RESUMO PÔSTER

REFLEXÕES DE UMA PRÁTICA DE ESTÁGIO DE OBSERVAÇÃO EM
PSICOLOGIA: O CASO DA INCUBADORA DE EMPREENDIMENTOS
SOLIDÁRIOS, DO UNILASALLE CANOAS
Jessica Medeiros Wecker
Patricia Silva de Deus (co-autor)
Robinson Henrique Scholz (orient)
UNILASALLE - CANOAS
Área Temática: Ciências Médicas e da Saúde
Resumo: Este estudo tem por objetivo refletir sobre a temática da economia solidária e
psicologia frente aos empreendimentos assessorados pela Incubadora de Empreendimentos
Solidários, do Unilasalle Canoas, por meio da escolha desse espaço para a prática de estagio de
observação do Curso de Graduação em Psicologia. O trabalho da economia solidária constitui um
importante campo de atuação do psicólogo frente às demandas pertinentes aos processos de
subjetivação presentes nesse campo relacional do trabalho associado para a geração de
renda. É por esta razão que o campo da psicologia social e comunitária cresce e se consolida
como alternativa para as classes populares, onde os integrantes destes empreendimentos tem a
possibilidade de trabalharem e gerarem renda de forma associada, auxiliados pelo saber e
entendimento psicológico, através de profissionais capacitados para tanto. A concepção de
cooperativismo permite refletir sobre a ação dos trabalhadores reunidos num empreendimento
solidário e o modo como cada sujeito lidará com suas questões frente ao grupo, local este de
experiência, aprendizagem, produção de uma vida democrática e sustento familiar. Desta
maneira, fica claro que as cooperativas demandam de um profissional capacitado em auxiliar nas
questões de cunho grupal, trazendo assim a efetividade esperada nestas organizações de
trabalho. Para que se possa refletir a importância desta dinâmica psicossocial frente aos
empreendimentos solidários, este se desdobra em três objetivos específicos: a) refletir sobre a
atuação dos membros de uma cooperativa nas suas práticas coletivas; b) identificar os principais
pontos/conflitos que necessitam ser trabalhados dentro da cooperativa de trabalho; c) identificar
uma prática da psicologia a ser implantada em alguma das cooperativas observadas. Sendo
assim, correlacionar psicologia e empreendimentos solidários seriam uma tentativa de refletir
melhorias acerca dos processos grupais, visando então uma cooperativa de trabalho mais
unida e focada em seus resultados. Para a produção deste trabalho, foi utilizado o método de
estudo de caso, qualitativo e descritivo, realizado através de dez observações diretas, coleta
de documentos da incubadora e um grupo focal, tendo como campo empírico uma cooperativa
assessorada pela Incubadora de Empreendimentos Solidários, do Unilasalle Canoas. Os dados
foram analisados por meio da análise de conteúdo. Este estudo pode contribuir para uma
melhor compreensão dos processos psicológicos dentro das cooperativas de trabalho, sendo de
suma importância para os cooperados engajados, além de enriquecer o pensar da prática do
profissional da psicologia. Entendemos que esta prática de estagio de observação é o primeiro
passo que antecede a futura intervenção do profissional da psicologia, sendo este de extrema
importância.
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