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RESUMO 

 

Este estudo descreve o relato de experiência referente ao Estágio específico em 

Organizações e Comunidades o qual foi desenvolvido em uma empresa concessionária de 

veículos de médio porte localizada no litoral brasileiro do estado de Santa Catarina. A 

intervenção proposta pautou-se na realização de grupos de trabalho, os quais tiveram como 

objetivo refletir acerca do conceito e prática do “Trabalho em Equipe”. Participaram da 

intervenção todos os departamentos da Empresa, totalizando 80 colaboradores, distribuídos em 

cinco grupos por cada departamento. Os encontros foram realizados semanalmente com a 

duração de aproximadamente 1 hora e meia. Utilizaram-se como técnicas adotadas: Dinâmicas de 

grupo, recursos multimídias entre vídeos, áudio, imagens e metáforas, cuja metodologia foi 

adaptada de Rabaglio (2008). Atuar neste contexto favoreceu a articulação entre os saberes 

conceituais referentes à Psicologia Organizacional e do Trabalho e às intervenções práticas 

quanto ao papel fundamental que o psicólogo pode exercer em uma organização, contribuindo 

para a produtividade da mesma e em prol da saúde e bem-estar dos colaboradores. 
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INTRODUÇÃO 

 

A motivação laboral é uma das áreas em pesquisa e gestão de recursos humanos, que tem 

sido orientada por uma abordagem positiva e humanizadora do ambiente de trabalho, procurando 

encontrar caminhos para ajudar o trabalhador a satisfazer as suas necessidades no trabalho e a 

realizar-se profissionalmente. Segundo Tamaio & Pascoal (2003) a motivação no trabalho, 

manifesta-se pela orientação do empregado para realizar com presteza e precisão as suas tarefas e 

persistir na sua execução até conseguir o resultado previsto ou esperado.  

É neste contexto que a Psicologia Organizacional e do trabalho encontra nichos de atuação 

que visam explorar, analisar e compreender como interagem as diversas dimensões da vida das 

pessoas, dos grupos e das organizações, construindo estratégias e procedimentos que possam 

promover, preservar e restabelecer a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas no trabalho 

(Zanelli & Bastos, 2004).  

Tendo em vista as presentes demandas, este artigo tem como finalidade apresentar um 

relato de experiência referente ao Estágio específico em Organizações e Comunidades o qual foi 

desenvolvido em uma empresa concessionária de veículos de médio porte localizada no litoral 

brasileiro do estado de Santa Catarina. Salienta-se que o estágio teve como tempo de duração 10 

meses de atuação profissional da acadêmica em campo, totalizando 08 horas semanais de prática 

e 02 horas complementares oriundas por leituras especializadas; além das supervisões semanais, 

respaldadas por uma docente e especialista na área. 

De posse da referida Resolução 08/2004 – (Brasil), a qual institui as diretrizes curriculares 

nacionais para os cursos de graduação em Psicologia, o objetivo geral do Estágio Específico em 

Organizações e Comunidade visa aplicar conhecimentos e desenvolver as competências da 

formação do psicólogo, considerando a ética profissional, a partir das seguintes atividades de 

prática do estágio: observação, entrevistas, análise documental, planejamento e realização de 

reuniões em equipe, elaboração de material informativo, leituras orientadas, análise e discussão 

de material bibliográfico. Estas medidas visam contemplar e atingir as devidas preconizações 

para a formação em Psicologia no que tange às competências, habilidades e conhecimentos 

inerentes ao exercício profissional do psicólogo com ênfase em organizações e comunidade. 

Com vistas à contextualização do campo de estágio, bem como às atividades nele 

desenvolvidas, torna-se conveniente esclarecer que a organização foi fundada há 19 anos, em 

setembro de 1994, numa parceria entre dois sócios que receberam da corporação norte-americana 

General Motors a concessão para operar em uma revenda sob a bandeira Chevrolet. Na segunda 
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quinzena de fevereiro de 1995, a M. 1 iniciou suas operações. Já em outubro de 2009, a empresa 

inaugurou a sua segunda loja, com a finalidade de estabelecer vendas diretas de automóveis 

novos.  

Salienta-se que em sua matriz, a empresa destina-se a oferecer serviços de vendas diretas 

de automóveis novos, como frotistas e também, seminovos multimarcas. Além de realizar todo 

arsenal de oficina mecânica, funilaria, tinturaria, lavação, bem como a comercialização e 

instalação de peças e acessórios automotivos. Outro aspecto relevante à sua constituição histórica 

refere-se à aquisição que o grupo M. realizou em novembro de 2008 ao adquirir uma nova filial, 

situada na cidade de Lages atuante há 40 anos no mercado com a bandeira Chevrolet.  

