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Resumo 

 

A graduação em Psicologia tem como objetivo a formação de psicólogos direcionados para a 

pesquisa, o ensino e a atuação da Psicologia. Os estágios supervisionados em Psicologia são 

definidos como uma série de atividades de formação permeadas pelo planejamento e pela 

supervisão direta de professores da instituição de ensino superior. Essa modalidade de ensino 

da graduação pretende garantir a consolidação e a articulação das competências para a 

formação em Psicologia. As diretrizes curriculares nacionais visam assegurar que o estágio 

supervisionado seja caracterizado pelo contato do estudante com conjunturas, contextos e 

instituições com vistas ao desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes que se 

efetivam em ações profissionais. Esta pesquisa teve como objetivo analisar a experiência dos 

estágios curriculares supervisionados em Psicologia a partir da perspectiva dos estudantes. Os 

fundamentos teóricos presentes neste trabalho contemplam o modelo de competências 

conceituais, procedimentais e atitudinais e a Psicologia histórico-cultural. O método consistiu 

na pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória. A produção dos dados ocorreu com a 

entrevista narrativa semiestruturada e os “flash cards” com três estudantes do sexo feminino 

do 9º e 10º semestres do curso de Psicologia de uma instituição de ensino superior privado 

em Salvador. Os resultados foram categorizados a partir das competências conceituais, 

procedimentais e atitudinais durante os estágios e as significações dos estágios 

supervisionados construídas por estudantes na formação em Psicologia. A partir da análise 

dos dados foi possível identificar que as estudantes enfrentaram os desafios dos estágios 

através da construção coletiva do conhecimento e vinculação com colegas e professoras, 

sendo destacado o espaço da supervisão. As estudantes enfatizaram que a formação em 

Psicologia foi uma experiência transformadora em termos pessoais, profissionais, sociais e 

éticos. Assim, foi possível concluir que a experiência do estágio supervisionado na formação 

em Psicologia possibilitou o desenvolvimento de aprendizagens significativas pessoais e 

profissionais propiciadas pelas atividades nos campos de prática.  

 

Palavras-chave: formação do psicólogo, estágio, competências, Psicologia histórico-cultural. 



 
 

Guerra, M.I.A.C. (2019). The supervised curricular internships in psychology: a perspective 

of students in formation. Master's dissertation, Postgraduate Program in Psychology, Federal 
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Abstract 

 

The undergraduate degree in psychology aims to train psychologists directed to research, 

teaching and acting in psychology. Supervised internships in psychology are defined as a 

series of training activities permeated by the planning and direct supervision of teachers at the 

higher education institution. This modality of undergraduate teaching aims to ensure the 

consolidation and articulation of skills for training in psychology. The national curriculum 

guidelines aim to ensure that the supervised internship is characterized by the student's 

contact with conjunctures, contexts and institutions in order to develop knowledge, skills and 

attitudes that are effective in professional actions. This research aimed to analyze the 

experience of supervised curricular internships in psychology from the students' perspective. 

The theoretical foundations present in this work contemplate the model of conceptual, 

procedural and attitudinal competences and the historical-cultural psychology. The method 

consisted of qualitative, descriptive and exploratory research. Data were produced through 

semi-structured narrative interviews and flash cards with three female students from the 9th 

and 10th semesters of the psychology course of a private higher education institution in 

Salvador. The results were categorized from conceptual, procedural and attitudinal 

competencies during the internships and the meanings of supervised internships built by 

students in psychology training. From the data analysis it was possible to identify that the 

students faced the challenges of the internships through the collective construction of 

knowledge and connection with colleagues and teachers, highlighting the space of 

supervision. The students emphasized that psychology training was a transformative 

experience in personal, professional, social and ethical terms. Thus, it was possible to 

conclude that the experience of supervised internship in psychology training enabled the 

development of significant personal and professional learning provided by activities in the 

practice fields.  

 

Keywords: psychologist training, internship, skills, historical-cultural psychology. 
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1 Apresentação 

 

A motivação deste estudo nasceu da minha experiência profissional como psicóloga, 

preceptora, docente e supervisora de estágio básico no curso de graduação em Psicologia de 

uma faculdade privada situada em Salvador-Bahia. Iniciei minha trajetória profissional como 

psicóloga da saúde e, no contexto hospitalar, fui incentivada a receber estagiárias e a 

acompanhar o estágio específico de alguns estudantes. Foi uma experiência gratificante, pois 

aprendi muito ao supervisionar e acolher a aprendizagem das estagiárias na prática hospitalar. 

Considero relevante situar que essa experiência se deu em um contexto de um hospital geral 

da rede pública de assistência à saúde em Salvador. Essa instituição era um hospital-escola, 

que propiciava muito aprendizado.  

Ainda no contexto hospitalar, convivi com a atuação profissional e assumi um 

compromisso de ser preceptora de turmas de estágio básico do curso de Psicologia. O 

processo de desenvolvimento e ensino-aprendizagem de estudantes durante o período dos 

estágios mobilizou a concepção desta pesquisa, pois vivenciei uma construção da identidade 

de educadora e decidi voltar a trilhar os caminhos da pesquisa. A docência emergiu em minha 

vida profissional como uma oportunidade de trabalho e se tornou uma paixão. Sinto-me 

desafiada e motivada pelo cotidiano da sala de aula e pelas experiências práticas que a 

Psicologia me proporciona por ensinar e aprender através dos olhares de cada estudante e de 

cada pessoa atendida. A complexidade da docência da Psicologia impulsiona-me a buscar 

conhecimento para aprimorar o meu fazer, estabelecer interlocuções com outros saberes e 

produções científicas, além de construir relações e interações com estudantes e profissionais 

dessa e de outras áreas do conhecimento.  

A docência permitiu o desenvolvimento de uma atuação psicológica reflexiva e o 

cumprimento com o compromisso social e ético de propagar a Psicologia como ciência e 
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profissão. Agradeço ao exercício da docência por me lapidar como pessoa, psicóloga, 

educadora e pesquisadora. É uma honra e uma grande responsabilidade favorecer o processo 

de ensino e aprendizagem de tantos psicólogos em formação. Ao longo dos anos, observei a 

expressão de ansiedade de estudantes no início do estágio, descrita a mim como o medo de 

errar, de não ser aceito, de estar sendo invasivo e de causar algum prejuízo à saúde das 

pessoas que estão sendo atendidas por eles. Identifico que é esperado que os estudantes se 

sintam despreparados ao se deparar com o início da prática da Psicologia. Tenho me 

perguntado ao longo da minha atuação docente: No que consiste essa preparação? Como a 

formação em Psicologia pode ser realizada? Como a formação de psicólogos acontece 

enquanto um processo desenvolvimental? As perspectivas educacionais e, de modo especial, 

a Psicologia Histórico-cultural, respondem a essas indagações, indicando que a formação 

profissional do psicólogo é realizada através das interações sociais, pela construção dos 

sentidos e compartilhamento dos significados. 
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2 Introdução 

 

Os principais estudos na literatura brasileira sobre a formação do psicólogo abrangem 

uma perspectiva histórica, que contextualiza a regulamentação da profissão e o surgimento 

dos cursos de Psicologia. Outras pesquisas retratam as mudanças curriculares e as 

consequências destas para a formação dos currículos mínimos dos cursos. Há, também, uma 

literatura que privilegia o olhar do estudante através dos relatos de experiência de estágio na 

formação do psicólogo (Mancebo, 2004). Tendo em vista a complexidade da formação desse 

profissional para lidar com os desafios da sociedade atual, este estudo propõe-se a analisar os 

estágios curriculares supervisionados em Psicologia a partir da perspectiva de estudantes em 

formação. 

Desde a Antiguidade, no tempo histórico em que se localiza a gênese da história do 

pensamento e das práticas humanas, identificam-se as relações entre a filosofia, a educação e 

a pedagogia. Nesses três campos do conhecimento, o interesse pelos fenômenos psicológicos 

passa a incidir como temas permanentes. De modo preponderante, na filosofia grega, 

desenvolvem-se a teoria do conhecimento, as teorias sobre os aspectos psicológicos e as 

teorias relativas à educação. As escolas filosóficas produzem muitos entendimentos sobre 

modos de aprendizagem e métodos de construção do conhecimento e desenvolvem 

explicações psicológicas para tais fenômenos. Essa produção de conhecimento é utilizada 

para dar suporte à formação dos discípulos dos filósofos da época (Antunes, 2011).  

Seguindo esse percurso histórico, Antunes (2011) menciona o Período Medieval, no 

qual as compreensões sobre a filosofia, educação e pedagogia foram fornecidas pela conexão 

com a divindade. Na Idade Moderna, os estudos filosóficos retomam e ampliam à análise das 

intersecções entre a teoria do conhecimento, a educação e os fenômenos psicológicos. Marca-

se a presença do racionalismo, do empirismo e do associacionismo como pilares na 
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construção do conhecimento sobre o fenômeno psicológico, da educação e da pedagogia. 

Locke, um empirista dessa época, defende que não existem ideias inatas. Ele compreende a 

mente como uma tábula rasa, sendo o conhecimento decorrente da experiência humana. Esse 

pressuposto de Locke influencia o desenvolvimento de saberes psicológicos e a compreensão 

educacional e pedagógica. A partir de pressupostos filosóficos, a psicologia emerge como 

ciência (Antunes, 2011). 

Agregando à perspectiva histórica sobre a criação da primeira universidade no Brasil 

por D. João VI, em 1835, um ministro do Império explicita as concepções educacionais do 

contexto da formação profissional ao afirmar que seria requerido dos docentes um zelo mais 

elaborado para cumprir seus deveres e subordinar os alunos de modo mais completo, de 

forma a não causar intrigas e perturbações (Patto, 2007). Pode-se considerar a preocupação 

do império com a universidade como espaço que possibilita a reunião de pessoas com ideias 

revolucionárias e que poderiam mobilizar socialmente para construir mudanças. 

Outros estudos incluem a perspectiva histórica sobre a formação dos cursos de 

Psicologia ao afirmar que a prática psicológica antecedeu à regulamentação da profissão, pois 

as preocupações teóricas e as questões psicológicas eram compartilhadas nos cursos de 

Medicina, Pedagogia e Filosofia. As demandas psicológicas no Brasil emergiram desde o 

período colonial, com o interesse pelo entendimento das temáticas da aprendizagem, do 

desenvolvimento, da motivação, do controle e manipulação do comportamento, da formação 

da personalidade e da educação de indígenas e das mulheres, dentre outros assuntos que mais 

adiante seriam explorados nos campos psicológicos. Ressalta-se que esses trabalhos estavam 

atrelados aos interesses dominantes da época e buscavam a compreensão sobre os problemas 

relativos à dominação colonial. Posteriormente, com o avanço do projeto neoliberal e com o 

início do processo de industrialização identifica-se a importância de desenvolver, recrutar e 

selecionar os trabalhadores para se aperfeiçoarem tecnicamente, aumentarem sua 
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produtividade em cargos e funções na indústria, no comércio, no serviço público e militar 

(Antunes, 2008; Mancebo, 2004).  

Nos primeiros anos do século XX, foi atribuída à educação a função de construir um 

projeto de sociedade para difundir a escolarização ao proletariado. Nesse período, houve uma 

sistematização das concepções pedagógicas que tinham influência das escolas normais. Esse 

modelo educacional propunha-se a formar novos docentes para contribuir com o ensino, a 

produção acadêmica e a produção de conhecimentos alicerçados nos laboratórios de 

psicologia. Entende-se que nas primeiras décadas do século XX, a autonomia da psicologia 

foi sendo construída a partir de uma relação entre a pedagogia e a educação, associando os 

saberes teóricos e prática pedagógica (Antunes, 2008). 

Apresentando uma outra vertente desse conhecimento, Mancebo (2004), afirma que 

identificou-se a necessidade de desenvolvimento da Psicologia do Trabalho nas primeiras 

décadas do século XX, sendo percebida a relevância da atuação psicológica no contexto 

escolar. A Psicologia no contexto escolar foi incentivada, pois o saber sobre as aptidões 

profissionais individuais poderia auxiliar o processo de seleção para a inserção do estudante 

no mercado de trabalho. 

Com a lei n° 4119 de 27 de agosto de 1962, ocorreu a regulamentação da Psicologia 

enquanto profissão no Brasil. Diante do contexto político e social, que coincide com o 

período da ditadura militar, pode-se refletir que a formação dos cursos de Psicologia foi 

permeada por indicações políticas de professores que coadunassem com os princípios 

ideológicos do então governo (Mancebo, 2004). Avançando para os primeiros anos da década 

de 1980, as mudanças do cenário político começaram a ocorrer, impulsionadas pela 

manifestação dos movimentos sociais, que reivindicavam a garantia dos direitos suprimidos 

durante o regime militar (Mascarenhas, 2014; Mendes et al., 2012). Essa mudança no 

contexto político interferiu na formação e na atuação em Psicologia. Durante a ditadura 
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militar, o trabalho do psicólogo pautava-se no diagnóstico, na terapia, no aconselhamento ou 

no exame psicotécnico voltados para as classes sociais mais favorecidas (Mendes et al., 

2012). Um contraponto dessa afirmação é apresentado por Patto (2007), que destaca que o 

sistema escolar representava um instrumento de controle ideológico nas escolas públicas para 

os estudantes em condições menos favorecidas. 

No final da década de 1970 e no início dos anos 1980, a inserção da psicologia no 

contexto da saúde inicia-se pela atuação da Psicologia no contexto hospitalar. 

Questionamentos ao modelo biomédico são feitos e identificou-se a importância de construir 

uma assistência multiprofissional nos âmbitos da saúde. Em 1986, a VIII Conferência 

Nacional de Saúde acontece como uma consequência de uma longa preparação e discussão 

sobre as temáticas da área de saúde, composta por profissionais, movimentos sociais, 

intelectuais, centros de trabalhadores e partidos políticos. O relatório final da conferência 

embasou os deputados na elaboração do artigo 196 da Constituição Federal (Aragaki et al., 

2012; Fuentes-Rojas, 2011). 

A crise econômica e social vivenciada na década de 1980 reduziu o poder aquisitivo 

da classe média e o fluxo de atendimentos psicológicos privados. A crise econômica e social 

e a reconfiguração da Saúde com a criação do SUS motivam a inserção dos psicólogos no 

serviço público de assistência à saúde e se fez necessário questionar o modelo clínico 

tradicional para construir novos modelos de atuação orientados uma compreensão sobre os 

determinantes do processo de saúde-doença e para as condições históricas, subjetivas, sociais, 

econômicas e culturais concernentes ao contexto de saúde da população brasileira. Após a 

criação do SUS, com a promulgação da Lei Orgânica da Saúde de 1990, ocorreu uma 

reorientação da assistência à saúde para a atenção primária e a psicologia foi inserida nesse 

contexto. A Reforma Psiquiátrica abriu campos de atuação para a psicologia, requerendo uma 

mudança paradigmática para atender às necessidades dos usuários dos Centros de Atenção 
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Psicossocial, Ambulatórios de Saúde Mental com equipes multidisciplinares e em serviços 

substitutivos às instituições manicomiais (Aragaki et al., 2012; Fuentes-Rojas, 2011; Gama & 

Koda, 2008). 

No final da década de 1980, os membros do Conselho Federal de Psicologia 

identificam a importância de elaborar uma pesquisa sobre a formação do psicólogo brasileiro, 

bem como para identificar os conhecimentos adquiridos na graduação (Bastos & Gomide, 

1989). Apresentam-se as 14 questões sobre conhecimentos no curso de Psicologia. Os 

principais temas das questões consistiam na formação biológica e humanística, na realidade 

social e econômica do país que requer a atuação do psicólogo, na compreensão sobre a 

pesquisa científica, nos conteúdos dos processos psicológicos básicos, nas disciplinas 

técnicas e instrumentais, nos conteúdos da prática para embasar os estágios e na atuação 

profissional.  

Os resultados indicam que, em relação aos processos psicológicos básicos, 52,8% dos 

participantes estavam satisfeitos com a aquisição destes conhecimentos e 44% acreditam que 

aprenderam sobre as disciplinas técnicas e instrumentais. Entretanto, como lacunas da 

formação, mais de 50% dos entrevistados demonstraram insatisfação com a formação no que 

tange à fundamentação filosófica, metodológica e científica. Os conhecimentos práticos em 

estágios foram avaliados como insuficientes por mais 45% dos entrevistados e 52% dos 

respondentes evidenciaram o despreparo para lidar com os contextos sociais que demandam a 

atuação do psicólogo (Bastos & Gomide, 1989). 

A fragilidade da formação para lidar com a complexidade da Psicologia é identificada 

ao questionar a inserção do psicólogo na área de saúde, indicando que as competências 

necessárias para dar conta das demandas e modalidades práticas desses contextos não foram 

adequadamente desenvolvidas na formação dos profissionais. A importância de compreender 

os determinantes sociais nos contextos de saúde apontam para uma reflexão sobre a ética, 
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para a crítica e para a atuação do psicólogo frente aos desafios sociais. Por ter uma formação 

tecnicista, quando o psicólogo depara-se com a multiplicidade de contextos, sujeitos e 

demandas nos serviços públicos, o profissional confronta-se com as limitações dos 

instrumentos e técnicas aprendidos (Mascarenhas, 2014). Deste modo, as pesquisas sobre o 

ensino superior têm sido frequentes nos distintos cenários educacionais, diante da 

importância e complexidade da formação profissional. Essa discussão ampliou-se a partir das 

transformações sociais contemporâneas e das mudanças no mundo do trabalho. 

A complexidade da formação, a importância de instituição de ensino superior e dos 

cenários educacionais têm sido propositalmente ignoradas pelas instâncias governamentais da 

política brasileira. O atual governo tem vulnerabilizado a Educação e a Saúde, questionando a 

validade da formação acadêmica das Ciências Sociais e Humanas. Esse processo de desmonte 

da Educação pode ser entendido como um mecanismo da classe dominante para se manter no 

poder econômico, cultural e político, impedindo e restringindo a ascensão social e cultural do 

proletariado. A manutenção de uma sociedade hierárquica, desigual, com pouca instrução 

escolar e olhar crítico é propício para governar sem oposição e inclusão das perspectivas 

sociais e múltiplas. A difusão de uma educação obrigatória e de qualidade ameaça a classe 

dominante e seus interesses, pois “a educação é sempre um ato político” (Saviani, 1996, p. 

211).  

Em outra produção, o autor salienta que o propósito da escola consiste em ser um 

instrumento de transformação das pessoas em cidadãos, de modo a proporcionar a 

participação política e democrática. Perceber-se membro de uma sociedade, tendo o direito e 

o dever de participar da organização e direção política (Saviani, 2017). Este estudo, portanto, 

pretende reafirmar a importância da formação acadêmica proveniente das Ciências Humanas 

e destacar o lugar da formação em Psicologia para o desenvolvimento e a promoção de 

cidadãos ativos e politicamente engajados.  
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Muitas críticas foram apresentadas à formação em Psicologia ao longo das últimas 

décadas. Guzzo (2011) ressalta que o estudante de Psicologia tem descoberto, de modo 

gradativo, a partir de suas práticas no campo de estágio e supervisões, que um trabalho 

qualificado exige muito mais do que o conhecimento acadêmico. O problema de pesquisa 

formulado neste estudo foi: Como a experiência de estágios supervisionados dos estudantes 

na formação em Psicologia promove o desenvolvimento de habilidades e de competências 

necessárias à atuação profissional no contexto da Psicologia da Saúde? Essa pergunta 

mobilizou a construção da pesquisa. A literatura nacional e a legislação sobre o Ensino 

Superior em Psicologia foram consultadas no decorrer desta produção.  

