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RESUMO 

 

O psicólogo do trabalho tem por objetivo compreender o homem que trabalha e as implicações do seu trabalho, 

buscando resgatar a dignidade humana nas relações trabalhistas, as funções que são exercidas pelo psicólogo 

organizacional no trabalho envolvem recrutamento e seleção, orientação e aconselhamento, treinamento profissional, 

consultorias e avaliações de desempenho, desenvolvimento organizacional e ergonomia levando em conta a saúde 

mental e a qualidade de vida do trabalhador (CAMPOS, 2008). Neste artigo, foi feito um relato de experiência de três 

estagiárias de Psicologia no setor do RH – Recursos Humanos de uma instituição privada de ensino superior do oeste do 

Paraná. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

A psicologia organizacional teve seu início em 1900, onde seus fundadores foram Walter 

Dill Scott e Hugo Munsterberg, sendo que nesse período a preocupação dos psicólogos era estudar 

os problemas relacionados ao trabalho e ao comportamento dos trabalhadores, denominando-se 

psicologia industrial, pois só se pensava no funcionário e na maneira como ele trabalhava 

individualmente, sem considerar o todo (KRUMM, 2013). 

A psicologia organizacional passou no decorrer dos anos por algumas alterações tendo 

surgido com o nome de psicologia industrial, como ressalta Campos (2008) o psicólogo industrial 

exercia seu trabalho voltado para a atividade de recrutamento e seleção, utilizando testes 

psicológicos, preocupados com a produção, sendo que o foco do psicólogo estava voltado para o 

aumento da produtividade e da eficiência e também da avaliação das habilidades dos funcionários, a 

visão de homem e do conceito de trabalho não estavam estabelecidos nas organizações. 

Atualmente as funções exercidas pelo psicólogo organizacional que são aplicadas ao 

trabalho, envolvem recrutamento, seleção, orientação, aconselhamento, treinamento profissional, 
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consultorias, avaliações de desempenho, desenvolvimento organizacional, ergonomia, levando em 

conta a saúde mental e qualidade de vida do trabalhador. 

Neste artigo temos por objetivo explicar qual a função que o psicólogo organizacional 

desempenha nas instituições, bem como as atividades que desenvolvemos no decorrer do semestre 

durante a realização do estágio no setor de RH – Recursos Humanos de uma instituição privada de 

ensino superior do oeste do Paraná. 

 

2. RELATO DE EXPERIÊNCIA DAS ESTAGIÁRIAS DE PSICOLOGIA NA ÁREA DO RH 

– RECURSOS HUMANOS 

 

Relato de experiência possui a função de descrever uma experiência que possa contribuir de 

forma relevante para a área de atuação. Traz um modo objetivo, contextualizado e com suporte 

teórico. Tem o intuito de apresentar as metodologias e motivações utilizadas para as ações, bem 

como descrever às considerações e impressões que aquela vivência trouxe para quem viveu. As 

considerações devem ser de caráter construtivo, que tenham significado para a área de estudos em 

questão. É importante que o estudo não fique somente em descrever, mas também estabelecer 

ponderações e reflexões com base na experiência relatada e com aparato teórico, pois é esperado 

que tais vivências contribuam para os outros pesquisadores do ramo (RELATO DE 

EXPERIÊNCIA, 2017). 

Conforme Muchinsky (2004) a psicologia organizacional é uma ciência, que se ocupa em 

promover o conhecimento dos indivíduos no ambiente de trabalho, buscando resolver problemas 

existentes como melhorar a comunicação, a satisfação dos funcionários, reduzir o absenteísmo, 

aperfeiçoar o processo de contratação entre outras atividades. Abrangem áreas que podem ser 

agrupadas em seleção e colocação, treinamento e desenvolvimento, avaliação do desempenho, 

desenvolvimento organizacional, qualidade de vida profissional e ergonomia. 

Segundo Lacombe (2011) o recrutamento inicia com o formulário próprio de cada empresa, 

esse formulário deve ser encaminhado pelo setor requisitante solicitando a contratação de um novo 

colaborador com os motivos (aumento de quadro ou substituição) e o perfil desejado para o 

empregador. Outras informações relevantes neste momento são: salário, cargo, horário de trabalho e 

data de emissão. 

A seleção é um conjunto de práticas e processos segundo Lacombe (2011) para ser 

utilizados para selecionar entre os candidatos disponíveis o que melhor se encaixa na vaga 
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existente, levando em consideração a cultura da empresa e os valores e crenças do próprio 

candidato, pois o mesmo deve se adaptar a essa cultura. 

A utilização da testagem sofreu grandes mudanças ao longo do tempo, envolvendo o uso de 

testes psicológicos. O bom uso de um teste psicológico aumenta a probabilidade de acertos na 

seleção de candidatos produtivos, proporciona para a empresa à mensuração do comportamento ou 

do conhecimento, um teste mal feito resulta para a empresa o custo de fazer más escolhas, 

prejudicando a empresa e o empregado. Os testes para o emprego têm como propósito diferenciar o 

candidato que terá bons resultados para a empresa, o teste por sua vez pode mostrar que o 

empregador não fez práticas injustas e discriminatórias, uma vez que ele demonstra bons e maus 

trabalhadores sem contar o grupo que este pertence (KRUMM, 2005). 