Mediante a solicitação da diretoria em proporcionar aos funcionários da concessionária, 

maiores conhecimentos das práticas psicológicas e vínculo com a estagiária, bem como que 

discutisse com os colaboradores estratégias de como trabalhar em equipe, tendências atuais do 

mercado, comportamentos e atitudes organizacionais esperadas, iniciaram-se encontros 

motivacionais mensais entre os diversos setores da empresa. 

 

MÉTODO 

 

Participantes 

Participaram da intervenção todos os departamentos da Empresa, totalizando, 

aproximadamente 80 colaboradores. Assim, formaram-se cinco grupos, reunindo diferentes 

setores tanto da matriz da organização, quanto à filial da mesma. Os critérios para definição dos 

grupos se deram pela similaridade de setores afins, definidos previamente pelo gerente geral e 

pela supervisora de campo em consonância com a estagiária de Psicologia. Os cinco encontros 

motivacionais atenderam aos seguintes setores: a) serviços (mecânicos, atendimento/ recepção, 

ferramentaria, chefe de oficina e facilitador, garantia e limpeza); b) funilaria, pintura e lavação; c) 

seminovos, peças e acessórios; apoio de vendas, financiamento e seguros, marketing, 

administrativo e financeiro; d) filial show-room da M., agregando todos os funcionários desta, os 

quais contemplam os vendedores, atendimento e recepção. 

 

Procedimentos 

Atendendo à solicitação da diretoria da empresa, deram-se início aos “encontros 

motivacionais”, intitulados assim pela organização. Entende-se por encontros motivacionais 

como momentos em que os profissionais e um mediador; neste caso, a estagiária de Psicologia, 

                                                 
1 Por questões de sigilo, não consta no artigo o nome da empresa, sendo intitulada pela inicial M. 
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refletia com o grupo sobre assuntos oriundos da rotina profissional e pessoal dos funcionários, 

como também, um espaço de construção de conhecimentos mediante atividades interativas 

(Tamaio & Pascoal, 2003), como as dinâmicas de grupo e explanações a partir do conteúdo 

expositivo-dialogado visualizado no datashow.  

Deste modo, iniciaram-se os encontros com duração média de 1h e 30 minutos, 

considerando que com uma semana de antecedência, a estagiária elaborou flyers para divulgação 

das atividades e visitou cada setor da organização, a fim de convidá-los a participar dos encontros 

motivacionais. Estes transcorriam da seguinte forma: Num primeiro instante, a empresa fornecia 

um coffee break para os colaboradores e após esse intervalo de 30 minutos, iniciava-se 

propriamente dito, os encontros. Inicialmente a estagiária apresentava-se, esclarecendo os 

objetivos dos encontros, os quais foram: Sensibilizar o grupo para a temática prevista; refletir 

acerca do conceito e prática “Trabalho em Equipe”; instruir os colaboradores sobre as tendências 

atuais do mercado e do comportamento organizacional; apresentar e divulgar a pesquisa de clima 

organizacional, bem como a relevância da mesma. Ao final das atividades, contextualizava-se de 

modo breve sobre a atuação do psicólogo organizacional, bem como seus fazeres. 

A temática norteadora dos encontros referiu-se ao “trabalho em equipe”. Temática esta, 

sugerida previamente como uma demanda que a diretoria alegou à estagiária. Segundo 

Schermerhorn, Hunt e Osborn (1999), a Teoria da Hierarquia das Necessidades, desenvolvida por 

Abraham Maslow, considera as relações interpessoais no contexto de trabalho aspectos que 

contribuem para a motivação no trabalho. Neste sentido, abordar o trabalho em equipe tornou-se 

relevante.   

 

Técnicas e estratégias adotadas 

Como estratégias adotadas, propôs-se inicialmente uma dinâmica de grupo de 

apresentação, denominada “teia grupal”, cuja consígnia se dava da seguinte forma: Com um 

novelo de lã ou um rolo de barbante na mão, o mediador apresentava-se. Logo após, atirava o 

novelo para um dos participantes e solicitava que este se apresentasse. Este, por sua vez, enrolava 

a linha na sua mão enquanto apresentava-se e, sucessivamente, este processo transcorria até que 

todos tivessem se apresentado. Depois disso, solicitava-se que observassem o desenho criado 

(muitas vezes o desenho formado assemelha-se a uma estrela); é neste momento, que o grupo 

com o auxílio do mediador, refletia sobre o processo, incluindo o vínculo desenvolvido (Soares, 

2010).  

Para finalizar a dinâmica, a estagiária solicitou que cada integrante, dissesse de maneira 

objetiva, o que esperaria de tal encontro, a fim de levantar as expectativas dos colaboradores. 