O Ministério da Educação regulamentou os cursos de Ensino Superior em Psicologia 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais. Em âmbito nacional, essa legislação para os cursos 

de graduação em Psicologia deliberou sobre os fundamentos da formação de psicólogos, além 

de ter regulamentado a construção do Projeto Político Pedagógico dos cursos de graduação 

em Psicologia oferecidos pelas Instituições de Ensino Superior brasileiro. A graduação em 

Psicologia tem como objetivo a formação de psicólogos direcionados para a pesquisa, o 

ensino e a atuação da Psicologia (Resolução n. 5, 2011).  

As Diretrizes Curriculares Nacionais, no art. 3º, reiteram que a formação de psicólogo 

requer o compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade humana, da saúde integral, 

além de prever a capacidade de exercer a responsabilidade acadêmico-científica e social. No 

art. 5º dessa mesma resolução, afirma-se que a graduação em Psicologia deve ser presencial, 

generalista, multi e interdisciplinar. Do mesmo modo, as múltiplas abordagens teórico-

metodológicas devem ser contempladas, bem como a pluralidade dos campos de atuação, 

visando ao respeito às necessidades de saúde e aos contextos regionais (Resolução n. 597, 

2018). 

O enfoque desta dissertação é a formação dos psicólogos e psicólogas no campo da 
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Saúde. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Seção II, 

Da Saúde, artigo 196, a saúde foi definida como um 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação 

(Constituição da República Federativa do Brasil, 1988).  

A atuação da Psicologia em Saúde foi regulamentada pelo Conselho Federal de 

Psicologia (CFP), através da Resolução n. 003/2016, a qual indica que a atuação da 

Psicologia em Saúde abrange o exercício profissional em equipes multiprofissionais e 

interdisciplinares no campo da Saúde. Para atuar de modo eficaz, a(o) profissional precisa 

dominar os princípios, técnicas e conhecimentos relativos às estratégias de intervenção 

psicológica nos processos de saúde e doença em distintos contextos da rede de atenção à 

saúde. A contribuição da Psicologia em Saúde almeja ao desenvolvimento de ações de 

promoção, prevenção e recuperação da saúde em relação às condições de vida dos indivíduos, 

famílias e populações (CFP, 2016). 

Outra nomenclatura utilizada alternativamente pelos estudos no âmbito da Psicologia 

em Saúde é Psicologia da Saúde e ela será utilizada ao longo deste trabalho por ser mais 

consolidada entre os psicólogos. Castro e Bornholdt (2004) apresentam a perspectiva da 

Psicologia da Saúde, que teve como pressuposto o modelo biopsicossocial, o qual está 

fundamentado nos conhecimentos das Ciências Biomédicas, da Psicologia Social-

Comunitária e da Clínica Ampliada. De acordo com a cartilha do Ministério da Saúde, a 

Clínica Ampliada e Compartilhada visa ao entendimento ampliado sobre o processo saúde-

doença, que se propõe a integrar as distintas abordagens para contribuir com o manejo 

efetivo, complexo e interprofissional do trabalho em Saúde (Ministério da Saúde, 2009).  

Castro e Bornholdt (2004) afirmam que a Psicologia da Saúde embasa-se pela 
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concepção de Saúde da Reforma Sanitária Brasileira, implementada no Sistema Único de 

Saúde (SUS), tendo em vista a promoção e a educação para a saúde. De acordo com as 

autoras, a atuação do psicólogo da saúde pretende enfatizar a capacitação da comunidade 

como agente de mudança da realidade, buscando alternativas para melhorar sua qualidade de 

vida. De modo geral, a Psicologia da Saúde tem como objetivo lidar com intervenções no 

âmbito social. O compromisso social da Psicologia da Saúde está contemplado no art. 4º das 

Diretrizes Curriculares Nacionais. Esse artigo prevê a construção de uma formação ética, 

crítica, política, democrática, humanista, laica e reflexiva alicerçada pelos princípios e 

compromissos promotores das políticas públicas e dos direitos humanos (Resolução n. 597, 

2018). 

Os estágios obrigatórios supervisionados são definidos como uma série de atividades 

formativas e práticas em um nível crescente de complexidade, de modo a contemplar a 

pluralidade da Psicologia. Os estágios supervisionados precisam afirmar a consolidação e a 

articulação dos conhecimentos e práticas da formação do psicólogo de modo crítico e incitar 

a interdisciplinaridade, a interprofissionalidade, a multidisciplinaridade e a promoção das 

políticas públicas (Resolução n. 597, 2018).  

No art. 26º da resolução, o objetivo dos estágios obrigatórios supervisionados é 

garantir a admissão e participação dos estudantes nos diversos contextos e campos de 

atuação, de forma a contribuir para o fortalecimento das políticas públicas e dos direitos 

humanos e possibilitar a consolidação de conhecimentos e atitudes em práticas profissionais 

(Resolução n. 597, 2018). 

No percurso da revisão de literatura das produções brasileiras realizadas para este 

trabalho de dissertação, identificou-se que a formação em Psicologia tem sido uma temática 

amplamente discutida no Brasil (Dimenstein & Macedo, 2012; Ferrarini & Camargo, 2012; 

Fuentes-Rojas, 2011; Hüning, Costa et al., 2013; Ribeiro, Tachibana, & Aiello-Vaisberg, 
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2008). A discussão sobre a formação do psicólogo tem promovido reflexões sobre o processo 

de ensino-aprendizagem, sobre a relação entre a teoria e a prática e a atuação de estudantes e 

psicólogos.  

Algumas pesquisas identificaram que identificam que o estágio curricular e 

supervisionado no período da graduação é crucial para o processo de ensino-aprendizagem 

dos estudantes e para a formação do psicólogo (Hüning, Costa, et al., 2013; Mendes et al., 

2012; Santos & Nóbrega, 2017). Scorsolini-Comin et al. (2008) defendem a ideia de que a 

experiência de estágio supervisionado possibilita o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas, comportamentais e atitudinais do estudante, tendo como parâmetros uma 

antecipação das atividades, desafios e reflexões do graduando em relação à realidade 

profissional futura. Neste sentido, Almeida et al. (2013) afirmam que o estágio permite a 

vivência das dificuldades da prática psicológica, o estabelecimento da relação entre a teoria e 

a prática, a construção da identidade profissional e favorece o desenvolvimento de estratégias 

de enfrentamento diante dos estressores laborais.  

Ainda sobre o estágio, Santos e Nóbrega (2017) afirmam que o estudante que 

experiencia o processo de ensino-aprendizagem do estágio demonstra capacidade para 

realizar uma articulação teórica sustentada pela inserção no campo de prática profissional. As 

Diretrizes Curriculares Nacionais destacam que o egresso da formação do psicólogo deve ter 

domínio sobre os conhecimentos básicos da Psicologia relacionados a outros campos de 

saberes, bem como a capacidade de usá-los em distintos âmbitos que requerem investigação, 

análise, avaliação, prevenção e intervenção em processos psicológicos e psicossociais e 

promoção da saúde (Resolução n. 597, 2018). 

Os estudos sobre a formação em Psicologia especificaram a importância de uma 

preparação dos psicólogos para atuação no campo da Saúde e mais especificamente, no 

Sistema Único de Saúde (Hüning, Costa et al., 2013). Muitas críticas foram apresentadas 
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pelas produções brasileiras sobre a formação em Psicologia com vistas à atuação em saúde, 

pois o modelo biomédico, tecnicista, baseado em um modelo neoliberal da clínica, ainda 

persiste como premissa para a atuação psicológica de profissionais no SUS (Dimenstein & 

Macedo, 2012; Gama & Koda, 2008; Mendes et al., 2012).  

O modelo biomédico é uma concepção inserida na educação e no trabalho em saúde, 

que considera que a cisão cartesiana do corpo e mente como elementos distintos. Tal modelo 

enfatiza o aspecto biológico do processo de adoecimento e afirma que toda desordem física 

deve ser entendida através de alterações fisiológicas provenientes de danos, desequilíbrios 

bioquímicos, contaminações bacterianas ou virais (Traverso-Yépez, 2001). O modelo 

biopsicossocial emerge da Psicologia da Saúde como um contraponto do modelo biomédico, 

que abarca o contexto de atenção e intervenção à saúde global. Nessa concepção alternativa, 

propõe-se uma perspectiva da integralidade da saúde para atender as diversas necessidades do 

usuário através de uma intervenção multi e interdisciplinar, que compreendem e agregam os 

determinantes sociais da saúde com uma atenção para os aspectos físicos, emocionais e 

sociais do indivíduo e seu entorno (Almeida et al., 2008). 

Reis e Guareschi (2010) afirmam que a formação universitária representa uma 

oportunidade privilegiada para o desenvolvimento de uma prática politicamente integrada, 

com vistas à efetiva atuação na Saúde Coletiva. Alguns estudos indicam a importância de 

realizar mudanças na formação em Psicologia para o exercício profissional no âmbito da 

Saúde e sugerem uma discussão entre o paradigma do modelo biomédico e do modelo 

biopsicossocial. Tais pesquisas também defendem que a interdisciplinaridade deveria ser 

contemplada na prática do psicólogo (Maia et al., 2005; Mendes et al., 2012; Poppe & 

Batista, 2012). 

No que tange à formação em Psicologia no Brasil, Guzzo (2011) salienta que a 

graduação em Psicologia continua apolítica, funcionando como um instrumento de poder para 
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a continuidade da ordem social vigente. A autora realiza uma crítica ao papel da Psicologia 

no contexto social, pois, de acordo com ela, existe uma concepção sobre a “psicologização” 

da vida social, que foi identificada pelo pensamento de que a única possibilidade de mudança 

da realidade provém do âmbito individual a partir do processo terapêutico.  

Esta dissertação pretende contribuir para ampliar as problematizações sobre a 

formação em Psicologia. A relevância acadêmica deste estudo é salientada pelas discussões 

promovidas pelo Conselho Federal de Psicologia, pela Associação Brasileira de Ensino em 

Psicologia e pela Federação Nacional dos Psicólogos, que realizaram o Ano da Formação em 

Psicologia em 2018. A cada ano ocorre uma proposição do Conselho Federal de Psicologia 

para refletir sobre um tema emergente para a Psicologia. Em 2018, a temática escolhida para 

essa mobilização da categoria foi a Formação em Psicologia como uma reação ao projeto do 

Ministério da Educação. Esse projeto permitiria que a formação dos cursos da área de Saúde 

ocorresse através da Educação à Distância. Para reafirmar a importância da formação em 

caráter presencial, as entidades profissionais uniram-se aos coordenadores, docentes e 

discentes dos diversos cursos implementados no Brasil para construir a revisão das Diretrizes 

Nacionais Curriculares dos cursos de graduação de Psicologia (Resolução n. 597, 2018). 

Esta pesquisa poderá agregar uma discussão crítica ao campo da Psicologia e aos 

psicólogos enquanto categoria, pois reflete sobre a formação em Psicologia nos cursos de 

graduação a partir da perspectiva dos atores que vivenciam a formação. Assim, o objetivo 

geral deste estudo foi analisar a experiência dos estágios curriculares supervisionados em 

Psicologia a partir da perspectiva dos estudantes. Vale ressaltar o conceito de experiência, 

tomado de empréstimo de Bondía (2002, p. 25), o qual define que “a experiência é em 

primeiro lugar um encontro ou uma relação com algo que se experimenta, que se prova”.  

Segundo Bondía (2002), o sujeito da experiência apresenta-se como um ser 

encantador que se expõe, ao embarcar em um espaço indefinido e perigoso, colocando-se à 
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prova e que está em busca de sua oportunidade. Indica que a experiência é conceituada como 

o que nos acontece e que o saber da experiência tem relação com a construção do sentido ou 

com a ausência de sentido do que nos acontece. 

O presente trabalho conta com a apresentação de seis capítulos descritos a seguir: no 

primeiro capítulo apresento uma revisão da literatura científica sobre as perspectivas 

brasileiras sobre a formação em Psicologia; no segundo capítulo são apresentadas as 

concepções de Educação, Aprendizagem e Desenvolvimento na Formação em Psicologia, 

ressaltando a Psicologia histórico-cultural de Lev Semenovitch Vigotski e o modelo de 

competências de Antoni Zabala; no terceiro capítulo são explicitados os objetivos da 

dissertação; no quarto capítulo, o desenho metodológico e as etapas de construção da 

pesquisa são descritas; no quinto capítulo são evidenciados os percursos de aprendizagem das 

participantes do estudo, a saber, estagiárias em formação. Nesse capítulo ainda articulo 

teoricamente os desafios apresentados pelas participantes, indico o desenvolvimento das 

competências e habilidades e as significações construídas socialmente pelas participantes, de 

modo a cumprir os objetivos da investigação; no sexto e último capítulo, teço as 

considerações finais. 
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3 Perspectivas Brasileiras sobre a Formação em Psicologia 

 

A revisão sistemática de literatura foi definida por Zoltowski et al. (2014) como um 

instrumento para organizar, analisar criticamente e sintetizar resultados apresentados pela 

literatura, de modo a unificar o cenário da produção científica em uma área do conhecimento. 

Através dela, é possível realizar pesquisas bibliográficas que foram retomadas por outros 

pesquisadores, que explicitam a metodologia utilizada. Neste trabalho, elegeu-se uma revisão 

sistemática de literatura como método para analisar os artigos nacionais sobre a temática do 

estágio em Psicologia da Saúde no Brasil.  

O procedimento metodológico utilizado ocorreu através de um primeiro levantamento 

bibliográfico foi realizado através das bases de dados Scientific Electronic Library Online 

(Scielo), Periódicos Eletrônicos em Psicologia (Pepsic), Literatura Latino-americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS-Psi), com a análise 

da produção científica nacional relativa ao período de 2007 a 2018. Julgou-se que o período 

correspondente a 11 anos seria o suficiente para a devida análise. Essas bases de dados foram 

selecionadas por serem representativas das produções científicas brasileiras na área de 

Psicologia. A busca realizada na BVS-Psi incluiu os artigos encontrados nas demais bases de 

dados. No campo de pesquisa por assuntos foram utilizados os descritores: “estágio” AND 

“saúde” AND “formação do psicólogo”. Os resultados dessa busca continham 21 produções 

científicas. A partir da leitura dos títulos e dos resumos foram excluídos 12 artigos que não 

contemplavam os descritores elencados, trazendo temáticas que não envolviam o estágio em 

Psicologia da Saúde e a formação do psicólogo. Após esse crivo, foram selecionados nove 

artigos científicos publicados sobre o estágio em Psicologia da Saúde no Brasil no período 

mencionado. 
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De modo a complementar o primeiro levantamento, pois nove artigos não são 

suficientes para construir uma revisão de literatura, outra pesquisa bibliográfica foi realizada 

na base de dados Rede de Revistas Científicas da América Latina e Caribe, Espanha e 

Portugal (REDALYC) com os descritores “estágio” AND “saúde” AND “formação do 

psicólogo”, De modo a complementar o primeiro levantamento, outra pesquisa bibliográfica 

foi realizada na base de dados Rede de Revistas Científicas da América Latina e Caribe, 

Espanha e Portugal (REDALYC) com os descritores “estágio” AND “saúde” AND “formação 

do psicólogo”, a qual encontrou 315 artigos no período de 2005 a 2018. Diante da premência 

pela especificação dos resultados, adicionou-se o descritor “Psicologia da Saúde” para refinar 

a busca e 57 artigos científicos foram encontrados. Após a leitura dos títulos e resumos dos 

artigos, mantendo os critérios de exclusão descritos na busca anterior, 14 artigos foram 

selecionados. Foi identificado um artigo repetido em relação ao primeiro levantamento 

bibliográfico. A busca inicial reuniu nove artigos e a segunda busca selecionou 13 artigos, 

totalizando 22 artigos nos resultados da revisão bibliográfica sistematizada na Figura 1. 

Nº TÍTULO AUTORES ANO REVISTA 
BASE DE 
DADOS 

01 
A supervisão de estágio em Psicologia 
hospitalar no curso de graduação: relato de 
uma experiência 

Guedes, C.R. 2006 
Psicologia: 
Ciência e 
Profissão 

Redalyc 

02 
Psicólogos em formação: vivências e 
demandas em plantão psicológico 

Paparelli, R.B.; 
Nogueira- Martins, 
M.C.F. 

2007 
Psicologia: 
Ciência e 
Profissão 

BVS-Psi 

03 
A experiência emocional do estudante de 
Psicologia frente à primeira entrevista 
clínica 

Ribeiro, D.P.S.A.; 
Tachibana, M.;  
Aiello-Vaisberg, 
T.M.J. 

2008 Aletheia Redalyc 

04 
Psicologia comunitária e programa de 
saúde da família: relato de uma 
experiência de estágio 

Gama, C.A.P.;  
Koda, M.Y. 
 

2008 
Psicologia: 
Ciência e 
Profissão 

Redalyc 

05 
Tornar-se psicólogo: experiência de 
estágio de psico-oncologia em equipe 
multiprofissional de saúde 

Scorsolini-Comin, 
F.; Souza, L.V.;  
Santos, M.A. 

2008 

Revista 
Brasileira 
Orientação 
Profissional 

BVS-Psi 

06 
Formação em Psicologia e as novas 
demandas sociais: relato dos egressos da 
Universidade de Fortaleza 

Martins, K.P.H.; 
Matos, T.G.R.;  
Maciel, R.H.M.O. 

2009 
Revista Mal-
estar e 
Subjetividade 

Redalyc 

07 
Encontros e desencontros entre Psicologia 
e política: formando, deformando e 
transformando profissionais de saúde 

Reis, C.; 
Guareschi, N.M.F.  

2010 
Psicologia: 
Ciência e 
Profissão 

BVS-Psi 

08 
Formação em Psicologia para a atenção 
básica à saúde e a integração universidade-
serviço-comunidade 

Lima, M.;  
Brito, M.;  
Firmino, A. 

2011 
Psicologia 
Ciência e 
Profissão   

Redalyc 

Figura 1. Artigos selecionados durante a revisão de literatura.                                   (continua) 
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09 
Formação do psicólogo para a saúde 
mental: a Psicologia piauiense em análise 

Macedo, J.P.; 
Dimenstein, M. 

2011 

Interface - 
Comunicação, 
Saúde, 
Educação 

Redalyc 

10 

Psicologia e saúde: a terapia comunitária 
como instrumento de sensibilização para o 
trabalho com comunidades na formação do 
psicólogo 

Fuentes-Rojas, M. 2011 
Psicologia: 
Ciência e 
Profissão 

Redalyc 

11 
A parceria universidade-instituição de 
saúde e sua importância na formação do 
aluno de graduação em Psicologia 

Lopes, S.R.A.;  
Lima, J.M.F. 

2012 
Psicologia: 
Teoria e Prática  

Redalyc 

12 

Formação em Psicologia no contexto das 
diretrizes curriculares nacionais: uma 
discussão sobre os cenários da prática em 
saúde 

Poppe, A.R.S.;  
Batista, S.H.S.S. 

2012 
Psicologia 
Ciência e 
Profissão 

Redalyc 

13 
Formação em Psicologia: requisitos para 
atuação na atenção primária e psicossocial 

Dimenstein, M.; 
Macedo, J. P. 

