka23 
Princela Santana da Cruz24 

 

RESUMO 

 

As relações se mostram de extrema importância dentro do ambiente de trabalho, 
visando cada vez mais um ambiente de trabalho agradável para o pleno exercício 
das funções do empregado, porém é necessário voltar a atenção a este, que por 
muitas vezes, acaba passando despercebido nas instituições, mesmo que seu 
trabalho seja importante para o pleno funcionamento da instituição em geral. Vários 
funcionários podem deixar de lado suas próprias emoções e recursos internos, a fim 
de gerenciar melhor seu próprio funcionamento na empresa. No entanto, a longo 
prazo isso acaba por ser extremamente desgastante ao psicológico do funcionário, 
que por vezes, se despersonaliza, necessitando de um momento de reflexão sobre 
suas motivações para voltar ao pleno estado saudável de funcionamento, mesmo 
que o exercício de reflexão tenha de ser realizado constantemente. A avaliação das 
atividades foi realizada por meio de Feedback dos funcionários da instituição após a 
execução da atividade; estes relatam as diferenças notadas em si e no ambiente 
antes e após o desenvolvimento da intervenção voltada à motivação. 

 

Palavras-Chave: Motivação. Reflexão, Psicologia Positiva, recursos internos 
motivacionais. 

 

ABSTRACT 

 

Relationships are extremely important within the work environment, aiming more and 
more at a pleasant work environment for the full exercise of the employee's functions, 
however it is necessary to turn attention to this one that often ends up being 
overlooked in the institutions, even that their work is important for the full functioning 
of the institution in general. Several employees can put aside their own emotions and 
internal resources in order to better manage their own functioning in the company, 
but in the long run this turns out to be extremely stressful to the employee's 
psychological, which sometimes ends up depersonalizing and needing a moment of 
reflection about their motivations to return to a full healthy state of functioning, even if 
the reflection exercise has to be carried out constantly. The evaluation of the 
activities was carried out by means of Feedback from the institution's employees 
after the execution of the activity, where they report the differences noted in 
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themselves and in the environment before and after the development of the 
intervention focused on motivation. 
 
Keywords: Motivation. Reflection, Positive Psychology, internal motivational 
resources. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A psicologia positiva teve seu início em 1998, quando o psicólogo Martin 

Seligman se tornou presidente da Associação Americana de Psicologia. Seligman 

(1998) expôs a psicologia positiva como uma crítica sobre a ciência da psicologia, 

pois para o autor (1998) esta tende a focar, de forma excessiva, os aspectos 

negativos e os transtornos do ser humano. Além disso, a falta de artigos sobre as 

virtudes e a força inata que os seres humanos possuem, o fez pesquisar e destacar 

os aspectos positivos do ser, como a esperança, a criatividade, a coragem e a 

felicidade.  

Para Seligman (2002) um marco muito importante para o foco da psicologia, 

nas psicopatologias, foi a segunda guerra mundial, por conta dos demasiados casos 

de transtornos de estresse pós-traumático, ataques de pânico e transtornos de 

ansiedade advindos como sequelas para os soldados sobreviventes do período de 

guerra. Ao assumir a presidência da Associação Americana de Psicologia, Seligman 

salientou que não havia tratamento para as psicopatologias até 1947, e que até os 

anos 90 várias doenças já conseguiam ser tratadas através de psicoterapia. Porém, 

mesmo vendo o avanço da ciência psicológica, o psicólogo criticava o fato da 

psicologia buscar, até então, reparar as enfermidades mentais e não incentivar a 

prosperidade e o alcance do pleno potencial humano. Para Seligman (2002), 

Psicologia deveria possibilitar muito mais do que apenas reparar o que está errado, 

devendo identificar e fortalecer o que está bom.  

Sheldon et al (2001) definem a psicologia positiva como o estudo científico 

dos aspectos virtuosos e usuais presentes nos indivíduos. A psicologia positiva é um 

movimento que busca compreender e investigar as características otimistas do ser 

humano, bem como seus recursos internos para o enfrentamento das mais diversas 

situações, além de contribuir e desenvolver os aspectos psicológicos relacionados 

ao funcionamento saudável das pessoas e instituições, bem como propor o 
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fortalecimento das competências destes grupos.  Seligman (2011) apresenta que a 

psicologia positiva busca estudar os fundamentos psicológicos do bem-estar e da 

felicidade, assim como aprofundar-se nos pontos fortes e virtudes humanas. 

Seligman (2002) expõe que dentro das principais contribuições da psicologia 

positiva destacam-se a construção de instrumentos de avaliação e os modelos de 

intervenção, sendo uma proposta teórica que pretende criar métodos preventivos 

através de conhecimentos protetivos, além de aprimorar técnicas de identificação 

das virtudes e dos aspectos positivos do indivíduo. Assim, os estudos enfatizam a 

prevenção, a identificação e o fortalecimento dos aspectos saudáveis presentes, 

uma vez que estes agem como fatores de proteção, de forma que os indivíduos 

clientes e até mesmo os terapeutas sejam treinados para construírem e solidificarem 

as suas forças e as virtudes pessoais. 

Além disso, aqui vale ressaltar Bock et al (2002) que apresentam a motivação 

composta por três variáveis, sendo estas o ambiente; as forças internas do indivíduo 

como necessidade; desejo e interesse; e o objeto que atrai o indivíduo por ser fonte 

da força interna que o move. Sendo a autogratidão uma forma de motivação, que é 

um processo que mobiliza o indivíduo para a ação, faz-se necessária uma 

intervenção promotora de motivação, alterando o ambiente com mensagens e assim 

buscando promover a reflexão. Assim, para Bock et al (2002) a motivação é um fator 

chave para impulsionar a saúde mental do indivíduo, por meio da realização de 

tarefas e conquistas de metas 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Para este artigo, foram utilizadas a pesquisa bibliográfica para fundamentação 

teórica e análise qualitativa da intervenção, e a metodologia fenomenológica, 

empregada durante a intervenção realizada com os funcionários de uma instituição 

de ensino, localizada no Planalto Norte Canoinhense. 

Pesquisa qualitativa é um método de investigação científica que se evidencia 

no caráter subjetivo do objeto analisado, estudando as suas particularidades e 

experiências individuais. Para Tozoni-Reis (2010), nesse método de pesquisa, os 

entrevistados são mais livres para apontar os seus pontos de vista sobre 

determinados assuntos que estejam relacionados ao objeto de estudo. 
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Além disso, para este artigo foi utilizado o método de análise documental, 

esta que de acordo com Ludke et al (1986) é uma técnica de suma importância na 

pesquisa qualitativa, pois através dela é possível complementar informações obtidas 

por outras técnicas de análise, expondo aspectos novos sobre um tema. Cellard 

(2008) apresenta que a análise documental favorece a observação do processo de 

maturação de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos e comportamentos. 