Krumm (2013) explica que as organizações podem usar diferentes testes, levando em 

consideração a especificidade do cargo que a empresa tem. Dentre eles estão os testes de capacidade 

mental, que avaliam a capacidade cognitiva do indivíduo; o inventário de interesse é usado na 

orientação de carreira de uma pessoa; os testes de personalidade mensuram as características 

individuais ou desvios de padrão de cada candidato, onde pode ser analisado se as pontuações da 

personalidade são compatíveis as discriminações do cargo. 

No decorrer do estágio foram utilizados os testes: palográfico, escalas de personalidade de 

comrey, e o quaty, através dos quais conseguimos obter informações acerca da personalidade dos 

candidatos a fim de selecionar o melhor perfil para cada vaga. 

Nas dinâmicas de grupo busca-se promover clima de integração e harmonia entre os 

candidatos, buscando uma participação ativa, proporcionando aos candidatos uma vivência de 

situações que se assemelham aquilo que encontrarão ao exercer suas funções no dia-a-dia, 

possibilitando que o entrevistador tenha uma percepção de como será este candidato atuando no seu 

cargo, permitindo que o observador identifique seu comportamento, postura, linguagem, 

relacionamento interpessoal, traços de personalidade, interesses e comprometimento com a tarefa, 

identificando e esclarecendo alguns aspectos que são difíceis de observar na entrevista individual. 

A dinâmica de grupo é utilizada como uma ferramenta que auxilia na seleção de pessoal, 

que ao ser bem aplicado, traz inúmeros benefícios para o setor de RH – Recursos Humanos. No 

processo de seleção a utilização dessa ferramenta auxilia na tomada de decisões referente ao 

potencial individual dos candidatos, mantendo ou remanejando para uma vaga onde possa 

desenvolver melhor suas habilidades. Para Chiavenato (2005), o desenvolvimento das pessoas pode 
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ser gerenciado de tal maneira que elas possam ter uma carreira recompensadora na organização e 

esta possa ter as pessoas de que necessita para funcionar no longo prazo. 

No desenvolvimento do estágio foram utilizadas algumas dinâmicas que possibilitaram a 

percepção de como os candidatos trabalham em equipe, suas habilidades para resolução de 

problemas e verificar se isso é compatível com as informações repassadas durante a entrevista 

individual. 

A psicologia organizacional tem com uma de suas ferramentas o treinamento e 

desenvolvimento pessoal, para Krumm (2013), às áreas da aprendizagem, a área educacional e a 

psicologia escolar foram as que mais contribuíram para o melhor conhecimento das formas de 

treinarem os empregados.  

As organizações e os indivíduos estão em constante mudança, os objetivos antigos são 

revistos e adaptados, e são estabelecidas novas estratégias, tanto as organizações, quanto as pessoas 

se desenvolvem a partir dessas mudanças. Milkovich e Boudreua (2000) colocam que o 

desenvolvimento visa aperfeiçoar as capacidades e motivações dos funcionários desenvolvendo o 

potencial individual, a médio e longo prazo, tornando esses indivíduos peças fundamentais para a 

organização. O desenvolvimento inclui não apenas o treinamento para o trabalho, mas também o 

crescimento individual em nível de conhecimento, habilidade, ação, atitude e valores explorando o 

potencial de cada indivíduo a fim de utilizar suas capacidades ampliando seus conhecimentos e 

experiências para trabalhar com prevenção e solução de situações adversas e tornando-a capaz de 

ter um comportamento ativo diante de situações futuras. 

Para verificar a necessidade de treinamento Krumm (2013), diz sobre a importância de fazer 

uma avaliação de necessidades, onde visa descobrir como o treinamento pode auxiliar a organização 

a alcançar suas metas, o segundo passo é a análise das necessidades da tarefa que será desenvolvida 

por meio da análise de cargo, isto deve resultar em uma lista de conhecimentos, habilidades, e 

capacidades e de outros comportamentos necessários para executar as tarefas que são referentes ao 

cargo. Logo após serão examinados para verificar quais tarefas os empregados estarão capazes de 

executar quando forem contratados. O terceiro será a análise das necessidades da pessoa, este 

centraliza em verificar quais empregados devem ser treinados e quanto treinamento cada um deve 

receber. Foram realizados treinamentos com os colaboradores da instituição, através de encontros 

quinzenais de quinze minutos abordando com eles temas como trabalho em equipe, relacionamento 

interpessoal, temas estes que foram levantados através de uma pesquisa realizada com os 

colaboradores, pelos quais conseguimos ter uma aproximação com os colaboradores estabelecendo 
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vínculos e percebendo no decorrer das atividades as mudanças alcançadas, e como conseguimos 

obter os resultados desejados. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estágio é sempre um momento importante para nossa formação acadêmica, pois é nessa 

fase em que vamos ter contato com nossa futura profissão, onde podemos colocar em prática aquilo 

que aprendemos no decorrer do nosso curso. 

A participação no estágio de instituições, no setor de recursos humanos foi uma 

oportunidade para o desenvolvimento e capacitação na nossa formação acadêmica em psicologia, 

por meio do qual conseguimos ainda desenvolver algumas habilidades, como: assertividade, 

trabalho em equipe, pró-atividade, planejamento, resiliência, organização bem como o manejo de 

situações adversas.  

Concluímos então que o estágio da disciplina Estágio Supervisionado em Instituições e 

Organizações, foi uma experiência que enriqueceu a nossa formação, e durante essa fase podemos 

ver realmente na prática como é atuação do psicólogo organizacional, pois até então, tínhamos 

apenas uma compreensão, visto a atuação do mesmo, somente na teoria.. 
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