2012 
Psicologia: 
Ciência e 
Profissão 

BVS-Psi 

14 
O sentido da Psicologia e a formação do 
psicólogo: um estudo de caso 

Ferrarini, N.L; 
Camargo, D. 

2012 
Psicologia & 
Sociedade  

Redalyc 

15 
Processos clínicos em Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família / NASF: estágio 
supervisionado 
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Figura 1. Artigos selecionados durante a revisão de literatura (continuação). 

Os artigos dessa revisão foram classificados em quatro subcategorias metodológicas: 

estudos teóricos, análises documentais e experiências docentes, relatos de experiência de 

estágio e estudos empíricos. 

 

3.1 Estudos Teóricos sobre a Formação em Psicologia 
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Os estudos categorizados neste tópico referem-se às produções de pesquisadores 

consagrados na Psicologia por teorizarem a formação do psicólogo e a sua história. Reis e 

Guareschi (2010) retomaram a história da Psicologia ao confrontar informações sobre o 

percurso histórico da Psicologia no Brasil com as práticas norteadas pelas políticas públicas 

atuais cuja inserção do psicólogo tem sido priorizada. As autoras identificaram, por fim, uma 

dificuldade de associação entre os parâmetros de atuação condizentes com uma proposta de 

emancipação cidadã e os recursos teórico-técnicos clássicos na Psicologia.  

Diante das críticas realizadas à formação do psicólogo, Reis e Guareschi (2010) 

salientaram que a formação universitária foi uma oportunidade privilegiada para o 

desenvolvimento de uma prática politicamente integrada, com vistas à efetiva atuação no 

contexto da Saúde. Neste sentido, Macedo e Dimenstein (2011) discutiram teoricamente 

sobre a formação em Psicologia, ressaltando a importância da graduação no desenvolvimento 

de habilidades, de modo que os estudantes tenham a capacidade para realizar leituras e 

análises da conjuntura social brasileira para construir uma atuação profissional que contemple 

a necessidade de saúde da população. 

Experiências exitosas favoreceram o debate sobre uma formação e atuação 

comprometidas socialmente a exemplo do estágio no centro de referência em políticas 

públicas relatado na pesquisa de Reis e Guareschi (2010). Segundo as autoras, a graduação 

configurou-se como espaço de construção de psicólogos capazes de refletir sobre as práticas 

de estágio curricular. Assim, Dimenstein e Macedo (2012) apresentaram experiências de 

ensino-aprendizagem que provocaram mudanças na formação em Saúde, integrando os 

estudantes em programas de educação permanente comprometidos com os princípios do SUS, 

a exemplo das residências multiprofissionais, os programas de educação pelo trabalho para a 

saúde (PET-Saúde/MS-MEC) e programas de estágio com o enfoque em Saúde Coletiva. Os 



29 
 

princípios do SUS são a universalização como garantia do direito à saúde a todos; a 

integralidade que abarca distintas dimensões do cuidado à saúde: promoção da saúde, 

prevenção de doenças e agravos, tratamento e reabilitação da saúde; e a equidade que visa à 

redução das diferenças sociais e regionais, buscando proporcionar mais assistência à saúde a 

quem precisa de mais cuidados (Brasil, 2000). 

A partir dessas experiências educacionais exitosas, Dimenstein e Macedo (2012) 

afirmaram que o psicólogo pode adquirir habilidades para analisar as necessidades sociais e 

de saúde da população atendida, realizando escuta e intervenção sobre os processos 

psicológicos e psicossociais para alcançar a resolutividade das ações em Saúde. Tendo em 

vista a compreensão do psicólogo sobre as condições de vida da população, segundo os 

autores, torna-se possível articular as redes de serviços para atuar com modos de cuidado 

mais integrados em Saúde.  

Estudos teóricos têm sido realizados para identificar essa reformulação do currículo e 

o sentido da Psicologia na percepção dos estudantes. A pesquisa descrita por Ferrarini e 

Camargo (2012) analisou o currículo do curso de Psicologia da UFPR, que se embasou nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais e enfatizou as práticas de pesquisa e promoção da saúde 

nos campos da Educação, Saúde e Trabalho. O currículo contemplou abordagens teóricas 

como a Psicanálise, a Psicologia Comportamental, a Psicologia Fenomenológica Existencial e 

a Psicologia Sócio-Histórica.  

Os resultados do estudo de Ferrarini e Camargo (2012) indicaram que a Psicologia 

tem sido definida como um campo de conhecimento promotor da saúde, ao fomentar a 

qualidade de vida e a saúde mental. Salienta-se que a existência de um confronto entre o 

discurso da prática clínica e o discurso das abordagens sociais, que ocorreu de forma 

predominante com a experiência do estágio supervisionado. Destacaram a incoerência entre o 
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saber acadêmico hegemônico e as alternativas diante da prática, ao constituir uma ruptura no 

processo educacional dos estudantes. 

A realidade da formação para a Saúde Mental no curso de Psicologia no Piauí foi 

analisada por Macedo e Dimenstein (2011). Nesse estudo foram identificados indicativos de 

mudança paradigmática nesse campo, que ainda privilegiavam a Psicofarmacologia e 

utilizavam a Psicopatologia tradicional para diagnosticar os problemas psicossociais. Os 

avanços nos debates sobre a Saúde Mental e Coletiva aconteceram nos cursos de graduação, 

entretanto pouco tem sido feito para consolidar novos saberes sobre o modelo 

biopsicossocial.  

O contexto formativo piauiense seguiu a tendência da maior parte das graduações em 

Psicologia no Brasil, requerendo o desenvolvimento de políticas de formação, as quais 

superassem o tecnicismo do ensino, a fragmentação e o reducionismo na atuação psicológica 

no âmbito da Saúde Pública. Uma alternativa para modificar a formação em Psicologia 

consistiu em incorporar e manejar saberes e práticas do modelo biopsicossocial, que incluem 

a produção de novas formas de ação através de novos modos de subjetivação dos 

profissionais (Macedo & Dimenstein, 2011). 

Santeiro (2012) realizou um ensaio teórico, o qual chama atenção nesta revisão de 

literatura, pois apresentou uma perspectiva clínica no contexto da atuação em Saúde, no 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Essa pesquisa mostrou-se controversa e contraditória 

com as propostas de formação do psicólogo em Saúde, por ressaltar o modelo neoliberal da 

clínica, que tem sido criticado por muitos estudos analisados nesta revisão. Compreende-se 

que o modelo clínico está internalizado entre os psicólogos como uma das primeiras práticas 

psicológicas e, portanto, um campo de atuação consolidado em nossa categoria profissional. 

Contudo, nos âmbitos da atuação em Psicologia da Saúde, é necessário realizar adaptações e 
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desenvolver novas propostas mais adequadas à atuação psicológica aplicada à realidade 

social e cultural da população brasileira. 

 

3.2 Análises Documentais e Experiências Docentes sobre o Projeto Político-Pedagógico 

dos Cursos de Psicologia 

 

Outra categoria que emergiu desta revisão de literatura foram as pesquisas 

documentais sobre a formação em Psicologia em Alagoas, no Piauí e em São Paulo (Fuentes-

Rojas, 2011; Hüning, Costa, et al., 2013; Poppe & Batista, 2012; Scorsolini-Comin et al., 

2008; Silva & Yamamoto, 2013). As pesquisas citadas elucidaram a presença das políticas 

sociais no Projeto Político Pedagógico do curso de Psicologia desses estados, nas ênfases, nos 

componentes curriculares e nos estágios, ainda que de modo periférico. Ressaltaram o 

impacto das Diretrizes Curriculares na formação ao enfatizar o processo de ensino-

aprendizagem do estudante de Psicologia para a atuação no campo da Saúde. Entretanto, 

esses estudos indicaram que o conhecimento sobre as políticas sociais permaneceu 

insuficiente e desarticulado na formação em Psicologia em decorrência da hegemonia da 

Psicologia Clínica na graduação. A proposta de mudança na formação em Psicologia referiu-

se à articulação dos referenciais teóricos voltados para a política pública brasileira, a exemplo 

do modelo de Clínica Ampliada. 

Associações entre a formação em Psicologia e a preparação de psicólogos para a 

atuação nos contextos do SUS também foram relações apresentadas pelo estudo de Hüning, 

Costa et al. (2013) a partir de uma análise documental das atividades de estágio curriculares e 

extensão. Nesse estudo, identificou-se a resistência à mudança dos currículos para discutirem 

os aspectos relativos às políticas de Saúde. Contudo, nessa pesquisa, as atividades de estágios 

e extensão responderam à proposição dos princípios do SUS, pois estabeleceram um diálogo 
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entre os campos de atuação em Saúde e os conhecimentos teóricos congruentes com a 

Política Pública de Saúde no Brasil. 

Poppe e Batista (2012) realizaram um dos estudos que associaram a análise 

documental e as entrevistas com professores e estudantes e os resultados salientaram que as 

Diretrizes Curriculares indicaram um novo percurso para a formação superior nos cursos das 

áreas da Saúde, ao incentivar o desenvolvimento de competências e habilidades. Os 

conteúdos do currículo foram integrados utilizando as metodologias ativas de ensino, as quais 

propiciaram uma aproximação dos estudantes com a realidade social. As Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos da área da Saúde propuseram o desenvolvimento de 

uma concepção ampliada de Saúde, alinhada com o modelo biopsicossocial.  

De acordo com Poppe e Batista (2012), os cursos da área de Saúde requereram 

currículos articulados, os quais favoreceram a integração multidisciplinar de assuntos 

proeminentes e instigantes. A sugestão das autoras tratou-se de uma modificação da ênfase do 

ensino com as metodologias ativas, incentivando a autonomia do estudante em sua 

aprendizagem. As metodologias ativas articularam as atividades em serviços de saúde, de 

modo a superar a polarização entre teoria e prática. 

Conforme o estudo de Poppe e Batista (2012), frente ao relato de professores e 

estudantes dos cursos de Psicologia, identificou-se a contribuição que os cenários da prática 

em Saúde vivenciados na graduação ofereceram à formação do psicólogo no contexto das 

novas Diretrizes Curriculares. As autoras narraram o processo de avaliação e de 

reestruturação do Ensino Superior em Psicologia no Brasil, ressaltando a importância da 

pesquisa e dos cenários da prática contextualizados com as questões emergentes no cotidiano 

da formação para que a construção do conhecimento promovesse mudanças sociais (Poppe & 

Batista, 2012).  
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Uma experiência docente com um componente curricular de Terapia Comunitária, que 

localiza na área de Saúde Coletiva no período da reformulação do currículo do curso de 

Psicologia da Universidade Estadual de Campinas, São Paulo. Nesse relato, a docente 

menciona que os estudantes interessava-se pouco pelas temáticas associadas com a saúde 

pública, apresentando-se apáticos em sala de aula. Eles avaliavam as leituras como difíceis e 

não demonstravam envolvimento nas discussões e informavam que não iriam atuar na Saúde 

Coletiva. O interesse dos estudantes estavam em aprender sobre a Psicologia Clínica, muito 

associada ao imaginário do exercício da Psicologia e não identificavam a importância do 

cuidado à saúde das comunidades. Esse imaginário foi reforçado pelos docentes do curso de 

psicologia, que desvalorizavam a atuação do psicólogo na atenção básica com as 

comunidades, ao ressaltar a Psicologia Clínica como a principal atuação profissional para os 

psicólogos. A partir das rodas de terapia comunitária vivenciadas em sala, os estudantes 

modificaram suas atitudes, desenvolvendo uma postura crítica frente à realidade e mudaram 

suas perspectivas sobre o trabalho comunitário. Assim, compreenderam a necessidade de se 

apropriar do suporte teórico (Fuentes-Rojas, 2011). Essa pesquisa expressa o pensamento 

tradicional permeava a graduação de psicologia ao enfatizar a atuação clínica. A 

reformulação dos currículos proposta pelas Diretrizes Curriculares Nacionais incentiva a 

pluralidade de atuações e de contextos na formação do psicólogo (Resolução n. 5, 2011). 

Uma análise documental dos currículos dos quatro cursos de Psicologia em Alagoas 

foi apresentada na pesquisa de  Hüning, Silva, et al. (2013). A partir da leitura dessa pesquisa, 

outro artigo foi consultado para complementar as informações mencionadas. Hüning, Silva et 

al. (2013) realizaram uma análise no período correspondente aos anos 2009, 2010 e 2011 para 

identificar a articulação entre o princípio da integralidade do SUS, as ementas das disciplinas, 

conteúdos programáticos e referências bibliográficas dos currículos dos quatro cursos de 
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graduação vigentes naquele estado. Além disso, a pesquisa explorou os espaços de 

intervenção e formas de atuação presentes nos currículos. 

A distribuição das disciplinas dos cursos de Psicologia em Alagoas relacionaram-se 

ao modelo historicamente seguido no Brasil. Houve uma predominância das disciplinas 

referentes ao contexto clínico, à Psicopatologia e à Avaliação Psicológica. A concepção de 

Saúde, nessas disciplinas, representou a polaridade que fragmentou o sujeito em mente e 

corpo. O processo saúde e doença também tem sido pouco discutido nas disciplinas de 

Clínica, Psicopatologia e Avaliação Psicológica. A Clínica Ampliada apareceu no currículo, 

ainda timidamente, e essa abordagem auxiliou no desenvolvimento de uma concepção mais 

extensa sobre esse conceito de Saúde (Hüning, Costa et al., 2013; Hüning, Silva et al., 2013). 

Ainda que essas disciplinas tenham tido privilégio na graduação, mudanças têm 

ocorrido com a abrangência de aspectos socioculturais nas discussões da área de Saúde. Nos 

componentes curriculares com interfaces socioculturais foi identificado um foco em um 

conceito ampliado de Saúde, no processo de saúde e doença, que integrou os aspectos sociais, 

econômicos e culturais, bem como a apresentação dos distintos modelos teóricos como 

referenciais da Psicologia da Saúde, da Psicologia Social e Comunitária, da Saúde Coletiva, 

da Psicossomática, da Psicologia Sócio-Histórica, da Psicanálise e do Construcionismo 

Social. Além desses referenciais teóricos, foram citados os contextos de prática presentes nos 

currículos dos cursos de psicologia de Alagoas, a exemplo dos ambulatórios, hospitais 

públicos e privados, unidades básicas de saúde e centro de atenção psicossocial. Essas 

disciplinas contribuem para uma compreensão de integralidade da assistência e do usuário, 

que tem sido percebida pelas equipes em sua totalidade. Desta maneira, foram propostas 

reflexões críticas e a análise das possibilidades de uma real contribuição desses conteúdos 

para as práticas psicológicas. Nos currículos dos cursos analisados foram detectados os 

debates sobre a integralidade, a atuação em equipes interdisciplinares, a promoção de saúde e 
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o SUS, que coadunaram com as Diretrizes Curriculares Nacionais, as quais propõem uma 

formação generalista (Hüning, Costa et al., 2013; Hüning, Silva et al., 2013). 

Houve discordâncias em relação ao conceito de saúde utilizado e às práticas 

profissionais propostas pelo SUS. Nos cursos de Psicologia analisados, a atuação psicológica 

na Saúde Coletiva estava em construção e as atividades de estágio e extensão possibilitaram 

modificações quanto aos modelos tradicionais de atuação em Saúde. Essas modificações nos 

modelos de atuação em Saúde apareceram nos cursos participantes desta pesquisa através do 

aumento dos campos de prática dos graduandos de Psicologia e pela inclusão de referenciais 

que apresentaram um entendimento mais amplo e complexo da Saúde, a exemplo da 

Psicologia Social e Comunitária, da Psicologia da Saúde e da Saúde Coletiva. As 

experiências de aprendizagem fora da sala de aula, tais como a extensão e os estágios, 

potencializaram a formação e cumprem os princípios do SUS (Hüning, Costa et al., 2013). 

 

3.3 Estudos Empíricos sobre a Formação em Psicologia 

 

Alguns dos estudos desta revisão de literatura utilizaram como métodos de 

investigação os questionários fechados e entrevistas semiestruturadas com perguntas abertas e 

fechadas respondidas por estudantes, psicólogos, egressos e coordenadores de curso (Gomes 

& Dimenstein, 2016; Lopes & Lima, 2012; Martins et al., 2009; Torezan et al., 2013). A 

partir de um questionário aplicado entre os estagiários da clínica escola de Psicologia e aos 

egressos dessa prática, Gomes e Dimenstein (2016) encontraram um isolamento do 

funcionamento desse serviço em relação aos âmbitos da Saúde, bem como se identificou uma 

predominância da formação sobre o modelo tradicional da Psicologia Clínica, ainda que o 

diálogo inicial com as redes de saúde e de assistência social tenham sido identificados nesse 

estudo.  
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A pesquisa de Torezan et al. (2013) foi realizada a partir da aplicação de questionários 

com os psicólogos hospitalares que se graduaram antes da reformulação curricular. Foi 

identificada uma formação em Psicologia que os não preparou para a atuação no contexto da 

Saúde. Uma possibilidade de intervenção para preparar os futuros psicólogos tem sido 

indicada por Lopes e Lima (2012), que afirmaram que a formação em Psicologia agregou 

conhecimento ao processo de ensino-aprendizagem ao estabelecer a parceria entre a 

universidade e os serviços de saúde.  

Segundo Martins et al. (2009), algumas mudanças curriculares foram abordadas, a 

partir da aplicação de questionário respondido por egressos do curso de Psicologia em 

Fortaleza. Nesse questionário foi apresentada uma evolução quanto às práticas profissionais 

do psicólogo, o que contribuiu para a reestruturação curricular, especialmente nos campos 

sociais e da saúde. Houve uma ênfase na discussão sobre a formação do psicólogo para lidar 

com os aspectos sociais e, de modo especial, em relação à atuação psicológica para o 

acolhimento do sofrimento da população. 

Após a análise das produções nacionais sobre a formação do psicólogo brasileiro 

nesta revisão de literatura, foi possível constatar que os currículos dos cursos de Psicologia 

enfatizaram os conteúdos teóricos e técnicos relativos à identificação e classificação 

psiquiátrica de transtornos, quadros psicopatológicos e psicofarmacológicos de acordo com o 

modelo biomédico, centrado no corpo fragmentado e na doença, mantendo uma perspectiva 

clínico-privatista. A partir da reformulação do currículo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais e pela influência do contexto histórico e político da sociedade brasileira, foram 

requeridas uma reavaliação e uma reformulação da formação da graduação em Psicologia a 

fim de contribuir para o desenvolvimento de um processo educativo e formativo 

comprometido e engajado sociopoliticamente com os princípios do SUS apropriados à 

Reforma Sanitária Brasileira e da atuação em Saúde Pública e Coletiva. 
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3.4 Relatos de eEperiência de Estágio em Psicologia da Saúde 

 

Os relatos de experiência identificados nesta revisão de literatura foram as pesquisas 

de Carvalho et al. (2015), Gama e Koda (2008), Guedes (2006); Lima et al. (2011), Paparelli 

e Nogueira-Martins (2007), Ribeiro et al. (2008), Santos e Nóbrega (2017) e Mendes et al. 

(2012). Um consenso entre os relatos de experiência indica que a inserção do estudante em 

uma prática assistencial na graduação permitiu a criação de um espaço primordial para a 

mediação da formação das estudantes, com o despertar para uma consciência crítica da 

realidade social brasileira e uma reflexão sobre a prática psicológica (Paparelli & Nogueira-

Martins, 2007; Santos & Nóbrega, 2017). Assim, foi possível concluir que a experiência do 

estágio supervisionado possibilitou o desenvolvimento de aprendizagens significativas 

pessoais e profissionais decorrentes das atividades nos campos de prática (Santos & Nóbrega, 

2017). 