A elaboração desta intervenção foi possível após o desenvolvimento do 

Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório em Psicologia Organizacional I, no 

período de junho a agosto de 2020; que possibilitou o levantamento de demandas a 

serem trabalhadas, com o intuito de auxiliar a instituição concedente do estágio, a 

fim de promover maior interação entre funcionários e proporcionar reflexão sobre os 

recursos internos motivacionais destes. A partir disto, foi realizado um projeto de 

intervenção, no qual a motivação e o olhar aos recursos internos do indivíduo por 

meio da psicologia positiva foram os principais temas a serem trabalhados. 

Durante o mês de outubro de 2020, o projeto seguiu-se como planejado, 

sofrendo pequenas alterações relacionadas à contextualização, durante a aplicação 

da atividade e devido aos fenômenos que surgiam a partir das dinâmicas de 

relações entre os funcionários, que por mais que fossem mínimas, ainda existiam. 

Conforme Husserl (2006) a fenomenologia trata-se de um método que visa uma 

rigidez mais radical para o conhecimento, tendo caráter inovador, retomando as 

essências e como estas se manifestam.  

Os participantes do projeto foram funcionários da instituição, dentre 

funcionários de auxiliar de secretaria e funcionários da higienização da instituição. A 

coleta de dados se deu a partir de observações e relatos dos funcionários, realizado 

no primeiro semestre de 2020 e em parte no segundo semestre do mesmo ano, 

correspondente ao período de junho a agosto e de setembro a outubro. Tais dados 

serviram de base para a elaboração do plano de intervenção aplicado 

posteriormente. 

A partir de observações e escuta dos relatos dos funcionários, pode-se 

perceber que vários destes estavam desanimados e ansiosos no exercício de suas 

funções, tais sintomas podem ser consequência da pandemia causada pela Covid-

19.  

 



 

141 
Práxis da psicologia organizacional: desafios e superações das vivências em estágio  
(ISBN: 978-65-88712-08-5) 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A intervenção realizada na instituição consistia em apresentar uma história e 

aplicar uma atividade relacionada à psicologia positiva, buscando promover a 

reflexão sobre os pilares motivadores do indivíduo. Um indivíduo motivado, tende a 

se apresentar de forma mais harmoniosa no ambiente, desenvolvendo melhor as 

funções, as quais foi atribuído e promovendo um melhor clima organizacional. 

 

Quadro 1 – Tema trabalhado com os funcionários da instituição  
Intervenção baseada em psicologia positiva 

Carta de gratidão a si 
mesmo. 

Ao iniciar a atividade o estagiário dispôs os funcionários participantes 
em poltronas confortáveis, colocou uma música tranquila e solicitou 
que os participantes fechassem os olhos e respirassem 
profundamente e vagarosamente. Enquanto os funcionários 
relaxavam, o estagiário procurou direcionar os pensamentos destes 
solicitando que focassem no que os levou até o atual momento da 
vida deles, focando na vida pessoal e na vida ocupacional destes. 
Após alguns minutos de reflexão o acadêmico solicitou que os 
funcionários abrissem os olhos e então distribuiu para os funcionários 
folhas A4, canetas e livros que serviram de apoio para que os 
participantes pudessem escrever. E então, foi solicitado que os 
funcionários escrevessem uma carta agradecendo por tudo o que 
fizeram por si mesmo, pelos caminhos que trilharam e pelas 
interações que tiveram no decorrer de sua jornada. Após todos os 
funcionários escreverem a carta, o acadêmico solicitou que os mesmo 
compartilhassem como se sentiram enquanto escreveram, qual foi as 
emoções emergentes e as sensações que tiveram. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 
 

Após a intervenção sobre a auto gratidão e a partir dos relatos dos 

funcionários da instituição, o estagiário constatou que houve uma leve mudança de 

comportamento dos funcionários, aparentando estarem mais alegres e exercendo 

suas funções de forma mais assertiva. 

 

Quadro  2 – Depoimentos dos funcionários sobre a intervenção. 
Depoimentos 

Funcionário 1 
“Achei muito interessante a proposta de fazer uma carta para nós mesmos, 
nós refletimos sobre muitas coisas que deixamos passar no dia-a-dia mas 
que são bem importantes para nosso trabalho.” 

Funcionário 2 

“Achei muito importante uma reflexão sobre nossos pontos fortes e que nos 
levaram até o lugar onde estamos hoje, normalmente deixamos passar 
várias coisas ou nos focamos de mais no trabalho e esquecemos da 
importância da interação com os colegas de profissão.” 

Funcionário 3 
“A intervenção foi muito boa, me fez refletir e agradecer até mesmo por 
pessoas que infelizmente não podem mais estar entre nós, mas que com 
certeza foram muito importantes em toda minha caminhada.” 

Funcionário 4 “Me senti aliviada desde o momento do relaxamento! A gente sempre está 
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correndo de um lado pro outro durante o trabalho e esquecendo das coisas 
boas e importantes que foram responsáveis por levar a gente até aqui.” 

Funcionário 5 

“Eu gostei muito da intervenção, me senti tão bem comigo mesma depois de 
escrever a carta, parece que tirei um peso de mim e refletir sobre o que me 
trouxe até aqui me fez sentir renovada e gostar mais ainda de poder 
trabalhar aqui.” 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 
 

A intervenção da carta de auto gratidão mostrou-se muito proveitosa para o 

desenvolvimento do estagiário, tanto como acadêmico quanto como futuro 

profissional da psicologia. Tal intervenção é de suma importância, a fim de explanar 

sobre a psicologia positiva e proporcionar uma reflexão aos participantes sobre seus 

pilares motivacionais. 

Não foram apresentadas grandes dificuldades na aplicação da intervenção, 

sendo a interferência por ruídos externos na sala onde estava sendo aplicada, pois a 

instituição estava passando por instalações no sistema de emergência em caso de 

incêndio, no período do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório em Psicologia 

Organizacional II. Vale ressaltar que nem todos os funcionários se dispuseram a dar 

o feedback quanto à intervenção, desta forma a análise da mesma pode ter sido 

prejudicada. 

 

CONCLUSÃO  

 

Este trabalho teve por intuito apresentar o relato de uma técnica utilizada 

durante o Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório em Psicologia 

Organizacional II, sendo uma intervenção da psicologia que visa fortalecer os 

recursos internos do indivíduo; uma proposta de Seligman (2002), que acredita que 

a psicologia deveria possibilitar muito mais do que apenas reparar o que está errado, 

devendo identificar e fortalecer os recursos benéficos do ser humano.   