Desta forma, assim que cada um se pronunciava, este deveria jogar o novelo para outro colega e 

ir soltando a sua corda, sendo desfeita seguidamente, a teia grupal.   
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Posteriormente, deu-se início à reflexão expositivo-dialogada para os colaboradores. Para 

tanto, foi elaborada uma apresentação em Powerpoint no que se refere à temática prevista. Como 

subsídios teóricos, a acadêmica relacionou o tema ao modelo das competências, didaticamente 

conhecido por “CHA”, que segundo Rabaglio (2008), reporta-se ao “conhecimento, habilidade e 

atitude”; em que a atitude estaria vinculada aos aspectos do “ser”; o conhecimento ao “saber” e a 

habilidade ao “saber fazer”. Assim, foi discutido com os colaboradores que para saber trabalhar 

em equipe, é necessário inicialmente que o sujeito busque e aprimore as competências 

comportamentais. Portanto, iniciou-se a reflexão pelo “ser”. Em seguida, exploraram-se as 

questões referentes ao “conhecimento”, à busca e à importância atribuída à capacitação 

profissional, portanto, do “saber”. E por fim, discutiu-se acerca do “saber fazer”, ou seja, depois 

que o sujeito tem comportamentos que por ele são esperados do ponto de vista ético e 

profissional, e que possui os conhecimentos necessários e está capacitado para a realização de 

determinadas funções, é necessário que o colaborador expresse estas competências na prática, o 

que se reportam então, às habilidades por ele exercidas (Rabaglio, 2008). 

Utilizou-se ainda, como técnicas para exploração do conteúdo: Metáforas, imagens visuais, 

vídeos motivacionais e reflexivos extraídos da internet, a fim de estimular os participantes na 

discussão acerca do conteúdo ministrado. Em vista disto, Behmer (2002) compreende que as 

palestras em geral, constituem-se como técnicas de treinamento utilizadas vastamente na 

organização, as quais são indicadas para apresentações de curta duração sobre um tema 

específico, de caráter informativo e reflexivo. São recomendadas para aperfeiçoamento e 

educação continuada.  

A utilização de metáforas seja na prática clínica terapêutica ou em cursos e palestras, são 

imagens poderosas, utilizadas na linguagem poética e caracterizam certas realidades de modo 

mais claro e definido, possibilitando um melhor entendimento para quem as escuta. São 

mensagens enviadas numa linguagem simbólica de quem as recebe, decorrendo disto seu impacto 

comunicacional (Prado, 1996).  

Finalizando os procedimentos do encontro motivacional, foi concedido um espaço para o 

grupo manifestar suas opiniões, sugestões ou críticas diante das temáticas discutidas, bem como 

da metodologia empregada. Ao término dos encontros, a estagiária levou o violão e junto com o 

grupo despediram-se cantando músicas que fossem ao encontro das temáticas abordadas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No tocante ao andamento dos grupos, percebeu-se que o grupo de funilaria, pintura e 

lavação composto em torno de 20 participantes, bem com do grupo de seminovos, peças e 

acessórios de nove funcionários que compareceram, foram receptivos e participativos durante as 
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discussões e na dinâmica de grupo. Tendo em vista que neste último grupo o supervisor imediato 

não pôde estar presente, os colaboradores pareceram sentir-se mais à vontade para compartilhar 

aspectos que às vezes, geravam-lhes insatisfação e teceram discursos de âmbito pessoal e 

profissional. Isto também pode ter contribuído, pelo fato de ser um grupo em menor quantidade 

de participantes. Sobre tal aspecto, Castilho (1994) salienta que grupos com um número menor 

de participantes possuem características de hospitalidade e maior acolhimento aos conteúdos que 

emergem, possibilitando aos integrantes sentirem-se mais confortáveis para compartilharem 

experiências.   

 Os 11 colaboradores participantes da filial show-room, engajaram-se na proposta do 

encontro e manifestaram suas opiniões frequentemente. Salienta-se, que este foi o único grupo 

composto em sua maioria, por “vendedores”. Haja vista, que na matriz M. o único grupo não 

contemplado pelos encontros, foram os colaboradores das vendas diretas de automóveis.  

O grupo de serviços, constituído em torno de 25 participantes, respondeu ativamente aos 

comandos solicitados de maneira espontânea e reflexiva. Interessante destacar neste encontro foi 

que ao final do mesmo, uma das participantes sentiu-se mobilizada entre tudo que foi discutido e 

em lágrimas, pediu desculpa ao grupo por determinadas atitudes cometidas durante a semana. 

Neste momento, a estagiária acolheu esta demanda, refletindo com o grupo a honrosa e humilde 

atitude que a participante expressou, de reconhecermos nossas falhas e podermos reparar isto nos 

relacionamentos que nos circundem.  

Já o grupo de vendas, apoio de vendas, financiamento e seguros, marketing, administrativo 

e financeiro, em média 20 participantes, percebeu-se inicialmente certa resistência; uma vez que 

os participantes optaram em ocupar os assentos de trás e mantiveram-se um tanto mais sérios e 

menos participativos que os demais grupos. Ao final do encontro, não houve manifestações 

quanto ao que consideraram em relação à atividade; contudo, alguns participantes vieram 

conversar com a estagiária ao final, compartilhando que foi benéfica a realização destas vivências 

motivacionais e que deveria ser dado continuidade. 