O relato de experiência de estágio interdisciplinar de vivência, que ilustra o projeto do 

Ministério da Saúde intitulado Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde 

(VER–SUS), discutiu a formação do psicólogo e o aprendizado com as experiências de 

estágio interdisciplinar em todos os níveis de atenção à saúde direcionados para os 

movimentos sociais que contribuem para a formação e para o exercício profissional no 

contexto da Saúde. As diretrizes curriculares nacionais preveem a experiência 

multiprofissional durante a formação, todavia a graduação em Psicologia realçou e valorizou 

a aprendizagem de conhecimentos teóricos e técnicos, atribuindo menor atenção para as 

experiências de vivência e estágio nos serviços de saúde (Mendes et al., 2012). 

O estágio interdisciplinar VER–SUS admitiu que o acesso dos estudantes ao cotidiano 

de trabalho agregou múltiplas áreas de conhecimento, favoreceu a qualidade para a formação 
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e o desenvolvimento de uma conscientização em relação à ética profissional. As vivências de 

estágio articuladas no ensino-serviço-comunidade auxiliaram na formação pelo fato de lidar 

com a realidade da atuação profissional, com o trabalho em equipe e tenderam a provocar 

reflexões sobre o desenvolvimento de uma atuação comprometida socialmente (Mendes et 

al., 2012).  

Apresentando discussões similares, o relato de experiência de Lima et al. (2011) 

descreveu e analisou criticamente uma prática denominada de Integrar/SUS-Educação, que 

consistiu em um projeto que articulou ensino e extensão na saúde pública e coletiva para a 

formação de estudantes de Psicologia. Conforme as autoras, essa experiência contribuiu 

favoravelmente para o processo ensino-aprendizagem dos estudantes por mobilizar a 

integração entre a universidade, a assistência e a comunidade, além de desenvolver 

habilidades para atuação na atenção à saúde. 

A pesquisa de Gama e Koda (2008) propõe-se a discutir a atenção à saúde mental 

inserida no Programa de Saúde da Família através de uma experiência de estágio de 

Psicologia Comunitária nas Unidades de Saúde da Família de um município do interior de 

São Paulo. As atividades do estágio eram acolhimento psicológico e visitas domiciliares com 

agentes comunitários de saúde. Os atendimentos eram discutidos com a equipe e com o 

profissional que demandou o atendimento para favorecer uma perspectiva multidisciplinar e 

intersetorial. A depender da necessidade do usuário, os estagiários adentravam outros espaços 

e possibilidades de intervenção como a realização de entrevistas com familiares, a 

participação nas reuniões na escola da região, o estabelecimento de parceria com o centro 

comunitário, delegacia da mulher e conselho tutelar. Para situações que demandassem 

acompanhamento psicológico, os usuários eram encaminhados para o Ambulatório de Saúde 

Mental ou a clínica-escola da universidade. Posteriormente, atividades grupais como oficinas 
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psicossociais, grupos operativos e de mediação e a participação em atividades comunitárias 

foram desenvolvidas e incorporadas como atividades do estágio.  

 A experiência de estágio em Psicologia Comunitária tem sido bem avaliado pela 

equipe do município e da Secretaria de Saúde. Além disso, proporcionou aos estudantes um 

arena de aprendizado extremamente rica para o desenvolvimento de ações com distintas 

intervenções, bem como a interação com a realidade de uma comunidade e com uma equipe 

multidisciplinar. Destarte, a experiência do estágio tem agregado à formação em psicologia e 

permite a construção de programas de extensão em parceira com a comunidade (Gama & 

Koda, 2008). 

A experiência de estágio foi desenvolvido em uma atividade de plantão psicológico 

em uma clínica-escola de uma instituição particular da zona leste de São Paulo para atender 

às necessidades da comunidade. O plantão psicológico foi definido uma modalidade de 

atendimento psicológico no qual os profissionais encontram-se à disposição de quaisquer 

pessoas que requeiram atendimento por um período de tempo ininterruptos e previamente 

combinados. Nesse enquadre, o plantão psicológico ocorria em um primeiro atendimento, 

com possibilidade de acompanhamento de até 10 semanas de atendimento e o desfecho era 

realizado com a alta ou com o encaminhamento para outros serviços. A proposta desse relato 

de experiência de estágio foi conhecer a repercussão do plantão psicológico como 

modalidade de atendimento à comunidade nas perspectivas dos estagiários e verificar os 

efeitos dessa inserção na formação dos estagiários (Paparelli & Nogueira-Martins, 2007).  

Os resultados afirmam que a inserção do estagiário no plantão psicológico demanda 

uma disponibilidade para o novo, o inusitado, para o acolhimento da demanda de quem 

procura assistência e uma resolutividade para a tomada de decisões. Os estagiários 

identificaram o desconhecimento da atuação da psicologia, associando a prática profissional 

ao estigma da loucura. Buscar a psicologia para essa população é lidar com esse preconceito e 
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com a instalação de uma crise, pois a psicologia é o último recurso diante da crise. A 

população demandava uma solução rápida para suas questões e o estagiário lidou com uma 

certa frustração das expectativas da população sobre a atuação da psicologia, que requer 

tempo e elaboração psíquica. Contudo, o atendimento proporcionou um alívio do sofrimento 

e muitas pessoas optavam por não continuar frequentando os atendimentos psicológicos. Essa 

impossibilidade de atuar promoveu frustração nos estagiários. Entretanto, outros relatos de 

experiência do plantão psicológico ressaltam a descoberta da autopercepção e do 

autoconhecimento, o que possibilita um aprofundamento e continuidade do processo 

psicoterapêutico (Paparelli & Nogueira-Martins, 2007). 

O plantão psicológico proporcionou aos estagiários um processo de aprendizado ao 

lidar com a existência de uma realidade pouco conhecida, inesperada e amedrontadora, 

provocando nos estagiários sentimentos de ansiedade, medo de errar, satisfação e de possíveis 

críticas em supervisão. Essa realidade também foi percebida como um  desafio constante. O 

estagiário exercita uma certa flexibilidade e adaptabilidade para lidar com as necessidades da 

população, que integram uma combinação de promoção à saúde, prevenção da doença e ação 

curativa. Além das questões da população, o estagiário passa a compreender que ele precisa 

lidar com a complexidade de suas próprias emoções para manejar os atendimentos. A 

supervisão foi indicada como um espaço de compreensão do enquadre do plantão 

psicológico, de desenvolvimento do raciocínio clínico e da reflexão ética sobre a atuação 

psicológica, de forma que a experiência de estágio desenvolvesse a identidade do estagiário 

como um profissional da área de saúde. Outra dificuldade compreendida pelos estagiários 

consistiu em lidar com as falhas e a superlotação da rede de atenção à saúde frente aos 

encaminhamentos (Paparelli & Nogueira-Martins, 2007). 

O relato da experiência do estágio em uma universidade do interior de São Paulo em 

Unidades Básicas de Saúde. Os estagiários de Psicologia experimentam a realização de suas 
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primeiras entrevistas clínicas em um psicodiagnóstico com orientação psicanalítica com 

crianças, embasadas pelo uso do Procedimento de Desenhos-Estórias com Tema. A análise da 

experiência de estágio foi categorizada em quatro campos: o paciente ideal, o terapeuta 

expert, a possibilidade de rejeição e o encontro com o outro (Ribeiro et al., 2008). 

O paciente ideal para os estagiários era o paciente colaborativo e participativo na 

sessão, que iniciava o atendimento e exigia poucas intervenções do profissional. Entretanto, 

os pacientes reais pareciam apáticos e passivos, o que demandava do estagiário uma postura 

mais ativa no atendimento e isso trouxe mais repercussões emocionais para os estagiários. Os 

estagiários gostariam ser o terapeuta expert para seus pacientes, posicionando-se como 

experiente ainda que esteja se sentindo fragilizados. Essa é uma estratégia defensiva dos 

estagiários para tentar lidar com sua alta expectativa sobre o seu primeiro atendimento 

(Ribeiro et al., 2008).  

A possibilidade de rejeição do atendimento é um aspecto amedrontador na experiência 

emocional dos estagiários. Uma dificuldade de olhar nos olhos, não interagir ou não brincar, 

podem ser interpretados pelos estagiários como uma reprovação do terapeuta sem 

experiência. Um possível abandono do tratamento foi levado para a supervisão, pois os 

estagiários costumavam a atrelar esse desligamento do atendimento psicológico às falhas no 

atendimento. A última categoria do estudo, o encontro com o outro faz o estagiário sentir 

ansiedade na primeira entrevista clínica. O enquadre clínico promove o desenvolvimento do 

cuidado com o outro durante o atendimento psicológico, o estagiário adquire uma maturidade 

emocional para administrar suas emoções e lidar com as preocupações mobilizadas pelo 

encontro com um outro sujeito (Ribeiro et al., 2008).  

O relato de experiência de estágio em uma clínica-escola de Fortaleza embasou-se em 

uma perspectiva fenomenológica da experiência vivida sobre o cuidado em seu processo 

inicial de atendimento psicológico através de entrevistas abertas. O cuidado foi conceituado 
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como uma atitude ética da prática do psicólogo diante do sentido construído nas distintas 

situações demandadas pelas ações de saúde para abarcar integralmente o sofrimento do outro. 

Os participantes deste relato de experiência foram dez estagiários da clínica-escola. Os 

resultados dessa pesquisa encontraram duas dimensões: ser estagiário e cuidado. As 

subcategorias da dimensão cuidado foram o cuidado relacional, cuidado é relação 

interpessoal, respeito para com o paciente, a ética, a promoção de fala e escuta, a promoção 

de saúde e bem estar, a presença, a empatia e a totalidade (Carvalho et al., 2015). 

No cuidado relacional, os estagiários destacaram o acolhimento, a empatia e o respeito 

aos usuários do serviço, que se retratou pelo exercício da alteridade, pela presença e 

disponibilidade de escuta das emoções, ao identificar o tempo, as necessidades e os limites de 

cada sujeito e favorecer o ambiente de reflexão e expressão emocional para a construção de 

vínculos. Outro aspecto central em relação ao cuidado refere-se à dimensão ética do 

embasamento teórico necessário para realizar a intervenção psicológica, o que engloba a 

assertividade na comunicação, na atuação e no sigilo profissional. O âmbito do cuidado 

relacional foi expresso pelos estagiários pela promoção da saúde mental e bem estar ao 

ressaltar os aspectos saudáveis do sujeito em sua totalidade e da complexidade de suas 

relações (Carvalho et al., 2015). 

O relato de experiência de supervisão de estágio aconteceu em um hospital público no 

município de Resende, Rio de Janeiro. Os desafios enfrentados pelos estagiários foram: a 

inserção no contexto hospitalar, o atendimento com o paciente, a intervenção junto aos 

familiares e relacionamento com a equipe de saúde. O contexto hospitalar confronta o 

estudante com a realidade da saúde pública, muitas vezes desconhecida pelo graduando de 

psicologia, marcada pela pobreza e com as filas longas de esperar para ser atendido. Para 

lidar com a ambiguidade de sentimentos evocadas pela entrada no contexto hospitalar, o 

supervisor pode proporcionar ao estagiário um momento de escuta dessas ambiguidades, para 
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que o estagiário possa elaborar o impacto inicial do contexto e ao participar da supervisão, ele 

identifique que outros colegas também podem experienciar sentimentos e conflitos (Guedes, 

2006). 

No contato com o paciente, o estudante depara-se com um ambiente de atendimento 

distinto do modelo clínico, sendo necessário adaptar-se ao espaço do hospital e ao tempo de 

atendimento. O contéudo que emerge do atendimento costuma ser desafiador para o 

estagiário, pois ele precisa escutar sobre a vivência do paciente sobre o seu processo de 

hospitalização e adoecimento, permeado pelo sofrimento físico. O hospital aproxima o 

estagiário da escuta da dor, o contato com o sangue, com odores e com o manejo da 

possibilidade de morte do paciente. Essas adaptações necessárias para o atendimento no 

contexto hospitalar são possíveis com o suporte teórico das produções científicas da área, 

com uma compreensão institucional e com a supervisão (Guedes, 2006). 

A família participa do processo de adoecimento e hospitalização de um de seus 

membros, mobiliza-se com esse processo, sendo frequente o desenvolvimento de sintomas 

associados ao estresse. O atendimento à família contribui com uma ampliação da escuta 

psicológica, pois os familiares fornecem informações adicionais sobre o paciente e é 

necessário acolher o sofrimento dos membros da família. Uma das atribuições do psicólogo 

no contexto hospitalar consiste em conhecer a dinâmica familiar para identificar o membro 

mais estruturado da família para receber as comunicações da equipe de saúde. O atendimento 

à família é um modo de romper com o modelo clínico, pois no contexto hospitalar, os 

familiares acompanham o paciente em seu processo de adoecimento e ao ser oferecida uma 

escuta, há uma possibilidade de elaboração da experiência de adoecimento e hospitalização. 

Na supervisão, os estagiários são incentivados a estarem no horário da visita hospitalar e 

terem experiência de atender as famílias. Após essa experiência, os estagiários desenvolvem 
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intervenções para o acolhimento dos membros das famílias, o que proporciona uma 

compreensão ampliada do processo de adoecimento e hospitalização (Guedes, 2006). 

O relacionamento com a equipe de saúde foi mencionado pelos estagiários como um 

aspecto mobilizador de embaraços no hospital. A depender da inserção da psicologia no 

contexto hospitalar, essa mobilização com a equipe varia pela construção da relação 

interprofissional. Em alguns contextos, os psicólogos relatam que a psicologia integra a 

equipe interdisciplinar, pois ocorrem solicitações de atendimento psicológico pelos 

profissionais da equipe. O número diminuto de psicólogos hospitalares e as inúmeras 

demandas de atendimento torna a atuação da psicologia inexpressiva no hospital. Em muitos 

hospitais, a psicologia não possui uma sala para atendimento e para que os psicólogos possam 

guardar seus pertences e seu material de trabalho. Com a implementação do estágio na 

instituição, os estagiários estabeleciam trocas semanais com a equipe de saúde, 

desenvolvendo uma proximidade da equipe com a atuação da psicologia e essa rede de 

relações favoreceu atendimentos mais eficazes aos pacientes. A comunicação 

interprofissional é possível, embora ainda sejam identificadas pouca  receptividade e 

disponibilidade para a interação grupal, pois as equipes de saúde enquadram-se nas 

dificuldades encontradas na saúde pública brasileira, dentre elas o excesso de trabalho e a 

insatisfação dos profissionais com sua remuneração (Guedes, 2006).  

No que tange à classe médica da instituição, os estagiários identificaram um impasse 

na comunicação, pois os profissionais não estavam disponíveis para a interação. Os 

estagiários costumavam se sentir intimidados na relação com os médicos. Esse impasse pode 

ser compreendido em supervisão, refletindo sobre a formação médica, tem um foco no 

processo físico da doença, centrado no modelo biomédico, enquanto que a psicologia no 

contexto hospitalar, que se estrutura em um modelo  biopsicossocial. Cabe ao estagiário de 
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psicologia e ao psicólogo estabelecer um canal de comunicação de forma respeitosa e 

assertiva com a equipe médica (Guedes, 2006).  

A repercussão da prática da psicologia no hospital chegou à diretoria, que solicitou 

aos estagiários que construíssem uma palestra sobre humanização hospitalar. Essa 

apresentação foi ensaiada em supervisão e contou com a participação de todos os estagiários. 

A partir dessa apresentação, houve uma sensibilização dos profissionais e foi proposta uma 

intervenção de humanização hospitalar na pediatria com resultados favoráveis pelas trocas 

interpessoais entre a equipe de saúde e os estagiários de psicologia.  Esse estudo concluiu que 

a supervisão de estágio em psicologia tem uma função essencial na superação das 

dificuldades encontradas (Guedes, 2006). 
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4 Concepções de Educação, Aprendizagem e Desenvolvimento na Formação em 

Psicologia 

 

A concepção educacional desta dissertação embasa-se na educação transformadora e 

na Psicologia Histórico-Cultural. Uma das principais referências no campo educacional é 

Saviani (1996), que entende educação como um processo marcado pela ação mediadora em 

meio à prática social em uma perspectiva global. Esse autor destaca que a educação refere-se 

a um contexto social e historicamente situado.  

Numa perspectiva similiar, Libâneo (2010) acrescenta que a educação alude à 

compreensão do processo de mudança da realidade global, a qual abarca a amplitude do 

mundo diante da globalização e individuação, que se encontra afetada pelos sentidos e 

significados de pessoas e grupos, criadores de multiplicidades de sujeitos, relações e culturas. 

Segundo Dazzani (2016), a educação constitui-se como um processo complexo, 

indeterminado e dinâmico, à medida em que engloba o funcionamento das sociedades e as 

instâncias do self individual, instituições, competição no contexto corporativo e o processo de 

desenvolvimento de outros indivíduos. O processo educativo possibilita a construção de um 

self em transformação através da experiência socialmente construída pela interação, 

interpretação e produção de significações no mundo.  

Neste sentido, Antunes (2011) conceitua a educação como uma ação que tem uma 

intencionalidade de proporcionar uma inserção social e humana através da construção 

cultural e histórica da humanidade. Complementa que a instituição de ensino tem como 

finalidade propiciar a universalização da aquisição da cultura produzida pela sociedade, 

tecendo possibilidades para a aprendizagem e para o desenvolvimento das pessoas no 

contexto social.  
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A concepção de educação desta dissertação alinha-se à proposta de Paulo Freire 

(1996), que considera que a educação emerge da curiosidade do educando, questionando a 

realidade e possibilitando a construção de sentido para a realidade cotidiana. Por esse motivo, 

a educação é reconhecida como um ato político, relacionalmente elaborado. Discute ainda as 

concepções sobre o processo de ensino-aprendizagem, ao refletir sobre a função do professor 

e do estudante quanto à formação: “quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é 

formado forma-se e forma ao ser formado” (Freire, 1996, p. 23). O autor promoveu profundas 

reflexões quanto ao processo de ensino-aprendizagem, considerando que os sujeitos estão em 

constante transformação no contexto socioeducacional. O professor e os estudantes ensinam e 

aprendem mutuamente a partir da relação social e cultural em que se encontram. Os 

estudantes aprendem socialmente e se constituem como cidadãos, tendo um papel ativo ao 

dar sentido ao seu processo de ensino-aprendizagem. 

De acordo com Freire (1996), o processo de ensino-aprendizagem desencadeia no 

aprendiz uma curiosidade genuína e abre espaço para que a criatividade emerja. De acordo 

com o autor, com a inclusão do exercício da criticidade, a capacidade de aprender 

desenvolve-se de modo a construir a “curiosidade epistemológica”. Freire (1996) retoma 

conceitos de sua obra ao explicitar que a “curiosidade epistemológica” possibilita o raciocínio 

crítico e defende a recusa do “ensino bancário” para superar o modelo tradicional e 

autoritário de lidar com o conhecimento. Salienta que o gosto pela rebeldia em um processo 

de ensino-aprendizagem “problematizador” incita a capacidade de aventurar-se, descobrir-se 

e libertar-se. A partir da curiosidade do aprendiz ocorre o rompimento do mecanismo de 

alienação do “ensino bancário”. 