Assim, a fim de promover um ambiente mais saudável em que os funcionários 

e colaboradores da instituição se sintam motivados ao exercício de suas funções, 

percebeu-se a importância de trabalhar os recursos internos dos funcionários, 

promovendo uma reflexão sobre o que os motiva, que acontecimentos e que 

caminhos trilhados os levaram até o momento da intervenção. Vale ressaltar aqui a 

teoria de Maslow (1968) sobre as necessidades humanas, sendo o trabalho de 

motivar um exercício continuo, uma vez que os indivíduos tendem a se satisfazer 
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profissionalmente, de forma temporária, logo buscando novamente a autorrealização 

dentro de um ciclo. 

Além disso, a partir de relatos dos funcionários, foi possível perceber a 

demanda de trabalho sobre suas motivações, necessitando da confecção de um 

projeto de intervenção para suprir tal demanda, esta que quando não trabalhada 

tende a propiciar um ambiente desfavorável ao exercício das funções, podendo até 

mesmo acarretar em um adoecimento dos funcionários. 

A importância desse trabalho se mostrou quando alguns funcionários 

pareciam desmotivados e cabisbaixo, expondo a necessidade da intervenção, e 

após esta os funcionários relataram mudanças de humor e a percepção de seu 

grande valor dentro da instituição.  

Assim, o projeto de intervenção resultou muito proveitoso tanto para o 

estagiário de psicologia organizacional quanto para os funcionários da instituição, 

promovendo reflexão e crescimento profissional mútuo entre as partes, contribuindo 

imensamente para o desenvolvimento do acadêmico, enquanto futuro profissional da 

psicologia. 
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O GESTO DA CIDADANIA: UMA EXPERIÊNCIA DA PSICOLOGIA 

ORGANIZACIONAL 

 

Thainá Kucarz25 
Príncela Santana da Cruz26 

 

RESUMO 

O presente artigo busca relatar as experiências vividas por uma acadêmica de 
Psicologia, de uma instituição de Ensino Superior localizada na cidade de Canoinhas 
no estado de Santa Catarina, durante o desenvolvimento do Estágio Curricular 
Supervisionado Obrigatório em Psicologia Organizacional e do Trabalho em uma 
instituição municipal localizada no Planalto Norte Catarinense. O embasamento 
teórico foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica, consultando livros e 
artigos. A coleta de dados foi realizada através de uma pesquisa documental do 
relatório de estágio desenvolvido pela estagiária. Através de levantamento de 
demandas foi desenvolvido um plano de intervenção, o qual conta com várias 
dinâmicas e atividades que tem por objetivo suprir tais demandas da instituição. Os 
resultados obtidos através das intervenções demonstram a importância tanto do 
estágio na área da Psicologia Organizacional para a formação de futuros psicólogos, 
quanto da presença desse profissional dentro das organizações para assegurar a 
qualidade de vida nesses locais. 
 
Palavras-Chave: Estágio. Psicologia Organizacional. Intervenções.  

 

ABSTRACT 

This article seeks to report on the experiences of a Psychology student from a Higher 
Education institution located in the city of Canoinhas in the state of Santa Catarina, 
during the development of the Supervised Mandatory Curricular Internship in 
Organizational and Work Psychology in a local institution in Planalto Norte 
Catarinense. The theoretical basis was carried out through a bibliographic search, 
consulting books and articles. Data collection was performed through a documentary 
research of the internship report developed by the intern. Through an assessment of 
demands, an intervention plan was developed, which has several dynamics and 
activities that aim to meet such demands from the institution. The results obtained 
through the interventions demonstrate the importance of both the internship in the 
area of Organizational Psychology for training future psychologists, as well as the 
presence of this professional within organizations to ensure quality of life in these 
places. 
 
Keywords: Phase. Organizational psychology. Interventions. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo apresenta o plano de intervenção que foi realizado por uma 

uma acadêmica como exigência para obtenção de nota na matéria prática de estágio 

curricular supervisionado obrigatório em Psicologia Organizacional, do curso de 

Psicologia, ministrado pela Universidade do Contestado – UnC, campus Canoinhas, 

SC. O título escolhido para este artigo “O gesto da cidadania” surgiu como uma 

homenagem para o local onde o estágio organizacional foi realizado pela 

acadêmica, principalmente pelo fato da organização em questão ser voltada para a 

área social e da cidadania, com isso foi possível, através de pesquisas, descobrir 

que a psicologia organizacional tem suas bases ligadas na psicologia social. 

Dentro da graduação o estágio Supervisionado Obrigatório em Psicologia 

Organizacional e do Trabalho é uma exigência do Ministério da Educação para a 

formação de psicólogos. Consiste na aplicação da teoria e das técnicas aprendidas 

em sala de aula dentro de empresas, para que os acadêmicos possam compreender 

o trabalho psicológico que deve ser desenvolvido dentro de organizações e 

empresas. Sendo assim, o estágio nessa área é de suma importância para a 

conclusão do curso de Psicologia.  

A Psicologia Organizacional e do Trabalho tem sido chamada assim desde a 

década de 90, e seu objetivo atualmente é de corresponder a diversidade da área 

(TONETO, 2008). Um dos principais desafios nesta área é compreender como 

interagem os múltiplos aspectos que fazem parte da vida das pessoas, grupos e 

organizações em um mundo que está a todo momento se transformando, buscando 

sempre estratégias de promover, preservar e restabelecer a qualidade de vida e o 

bem-estar (ZANELLI; BASTOS, 2004 apud TONETO, 2008). Focando, assim, nas 

pessoas que se encontram dentro de seus ambientes de trabalho.  

Segundo Zaslavsky (1981 apud TANNHAUSER, 1994), a Psicologia 

Organizacional trata basicamente do comportamento humano quando inserido no 

contexto do trabalho, com objetivo de melhorar o desempenho da organização, bem 

como auxiliar nas relações humanas dentro destes contextos. Nos últimos anos a 

Psicologia Organizacional passou por transformações intensas, principalmente por 

conta do avanço das pesquisas relacionadas a essa área e ao comportamento 

humano. Naturalmente, com o passar dos anos as culturas se modificam e com isso 
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os comportamentos também mudam, se transformam e se adequam de acordo com 

os recursos disponíveis em cada época. Com isso, a Psicologia Organizacional e do 

Trabalho também precisa se transformar para dessa forma, continuar cumprindo seu 

papel de auxiliar oferecendo benefícios para as organizações e para os 

trabalhadores. 

