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Introdução:  Este estudo foi desenvolvido pela autoras para relatar a experiência vivenciada 

no estágio curricular obrigatório, disciplina de Psicologia Organizacional e do Trabalho, 

requisito para a graduação no curso de Psicologia das Faculdades Pequeno Príncipe  O 

estágio foi desenvolvido de forma remota, em uma instituição social, sem fins lucrativos, que 

promove o desenvolvimento social através de ações educacionais e da geração de emprego e 

renda situada na cidade de Curitiba, estado do Paraná. O estágio foi realizado no 

departamento de Recursos Humanos iniciando, mais precisamente, a partir do contato com o 

setor de treinamento e desenvolvimento de pessoas da instituição, com encontros semanais, 

virtuais, com os supervisores de campo, durante um semestre letivo. A psicologia 

organizacional estuda o comportamento das pessoas com relação ao trabalho e suas relações 

interpessoais no ambiente laboral. O Psicólogo especialista em Recursos Humanos tem como 

atividade o planejamento da eficiência do trabalho, envolvendo questões de seleção e 

contratação de novos funcionários, avaliação de desempenho e treinamento e 

desenvolvimento de pessoas. Além deste enfoque, as instituições de trabalho já perceberam a 

importância de um profissional de psicologia para contribuir com ações para um bom 

ambiente de trabalho e de qualidade de vida para colaborador. Prioriza-se a qualidade de vida 

do trabalhador, visando melhorias em recursos motivacionais relacionados ao aumento da 

produtividade (ZANELLI, ANDRADE e BASTOS, 2014). Objetivos: Relatar a vivencia 

experenciada no estágio curricular; aprimorar o conhecimento acerca da Psicologia 

Organizacional e do Trabalho e investigar quais as principais demandas dos colaboradores de 

uma organização diante da Pandemia causada pelo COVID-19. Metodologia: A metodologia 

adotada para esse estudo foi o relato de experiência utilizando a Problematização, através do 

instrumento do arco de Maguerez, que segundo Berbel (1995) refere-se à definição de 

estratégias para solucionar problemas. Essa metodologia permite investigar e refletir sobre as 

demandas e definir etapas para a realização de pesquisas, com referencial científico, para 

análise das hipóteses para posteriormente ocorrer a escolha e aplicação de um plano de ação 

para determinada situação problema. A primeira etapa, é a observação da realidade, onde 

estuda-se todo o contexto do local pesquisado. Para este fim, foi realizado um levantamento 

de dados, através da elaboração de um questionário, aplicado pela supervisão do campo do 

estágio, com 15 questões, em colaboradores de 17 setores da instituição. Estas questões 

abordaram temas tais como: adaptação ao trabalho em home office, dificuldades na entrega 

de trabalhos, produtividade, comunicação no trabalho, liderança, qualidade de vida 

(alimentação, sono, etc..). Responderam ao questionário 103 colaboradores, estes 
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colaboradores tinham cargos administrativos ou técnicos. Nas respostas destacaram-se 

dificuldades com a comunicação interna da empresa, engajamento, despreparo com 

ferramentas tecnológicas e dificuldades com a gestão do tempo durante a pandemia.. Já a 

segunda etapa do instrumento do Arco é aquela que elenca-se os pontos chave. De acordo 

com as respostas do questionário, foram levantados os seguintes pontos chave: liderança, 

comunicação assertiva e gestão do tempo. Na terceira etapa do instrumento do Arco de 

Maguerez teoriza-se os pontos chave. À vista disso, na etapa de teorização, destaca-se a 

importância da comunicação assertiva, como facilitadora do diálogo entre líderes e liderados. 

O colaborador faz parte da equipe e através da coerência entre a linguagem verbal e não 

verbal ocorre a manifestação de suas atitudes, de modo que, essas precisam ser expressadas 

de maneira clara e objetiva.  (SCHELLES, 2008).  No caso da liderança, esta mesma autora, 

afirma que os líderes devem ter coerência entre as palavras que dizem e seus atos, para que 

todos os liderados percebam a confirmação da comunicação nas ações do líder. Na gestão do 

tempo, ressalta-se a produtividade na separação de ambientes profissionais e pessoais, bem 

como, no quesito de rotina (SOARES, 2008). Na quarta etapa descreve-se as hipóteses de 

solução, que são todas as hipóteses de melhorias no processo observado e neste momento as 

autoras propuseram elaborar um plano de ação para o manejo dessas questões e um 

cronograma para aplicação de   treinamentos enfatizando os temas levantados no 

questionário aplicado. Finalmente na última etapa que é a aplicação da realidade, propõe-se 

ou aplica-se as melhorias do processo pretendidos. Nesta etapa foi entregue aos gestores da 

instituição um plano de desenvolvimento de treinamentos dos temas propostos, assim como, 

um cronograma   de encontros, “rodas de conversas “, que poderiam ser mediados e 

ministrados por empresas especializadas com experiência e conhecimento na área. 

Resultados e Conclusões Verificou-se na finalização do estágio curricular, através do 

feedback com os supervisores de campo, que as autoras atingiram o objetivo de cooperarem 

com a empresa no levantamento dos seus pontos de dificuldade com os colaboradores diante 

da pandemia, além de contribuírem para a elaboração de um plano de ação para o manejo 

dessas questões. Finalmente, entende-se que o percurso trilhado neste estágio curricular, 

além de trazer uma excelente contribuição acadêmica, de dar oportunidade da autoras 

experenciarem a prática profissional também atingiu os objetivos propostos em aprimorar o 

conhecimento acerca dos benefício das ações do profissional da Psicologia Organizacional e 

do Trabalho.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Estágio em Psicologia Organizacional; Psicologia do trabalho; 

Treinamento e desenvolvimento de pessoas. 

 

 

 

 