Ao analisar os dilemas da educação brasileira, Saviani (1996) explicita o conceito de 

desintegração cultural, a qual afirma que a maior parte da população brasileira não participa 

das aquisições culturais. O autor embasa sua argumentação através da “ilusão da escola única 
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obrigatória” (p. 141). Ele explica esse conceito ao abordar o ensino primário, o início do 

percurso escolar das crianças, que é obrigatório no Brasil e que parte da sociedade considera 

que o fato de as crianças frequentarem a escola vai proporcionar uma superação da 

desigualdade estrutural entre a elite e a classe operária. Contudo, o autor sublinha que essa 

ilusão não se concretiza como realidade para as famílias de classes populares com crianças 

que apresentam altos níveis de evasão e repetência desde o ensino primário. Deste modo, o 

autor identifica que dois terços das crianças em idade escolar obrigatória encontram-se 

excluídos do contexto escolar, pois os padrões seletivos da escola não respondem às 

demandas e projetos de futuro das famílias brasileiras.   

Essa crítica ao caráter elitista e excludente da educação brasileira é extremamente 

pertinente para compreender criticamente a ação educativa. Mitre et al. (2008) compreendem 

que historicamente a ação educativa era pautada em um modelo tradicional, mecanicista, 

cartesiano e fragmentado. As dicotomias entre corpo e mente, razão e emoção e ciência e 

ética marcavam o modelo de educação tradicional. O processo de ensino-aprendizagem no 

referido modelo limitava-se à reprodução e repetição dos conhecimentos por professores e 

estudantes. Mitre et al. (2008) afirmam que o desafio educacional do século XXI centra-se no 

desenvolvimento da autonomia individual ao passo que se constrói a aliança coletiva. Os 

autores consideram que a educação deve se propor a desenvolver uma perspectiva 

transdisciplinar, de forma a possibilitar mudanças sociais em rede, que contemplem a 

ampliação da percepção individual e coletiva.  

A perspectiva sociológica sobre a entrada do estudante na vida universitária agrega à 

pesquisa por favorecer a análise do contexto social e institucional do ensino superior. Coulon 

(2008) salienta que há uma série de mecanismos que interferem na entrada do estudante e na 

permanência dele na universidade. A relação com o tempo e com o ritmo de produção 
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acadêmica, a relação com o espaço institucional e com a amplitude de campos do saber na 

universidade, ambas as relações são modificadas com a entrada na universidade.  

Coulon (2008) menciona que a primeira tarefa do estudante refere-se ao entendimento 

do ofício acadêmico em seu processo de adaptação ao novo contexto, um rito de passagem de 

ingresso na universidade. De acordo com esse autor, a universidade tem sua cultura 

institucional, composta de regras próprias, exigências acadêmicas, conteúdos científicos, 

modos de expressão do conhecimento e de comportamentos esperados dos estudantes. 

Destarte, o autor afirma que o estudante precisa passar por um processo de pertencimento 

institucional e intelectual à cultura universitária para se manter no ambiente acadêmico.  

O processo de aprendizagem da cultura universitária descrito por Coulon (2008) tem 

sido vivenciado em três tempos pelo estudante: o tempo do estranhamento, o tempo da 

aprendizagem e o tempo da afiliação. Para os estudantes que saíram do ensino médio, a 

entrada na universidade marca a passagem para uma realidade desconhecida, que solicita uma 

inserção ativa e autônoma em um ambiente acadêmico e burocrático.  

Além de representar um distanciamento da cultura do colégio, das relações 

construídas no ensino médio e, para os estudantes que eram moradores do interior, o 

afastamento do convívio com familiares e amigos, pela necessidade de construção de uma 

carreira profissional, o estudante e sua família decidem pela saída dele da cidade do interior 

para ingressar nos estudos em uma cidade que proporcione um futuro de mais oportunidades. 

Diante de tantos processos de ruptura, é frequente que os estudantes vivenciem situações 

ansiogênicas com o ingresso universitário pela ausência de vínculos relacionais significativos 

(Coulon, 2008). 

A aprendizagem universitária, de acordo com Coulon (2008), passa pela apreensão 

das regras que orientam a vida acadêmica e pela forma de proceder para que os professores 

reconheçam que o conhecimento está sendo internalizado pelos estudantes. Esses 
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mecanismos de expressão do saber ocorrem através da avaliação formal e da observação 

processual em relação à verbalização de conceitos e referências teóricas. Ademais, a 

apropriação do saber incorporada pelos estudantes expressa-se através da adequação da 

escrita científica, da inteligência prática e do domínio da ortografia e das normas 

bibliográficas. Quanto mais distante desse legado cultural estão os estudantes, maior é a 

probabilidade de abandono e desistência do percurso universitário. Neste sentido, cabe 

refletir sobre a Educação no Ensino Superior. 

Em relação ao processo educacional no Ensino Superior, Zabala (1998) defende que 

as instituições de ensino devem promover uma formação integral dos estudantes, indo além 

das capacidades cognitivas, para alcançar o desenvolvimento da autonomia e de relações 

interpessoais que favorecem a atuação e inserção social dos estudantes. A capacidade de uma 

pessoa para estabelecer relações interpessoais relaciona-se ao repertório de suas vivências e 

as instituições educacionais podem ser espaços preferenciais para a construção de vínculos e 

relações significativas. 

 No contexto brasileiro, Marinho-Araujo (2015) indica que a educação é um processo 

desenvolvimental, histórico, cultural e socialmente construído pela interação entre 

conhecimentos científicos e os saberes populares experienciados na vida das pessoas e de 

grupos sociais. A autora afirma que o Sistema de Educação Superior constitui um lócus de 

produção de conhecimentos e formação de cidadãos. Entretanto, tal sistema educacional tem 

potencialidade para funcionar como um dispositivo institucional que tende a privilegiar as 

instâncias mercadológicas. Independente da perspectiva utilizada, o Ensino Superior deve ser 

compreendido como um fenômeno dinâmico e sociohistórico, que incentiva a mudança de 

concepções globais e recebe influências das demandas históricas.  

Para entender a Educação Superior Brasileira, o Resumo Técnico do Censo de 

Educação do Ensino Superior (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
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Teixeira [INEP], 2018) foi consultado e apresenta os dados de que a Educação Superior 

Brasileira em 2016 era constituída por 2407 instituições de ensino superior, dentre elas 296 

instituições públicas e 2111 instituições privadas. Esses dados continuam atuais em relação à 

pesquisa de Bisinoto e Marinho-Araujo (2015), que afirmaram que o Ensino Superior 

Brasileiro tem expandido a quantidade de instituições de ensino superior e de matrículas, 

ressaltando maiores possibilidades de ingresso da população para a formação profissional. 

Contudo, essa expansão numérica não representa a garantia de contribuição para 

transformação social, pois é necessário avaliar o compromisso das instituições de ensino 

superior com a qualidade da formação. Para as autoras, a formação na Educação Superior não 

pode ser restringida a uma qualificação focada na técnica, deve estar fundamentada no 

compromisso ético e político com o contexto histórico e social. 

Marinho-Araujo (2016) e Nasciutti e Silva (2014) destacaram a importância de 

estudar a formação do psicólogo ao ressaltar que a formação profissional requer um olhar 

crítico. Elas destacaram o fato de que o pensamento crítico exige uma reflexão sobre os 

fenômenos em sua complexidade; um posicionamento crítico diante do conhecimento, ao 

desvelar as ideologias sobrepostas nas teorias científicas e as consequências dessas teorias 

para a leitura da realidade; o compromisso ético para denunciar a degradação, a desigualdade 

social, a alienação e a exploração que permeiam as relações sociais, além de elucidar que a 

ciência deve estar à serviço da promoção de mudanças sociais. 

Libâneo (2010) acrescenta que ao trabalhar com a educação escolar é necessário fazer 

opções pedagógicas, explicitando o posicionamento do pesquisador frente aos objetivos e 

modos de lidar com o desenvolvimento e a aprendizagem de pessoas interligadas em 

contextos socioculturais e institucionais. O autor salienta que os professores e pesquisadores 

envolvidos com a docência defrontam-se com a realidade educativa, em todas as classes 

sociais, atravessada por crises, inseguranças, pressões sociais e econômicas, embaraços, 
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dissonâncias e dissoluções de crenças e utopias. O espaço da sala de aula representa essa 

problemática, pois é um contexto coletivo de tomada de decisões, ações concretas e 

imediatas, que requerem a promoção de mudanças qualitativas efetivas voltadas para o 

desenvolvimento e a aprendizagem das pessoas. A responsabilidade social e a ética da 

educação requisitam um posicionamento pedagógico e político. 

Libâneo (2010) categorizou cinco correntes pedagógicas possíveis: a racional-

tecnológica, as correntes neocognitivistas, as perspectivas sociocríticas, as correntes 

holísticas e as perspectivas pós-modernas. O autor descreve a primeira como uma modalidade 

que se caracteriza pelo ensino tecnológico e de excelência, que visa à formação para o 

mercado de trabalho; a segunda corrente inclui o construtivismo pós-piagetiano e as ciências 

cognitivas, que enfocam a cognição, a inteligência, aprendizagem e o desenvolvimento.  

As concepções sociocríticas abarcam a teoria curricular crítica, a teoria histórico-

cultural de L. Vigotski e seus colaboradores, a teoria sociocognitiva e a teoria da ação 

comunicativa, que convergem em relação aos pressupostos educacionais voltados para a 

transformação da realidade a partir da construção de relações sociais mais igualitárias 

(Libâneo, 2010). As correntes holísticas compreendem a educação como uma totalidade que 

integra o todo e as partes. Nestas perspectivas holísticas inclui-se o holismo, a teoria da 

complexidade que tem como um de seus expoentes, Edgar Morin, a teoria naturalista do 

conhecimento desenvolvida por Varela e Maturana, a ecopedagogia, o conhecimento em 

rede. As pedagogias pós-modernas compreendem o pós-estruturalismo pensado por Foucault 

e o neopragmatismo que se refere à virada linguística proposta por Rorty (Libâneo, 2010). 

No presente trabalho, optou-se por adotar duas perspectivas para abarcar um olhar 

mais amplo para o processo cognitivo, relacional e atitudinal dos estudantes. Nas seções 

seguintes, o modelo de competências de Zabala e a Psicologia Histórico-Cultural de Vigotski 

emergem como embasamento teórico para a análise desta pesquisa. 
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4.1 Construção da Aprendizagem e do Desenvolvimento de Habilidades e Competências 

na Formação em Psicologia 

 

4.1.1 Aprendizagem e Desenvolvimento de Habilidades e Competências  

 

 Zabala (1998) afirma que a ação do educador reflexivo consiste em compreender o 

sentido da educação e a função social da atuação docente no processo de aprendizagem. 

Além disso, cabe ao professor a avaliação e a identificação dos principais aspectos que 

interferem na aprendizagem dos educandos. Conrado (2017) e Zabala (1998) referem-se a 

uma tipologia de conteúdos, que visa ao entendimento dos parâmetros orientadores da ação 

educativa para atingir os objetivos da Educação. Esses autores incitam à reflexão sobre a 

necessidade de explicitar as concepções ideológicas e curriculares do processo educativo.  

 A definição dos conteúdos é utilizada para “expressar aquilo que deve se aprender, 

mas em relação quase exclusiva aos conhecimentos das matérias ou disciplinas clássicas e, 

habitualmente, para aludir àqueles que se expressam no conhecimento de nomes, conceitos, 

princípios, enunciados e teoremas” (Zabala, 1998, p. 30). 

Conrado (2017) e Zabala (1998) assumem que essa tipologia foi influenciada pela 

Pedagogia tradicional, que focaliza a aprendizagem conteudista. Frequentemente, segundo 

eles, o conteúdo associa-se aos conceitos, aos dados e aos conhecimentos, sendo a 

memorização, o acúmulo e o entendimento a resultante desta aprendizagem. Entretanto, 

Conrado (2017) pondera que esses mecanismos de aprendizagem são escassos para uma 

análise estendida do contexto no qual os conceitos e conhecimentos estão inseridos e 

dificultam a compreensão da função social dos conceitos de forma ampliada. Destarte, para 

uma formação integral da pessoa, Zabala (1998) ratifica que as concepções educacionais 
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necessitam ir além da aprendizagem conceitual, de teorias e de princípios, pois o 

desenvolvimento de habilidades motoras, afetivas e sociais representam conteúdos de 

aprendizagem. 

Zabala (1998) adverte os leitores do risco de se fazer uma análise reducionista ao 

destacar que  

é conveniente nos prevenir do perigo de compartimentar o que nunca se encontra de 

modo separado nas estruturas de conhecimento. A diferenciação dos elementos que as 

integram e, inclusive, a tipificação das características destes elementos, que 

denominamos conteúdos, é uma construção intelectual para compreender o 

pensamento e o comportamento das pessoas (Zabala, 1998, p. 38).  

A distinção dos conteúdos em suas subdivisões conceituais, procedimentais e 

atitudinais é didática e artificial, pois foi desenvolvida no intuito de facilitar o entendimento 

de um fenômeno complexo, que acontece integralmente e simultaneamente nas esferas 

cognitiva, comportamental e social, que é denominada de aprendizagem do conteúdo 

(Conrado, 2017). 

A dimensão conceitual dos conteúdos abarca as seguintes categorias: fatos, conceitos 

e princípios. Fatos referem-se aos acontecimentos, dados ou fenômenos concretos que 

ocorrem repetidamente. Caracterizam-se por serem eventos de natureza empírica e enunciam 

padrões gerais e requer do estudante um exercício de memorização e repetição (Conrado, 

2017; Zabala, 1998). De acordo com Zabala (1998, p. 42), os conceitos designam um 

“conjunto de fatos, objetos ou símbolos que têm características comuns”. Conrado (2017) 

agrega à concepção de Zabala ao afirmar que um conceito precisa ser compreendido como 

uma palavra com seu significado preciso, pois uma palavra pode ter distintos significados 

pelas variações de contexto. A generalidade dos conceitos é uma das características que 

distinguem os conceitos dos fatos.  
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No que tange aos princípios, Zabala (1998, p. 42) define-os como “mudanças que se 

produzem num fato, objeto ou situação em relação a outros fatos, objetos ou situações”. Essa 

definição ressalta o processo de mudança relacionado aos princípios. Conrado (2017) 

desenvolve o conceito ao afirmar que os princípios necessitam de relação com os objetivos da 

ciência por se constituirem como representantes dos modelos teóricos, sendo compostos de 

conceitos e localizados através dos fatos. A autora destaca que os conceitos e os princípios 

passam pela abstração, requerendo um processo de significação, enquanto que os fatos 

apresentam-se como concretos. Essa significação emerge da reflexão sobre os 

acontecimentos concretos que demandam explicações científicas em que há uma articulação 

entre os fatos, conceitos e princípios anteriormente concebidos ou uma elaboração de novos 

conceitos e princípios.  

A dimensão procedimental dos conteúdos consiste em delimitar metodologicamente e 

didaticamente as classificações: procedimentos, técnicas e métodos (Conrado, 2017). As 

técnicas podem ser conceituadas como os passos para a realização de um procedimento. Os 

procedimentos referem-se ao processo sistemático de ação voltados para um objetivo de 

aprendizagem, que são compostos por técnicas comprovadas (Zabala, 1998). Os métodos 

foram definidos como uma abordagem ampliada de uma ação, a qual abarca técnicas e 

procedimentos conforme os objetivos da aprendizagem. A hierarquização destes processos 

ocorre do aspecto específico para o geral, que é iniciado pelas técnicas, que integram os 

procedimentos e que totalizam os métodos (Conrado, 2017).  

Embasado pelo marco teórico proposto por Zabala (1998), Conrado (2017) afirma que 

a dimensão metodológica dos conteúdos pode ser entendida através dos passos necessários 

para realização da atividade. O exercício, a repetição e a reflexão sobre os aspectos 

metodológicos dos conteúdos em distintos contextos aprimoram a prática. Assim, é essencial 

para a aprendizagem do estudante que haja uma percepção da função e importância da 
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técnica, do procedimento e do método. Na presente pesquisa cujo enfoque é sobre a formação 

em Psicologia no contexto dos estágios supervisionados em Psicologia da Saúde, a 

psicoeducação sobre a função da Psicologia pode ser considerada uma técnica referente à 

entrevista psicológica, a qual pode ser identificada como um procedimento. O método pode 

ser distinto a depender da perspectiva teórica em que a entrevista psicológica é realizada, pois 

há especificidades teóricas e metodológicas da entrevista psicológica. 

A dimensão atitudinal dos conteúdos contempla valores, normas e atitudes, e que 

englobam o âmbito ético-político da aprendizagem. A dimensão atitudinal dos conteúdos é 

construída a partir da experiência em situações reais e simuladas por favorecer a atuação e 

reflexão da prática profissional e de outras pessoas envolvidas no contexto social (Conrado, 

2017; Zabala, 1998).  

Define-se os valores como critérios para avaliação de um juízo moral sobre condutas 

éticas. As normas são conceituadas como regras comportamentais pactuadas para um grupo e 

as atitudes podem ser identificadas como predisposições de conduta, tendo como premissas 

as normas e os valores. A aprendizagem dos valores passa pelos critérios morais para sua 

ação. Deste modo, os critérios morais possibilitam a avaliação da atuação de si mesmo e dos 

atos de outros sujeitos (Zabala, 1998).  

Em relação à aprendizagem das normas, pode-se afirmar que existem gradações 

quanto aos parâmetros de aprendizagem:  

Num primeiro grau, quando se trata de uma simples aceitação, embora não se 

entenda a necessidade de cumpri-la (além da necessidade de evitar uma sanção); em 

segundo grau, quando existe uma conformidade que implica certa reflexão sobre o 

que significa a norma e que pode ser voluntária ou forçada; e em último grau, 

quando se interiorizaram as normas e se aceitam como regras básicas de 

funcionamento da coletividade que regem (Zabala, 1998, p. 47).  
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 A gradação desse processo de aprendizagem das normas envolve uma compreensão 

dos motivos para se agir de uma determinada forma, ao ter conhecimento das normas e 

elaboração sobre valores morais conectados às atitudes. A consciência desse processo 

proporciona ao estudante e ao profissional exercitar a reflexão crítica sobre as ações e sobre o 

desenvolvimento da autonomia para tomar decisões na atuação profissional.  

 As atitudes são internalizadas no processo de aprendizagem quando o sujeito pensa, 

sente e age de modo concreto e relativamente constante diante de um objeto para o qual 

direciona sua atitude. As atitudes sofrem variações de ações automáticas e pouco reflexivas a 

atitudes baseadas em reflexões fortemente construídas em valores que as fundamentam. A 

complexidade da dimensão atitudinal dos conteúdos foi ressaltada por ser permeada por 

aspectos cognitivos, afetivos, comportamentais e éticos, os quais envolvem as dimensões 

conceituais e procedimentais dos conteúdos. Essas dimensões relacionam-se aos processos de 

assimilação e de elaboração conceitual associados aos valores que requerem ação e reflexão 

frente à realidade. Essa complexidade engloba elementos de profundas elaborações de caráter 

pessoal, elementos afetivos para que a aprendizagem faça sentido, bem como referências 

sociais internalizadas utilizadas em uma análise reflexiva e ética (Zabala, 1998).  