Pode-se perceber, apenas com um pouco de observação que nos ambientes 

organizacionais ocorrem percepções e interações entre as pessoas que se 

encontram juntas, e com isso manifestam-se emoções, cognições e afetos, 

normalmente dentro de empresas de trabalho pessoas atuam em grupos e equipes, 

e podem acabar experenciando vivências geradoras de frustrações e conflitos, bem 

como, de situações satisfatórias e compensatórias, o que demonstra um pouco da 

amplitude e da complexidade em termos psicológicos (ZANELLI; BASTOS, 2004). A 

Psicologia inserida nesse campo é de suma importância até mesmo para a eficácia 

da organização, podendo melhorar até mesmo, em alguns casos, os seus lucros 

monetários e também, podendo ser visto até mesmo como mais importante que 

dinheiro, ajuda a manter ou recuperar a saúde mental relacionado ao ambiente 

organizacional. 

Quando um profissional da Psicologia chega e se insere nessa área de 

organizações encontra um campo de atuação amplo, podendo desenvolver 

atividades relacionadas com a gestão e compreensão dos comportamentos de 

pessoas inseridas em estruturas voltadas ao trabalho (GORGES, 2008), geralmente 

está voltado para a o rendimento e com a missão de melhorar ou aumentar os lucros 

da empresa, mas em essência a Psicologia deve ter claro que sua missão dentro de 

uma empresa ultrapassa os limites dos requisitos financeiros chegando até a 

qualidade de vida e a saúde mental das pessoas que convivem dentro de um 

mesmo local, precisando se comunicar e se apoiar com pessoas diferentes. Sendo 

assim, o papel do Psicólogo dentro das organizações é atuar como facilitador e 

conscientizador do papel dos grupos que compõem a instituição, levando sempre em 

conta a saúde e a subjetividade dos indivíduos, bem como a dinâmica da empresa 

(ORLANDINI, 2008 apud CAMPOS, 2011) Afinal, cada indivíduo que atua como 

componente da empresa vem de uma casa e cada uma dessas casas abrigam 

comportamentos e formas de enxergar o mundo externo de uma maneira, lidam com 

sentimentos, emoções, comportamentos diferentes. 
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Contudo, basicamente o papel do Psicólogo Organizacional e do Trabalho é 

melhorar a efetividade da organização, em todas as suas qualidades e 

necessidades, buscando integrar as necessidades que os funcionários apresentam, 

as metas que a  organização apresenta e vice-versa, para que assim os dois lados 

citados se auxiliem mutuamente e crescem juntos, a empresa e o funcionário, para 

que possa existir uma qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho é 

necessário que ambos os lados sejam fortalecidos e cresçam juntos. Dessa forma, a 

função de um psicólogo organizacional e do trabalho é de flexibilizar e humanizar, 

através da valorização das características individuais e grupais percebidos na 

organização em que está atuando. Para atingir esses objetivos Zaslavsky (1981 

apud TANNHAUSER, 1994) aponta dois papéis fundamentais para o Psicólogo 

organizacional: agente educacional e agente de mudanças. 

Acima foi discorrido sobre uma pequena parcela do que é aprendido pelos 

acadêmicos de Psicologia dentro da universidade sobre a teoria da Psicologia 

Organizacional e do Trabalho. Dessa forma, o estágio curricular supervisionado em 

Psicologia Organizacional e do Trabalho, tem e teve como principal objetivo propiciar 

a acadêmica a prática dos conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso de 

Psicologia e capacitar a mesma para a prática na área da Psicologia Organizacional 

e do Trabalho. Afinal, para uma melhor compreensão do trabalho de um Psicólogo 

Organizacional o ideal é que o conhecimento teórico e a experiência prática estejam 

relacionadas, já que nem sempre o conhecimento implica o saber fazer. E quando se 

coloca em prática as teorias aprendidas pode-se comprovar sua eficácia e descobrir 

por si mesmo o significado de o que é ser Psicólogo, e no caso em questão, o que é 

ser Psicólogo Organizacional. 

Além disso, o estágio curricular supervisionado aproxima a universidade da 

comunidade e da sociedade em geral. O local escolhido para a realização do estágio 

se justifica pelo vínculo que a Universidade do Contestado construiu durante os anos 

de existência do curso de Psicologia no campus de Canoinhas (SC) com a 

instituição, o que facilitou o contato da estagiária com a organização para que a 

realização do estágio pudesse ocorrer. E foi assim, que a organização em questão 

disponibilizou suas imediações para que a acadêmica realizasse seu trabalho como 

estagiária de Psicologia Organizacional e do Trabalho, buscando atuar de maneira 

profissional, trazendo benefícios para ambos, pois como o local ofereceu a estagiária 
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a oportunidade de finalizar seu curso de graduação (pois sem a realização de tal 

estágio não é possível finalizar a formação em psicologia dentro da Universidade do 

Contestado, durante o ano em que tal artigo foi escrito), da mesma forma a 

organização ao aceitar a estagiária ganhou serviços psicológicos gratuitos podendo 

adquirir uma melhoria em sua qualidade existencial, melhorando as relações e 

comportamentos dos seus funcionários. 

Durante este ano (2020) existiram situações inusitadas e inesperadas que 

ocorreram, e acabaram surpreendendo não só a cidade onde a estagiária realizou o 

estágio, mas o Brasil e o mundo também, e tais situações também surpreenderam e 

afetaram a Universidade do Contestado e consequentemente o estágio 

organizacional e do trabalho. O que aconteceu foi que um vírus conhecido como 

Covid-19 afetou não apenas a cidade de Canoinhas, o estado de Santa Catarina e o 

país mas também o mundo todo de uma forma ou de outra, causando mortes e 

infecção de milhares de pessoas. E devido a essas situações surgiram muitas 

restrições estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e outros órgãos 

competentes, como isolamento social, distanciamento social, uso de máscaras 

sempre que em contato com pessoas fora da residência em que se mora, uso de 

álcool em gel nas mãos, entre outras coisas. Sendo assim, as intervenções 

realizadas foram adequadas da melhor forma possível para atender a demanda da 

organização e cumprir as horas estabelecidas para a finalização da matéria estágio 

curricular supervisionado obrigatório em psicologia organizacional e do trabalho.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

No presente artigo, quanto a natureza da pesquisa, a abordagem utilizada 

segue método de pesquisa qualitativa. Esse tipo de pesquisa é comumente utilizada 

pelas Ciências Sociais, e na área organizacional utiliza o ambiente como fonte de 

dados e o pesquisador é o instrumento principal (CORBETTA, 2004).  

