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INTRODUÇÃO: 
Este trabalho tem como finalidade relatar a experiência de estágio curricular de 
Intervenções nas Organizações e no Trabalho I e II, do curso de Psicologia, 
desenvolvido no Centro de Tecnologias Alternativas Populares (CETAP). Escolher o 
local de estágio foi um processo desafiador, buscamos, desde o início, um local 
diferente do que estávamos acostumadas a ver, com hierarquias, enrijecimento, metas 
e voltado apenas para produção, típico da lógica capitalista. Esperávamos que nosso 
papel não se restringisse às funções de “recrutamento e seleção” ou atividades de RH. 
Para nós, era imprescindível nos inserirmos em um lugar que preconizasse o cuidado, 
bem-estar e valorizasse o trabalhador.  
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
O CETAP é uma instituição sem fins lucrativos, criada por lideranças de organizações 
sociais e profissionais ligados às temáticas da produção de alimentos e da vida no meio 
rural. Atua no assessoramento, na defesa e garantia de direitos, formação, capacitação 
e promoção da cidadania, oportuniza o exercício da cidadania ativa e fortalecimento 
das organizações sociais. Busca estimular o desenvolvimento de uma agricultura 
sustentável que se orienta nos princípios da agroecologia e protagonismo de quem a 
realiza. Dedica especial atenção ao acompanhamento aos agricultores na produção de 
alimentos com qualidade e diversidade, para garantir a segurança alimentar e 
nutricional das pessoas. A missão do CETAP é propagar iniciativas agroecológicas, 
prática a qual busca sustentabilidade e equidade, tendo como eixo central o 
reconhecimento do saber dos agricultores e de suas famílias, importando-se com os 
aspectos sociais, culturais e não só com o lado econômico, pautado na produção e 
produtividade (CETAP, 2017). 
A partir da inserção neste local de estágio fomos conhecendo a instituição como um 
todo, seus funcionários, seus objetivos e lutas. Estamos realizando inúmeras 



 

atividades, como organização e participação de eventos, grupos com funcionários, com 
agricultores e com alunos do ensino fundamental de escolas do interior. De forma 
geral, as atividades abordam temáticas como saúde e autocuidado do trabalhador, 
relações interpessoais, importância da agroecologia e influência da alimentação na 
saúde. 
 Com o tempo nos aproximamos das temáticas sociais e da agroecologia, percebendo a 
importância dessas pautas no que se refere à promoção de saúde e qualidade de vida. 
Sendo que a agroecologia, segundo Azevedo e Netto (2015), tem como princípio a 
transição da agricultura tradicional à uma agricultura mais sustentável, visa o 
desenvolvimento rural sustentável a partir de uma agricultura menos agressiva ao 
meio ambiente, além de buscar melhores condições sociais e econômicas ao 
agricultores. 
 Descobrimos então uma nova área de atuação, a psicologia ambiental, que ao longo 
do estágio fomos nos apropriando. A psicologia ambiental parte do pressuposto de 
que o homem onde quer que esteja, ocupa algum espaço, espaço esse que o constitui 
como sujeito (MELO, 1991). Durante o período de inserção no CETAP, notamos a 
significativa influência dos aspectos ambientais no processo de subjetivação dos 
sujeitos, e consideramos imprenscindível abordar esse assunto em nossa formação, 
que nos ajude a adotar um olhar holístico, que considere todos os aspectos que 
constituem o ser humano. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Temos visto, cada dia mais, que o CETAP é uma instituição diferenciada, que coloca em 
primeiro lugar o bem-estar dos seus funcionários e dos seus beneficiários, além de ter 
lideranças extremamente acolhedoras. O estágio tem sido muito enriquecedor para 
nossa prática psicológica e estamos muito satisfeitas com os espaços que estamos nos 
inserindo dentro da instituição. 
 
 
REFERÊNCIAS: 
CETAP. Quem somos? Disponível em: <http://www.cetap.org.br/site/quem-somos/>. 
Acesso em: 31 ago. 2017 
AZEVEDO, L.; NETTO, T. . Agroecologia: O “caminho” para o desenvolvimento rural 
sustentável. Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental Santa 
Maria, v. 19, n. 3, p. 639-645, set-dez. 2015. Disponível em: 
<https://periodicos.ufsm.br/reget/article/view/17031 >. Acesso em: 16 ago.  2017. 
MELO, R. Psicologia ambiental: uma nova abordagem da psicologia. Psicol. USP, São 
Paulo, v.2, n. 1-2, p. 85-103,  1991. Disponível em: 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-
51771991000100008&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 16  ago.  2017. 



 

 
 
NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da 
aprovação. 
 
 
 
ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