A proposta de compreensão da aprendizagem construtivista atribui ao ensino a 

perspectiva de formação integral da pessoa através da observação dos elementos da 

aprendizagem das dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais dos conteúdos 

(Zabala, 1998). As competências conceituais e as competências procedimentais entram no 

currículo como competências instrumentais e as competências atitudinais representam as 

habilidades interpessoais ao longo da formação (Conrado, 2017). 

Na perspectiva da pesquisadora, esse modelo teórico é limitado por apresentar uma 

compartimentalização do conhecimento que, no contexto real, ocorre como um processo 

complexo e sobreposto por uma multiplicidade de aspectos pessoais, cognitivos, relacionais, 
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sociais, éticos e atitudinais. A escolha de incluir essa perspectiva refere-se à importância de 

olhar para partes e buscar uma compreensão do todo no processo de ensino-aprendizagem. A 

perpectiva histórico-cultural foi incluída para abarcar a complexidade da compreensão sobre 

a aprendizagem e o desenvolvimento ao ampliar o foco do estudo para os sentidos 

construídos socialmente. 

 

4.1.2 Aprendizagem e Desenvolvimento na Psicologia Histórico-Cultural 

 

A relação entre aprendizagem e desenvolvimento foi pensada por Vigotski, 

apresentando uma perspectiva entre o processo de desenvolvimento e os aspectos culturais. A 

aprendizagem e o desenvolvimento estão atrelados, pois a aprendizagem que ocorre antes do 

início da vida escolar infantil é distinta do aprendizado escolar (Vigotski, 1984/2007). 

Vigotski (1987/2005) explicita que a imitação e o aprendizado cumprem uma função 

relevante, pois a partir da imitação e da aprendizagem ocorre a elaboração das qualidades 

advindas da mente humana, que direcionam a criança aos níveis mais elevados de 

desenvolvimento. O autor afirma que “o que a criança é capaz de fazer hoje em cooperação, 

será capaz de fazer sozinha amanhã.” Neste sentido, o autor menciona que o aprendizado 

anda à frente do desenvolvimento, funcionando como um guia para o processo 

desenvolvimental da criança (Vigotski, 1987/2005, p. 129). 

A contribuição de Vigotski (1984/2007) aos estudos desenvolvimentais e da 

aprendizagem consolida-se ao postular o conceito de zona de desenvolvimento proximal. 

Para ele, existem dois níveis de desenvolvimento: o nível de desenvolvimento real e o nível 

de desenvolvimento potencial. O processo de desenvolvimento real é definido como o nível 

de desenvolvimento dos processos mentais superiores da criança, que é resultante de ciclos de 

desenvolvimento concluídos.  
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Para Vigotski (1984/2007), a capacidade das crianças é identificada a partir do que 

elas conseguem fazer de modo independente. O nível de desenvolvimento potencial refere-se 

à nova etapa alcançada após a aprendizagem realizada de forma colaborativa. Entre o nível de 

desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial encontra-se a zona de 

desenvolvimento proximal. Esta última é conceituada como: 

distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através 

da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 

determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em 

colaboração com companheiros mais capazes (Vigotski, 1984/2007, p. 97). 

A zona de desenvolvimento proximal estabelece uma delimitação entre a 

aprendizagem e o desenvolvimento futuros do indivíduo. Esse conceito passa a ser utilizado 

em estudos do desenvolvimento e em perspectivas educacionais (Vigotski, 1984/2007). No 

que se refere ao desenvolvimento de adultos, tal definição mantém-se pertinente. Assim, é 

possível relacionar o conceito de zona de desenvolvimento proximal com a aprendizagem no 

ensino superior na formação em Psicologia, pois a aprendizagem grupal tem sido identificada 

como um recurso para o desenvolvimento de habilidades e competências. Na aprendizagem 

grupal, identifica-se a colaboração entre estudantes e professor para a resolução de problemas 

que propiciam a passagem do nível de desenvolvimento real para o nível de desenvolvimento 

potencial.  

Vigotski (1987/2005) se propôs a entender a relação entre pensamento e a palavra. Ele 

critica os autores que compartimentalizam esse fenômeno e elabora uma análise em unidades, 

pois o autor afirma que em cada uma das unidades pode-se observar as propriedades do todo. 

Ele indica que a unidade do pensamento verbal localizam-se no significado das palavras. O 

autor explica que 
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O significado de uma palavra representa um amálgama tão estreito do pensamento e 

da linguagem, que fica difícil dizer se se trata de um fenômeno da fala ou de um 

fenômeno do pensamento. Uma palavra sem significado é um som vazio; o 

significado, portanto, é um critério da ‘palavra’, seu componente indispensável 

(Vigotski, 1987/2005, p. 150).  

O autor apresenta a interdependência dos conceitos, de forma que o significado 

emerge como uma chave para a compreensão dinâmica entre o pensamento e a palavra. 

Vigotski (1987/2005) destaca que o estudo das relações entre pensamento e a fala requer um 

entendimento sobre as características e funções dos tipos de fala. Ele define a fala interior 

como uma expressão para si mesmo e a fala exterior como a palavra que é direcionada para 

as pessoas.  

Vigotski (1987/2005) salienta que a falta de vocalização representa um efeito da 

natureza específica da fala interior. Na fala exterior ocorre um processo de tradução do 

pensamento em palavras. O processo estrutural da fala exterior é invertido em relação à fala 

interior, nela a palavra internaliza-se em pensamento e, deste modo, fica explícita a 

divergência entre as estruturas da fala interior e da fala exterior. 

Conforme a perspectiva de Vigotski (1987/2005), a fala interior atua 

predominantemente com a semântica, o que enfatiza o significado. O autor destaca que uma 

das características semânticas da fala interior consiste na preponderância do sentido de uma 

palavra sobre o seu significado. De acordo com Palhuan (s/d) citado por Vigotski (2005, p. 

181) 

 o sentido de uma palavra é a soma de todos os eventos psicológicos que a 

palavra desperta em nossa consciência. É um todo complexo, fluido e 

dinâmico, que tem várias zonas de estabilidade desigual. O significado é 

apenas uma das zonas de sentido, a mais estável e precisa. Uma palavra 
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adquire o seu sentido no contexto em que surge; em contextos diferentes, 

altera o seu sentido. O significado permanece estável ao longo de todas as 

alterações do sentido. O significado dicionarizado de uma palavra nada mais é 

do que uma pedra no edifício do sentido, não passa de uma potencialidade que 

se realiza de formas diversas na fala. 

Os conceitos de sentido e significado, de acordo com a Psicologia Histórico-Cultural, 

permitem que o processo de aprendizagem seja compreendido de modo complexo, dinâmico 

e contextualizado socialmente e favorecem a análise dos processos formativos e 

desenvolvimentais de estudantes da graduação em Psicologia.  
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5 Objetivos 

 

5.1 Objetivo Geral  

 

Analisar a experiência dos estágios curriculares supervisionados (estágio básico e 

estágio específico) em Psicologia da Saúde a partir da perspectiva dos estudantes.  

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

1. Elucidar os principais desafios e as estratégias utilizadas por estudantes frente aos 

desafios no período dos estágios supervisionados em Psicologia da Saúde; 

2. Analisar o processo da construção das competências conceituais, procedimentais e 

atitudinais de estudantes durante os estágios supervisionados em Psicologia da Saúde;  

3. Analisar as significações sobre a experiência dos estágios supervisionados 

construídos por estudantes de Psicologia. 
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6 Delineamento Metodológico 

 

6.1 Desenho do Estudo 

 

Este estudo utilizou o método qualitativo por se adequar ao raciocínio indutivo da 

ciência, o qual se propõem a compreender os fenômenos humanos particulares para chegar a 

um entendimento mais geral. Sampieri et al. (2014) identificam como vantagens da pesquisa 

qualitativa a análise de realidades subjetivas, a profundidade dos significados, a amplitude 

interpretativa e a contextualização do fenômeno estudado. Assim, neste trabalho de 

investigação, de modo geral, a pesquisadora utilizou de observação, compreensão teórica e 

analítica sobre a sua questão de pesquisa a partir das perspectivas apresentadas pelos 

participantes sobre a realidade que vivenciaram, obtendo essas informações de modo 

cuidadoso e ético (Creswell, 2010).  

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa exploratória, pois visa a 

compreensão das significações produzidas pelos estudantes sobre uma determinada 

experiência. O uso da abordagem qualitativa possibilitou à pesquisadora desenvolver um 

quadro complexo sobre seu tema de investigação. A partir da escuta das narrativas dos 

participantes ocorreu a identificação das questões associadas ao contexto para o 

desenvolvimento de um relato holístico (Creswell, 2010).  

Sampieri et al. (2014) destacam a importância do pesquisador na investigação 

qualitativa. O maior desafio para a pesquisa localiza-se em entrar no ambiente e se misturar a 

ele, discernir o que os casos expressam e compreender profundamente as experiências dos 

participantes. O pesquisador deve lidar com suas emoções, pois elas são fontes de dados, mas 

devem ser realizadas anotações pessoais, de modo a evitar a influência de emoções não 

compreendidas nos resultados. 
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Sampieri et al. (2014) indicam, ainda, os cuidados necessários para os pesquisadores: 

não induzir respostas e comportamentos dos participantes; permitir a narrativa dos 

participantes evitando julgamentos e críticas; incluir na investigação fontes de dados variadas 

e participantes heterogêneos; lembrar-se de que cada cultura, grupo e participante representa 

uma realidade única e a perspectiva dos indivíduos é essencial e requer um tratamento 

respeitoso; obter o máximo de informação sobre o contexto da pesquisa antes da inserção no 

campo; participar de atividades para se aproximar das pessoas a fim de favorecer a empatia. 

Neste trabalho, essas indicações foram respeitadas ao longo da pesquisa. 

 

6.2 Contexto da Pesquisa 

 

A pesquisa ora relatada foi realizada no âmbito de um curso de graduação em 

Psicologia vinculado a uma instituição privada de ensino superior localizada no munícipio de 

Salvador-Bahia. O objeto principal do estudo foram as experiências de estágio 

supervisionado (estágio básico e estágio específico) em Psicologia na área da Saúde. O 

referido curso de Psicologia foi escolhido pela acessibilidade e maior chance de viabilidade 

para a realização da pesquisa, tendo em vista que a pesquisadora trabalha na instituição como 

docente. Esse elemento foi fundamental, pois a vinculação da pesquisadora à instituição criou 

as condições necessárias para a realização da coleta e da produção de dados. A direção da 

instituição, a coordenação do curso de Psicologia, bem como as respectivas coordenações dos 

estágios foram consultadas previamente. O projeto e o plano de trabalho foram aprovados e a 

própria instituição disponibilizou uma lista de estudantes que haviam cumprido o estágio 

específico, estando no último ano do curso de Psicologia no período letivo de 2018.2. 

O curso de Psicologia da instituição de ensino superior examinada utiliza  as 

metodologias ativas como ferramenta metodológica para os processos de ensino-
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aprendizagem. De acordo com Mitre et al. (2008), as metodologias ativas favorecem a 

formação da cidadania do ser histórico. De acordo com esses autores, as metodologias ativas 

compõem uma prática pedagógica transformadora, ética, refletiva e crítica. Os mesmos 

autores destacam que as metodologias ativas embasam-se na problematização como 

ferramenta para o processo de ensino-aprendizagem. Ao se deparar com o problema, o 

estudante tende a se motivar para resolvê-lo. Desta forma, incentiva-se a concentração, a 

reflexão, as conexões com conhecimentos prévios e possibilidades de experienciar novos 

achados. A problematização possibilita ao estudante lidar com uma gama de informações e a 

construir o conhecimento para encontrar soluções possíveis para os dilemas cotidianos e 

históricos, o que contribui para os avanços dos estudantes. 

Uma especificidade desse curso de Psicologia mobilizou o interesse da pesquisadora 

em relação ao funcionamento do estágio, especialmente do estágio básico em Psicologia. 

Essa modalidade de ensino em serviço tem uma carga horária teórico-prática de 120 horas, 

distribuídas ao longo de 10 semanas, o que representa 12 horas de atividades por semana. O 

estágio básico ocorre em pequenos grupos de seis a dez estudantes durante o 7º e 8º semestres 

do curso de Psicologia. Durante esses dois semestres, cada grupo de estudantes experiencia a 

prática psicológica através da supervisão de seis professores distribuídos em quatro campos 

de atuação (Atenção Primária à Saúde, Atenção Secundária à Saúde, Atenção Terciária à 

Saúde e Psicologia Organizacional e do Trabalho). Denominou-se “rodízio” esse período de 

dez semanas com cada grupo heterogêneo de estudantes do 7º e 8º semestres, ao lado de uma 

professora supervisora com experiência profissional no seu respectivo campo de atuação. O 

funcionamento do estágio básico em rodízios não tem uma ordem pré-determinada, pois, a 

cada rodízio, o estudante é incluído em novos grupos de prática nos referidos campos de 

atuação.  
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O estágio básico rotatório tem uma proposta de aprendizagem realizada em pequenos 

grupos. Esse aspecto muito particular do curso ressalta e valoriza a intersubjetividade e o 

olhar biopsicossocial para as atuações no campo da Saúde e do Trabalho. A experiência 

durante esse período de estágio favorece os estudantes a iniciarem o processo de construção 

da sua identidade profissional pela aproximação teórico-prática de estudantes durante o 7º e 

8º semestres. De acordo com o projeto político-pedagógico do curso de Psicologia da 

instituição participante desta pesquisa, as ementas curriculares do estágio básico rotatório 

estão apresentadas na Figura 2. 

 
EIXO DE PRÁTICAS 

 PRÉ-
PROFISSIONALIZANTES 

EMENTA DO CURRÍCULO ATIVIDADES DO RODÍZIO 

Atenção primária à saúde 

Prática interdisciplinar assistida no campo 
da assistência à saúde na atenção básica no 
modelo da estratégia de saúde da família 
envolvendo a correlação teórico-prática das 
distintas possibilidades do fazer do 
psicólogo. Construção progressiva de 
competências conceituais, procedimentais e 
atitudinais em situações concretas de 
promoção e assistência à saúde e prevenção 
de agravos. 

Triagem em unidade básica de 
saúde 
Visita supervisionada à creche 
da comunidade 
Visita domiciliar às famílias 
cadastradas na comunidade 
Grupos com adolescentes e/ou 
gestantes 
Registro das atividades 
Supervisão em grupos com a 
docente 

Atenção secundária à saúde 

Prática interdisciplinar assistida no campo 
da Psicologia da saúde em contextos 
hospitalar e ambulatorial envolvendo a 
correlação teórico-prática das distintas 
possibilidades de fazer-do-psicólogo do 
campo da saúde. Construção progressiva de 
competências conceituais, procedimentais e 
atitudinais em situações concretas de 
promoção e assistência à saúde e prevenção 
de agravos. 

Sala de espera com pacientes do 
ambulatório 
Grupos com pacientes 
Grupos com familiares 
Atendimento aos pacientes 
Registro em prontuário 
Aplicação de testes 
neuropsicológicos 
Correção e interpretação do teste 
neuropsicológico 
Supervisão em grupo com a 
docente 

Atenção terciária à saúde 

Prática interdisciplinar assistida no campo 
da Psicologia da saúde em contextos 
hospitalar e ambulatorial envolvendo a 
correlação teórico-prática das distintas 
possibilidades de fazer-do-psicólogo do 
campo da saúde. Construção progressiva de 
competências conceituais, procedimentais e 
atitudinais em situações concretas de 
promoção e assistência à saúde e prevenção 
de agravos. 

Atendimento pré e pós-
operatório para paciente 
Atendimento ao acompanhante 
Registro em prontuário 
Supervisão grupal 

 

Figura 2. Síntese dos eixos pré-profissionalizantes e ementas dos estágios do curso de 

Psicologia. 

Fonte: Projeto político-pedagógico do curso de Psicologia da instituição pesquisada. 
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Através dos relatos de suas experiências, as estagiárias rememoraram o percurso 

desde o estágio básico na referida instituição e analisaram as experiências durante o estágio 

específico de estudantes de Psicologia. Um dos critérios de seleção dos participantes foi a 

atuação de estudantes da ênfase em Psicologia da Saúde. Essa escolha se deu em virtude da 

maior proximidade da pesquisadora com esse campo de conhecimento e atuação. O estágio 

específico na instituição de ensino ocorre no 9º e 10º semestres da graduação em psicologia e 

os estudantes vivenciam de 16 a 20 horas semanais de prática de estágio. Os estagiários tem 

dois psicólogos supervisores, um deles que acompanha o estudante no campo de atuação e 

uma supervisão acadêmica grupal com um professor supervisor. Para os estagiários que 

escolhem a atuação em Clínica Ampliada e que atendem na clínica-escola de psicologia da 

instituição de ensino, há uma terceira supervisão para orientar os casos de triagem da clínica-

escola. Nesse campo de conhecimento e atuação, os estudantes podem se inserir em um dos 

três campos de estágio específico: Clínica Ampliada, Saúde Mental e Psicologia da Saúde e 

Hospitalar.  

 As práticas da Clínica Ampliada acontecem com atendimentos individuais e grupais 

em ambulatórios de especialidades médicas e na clínica de Psicologia da própria instituição. 

As opções disponíveis nesse contexto são os ambulatórios de Psicologia e Psiquiatria, a 

clínica de Psicologia e Neurologia, o Centro de Neurociências, a Clínica de Psicologia e o 

ambulatório de Obesidade e a Clínica de Psicologia e Urologia Pediátrica. Outra 

possibilidade de inserção no estágio específico consiste no contexto da Saúde Mental através 

do atendimento em Centros de Atendimento Psicossocial (CAPS) e em um hospital-dia com 

pacientes com transtornos mentais severos e persistentes. Em relação ao contexto da 

Psicologia da Saúde e Hospitalar, os estudantes estagiários passam por seleção para as vagas 

em hospitais gerais e hospitais com especialidade em Oncologia e Cardiologia. 
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6.3 Participantes 

 

A seleção dos participantes deste estudo ocorreu com a colaboração da coordenadora 

do estágio específico vinculada à instituição de ensino participante, que forneceu a lista com 

os nomes dos estagiários e os seus respectivos campos de estágio específico de todos os 

estudantes do curso de Psicologia matriculados em 2018.2. Não houve restrições em relação 

ao gênero, raça/cor ou idade das participantes, formação pregressa ou condição 

socioeconômica. A escolha por estudantes do último ano do curso foi construída para atingir 

os objetivos da pesquisa. Presumiu-se que os estudantes estagiários do 9º e 10º semestres 

vivenciaram o conjunto de ofertas de grande parte do curso de Psicologia e tinham a 

possibilidade de relatar suas experiências de estágio básico e específico.  

Inicialmente, o convite para a participação no estudo foi enviado apenas aos 

estudantes do 10º semestre por e-mail. No convite constavam os objetivos da pesquisa e o 

nome e contato da pesquisadora. Houve resposta de aceite para participação da pesquisa de 

duas estudantes do 10º semestre. Ambas concordaram em integrar o estudo.  

Diante da dificuldade encontrada na seleção de estudantes/estagiários interessados em 

participar da pesquisa, o critério de seleção foi alterado. Seriam aceitos, portanto, os 

estudantes do 9º e 10º semestres vinculados à ênfase de Psicologia da Saúde. Novas 

mensagens via e-mail foram encaminhadas para todos os estagiários da ênfase em saúde. Três 

estudantes do sexo feminino voluntariaram-se para a participação no estudo.  