Basicamente, a pesquisa qualitativa é uma abordagem que visa interpretar o 

mundo, ou seja, os pesquisadores, quando trabalham com ela, estudam e analisam 

o objeto de interesse em seus cenários naturais (DENZIN; LINCOLN, 2006 apud 

AUGUSTO et al., 2013). Conforme Minayo (2001), a pesquisa qualitativa se 

interressa por um nível da realidade que não tem a possibilidade de ser quantificado, 
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pois ela trata de um universo de significados, motivos, aspirações, crenças e 

atitudes, o que naturalmente, se encontra em um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos. 

Para a realização da coleta de dados para este artigo foram utilizadas as 

pesquisas documentais e bibliográficas. Conforme Freitas e Prodanov (2013) a 

pesquisa bibliográfica é realizada através de consultas em materiais teóricos, como 

livros, revistas científicas, publicações de periódicos e artigos científicos, jornais, 

monografias, teses, dissertações e materiais da internet. A pesquisa documental é 

muito parecida com a pesquisa bibliográfica, com a diferença apenas na fonte de 

dados a ser consultada. Segundo Gil (1991, p. 51 apud CORBETTA, 2004, p. 39) "a 

pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento 

analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da 

pesquisa".  

Para a realização deste artigo o documento que teve os dados analisados foi 

o relatório de estágio em Psicologia Organizacional e do Trabalho desenvolvido pela 

mesma autora deste material, foi utilizado principalmente o projeto de intervenção 

criado para atender as demandas percebidas na organização e seus resultados, que 

estão inclusos neste relato. Vale ressaltar que foram as situações do ponto de vista 

da estagiária e de sua professora orientadora que foram descritos neste artigo, 

buscando manter o sigilo e a ética no que foi escrito. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O estágio foi desenvolvido entre os meses de março a novembro de 2020. 

Quando iniciariam as atividades em campo na organização, no mês de março, surgiu 

um decreto de isolamento social, devido a pandemia causada pelo Covid-19, 

fazendo com que a instituição e também a universidade fechassem as portas 

visando manter a saúde da população, permanecendo sem atividades presenciais 

durante três meses. Porém, durante esses momentos, a universidade buscou 

alternativas para que os acadêmicos continuassem a produzir materiais e auxiliar as 

organizações e instituições onde estavam vinculados com os estágios, o que será 

descrito abaixo a seguir. 
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INTERVENÇÕES REALIZADAS DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL 

 

Assim, uma das primeiras alternativas encontradas de intervenção nesse 

momento foi o desenvolvimento de um questionário, cujo tema escolhido pela 

estagiária por sugestão da professora orientadora, e que demonstrou no momento 

mais necessidade de ser investigado foi em relação a Covid-19 e o desenvolvimento 

de máscaras de tecidos que as costureiras voluntárias da organização estavam 

começando a fabricar, cada uma em sua casa, essas máscaras foram doadas para 

trabalhadores das áreas da saúde e da educação. Tal questionário foi 

disponibilizado por meio virtual, através do aplicativo “Formulários Google”, que foi 

enviado no whatsapp através de um link para a coordenadora da organização que 

se dispôs, em um primeiro momento, a encaminhar o link para as costureiras 

responderam. A ideia inicial era que através das respostas coletadas fosse possível 

compreender as reais necessidades da organização no momento e a partir disso 

desenvolver métodos de intervir e colaborar com a organização mesmo à distância.  

Até o momento atual, não foi recebido nenhuma resposta de nenhuma 

funcionária. As hipóteses iniciais sobre o porquê desse ocorrido são as 

possibilidades da falta de entendimento sobre o que deveria ser feito, falta de 

interesse, esquecimento devido aos problemas que estão sendo enfrentados, falta 

de meios para responder ou motivos desconhecidos, mas não é possível afirmar 

nenhum dos casos citados. Mas quando foi retornado as atividades presenciais na 

organização a coordenadora explicou que muitas das mulheres que trabalham no 

local não tinham acesso a meios sociais ou a aparelhos digitais. Portanto, de 

qualquer forma, não houve respostas para fundamentar a coleta de dados.  

Como já foi comentado, os dados que seriam coletados serviriam como base 

para o desenvolvimento de intervenções que poderiam ser realizadas à distância, 

que foi optado pelo desenvolvimento de uma cartilha informativa. Mas como não foi 

possível obter dados e com isso, não foi possível saber no momento as reais 

necessidades a serem olhadas e melhores trabalhadas nesse primeiro momento, foi 

desenvolvida uma cartilha contendo informações sobre a importância da utilização 

de máscaras e sobre como confeccionar máscaras de tecidos de forma eficaz 

seguindo as exigências do Ministério da Saúde, pois existiam informações de que as 

costureiras estavam fabricando tais máscaras, e também se tinha conhecimento da 



 

152 
Práxis da psicologia organizacional: desafios e superações das vivências em estágio  
(ISBN: 978-65-88712-08-5) 

importância desse trabalho para a prevenção da saúde das pessoas que precisavam 

estar em contato com o público correndo o risco de se contaminar. Esse material foi 

disponibilizado por meio digital (WhatsApp), e atingiu a coordenadora do local e as 

costureiras a quem ela conseguiu mostrar e/ou enviar. 

A cartilha foi uma forma de levar informações e auxiliar a organização em seu 

trabalho de confeccionar máscaras de tecidos. Foi uma ideia da coordenação do 

curso de Psicologia ministrado pela Universidade do Contestado do campus de 

Canoinhas, para continuar produzindo mesmo isolados em suas casas. Através dela, 

as costureiras puderam compreender melhor a importância do uso de máscaras, 

puderam conhecer quais os tecidos e formas adequadas e confiáveis de 

confeccionar de acordo com o Ministério da Saúde. Com a disponibilização da 

cartilha foi possível perceber uma motivação no trabalho que estava sendo 

realizado, essa percepção se deu através do feedback da coordenadora da 

organização.  

 

TÉCNICA DE OBSERVAÇÃO 

 

Com a possibilidade de retornar as atividades na organização, foi utilizada um 

método de intervenção de observações. A observação é uma importante técnica de 

coleta de dados utilizada tanto nas Ciências Naturais quanto Sociais (FERREIRA; 

MOUSQUER, 2004). O ato de observar consiste no principal modo de perceber a 

realidade, de se situar, se orientar e perceber o outro e de como emitir conhecimento 

sobre tudo o que compõe o mundo material. De acordo com as Ciências Humanas, o 

ato de observar as pessoas e as situações contribui para compreendê-las. Observar 

as pessoas pode ser feito nos meios de interação, em situações como nas 

brincadeiras, no trabalho, nas conversas, quando silenciadas, rindo ou chorando, 

tanto individualmente quanto em grupo ou multidão (SILVA, 2013). 

