
 

Universidade do Sagrado Coração 

Rua Irmã Arminda, 10-50, Jardim Brasil – CEP: 17011-060 – Bauru-SP – Telefone: +55(14) 2107-7000 

www.usc.br 

168 

 

A COLABORAÇÃO DA PSICOLOGIA SOCIAL A PREPARAÇÃO AO MERCADO 

DE TRABALHO  
Mario Muzardo Neto; Raquel Alves Cassoli. 

netomuzardo@hotmail.com 

 

Centro de Ciências Humanas, Departamento de Psicologia, Universidade do Sagrado Coração, 

Bauru-SP. 

 

Resumo 
Trata-se de um relato do estágio de Psicologia Social Comunitária que ocorreu em uma instituição 

da cidade de Bariri, conhecida como CPS (Centro de Promoção Social Nossa Senhora Aparecida) 

cujo objetivo maior é a preparação do jovem ao mercado de trabalho. A psicologia Social busca 

estudar o ser humano dentro do contexto social, a relação dele com sociedade, buscando sempre 

compreender sua subjetividade e seu papel ativo. Desta maneira, o objetivo da pesquisa foi 

trabalhar com os alunos da instituição, temas, assuntos voltados ao contexto social além de 

assuntos importantes a serem integradas ao mercado de trabalho, e a partir de conhecimentos da 

Psicologia Social, informações necessárias para que os alunos consigam um melhor 

desenvolvimento humano. Quanto ao método utilizado foram inicialmente a observação das 

demandas além de utilizar dinâmicas: em grupo, ou coletiva, apresentação de vídeos e rodas de 

conversa, os materiais utilizados foram: papéis, canetas e lápis, borrachas, sala com carteiras, 

quadra esportiva, bexigas, fitas colantes, todas referentes às bases teóricas da Psicologia Social 

Comunitária, facilitando proporcionar intervenções em áreas especificas. As atividades eram 

feitas uma semana com a turma do Arte de Conviver (pré-adolescentes do nono ano) e o Construir 

A (alunos do oitavo ano), e na outra semana com o Construir B (alunos do sétimo ano) e Construir 

C (alunos do sexto ano). A principio encontros voltados à criação de vinculo entre o estagiário e 

os alunos, o que é fundamental para o decorrer dos encontros e uma relação saudável, também  

para que atividades lúdicas, e as dinâmicas fossem executadas. Até nesse momento já foi possível 

observar uma evolução no vinculo entre estagiário e alunos, além dos objetivos que foram 

traçados estão sendo alcançados, apesar das resistências de alguns alunos emperrarem ao desandar 

do estagio em vista que as atividades eram voltadas a criatividade, técnicas de habilidades sociais, 

postura além da preparação ao mercado de trabalho. Deste modo se conclui que o estagio de 

Psicologia Social Comunitária tem suma importância ao estudante de psicologia, acrescentando 

muito em experiências e aprendizagem.  
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