Os critérios de inclusão dos participantes foram: estar cursando o estágio específico 

em 2018.2, ter disponibilidade de participar voluntariamente da pesquisa, estar no curso de 

Psicologia naquela instituição de ensino superior desde o primeiro semestre e ter escolhido 

uma das áreas da Psicologia da saúde para realizar o seu estágio específico. As áreas da 
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Psicologia da Saúde contempladas foram em Clínica Ampliada, em Saúde Mental e em 

Psicologia da Saúde no contexto hospitalar. 

As estudantes que manifestaram interesse na participação na pesquisa foram 

convidadas para a primeira fase da coleta e produção de dados. Assim, o estudo foi composto 

por cinco estudantes do sexo feminino do curso de Psicologia (nenhum participante do sexo 

masculino mostrou interesse em participar do estudo): três delas cursavam o 9º semestre do 

curso e duas haviam concluído o curso no 10º semestre em 2018.2. Contudo, optou-se por 

apresentar a análise dos percursos das estudantes do 10º semestre e de uma estudante do 9º 

semestre pela importância de realizar uma análise em profundidade e cumprir com os 

objetivos do estudo. Esse quantitativo de participantes foi considerado significativo para o 

estudo, pois, de acordo com Sampieri et al. (2014), os participantes na pesquisa qualitativa 

para estudos de casos em profundidade deve variar entre três a cinco participantes, 

considerando o seu ponto de saturação.  

 

6.4 Instrumentos e Procedimentos de Produção de Dados 

 

A construção dos dados ocorreu em duas fases. A primeira fase consistiu em um 

momento presencial com duplas de estudantes para a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (ver apêncie A) e a elaboração de uma colagem com revistas. Tal 

colagem foi utilizada como um recurso para favorecer a emergência do discurso das 

participantes sobre suas experiências de estágio e projetos futuros, além de criar uma 

aproximação entre a pesquisadora e as participantes. Uma psicóloga que integra o grupo de 

pesquisa da qual a pesquisadora faz parte foi convidada para realizar as observações e 

anotações nessa primeira fase. As participantes consentiram com a presença da colega. Ainda 

nessa primeira fase, uma ficha de dados sociodemográficos para coleta de informações mais 
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objetivas foi enviada para os e-mails das participantes, de modo a facilitar a caracterização do 

perfil socioeconômico posterior delas. A segunda fase da produção dos dados deu-se com a 

entrevista narrativa e semiestruturada individual e, em seguida, com a construção dos cartões 

após cada entrevista. A função dos cartões foi sumarizar os principais aspectos da experiência 

de cada participante durante os estágios. 

O método de produção dos dados qualitativos deste estudo composto pela ficha de 

dados sociodemográficos (ver apêndice B), pela entrevista narrativa semiestruturada (ver 

apêndice C), pelos “flash cards” e pelo recurso da colagem foi tomado de empréstimo e 

adaptado de Mele e Marsico (2019). Segundo as autoras, o método é justificado quando há 

uma necessidade de agregar elementos visuais além da linguagem verbal para compreender a 

dimensão afetiva da experiência pessoal. Assim, o recurso material utilizado neste estudo 

para representar a si, bem como a experiência de estágio foi a colagem, que visou a ilustrar, 

através de imagens escolhidas pelas participantes, as significações das experiências do 

estágio supervisionado em Psicologia. Para essa etapa de construção da colagem foram 

disponibilizadas folhas de cartolina, revistas, tesouras e cola. A pesquisadora solicitou que as 

participantes construíssem uma colagem que pudesse representar suas experiências no estágio 

durante o curso de Psicologia, além de suas expectativas para o futuro como profissional da 

área. Após a confecção da colagem, realizada em duplas ou individualmente, as participantes 

foram convidadas a apresentar uma narrativa sobre sua respectiva colagem. O conteúdo foi 

gravado em áudio e posteriormente transcrito na íntegra pela pesquisadora. 

O instrumento principal descrito por Mele e Marsico (2019) é a entrevista narrativa 

semiestruturada. Essa modalidade de entrevista visa a analisar as principais dimensões 

cognitivas, afetivas e sociais da experiência. Neste caso, o objetivo foi analisar as principais 

dimensões cognitivas, afetivas e sociais da experiência do estágio. A colagem serviu para 
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estimular a narrativa e o processo de construção de significado sobre a experiência do 

estágio.  

Na segunda fase da produção de dados, a entrevista narrativa semiestruturada foi 

conduzida a partir dos conteúdos que emergiram da colagem, seguida de uma pergunta 

disparadora: “Fale-me de seu percurso no estágio, desde sua entrada no primeiro rodízio até o 

último rodízio. Quais memórias você guarda desse período? Conte-me tudo que você 

lembrar”. Além da pergunta disparadora, foi construído um roteiro de entrevista 

semiestruturada para assegurar o cumprimento dos objetivos da pesquisa. As participantes 

seguiram o fluxo cronológico de suas experiências de estágio básico, detalhando alguns 

aspectos, tais como lembranças sobre a entrada no estágio, memórias sobre o grupo de 

estudantes que vivenciou o período de estágio com elas, a própria experiência de estágio, os 

principais desafios vivenciados e seus enfrentamentos, o que foi aprendido no estágio, os 

feedbacks recebidos das professoras e dos colegas de turma, a percepção da aprendizagem no 

rodízio, sugestões de mudanças para o estágio e, por fim, foi possível acessar o significado 

dado à experiência do estágio.  

Além disso, foram utilizados os  “flash cards”. Estes são descritos por Mele e Marsico 

(2019) como um importante recurso de coleta de dados. No estudo aqui relatado, foi 

solicitado que as participantes relatassem, a partir dos “flash cards”, os aspectos que 

consideravam mais relevantes sobre o estágio, podendo ser pessoas, situações ou objetos. 

Este recurso funcionou para explorar os aspectos mais significativos vivenciados durante os 

estágios na perspectiva de cada estudante. Assim, a consigna utilizada nesta pesquisa foi: 

“Baseando-se na colagem e na entrevista realizada no encontro passado, gostaria que você 

indicasse, nessas cinco fichas que vou lhe passar, situações, fatos e/ou acontecimentos mais 

relevantes durante os seus estágios no curso de Psicologia, com uma frase, uma palavra, um 

nome de objeto, pessoa ou lugar”. Foi solicitado que cada participante identificasse e 



72 
 

discriminasse os aspectos mais relevantes da experiência durante o estágio e ordenasse por 

importância cada posição. As entrevistas individuais foram gravadas em áudio e 

posteriormente transcritas pela pesquisadora.  

Além das entrevistas narrativas, foram utilizados documentos oficiais da instituição de 

ensino superior na qual a pesquisa aconteceu e aqueles relacionados às Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de Psicologia no Brasil. Tais documentos serviram de 

apoio às informações gerais sobre as práticas de estágio em Psicologia da Saúde. Essas 

informações ofereceram uma perspectiva ampliada sobre a dimensão normativa e histórica da 

formação em Psicologia no país, além de contribuírem para uma reflexão mais aprofundada 

sobre as práticas experienciadas pelas participantes deste estudo.   

 Sampieri et al. (2014) afirmam que a triangulação de métodos de coleta de dados é 

sempre desejável na pesquisa qualitativa. Considera-se o tempo e os recursos de cada 

investigação e avalia-se como apropriado o uso de várias fontes de informações e de métodos 

para a produção dos dados. No que se refere à investigação qualitativa, os autores abordam a 

riqueza, a amplitude e a profundidade de dados, que podem ser indicadas por distintos 

participantes no processo e através de diferentes fontes de pesquisa. 

 

6.5 Procedimentos de Análise de Dados 

 

A análise dos dados qualitativos representa o momento da pesquisa de organização 

dos dados coletados, transcrição quando necessário e codificação. Os dados produzidos pelo 

estudo precisam ser integrados em um banco de dados, de modo a analisar e identificar 

significados e descrever o fenômeno estudado pela perspectiva dos participantes. As 

descrições dos participantes devem ser tratadas com as percepções da pesquisadora, de forma 

a apresentar uma perspectiva interna da investigação. A pesquisadora pode incluir na análise 
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suas próprias crenças e agregar à pesquisa a relação vivenciada com as participantes do 

estudo (Sampieri et al., 2014). 

A análise dos dados inicia-se pela estruturação de dados e transcrição do material. Um 

recurso descrito pelos autores consiste em um diário de análise para documentar o processo. 

Os autores propõem que a codificação dos dados qualitativos ocorra a partir de dois níveis. 

No primeiro nível de análise, o pesquisador entra em contato com os dados coletados, de 

maneira a comparar as unidades de significado e a criar as categorias, tendo em vista os 

objetivos da investigação. As unidades de análise podem variar entre os aspectos individuais 

e sociais, dentre elas: os significados, as práticas, os episódios, as reuniões, papéis e funções, 

díades, grupos, organizações, comunidades, subculturas, estilos de vida e processos (Sampieri 

et al., 2014). Para o presente estudo, as unidades de análise utilizadas foram as significações 

das participantes quanto à experiência do estágio supervisionado na graduação de Psicologia.  

Em relação às unidades de análise, Sampieri et al. (2014) apresentaram alguns 

questionamentos: Que tipo de processo está sendo observado? Qual é a estrutura desta 

unidade? Como as interações são apresentadas? Quais são as conjunturas e consequências de 

sua ocorrência?  

No segundo nível, as categorias e as questões são comparadas. Assim, as relações 

entre conceitos emergem. A interpretação dos dados acontece com o desenvolvimento de 

temas e padrões. Ao final do processo analítico, produzem-se explicações, teorias ou 

narrativas a partir dos dados. Identifica-se esse processo de análise como uma análise de 

conteúdo através das unidades de análise, ainda que Sampieri et al. (2014) não denominem a 

análise dessa forma. Conforme os autores, a pesquisa qualitativa demanda do pesquisador um 

rigor metodológico, que requer dependência, credibilidade, confirmação e transferência. 

 

6.6 Considerações Éticas 
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 Os princípios da ética em pesquisa com seres humanos foram resguardados, de 

acordo com a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (Conselho Nacional de 

Saúde, 2016) e do Código de Ética do Psicólogo (CFP, 2005). Este estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética da instituição pesquisada (processo número 95064818.9.0000.5544). O 

TCLE apresentou detalhadamente os aspectos éticos em pesquisa para os participantes.  

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e os dados coletados desta pesquisa 

foram armazenados e permanecerão com a pesquisadora durante o período de cinco anos. O 

material será descartado após este prazo. As participantes tiveram o direito de não responder 

a qualquer pergunta que causasse constrangimento e/ou desconforto. A participação na 

pesquisa ocorreu de forma voluntária e as entrevistas foram marcadas nos dias e horários nos 

quais as participantes estavam cumprindo suas atividades acadêmicas na instituição.  

Todas as informações fornecidas foram tratadas de forma ética pela pesquisadora e foi 

mantido o sigilo sobre a identidade das participantes e das transcrições das entrevistas. Foram 

utilizados nomes fictícios e a exclusão de informações que pudessem identificar as 

participantes. O nome da instituição participante também foi suprimido da pesquisa para 

preservar o sigilo das informações. Vale ressaltar que as informações pessoais foram 

utilizadas eticamente apenas para os fins da pesquisa. 

A pesquisadora conduziu o processo de pesquisa de forma a minimizar qualquer 

forma de constrangimento e/ou desconforto que pudesse surgir. O benefício desta pesquisa 

consistiu em refletir sobre a experiência educacional dos estudantes que realizaram estágio 

supervisionado ao narrar o percurso na formação em Psicologia. O risco desta pesquisa 

referiu-se à possibilidade de mobilização emocional após a entrevista e foi disponibilizado às 

participantes o recebimento de assistência integral e imediata por danos decorrentes da 

pesquisa prestada pela pesquisadora ou pela Clínica de Psicologia da instituição participante. 
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A pesquisadora e psicóloga comprometeu-se a prestar quantos atendimentos fossem 

necessários para minimizar os danos provenientes da pesquisa ou, caso as participantes 

preferissem, poderiam  receber o encaminhamento para a Clínica de Psicologia da instituição 

participante da pesquisa. Outros esclarecimentos foram descritos no Termo de 

Consentimento, o qual foi assinado pela pesquisadora e pelas participantes em duas vias. 



76 
 

7 Acompanhando os Percursos de Aprendizagem de Estrela, Luana e Mariana 

 

No mês de outubro de 2018, em meio às eleições presidenciais, foi realizada a 

entrevista com Estrela (nome fictício) que naquele momento cursava o nono semestre do 

curso de Psicologia. Quanto aos aspectos sociodemográficos, Estrela descreveu-se como uma 

mulher de 26 anos, branca, solteira, proveniente do interior da Bahia e residia em Salvador 

com outros estudantes. No momento da entrevista, relatou que não estava exercendo 

atividade laboral, dedicando-se integralmente aos estudos. A escolha do curso de Psicologia 

ocorreu pela diversidade da atuação da área e pelas possibilidades de trabalhar com grupos 

diversos. Nos “flash cards”, Estrela descreveu a si mesma como um cacto e ressaltou a 

importância de si como o principal elemento do seu aprendizado: 

“O cacto, (...) é a plantinha, né, símbolo do Sertão, que ela é cheia de 

espinhos, (...) mas que quando você consegue, que lá dentro tem uma flor, 

assim, muito delicada, muito bonita e que os espinhos é uma forma de 

proteção. Eu acho que foi a forma que eu fui me colocando na formação, no 

mundo, assim. Eu vim do interior, tô aqui sozinha, sem família, sem ninguém, 

sem ter uma rede de apoio. Então, muitas vezes, eu me coloquei nas situações 

como um cacto, sabe? As pessoas para atravessar isso, chegar a parte do 

afeto, era um processo. E eu acho que isso me ajuda no contexto de estágio, 

porque assim me dá uma força e uma delicadeza. Eu sei que eu preciso 

sustentar um lugar, (...) que eu tenho a ética da minha profissão, que eu 

preciso sustentar algumas decisões sem deixar de levar delicadeza.” 

Estrela abordou em sua entrevista as dificuldades vivenciadas para se adaptar à 

graduação e se sentir pertencente ao curso de Psicologia:  
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“Os três primeiros semestres do curso foram bem difíceis, assim, porque eu 

não me reconhecia nos espaços...(...) Eu me sentia...é...muito incomodada, 

assim, por não me encontrar em nenhum lugar, nenhum curso, nem na turma, 

nem na instituição. Os três semestres, os três primeiros semestres foram muito 

difíceis por isso. (...) No quarto semestre, meu percurso começa a mudar por 

conta de uma experiência, que começa com atividade curricular, mas se 

desdobra para extracurricular, porque eu passo um ano e meio em uma rede 

de jovens atuando lá dentro, não só...não na função de Psicologia, mas 

percebendo ali no que eu estava fazendo a Psicologia e percebendo qual seria 

o meu possível lugar de atuação, sabe?” 

Os trechos da narrativa de Estrela remetem ao que Coulon (2008) apresenta em 

relação às dificuldades vivenciadas pelos estudantes no ingresso da vida universitária. A 

trajetória acadêmica de Estrela foi marcada pela sua saída do interior da Bahia para estudar 

em Salvador, sendo um rompimento de vínculo com sua família. Levando em consideração o 

contexto da pesquisa, a faculdade privada de Salvador em que Estrela ingressou é composta 

por uma maior parte dos colegas pertencentes à classe média alta. Esse público se distancia 

da cultura familiar de Estrela, ela era proveniente de uma classe média baixa, e ela diz não se 

reconhecer nesse espaço social e institucional. Esse dado de classe social não foi 

explicitamente questionado na pesquisa, contudo por ter sido professora de Estrela, tenho 

acesso a essa informação. 

Estrela também descreveu-se como uma pessoa mais fechada, que não interage 

facilmente com as pessoas e esse aspecto da personalidade de Estrela a coloca como mais 

propensa ao distanciamento social, fator destacado por Coulon (2008) como favorável ao 

abandono da universidade. A afiliação com o curso de Psicologia emerge pelo conhecimento 

da atuação da Psicologia Comunitária em um contexto economicamente desfavorecido. A 



78 
 

partir dessa experiência, Estrela atribuiu um sentido para a sua formação profissional pelas 

possibilidades de atuação com grupos, que mantêm os valores coletivos comuns à cultura das 

pessoas do interior da Bahia, da qual ela é proveniente. Estrela contou sobre sua experiência 

nessa rede de jovens, que deu sentido a sua permanência na formação em Psicologia: 

“É uma rede de jovens que fica no fim de linha do bairro do Uruguai, na 

Cidade Baixa, aqui em Salvador e eles trabalham com promoção de cultura, 

de educação, com superação da desigualdade social. Então é bem voltado 

para Psicologia Comunitária, as ações que eu desenvolvi foram bem voltadas 

para Psicologia Comunitária, que foi uma Psicologia Comunitária bem 

diferente da que eu vi no componente curricular da faculdade. Então é ali que 

eu tomo consciência do que é que eu quero, do que é que eu quero fazer e qual 

é o percurso que eu quero seguir. 

Essa experiência com a Psicologia Comunitária mobilizou a estudante para construir 

uma formação socialmente implicada, que deu origem ao trabalho de conclusão de curso de 

Estrela. Com base nessa experiência comunitária, ela indicou sugestões de mudanças para o 

curso de Psicologia. Ela ressaltou as suas concepções sobre a formação em Psicologia: 

“Meu TCC é um relato de experiência, eu falo sobre o embotamento do corpo 

no processo de formação. O cientificismo, ele tende a isso, né? A nossa 

educação cientificista, objetiva, ela tende a nos distanciar do nosso corpo, (...) 

do nosso saber sensível, né, da sabedoria sem palavras que moram no nosso 

corpo e que, é quase como intuição, que é válida, mas que a gente esquece, 

sabe? Por que se a gente compara, se comparar com os animais, a formiga 

sabe quando é que vai ter um terremoto. Nós também poderíamos saber se a 

nossa educação, se o nosso saber sensível fosse educado para isso. Então, eu 

acho que, principalmente, no curso de Psicologia, em nosso corpo é o nosso 
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único objeto de trabalho ou o primeiro objeto de trabalho que a gente tem, 

que a gente pode utilizar, é...a educação do saber sensível seria um caminho.” 

 Escrever um relato de experiência como trabalho final de curso remete à importância 

de dar sentido ao que Bondía (2002, p. 25) conceitua como experiência: “um encontro ou 

uma relação com algo que se experimenta, que se prova”. Deste modo, pode-se considerar 

que a experiência sensível descrita por Estrela agregou em sua formação, apresentando uma 

crítica ao modelo cartesiano de ciência. De acordo com Coulon (2008), a afiliação à vida 

universitária acontece através da incorporação das práticas e formas de funcionamento que 

não eram presentes no cotidiano dos estudantes e passam a ser percebidas como naturais. 

Estrela apresentou um olhar crítico para a formação, consistente com o lugar de membro, de 

quem passou pelo processo de afiliação ao decodificar e manejar as regras decorrentes das 

práticas institucionais, podendo explicitar o que está implícito na formação em Psicologia. 

Seu estágio específico aconteceu em um centro de atenção psicossocial, sendo descrito como 

uma experiência desafiadora a cada dia de prática. 