 Através das observações, foi possível perceber o funcionamento da 

organização e das interações que ocorriam nela, e também foi possível perceber 

algumas demandas da instituição. Partindo desse ponto, foi desenvolvido um plano 

de intervenção e algumas das atividades que foram sugeridas para promover 

divulgação das roupas do bazar (que permaneceu fechado por mais tempo após a 
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instituição voltar a funcionar) e também para oferecer apoio psicológico durante o 

momento de crise que estava ocorrendo.  

Essas atividades propostas no plano de intervenção foram “gerenciamento de 

crise preventiva” que tinha como ideia principal a criação de um grupo virtual no 

meio de comunicação digital WhatsApp para compartilhamento de mensagens 

motivadoras para as funcionárias e “empreendedorismo e inovação tecnológica para 

o bazar” que tinha como ideia principal a divulgação das roupas através de uma 

página social. Porém, ambas não foram aceitas pela organização, pelo fato de que a 

maioria das funcionárias e dos clientes do bazar não possuírem acesso à internet ou 

meios digitais sociais. Com isso, foi necessário rever e se adaptar com novas 

intervenções para suprir a demanda da organização. 

 

MANTENDO O ESTOQUE EM DIA 

 

Analisando as possibilidades da organização foi desenvolvido um novo 

projeto de intervenção com novas atividades propostas. Assim, foi possível 

desenvolver um trabalho de empreendedorismo com a funcionária voluntária do 

bazar. A intervenção utilizada foi “mantendo o estoque em dia”, na qual realizamos a 

organização das roupas, retirando o que não vendia e mantendo as que mais 

atendiam as demandas dos clientes.  

Apesar de parecer muito óbvio, para organizar o estoque é imprescindível 

armazenar os itens corretamente, devido à variedade de produtos e formas de 

conservação disponíveis (FERNANDES, 2020). Para realizar tal intervenção, foi feito 

um levantamento verbal sobre o perfil dos compradores do bazar, para identificar o 

estilo de roupas que mais tinham saída de acordo com cada estação do ano. Para, 

dessa forma, expor as roupas da melhor forma possível para serem vendidas com 

mais facilidade.  

Para o bazar é importante manter os produtos que mais atendem as 

expectativas de seus consumidores, para que facilite no momento de procurar as 

roupas e escolher, pois a dificuldade de encontrar roupas que atendam as 

expectativas podem acabar em desistência de realizar a compra, ou na aquisição de 

menor número de peças. Essa demanda foi percebida pela quantidade de roupas 
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estocadas e demonstrou que não estavam sendo vendidas por não atenderem a 

demanda da população. 

 

PLANTÃO PSICOLÓGICO 

 

Outra intervenção utilizada foi a do Plantão Psicológico, para promover um 

acolhimento e uma escuta qualificada das funcionárias do local. Basicamente, o 

Plantão Psicológico é um serviço oferecido por profissionais da área da Psicologia 

que se dispõem a atender qualquer pessoa que precise, em períodos de tempo 

determinados (MAHFOUD, 1987). Dessa forma, é oferecido à clientela que busca 

esse serviço, um tempo e um espaço em que irão receber acolhimento e escuta 

qualificada (SCHIMIDT, 2004).  

Ao todo foram atendidas no Plantão Psicológico três funcionárias da 

organização. Foi possível perceber que elas confiaram na estagiária de Psicologia, 

pois contaram as angústias que as afligiam no momento. As funcionárias também se 

sentiram um pouco mais aliviadas após serem ouvidas. Essa percepção se deu 

através de feedbacks das próprias funcionárias atendidas. 

 

INTEGRAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS 

 

Por fim, foi realizada uma integração com as funcionárias. Essa demanda 

surgiu a partir das observações de que as funcionárias demonstravam gostar de 

conversar umas com as outras. Partindo desse ponto, nos reunimos para um café ou 

lanche da tarde, em alguns dias da semana em que todas as funcionárias estavam 

presentes. Os resultados obtidos com essa intervenção foram positivos. Foram 

recebidos feedbacks positivos e no final do estágio as funcionárias se organizaram e 

compraram um bolo de nozes para compartilharem no horário do café, como um 

gesto de despedida para a estagiária e para o ano atípico que foi vivenciado. 

 

CONCLUSÃO  

 

Durante o estágio foi possível perceber a importância da Psicologia inserida 

nas organizações, principalmente em momentos de crise, como a que ocorreu 
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devido à pandemia. A Psicologia pode auxiliar funcionários para que a empresa 

possa fluir bem, mesmo diante do enfrentamento de problemas ou crises. 

Possibilitou compreender mais profundamente a teoria da Psicologia Organizacional 

e do Trabalho aprendida em anos anteriores nas aulas. 

Porém, como o estágio ocorreu diante de uma adversidade inesperada, o 

aprendizado se fez diferente, mas não menos importante. Foi um momento que 

exigiu de todos os envolvidos flexibilidade e paciência. Tudo precisou ser 

reorganizado e adaptado para funcionar da melhor forma possível. Foram poucas 

funcionárias e o movimento do local também diminuiu e como consequência também 

diminuíram as vendas. 

Com o estágio em questão foi possível compreender na prática a importância 

da comunicação, da empatia e da solidariedade. Na organização, a maioria das 

funcionárias estavam realizando um trabalho voluntário, por vários motivos. Com 

isso, foi possível compreender melhor o significado e a importância do trabalho 

voluntário, principalmente para quem está realizando esse trabalho. 

 Contudo, com o estágio realizado no segundo semestre de 2020 na 

organização em questão, foram obtidos muitos aprendizados que superaram a 

teoria. A estagiária teve um enorme aprendizado referente à resiliência. Conforme foi 

ficando mais próxima da organização, foi possível perceber que muitas das 

intervenções planejadas para aplicação não seriam possíveis de desenvolver. Com 

isso, foi necessário se adaptar da melhor forma possível e se comunicar com a 

organização, para que juntos pudessem caminhar e suprir as verdadeiras 

necessidades que o local possuía. 