De acordo com Schermerhorn, Hunt e Osborn (1999) as pessoas costumam apresentar 

comportamentos de resistência por muitas razões. Como o medo do desconhecido, insegurança, 

os que não sentem necessidade de mudança ou da implantação de novas estratégias, às vezes por 

interpretações divergentes ou por falta de recursos. Na intervenção do último grupo específico, 

observa-se que talvez a resistência apresentada se deva ao fato do receio do desconhecido e pelo 

momento presente, não haver constituído um vínculo mais significativo com a estagiária, o que 

após o encontro motivacional, percebeu-se maior fluidez e participação dos colaboradores.  

De maneira geral, muitos reiteraram o que se havia discursado no início, salientando que 

encontros grupais oportunizam a integração de uns para com os outros e ainda, proporciona 

obterem maior conhecimento. Em síntese, muitos dos participantes alegaram ter imaginado que 
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seria algo moroso e cansativo de participar, mas que ao decorrer das atividades realizadas, isto 

foi superado. Apontaram que puderam refletir sobre questões nem sempre pensadas, tendo em 

vista o tempo limítrofe no exercício de suas funções rotineiramente. Verificou-se que a realização 

destes encontros oportunizou principalmente, um rapport operativo entre a estagiária e os 

colaboradores, além de proporcionar um maior conhecimento sobre a ciência psicológica 

aplicada às organizações e de ter dado início à divulgação da pesquisa de clima organizacional, 

atividade que foi implementada no segundo semestre de estágio. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A concretização deste exercício profissional proporcionado pelo Estágio Específico com 

ênfase em Organizações e Comunidade possibilitou um vasto conhecimento prático e teórico, 

com vistas ao desenvolvimento de competências e habilidades requeridas no exercício da 

profissão.  

Neste sentido, intervir neste contexto favoreceu a articulação entre os saberes conceituais 

referentes à Psicologia Organizacional e do Trabalho e às intervenções práticas, oriundas deste 

âmbito. Não obstante, possibilitou a percepção quanto ao papel fundamental que o psicólogo 

pode exercer em uma organização, contribuindo para a produtividade da mesma e em prol da 

saúde e bem-estar dos colaboradores. 

Tais práticas aqui descritas foram significativas estratégias ao decorrer do estágio 

profissionalizante, as quais despenderam o exercício de competências exigidas no mercado de 

trabalho contemporâneo, como pró-atividade, habilidade comunicacional e de relacionamento 

interpessoal e multiprofissional, atualização do conhecimento específico, dentre outros requisitos 

presentes para a formação psicológica.  

No que se refere aos aspectos positivos do estágio, lista-se primeiramente o aprendizado 

construído durante toda prática exercida. Ademais, citam-se como fatores favoráveis, a 

flexibilidade dos horários de estágio, haja vista a receptividade da empresa em deferir a melhor 

forma de agendamento da carga horária a ser realizada, como também, o acompanhamento em 

supervisão, o qual foi fundamental para o êxito das propostas em todo o processo. 

Quanto às limitações na operacionalização das atividades, cita-se inicialmente a 

morosidade da organização em deferir os encontros motivacionais; e, posteriormente, verificou-

se que alguns colaboradores pareceram demonstrar certa resistência em participar das atividades, 

haja vista que como estas ocorriam pós-expediente e a cultura organizacional apresenta 

indicativos burocráticos e de pouca flexibilidade, alguns não participaram, alegando haver mais 

uma “reunião” de trabalho.  
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Como outras possibilidades de intervenção sugere-se a continuidade de encontros grupais 

com diversas temáticas, as quais sejam definidas a partir das expectativas dos participantes, uma 

vez que fornecer espaços dialógicos entre colaboradores e supervisores/chefes de setor, 

constituem-se estratégias eficazes para a produtividade da organização. Não obstante, torna-se 

relevante ampliar a investigação para outras práticas recorrentes ou inovadoras da área, com 

vistas ao mapeamento das práticas psicológicas, além de contribuir teoricamente para o 

desenvolvimento organizacional em campo de estágio. 

Refletir sobre o trabalho em equipe e propor estratégias para colocá-lo em prática, implica 

estar aberto a mudanças e disposto a rever hábitos e atitudes nas relações humanas. Isto, porque 

trabalhar em equipe dispende interdependência e sinergismos de ações compartilhadas no âmbito 

laboral. É neste espaço que a Psicologia pode contribuir aperfeiçoando e desenvolvendo ações de 

socialização e integração para a mediação de conflitos interpessoais no ambiente de trabalho. 
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