Por fim, através dessas intervenções realizadas nesse semestre de 2020, foi 

possível perceber que eram essas demandas necessárias a serem trabalhadas 

dentro da organização, e com isso foi possível levar um pouco da contribuição da 

Psicologia para a instituição. No final do estágio, foram recebidos feedbacks 

positivos da parte da organização. A estagiária apenas não recebeu convite para 

trabalhar no local porque é uma instituição controlada pelo município de Canoinhas.  
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A IMPORTÂNCIA DAS INTERVENÇÕES PSICOLÓGICAS NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Vanessa Sant’ Anna Terres27 
Príncela Santana da Cruz28 

 

RESUMO 

O presente artigo tem o propósito de relatar as experiências desenvolvidas no 
processo de desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório em 
Psicologia Organizacional, o qual aborda o tema das intervenções desenvolvidas 
durante o estágio, que teve o foco sobre as intervenções psicológicas dentro da 
organização, trabalhar esse tema no ambiente trouxe reflexões sobre cada atividade 
desenvolvida. O público alvo foram os colaboradores e as pessoas que frequentam 
o clube. O artigo foi embasado no estágio realizado em um clube da cidade de São 
Mateus do Sul-PR. As atividades aconteceram a partir de observações, após as 
observações, foi desenvolvido um projeto de Intervenção, para que atendesse as 
demandas apresentadas. Na prática, o conhecimento é assimilado com muito mais 
eficácia. Para uma boa atuação do Psicólogo no ambiente organizacional se faz 
necessário inicialmente um levantamento de dados e um diagnóstico institucional, 
para poder conhecer a instituição em si, os seus componentes e pontos 
emergenciais a serem ajustados e devidamente aprimorados. 
 
Palavras-Chave: Psicologia Organizacional e do Trabalho. Estágio.  

 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to report on the experiences developed in the 
development process of the Supervised Compulsory Curricular Internship in 
Organizational Psychology, which addresses the theme of interventions developed 
during the internship, which focused on psychological interventions within the 
organization, working on this theme in the environment brought reflections on each 
activity developed. The target audience was employees and people who frequent the 
club. The article was based on the internship held at a club in the city of São Mateus 
do Sul-PR. The activities took place from observations, after the observations, an 
Intervention project was developed, to meet the demands presented. In practice, 
knowledge is assimilated much more effectively. For a good performance of the 
Psychologist in the organizational environment, it is necessary initially a data survey 
and an institutional diagnosis, in order to be able to know the institution itself, its 
components and emergency points to be adjusted and duly improved. 
 
Keywords: Organizational and Work Psychology. Phase. Awareness. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo apresenta duas intervenções realizadas durante a prática 

de estágio curricular supervisionado obrigatório em Psicologia Organizacional, do 

curso de Psicologia, ministrado pela Universidade do Contestado – UnC, campus 

Canoinhas-SC. 

O psicólogo dentro das organizações tem como preocupação uma melhor 

percepção dos processos organizacionais e de como isso interfere na vida das 

pessoas (ZANELLI, 1986, et al., 2004). Procura entender os fenômenos 

relacionados à vida do trabalhador em seu contexto pessoal e profissional e 

promover seu bem-estar (TONETTO; AMAZARRAY; KOLLER, GOMES, 2008). 

O efetivo desenvolvimento organizacional depende além do aprimoramento 

técnico, em desenvolver a competência pessoal e interpessoal. Por isso surge a 

demanda da importância de intervenções dentro do espaço de organizações, pois 

ambiente sem inovação e sem liberdade de participação dos trabalhadores prejudica 

diretamente no bem-estar de todos e principalmente no rendimento do trabalho 

(RIBEIRO, SANTANA, 2015).  As intervenções trazem benefícios a empresa e a 

acadêmica, pois desta forma interage com a realidade profissional, trata-se de um 

momento fundamental da formação, capaz de explorar as demandas impostas na 

área organizacional.  

 

[...] atividade de aproximação com o campo profissional, por tratar-se de 
uma forma de inserção do mundo do trabalho e na área específica de 
atuação, de possibilidades de conexão entre teoria estudada e a prática 
observada nas instituições que acolhem os estagiários, configurando-se, 
assim, como um passo importante na construção das identidades 
profissionais (GOMES, 2009, p.67). 

 

É no estágio onde a identidade profissional do aluno é gerada, construída e 

referida, volta-se para o desenvolvimento de uma ação vivenciada, reflexiva e crítica 

e, por isso deve ser planejada gradativa e sistematicamente (BURIOLLA, 1999). 

Através das observações durante o período de estágio in loco na organização, foi 

elaborado o relatório de estágio e tido como exigência para obtenção de nota na 

disciplina ofertada pelo curso de Psicologia, ministrado pela Universidade do 

Contestado – UnC, campus Canoinhas, SC. A partir das observações foi 
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desenvolvido um projeto de intervenção no local de estágio, sendo que o estágio foi 

realizado em um clube localizado na cidade de São Mateus do Sul-PR, a acadêmica 

realizou o estágio sob orientação da professora do referido estágio. Todas as 

intervenções realizadas foram passadas por ela antes de serem efetivadas. Neste 

artigo será apresentado apenas algumas das intervenções desenvolvidas no local de 

estágio.  

Uma das intervenções abordou o tema Setembro Amarelo. A data de 10 de 

setembro foi intitulada como o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Tendo como 

objetivo conscientizar e mobilizar a sociedade para a tomada de ação no 

enfrentamento a esse problema, e que o suicídio pode ser evitado. Refletir sobre 

suicídio é também analisar por que este fenômeno tem sido silenciado ao longo dos 

anos pela sociedade, autoridades responsáveis, profissionais de saúde e familiares, 

camuflando assim um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo 

(BOTEGA, 2002). O Setembro Amarelo tem como objetivo quebrar o estigma 

relacionado ao suicídio e auxiliar na conscientização da população, as informações 

ligadas ao tema passaram a ser compartilhadas, possibilitando que as pessoas 

possam ter acesso a recursos de prevenção.  

Outra intervenção realizada foi sobre o tema Outubro Rosa, esse tema foi 

escolhido através de que, o clube é um local onde possui um grande número de 

mulheres que o frequentam. Outubro Rosa que tem como foco o estimulo à 

participação da população no combate a essa doença e proporcionar maior acesso 

aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da 

mortalidade. No Brasil a estimativa é de aproximadamente 57 mil novos casos por 

ano. É possível diagnosticar precocemente através do autoexame e mamografia. A 

doença tem um bom prognóstico se diagnosticada no momento certo e tratada 

adequadamente. As estratégias definidas pelo Ministério da Saúde (MS) para o 

controle do câncer de mama, que incluem o diagnóstico precoce e o rastreamento, 

são extremamente relevantes (GUITIÉRREZ, ALMEIDA, 2017).  

Essas intervenções estão dentro de um projeto, e dentre desse projeto estão 

detalhadas outras intervenções. 
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MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Este artigo cientifico foi elaborado a partir de uma pesquisa bibliográfica, a 

pesquisa bibliográfica, que de acordo com Fonseca (2002), é feita a partir do 

levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos 

e eletrônicos, como livros, artigos científicos e páginas de web sites. 

Além da pesquisa bibliográfica, foi utilizada a pesquisa documental, que 

Segundo Gil (2008), a pesquisa documental é parecida com a pesquisa bibliográfica. 

A diferença está na natureza das fontes, pois esta forma vale-se de materiais que 

não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados 

de acordo com os objetos da pesquisa. Além de analisar os documentos de “primeira 

mão”, existem também aqueles que já foram processados, mas podem receber 

outras interpretações, como relatórios de empresas, tabelas etc.  

A pesquisa documental do presente artigo teve como base o relatório de 

estágio da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório em Psicologia 

Organizacional, no qual foi possível fazer a análise para o desenvolvimento do 

referido artigo, que é um pré-requisito para aprovação do estágio organizacional. 

Nessa pesquisa documental encontram-se dados que já haviam sido analisados de 

forma qualitativa, os mesmos serão utilizados nesse artigo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O período de realização do estágio ocorreu entre os meses de março de 2020 

a outubro de 2020. Além de observações, foram realizadas intervenções. 

Uma das intervenções realizadas foi promover a prevenção do suicídio, 

trabalhando com o tema Setembro Amarelo. O suicídio relaciona-se a uma interação 

complexa de vários fatores, físicos, sociais, ambientais e individuais, a associação 

entre suicídio e transtornos mentais é de mais de 90%. Entre os transtornos mentais 

associados ao suicídio, a depressão maior se destaca (BARBOSA et al., 2011). Os 

outros transtornos mentais que aparecem na literatura associados ao suicídio são os 

transtornos bipolares do humor, abuso de álcool, esquizofrenia e transtornos de 

personalidade (MELEIRO, 2004). Entretanto, muitas vezes, o suicídio acontece de 

maneira impulsiva diante de algumas situações de grande impacto e inesperadas da 
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vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde (2015), nove em cada dez casos de 

suicídio poderiam ser prevenidos se a pessoa buscar ajuda e se tiver a atenção de 

quem está à sua volta.  

O Brasil tem registros anuais de cerca de dez mil casos concretizados e mais 

de um milhão no mundo. Apesar do grande número de casos, o tema ainda é 

considerado tabu, seja por questões religiosas ou culturais. Refletir sobre suicídio é 

também analisar por que este fenômeno tem sido silenciado ao longo dos anos pela 

sociedade, autoridades responsáveis, profissionais de saúde e familiares, 

camuflando assim um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo 

(BOTEGA, 2002). Os suicídios podem ser evitados desde que tenhamos 

conhecimento sobre seus sintomas, suas causas e formas de evitá-lo. O Setembro 

Amarelo tem como objetivo quebrar o estigma relacionado ao suicídio e auxiliar na 

conscientização da população, as informações ligadas ao tema passaram a ser 

compartilhadas, possibilitando que as pessoas possam ter acesso a recursos de 

prevenção.  

Uma outra intervenção dentro as demais que foram realizadas foi o tema do 

Outubro Rosa, onde foi destacada a importância da prevenção ao câncer de mama. 

Vários são os motivos que tem levado as autoridades governamentais a situar o 

controle do câncer de mama como uma prioridade da agenda de saúde do país. 

Existem diversos tipos de câncer de mama, esta é uma doença causada pela 

multiplicação desordenada de células da mama (INCA, 2020). Esse processo gera 

células anormais que se multiplicam, formando um tumor. Por isso, a doença pode 

evoluir de diferentes formas. Alguns tipos têm desenvolvimento rápido, enquanto 

outros crescem mais lentamente. Esses comportamentos distintos se devem a 

característica próprias de cada tumor. O câncer de mama também acomete homens, 

porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença (INCA, 2020). 

O câncer de mama atinge a vida de milhares de mulheres e, por isso, a 

importância do Outubro Rosa, pois a prevenção pode ajudar a salvar vidas, o 

diagnóstico precoce possibilita que as chances de cura sejam muito maiores para a 

paciente, essa doença é o tipo de câncer mais frequente na mulher brasileira 

(RAMALHO, 2019). O Outubro Rosa trata-se da saúde de cada mulher.  A saúde é 

um estado de totalidade ou integridade que inclui o corpo, as reações emocionais, o 

desenvolvimento mental, as atitudes e as razões, é um estado de integridade e 
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inteireza que os indivíduos avaliam constantemente (BUB et al., 2007). Ressaltando 

que além desse mês, as mulheres sempre devem estar atentas aos cuidados que 

são necessários. Pois, se cuidar também é um ato de amor, com si mesma, com a 

própria saúde, e com todas as pessoas que a valorizam.  

As aplicações das intervenções tiveram como objetivo desenvolver uma 

reflexão e conscientização sobre os temas abordados. Elas foram elaboradas a 

partir de cartazes espalhados pelo clube. Na intervenção de Setembro Amarelo, 

além dos cartazes também foi ofertado aos colaboradores e as pessoas sócias do 

clube sementes de girassóis com frases sobre a prevenção ao suicídio. A 

intervenção sobre o Outubro Rosa foi realizada de forma parecida, sendo 

espalhados cartazes pelo clube com frases sobre prevenção e autocuidado, também 

foi preparado a decoração do local com fitas rosas, e para as mulheres foi distribuído 

uma lembrança com fitas rosas e um bilhete dizendo o quanto as mulheres são 

fortes e corajosas. 

As imagens de como foram as intervenções seguem a abaixo. 
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Figura 1 – Intervenção Setembro Amarelo 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 
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Figura 2 - Intervenção Outubro Rosa 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 

 

A partir das atividades realizas pode-se notar a importância de novas 

atividades no meio organizacional, justamente em um espaço no qual não havia 

muitas mudanças, sejam de intervenções ou dinâmicas, novas coisas trazem um 

novo clima ao ambiente.  
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CONCLUSÃO  

 

Todas as atividades desenvolvidas promovem uma aprendizagem constante. 

O Estágio Supervisionado é uma experiência em que o aluno mostra sua 

criatividade, independência e caráter. 

A partir das intervenções foi realizado um feedback com os colaboradores do 

clube, sobre a opinião das intervenções já realizadas na empresa. Os quais deram 

retorno positivo. O processo de feedback é continuo, se reunir com os colaboradores 

da empresa, rever como eles estão reagindo com as intervenções colocadas em 

prática, auxilia a motivação para alcançar os objetivos propostos e sobre a 

responsabilidade que foi assumida de forma a manter um resultado positivo diante o 

estágio organizacional. 

O psicólogo possui um papel importante no meio organizacional, pois 

proporciona à organização, um ambiente mais agradável. Cabe ao psicólogo atender 

as necessidades, se baseando em estudos, para fornecer elementos confiais a 

tomada de decisões que afetam a vida do trabalhador e da organização. O 

profissional desta área deve estar sempre atento as novas demandas que vão 

surgindo, os novos meios que podem ser explorados e trabalhados, sempre visando 

proporcionar um bom acolhimento aos envolvidos.  
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