A segunda participante do estudo foi Luana (nome fictício) que, no momento da 

entrevista, cursava o décimo semestre de Psicologia. Tinha 22 anos de idade e descreveu-se 

como parda. É proveniente de uma cidade próxima a Chapada Diamantina, no interior da 

Bahia. Ela mudou para a capital com o objetivo de estudar, e não exerceu atividade laborativa 

durante a sua graduação. Morava com seu irmão e seu primo, sendo responsável pela 

gerência de sua residência, por ser a mais velha dentre esses membros de sua família. Sua 

escolha pelo curso de Psicologia aconteceu a partir de um contato com a profissão no ensino 

médio e ela supôs que a Psicologia iria ampliar sua percepção sobre a vida. Na ficha de dados 

sociodemográficos, a participante faz questão de frizar que não fez o curso de Psicologia com 

o desejo ou fantasia de curar suas angústias. Ela indicou que se reencontrou como pessoa e 

mulher na formação em Psicologia. 
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Durante a sua entrevista, que ocorreu em novembro de 2018, Luana falou sobre sua 

família e relembrou o seu percurso educacional, a partir do investimento realizado pelos seus 

pais, que moravam em uma cidade pequena e quiseram oferecer uma educação de qualidade 

aos filhos: 

“Eles estão batalhando sempre pra me manter aqui, sabe? Eles sempre 

batalham. (...) Não pensaram duas vezes, sabe? (...) Eu sempre estudei fora, 

longe deles, porque a escola era melhor, porque eles queriam sempre dar o 

melhor pra mim.” 

Assim como Estrela, Luana vivenciou a saída do ensino médio e a entrada na 

instituição educacional como uma passagem para uma realidade desconhecida, que requereu 

dela uma atitude ativa e autônoma diante da academia (Coulon, 2008). Luana experienciou a 

ausência das relações parentais construídas ao longo da vida, assumindo a responsabilidade 

pelos cuidados de seu irmão. Além disso, tinha o empenho de construção de sua carreira 

profissional na Psicologia. Pode-se afirmar que Luana experimentou seus processos de 

ruptura com sua saída do interior da Bahia para estudar em Salvador e lidou com a ansiedade 

ao ingressar no ensino superior. A participante afirmou sobre a escolha da Psicologia ao 

terminar o ensino médio e sobre o desejo de seus pais que ela entrasse no curso de Medicina: 

“O curso de Psicologia pra mim foi onde eu me encontrei, sabe? (...) Foi 

assim, uma escolha que eu tive que fazer entre Psicologia e outro curso. Eu 

tinha passado e tive que fazer uma escolha, assim, em uma semana. Foi algo 

muito angustiante pra mim fazer essa escolha. Meus pais queriam muito que 

eu entrasse na área de saúde, mas como médica, né? E eu não queria.”  

Luana assumiu a responsabilidade pela formação em Psicologia mesmo sabendo que 

teria possibilidades de ingressar no curso de Medicina, que é um curso de alto prestígio, 

socialmente associado ao sucesso profissional e financeiro. Luana continuou sua narrativa ao 
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mencionar os vestibulares que realizou, expressando a sua mobilização diante da escolha da 

Psicologia como sua futura profissão: 

“Mas eu fiz vestibulares assim na área, assim, de Medicina e Odontologia e 

passei. Na minha concepção, eu não ia passar. Então eu teria só um curso pra 

escolher (risos), mas eu passei neles e eu escolhi. Benza Deus. Então, assim, 

escolhi, mas foi uma catarse, assim, na hora que eu escolhi. Eu chorei muito 

no dia. Chorei, aqui na matrícula, todo mundo olhando pra mim, não consegui 

nem segurar, eu chorei mesmo. Escolhi e falei: é isso.” 

Luana incluiu em seu discurso os períodos difíceis e mobilizadores que vivenciou na 

graduação, mencionando que os professores perceberam as ausências como estudante: 

“Teve momentos...que foram...que...por conta de dificuldade minhas, conflitos 

que eu tive em casa, familiares, teve momentos que eu pensei em trancar, 

porque eu não tava conseguindo dar conta, (...) lembro que era o 4º semestre. 

(...) Foi...bastante difícil pra mim naquele momento estar na faculdade com 

mil e um problemas em casa. Foi uma situação bem difícil mesmo. Eu lembro 

que tinha um dos componentes de desenvolvimento na época e que eu faltava 

muito e que os tutores, os professores do componente de desenvolvimento, 

sabe? Me chamavam muito, sabe? E eu não queria...foi um componente 

curricular que foi beeem difícil pra mim. O de adolescente. E o componente de 

desenvolvimento do ciclo de vida é uma coisa que te invoca, né? Você tem que 

estar lá e pra mim, foi muuuito difícil. Eu pensei de trancar várias vezes, mas 

eu vi assim...vinha assim: poxa, eu já estou no meio do curso. Eu não vou 

trancar. Mas foi um momento bastante angustiante no curso. Aí, depois, veio 

as práticas, né?” 
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Esse trecho da narrativa de Luana associa-se ao que Coulon (2008) considera como os 

motivos dos estudante para desistir da universidade por se depararem com rupturas 

sucessivas. Há um destaque para a ruptura dos laços afetivos com a família que, no caso de 

Luana, mora distante da estudante. Houve uma ruptura com a cultura familiar, com a vida no 

interior da Bahia, para enfrentar o mundo adulto, no qual a estudante precisou gerir uma casa 

e administrar seus estudos. Apesar desse período turbulento da formação, Luana fez seu 

processo de pertencimento acadêmico e demonstrou gratidão pela experiência vivenciada no 

curso de graduação, indicado como o segundo aspecto mais relevante nos “flash cards”. Ela 

mostrou-se apropriada sobre as regras do curso de Psicologia e apresentou sugestões de 

mudança para a graduação, e buscou suprir essa lacuna a partir da inserção em um grupo de 

estudos sobre o suicídio:  

“Suicídio, não foi tratado. (...) Foi tratado em um caso de um componente do 

desenvolvimento do ciclo de vida adulto e eu falei: poxa...um problema de 

saúde mental, um problema de saúde pública no Brasil e não ter numa 

graduação de uma faculdade como essa, entendeu? E quando surgiu o grupo 

assim, que eu lembro que eu estava no grupo de Jung com a professora, ela 

falou que estava tentando...querendo fazer...e quem quis...eu, eu (risos).” 

 Luana mostrou-se vinculada ao grupo de estudos e realizou seu trabalho de conclusão 

de curso com o tema do suicídio. Cabe informar que ela decidiu fazer o estágio específico em 

Clínica Ampliada na Clínica de Psicologia e no ambulatório de Psiquiatria localizados na 

instituição de ensino superior pesquisada.  

A terceira participante chamava-se Mariana (nome fictício) e era estudante do décimo 

semestre no período da entrevista. Na ficha de dados sociodemográficos, Mariana relatou ser 

uma mulher de 23 anos de idade e autodeclarou-se branca. Informou que morava com sua 

família em Salvador e era proveniente de outra capital do Nordeste do Brasil. No momento da 
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entrevista, em novembro de 2018, atuava como acompanhante terapêutica de crianças com 

autismo. Ela iniciou o curso de Direito em outra instituição de ensino superior, ao assistir 

uma palestra sobre Conciliação, se deu conta de que ficou interessada pelos aspectos 

psicológicos e decidiu cursar a Psicologia. Durante a sua formação em Psicologia, Mariana 

apresentou disponibilidade e curiosidade para aprender e ampliou seus interesses para a 

Neuropsicologia, a Psicanálise, a Psicologia da Saúde e Hospitalar, a Psicopatologia e a 

Psiquiatria. 

O estágio específico de Mariana ocorreu em uma unidade de oncopediatria de um 

hospital filantrópico de Salvador. Na entrevista, a participante abordou seus principais 

aprendizados no contexto hospitalar: 

“Então...ah, é tanta coisa...então, o estágio específico (...) a gente fica, né, 

um...um ano lá no serviço de oncopediatria. Para mim, enfim, aprendizados: 

manejo de...é...criança e adolescente com os pais. Eu acho que isso, pra mim, 

tem ficado muito marcado de aprendizado. O quanto, aquilo que sempre 

falam, né, que a criança e adolescente é sintoma dos pais. Isso é algo que fica 

muito claro e como manejar isso, né, inclusive quando tem um adoecimento 

presente. Então os pais ficam muito ansiosos e como lidar com isso, né, com 

essa ansiedade, como (...) querem (...) tomar o filho todo para si, 

principalmente por causa do adoecimento. Então, como manejar isso. Pra 

mim também, fica muito a equipe, né? Como trabalhar em equipe?” 

A participante afirmou que vivenciou o estágio específico buscando lidar com as 

intervenções da Psicologia no contexto do hospital. Mariana desenvolveu competências 

procedimentais e atitudinais durante o estágio em Psicologia hospitalar; contudo, mostrou-se 

ambivalente em relação à vivência do estágio obrigatório, pois não estava certa sobre sua 

escolha. Ela mencionou a área de Saúde Mental como uma opção que poderia trazer 
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realização profissional, tanto quanto a atuação psicológica no hospital. Mariana lamentou-se, 

durante a entrevista, de não ter tido vagas para o Hospital Psiquiátrico no período em que iria 

cursar o estágio específico, o que foi ilustrado no trecho a seguir durante a colagem: 

“O estágio...eu acho que foi...várias emoções...Na verdade, é assim, hoje é 

que tá finalizando...vai finalizar em janeiro...eu sinto dois momentos. Então, 

assim, antes de entrar no estágio, (...) eu tinha uma escolha, né? Se eu ia 

tentar o estágio em Hospitalar ou em Saúde Mental...Que eram duas coisas, 

assim, que me apaixonavam muito...e no estágio básico, isso ficou muito claro, 

porque eu amava Hospitalar, mas teve uma das pacientes que a mãe, né, 

é...apresentava transtorno psiquiátrico. Então, eu amava atender a mãe, era 

no contexto hospitalar, mas eu amava atender a mãe por causa do transtorno 

psiquiátrico. Então isso ficava muito claro pra mim dessas duas vontades. 

Então, quando eu tive que decidir, né, tentar ou Hospitalar ou Saúde 

Mental...fora de hospital (...) Então era no contexto de hospital...para mim foi 

muito difícil, mas meio que pra um...contexto, né, de vida, no momento, que eu 

ia ter que fazer uma viagem...então, só deu tempo de eu fazer a seleção de dois 

hospitais. Eu não tive, né, como fazer as outras seleções, mas...vinha sempre 

essa dúvida, né? E isso me gerou muita ansiedade...e é por isso que eu botei o 

bornout e eu botei no lugar errado, porque eu tinha recortado pra botar desse 

sentimento que eu tive no estágio. (...) Foram uns dois meses, um período 

assim muito difícil, que eu acordava e não tinha vontade de ir para o estágio. 

Ao mesmo tempo, que eu pensava: eu entrei em Psicologia para fazer 

Psicologia Hospitalar. Então, para mim, era muito conflituoso pensar que, 

desde quando pensei em Psicologia, era a Psicologia Hospitalar e 

agora...estava estagiando em um hospital...de câncer.” 
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 Mariana compartilhou seus sentimentos ambivalentes em relação ao estágio no 

contexto hospitalar que, no início do curso, era a área de atuação em que a estudante pensava 

em atuar. Ao lidar com o ambiente hospitalar, vivenciou a dúvida sobre sua escolha, pois ela 

considerou que também apreciava a área de Saúde Mental. Para conviver com essa dúvida, 

Mariana decidiu fazer uma extensão em Clínica na instituição de ensino superior em que 

realizava a graduação, conciliando seu estágio no contexto hospitalar com a atuação em 

Psicologia Clínica na perspectiva psicanalítica. Mariana expressou sua angústia frente às 

dúvidas que permeavam o período final da graduação em Psicologia:  

“As minhas duas angústias, né? Uma, quero trabalhar no hospital mesmo? Ou 

em Saúde Mental? E hoje, eu vejo que eu quero trabalhar nos dois. Não sei se 

eu vou dar conta...(risos) Não sei se é possível, mas eu entendo que é os 

desejos. É...e a segunda coisa, era que a Psicanálise no hospital, eu não 

conseguia ver como a Psicanálise que eu consigo fazer na Clínica. Então, isso 

pra mim era muito angustiante, porque (...) a Psicanálise que eu (...) ia para 

os cursos e via com a criança autista, não dá para aplicar no hospital ou a 

Psicanálise que eu fazia com os pacientes daqui (...) da extensão, que vem com 

diversas questões...alguns deles, né, com transtornos psiquiátricos também, 

que dá pra fazer a Psicanálise...” 

A participante relatou sua angústia inicial por tentar aplicar um conhecimento de uma 

área de atuação clínica no contexto hospitalar e refletiu sobre o seu processo de aprendizagem 

da teoria e da prática desse conhecimento ao compreender que é necessário desenvolver 

adaptações para incluir a leitura da abordagem teórica aos contextos de prática que 

experienciou. Esse trecho explicita a profundidade e a reflexão teórica e crítica que a 

estudante alcançou em seu processo de aprendizagem a partir das experiências vivenciadas 

em distintos contextos da atuação psicológica. 
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7.1.Desafios e Estratégias Construídas por Estrela, Luana e Mariana no Processo de 

Aprendizagem 

 

 A questão da insegurança foi destacada por Luana como um de seus desafios por 

questionar suas capacidades para lidar com as práticas psicológicas:  

“Primeiro, uma insegurança, sabe? (...) Será que eu vou, será que eu não 

vou...ah, depois, eu vou, eu vou me desafiar, sabe? Eu acho que foi um 

momento em que eu estava muito bem comigo mesma, assim, e eu me coloquei 

nesse lugar de desafio e foi muito bom para minha evolução pessoal, assim 

comigo mesma, sabe? Me ver assim em lugares diferentes do que eu 

imaginava e do que eu tinha criado expectativa e que saiu assim. 

P: E o que é que lhe fez enfrentar essa insegurança, esse medo? Você 

consegue pensar nisso? 

Não conseguiria lhe responder precisamente o que foi que deu esse impulso, 

sabe? Não sei, acho que pela ansiedade de (...) ter a prática da Psicologia. 

Acho que teve isso, sabe? E por ter, sincronicamente, o primeiro rodízio em 

Hospitalar, por ser uma área que estava muito interessada na época, eu acho 

foi o que ajudou muito.” 

A entrada no curso de Psicologia pelas narrativas de estudantes costuma ser uma 

experiência promotora de curiosidade, contentamento, ansiedade e ambivalência quanto à 

escolha do curso (Simão, 2007). A insegurança frente ao primeiro atendimento está 

fundamentada na literatura, que explicita que os sentimentos de ansiedade, despreparo, 

incapacidade, angústia e curiosidade são frequentes nas experiências de estágio, pois os anos 

de formação em sala de aula podem não ter preparado para a prática (Kichler & Serralta, 
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2014; Paparelli & Nogueira-Martins, 2007; Ribeiro et al., 2008). Trata-se, fundamentalmente, 

do pensar e sentir ambiguidade diante do novo, experiência esta que parece se intensificar 

particularmente pela natureza da própria Psicologia, enquanto campo de conhecimento 

diverso sobre um objeto plural.  

 Neste mesmo sentido, Luana descreveu que se colocou nos enfrentamentos dos 

desafios ao longo do estágio: 

“O desafio (...) de me colocar em uma área que, assim, que tinha receio de ir, 

mas eu fui. Acho que esse foi o desafio e eu provei para mim mesma, assim, 

que eu poderia ir. Eu acho que foi uma porta que se abriu até para eu me 

desafiar mais em outros rodízios e no estágio específico agora. (...) E tenho 

muito disso, tive muito disso, no estágio, assim, de: Tá, eu acho que eu vou me 

desafiar, sabe? Eu acho que eu vou entrar nisso, vou ver como é que eu me 

saio. É...eu acho que num processo, assim, positivo da faculdade, é que eles 

dão segurança, sabe, pra você e as preceptoras, assim, vocês dão essa 

segurança: (...) você pode fazer isso. Você pode atender o paciente. Você pode 

atender a família. Você pode atender os dois. Eu acho que isso é importante 

pro aluno, assim, que está saindo (...) dessa caixinha de sala de aula pra ir 

(...) pra prática, né?” 

 A partir dos relatos apresentados por Luana, percebe-se uma forma de funcionamento 

diante de uma nova experiência. Inicialmente, a ansiedade e a insegurança aparecem e, com 

esse sentimento, a estudante questiona-se sobre suas habilidades para enfrentar os 

consequentes desafios. Luana recebeu validações sobre suas capacidades para atender em 

psicologia e se sentiu autorizada a avançar em seu processo de aprendizagem. Em muitos 

trechos de seu discurso, ainda que se questione, ela resolveu arriscar-se na experiência.  
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Em um estudo sobre os estágios na formação em Psicologia, Cabral (2015) afirma que 

a graduação costuma mobilizar os educandos em um misto de sentimentos e sensações. O 

reconhecimento das emoções na formação é um processo que os graduandos vivenciam. A 

partir das experiências de estágio, os educandos podem desenvolver atitudes adequadas a 

uma atuação profissional compromissada com a construção da ética e da política no cuidado 

de si e de outros.  

Neste sentido, a experiência que Mariana vivenciou sobre as suas dificuldades para 

escolher a área para realização do estágio específico e buscar múltiplas práticas em 

decorrência do seu traço perfeccionista e quadro ansioso (descritos pela participante), 

impulsionaram-na no desenvolvimento de habilidades em muitas áreas.  

Ela narrou sobre a sua reflexão a partir do feedback de uma professora no seu estágio 

em ambulatório:  

“Eu fiquei muito ansiosa, porque eu queria fazer avaliação, queria ter a 

experiência do acolhimento e quando não dava, né, pra experienciar tudo 

isso...eu sofria muito. Era um sofrimento grande para mim. Então, eu acho 

que é isso. Tentar ter uma tranquilidade de que...cada dia vai dar para ter 

uma experiência, uma prática, mas também que não precisa tá...ao longo do 

curso, dá pra você ir tendo várias práticas”. 

 A supervisão foi descrita por Mariana como o terceiro aspecto mais ilustrativo do 

aprender. Ela afirmou que o espaço da supervisão foi incluído como forma de enfrentamento 

dos desafios do estágio, pois destacou sua ansiedade e a dificuldade no manejo dos casos. Ela 

descreveu, assim, as suas principais dificuldades no estágio básico. Do mesmo modo que 

Luana, Mariana identificou a supervisão como um lócus de construção na promoção de uma 

organização psíquica e emocional para a compreensão dos casos atendidos. Estudos afirmam 

que a interação em supervisão com colegas e professores possibilita a aprendizagem do 
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estagiário para encontrar suas estratégias de enfrentamento e lidar com suas emoções 

(Guedes, 2006; Paparelli & Nogueira-Martins, 2007; Ribeiro et al., 2008). No caso de Luana, 

o enfrentamento da insegurança ocorre pela combinação de muitos aspectos, tais como o 

desejo de conhecer a Psicologia, a ansiedade pela prática profissional, pelo suporte recebido 

de seus pais que investiram na educação da participante, de seu processo terapêutico, além da 

aposta realizada pelas preceptoras e colegas nos estágios. Luana reconheceu que os feedbacks 

recebidos ao longo do estágio contribuíram para o enfrentamento desse desafio: 

“O feedback mesmo no grupo foi muito bom em relação a isso como um 

aprendizado que eu tive e que eu lembro que os feedbacks naquela época, (...) 

lembro que foi muito emocionante para mim ouvir e eu fiquei assim, falei: 

poxa, o meu desafio deu certo, sabe? Tanto pra mim, quanto para as outras 

pessoas, porque as professoras conseguiram ver isso, sabe? E aí, eu lembro 

do feedback da preceptora e eu fiquei muito contente mesmo, assim, porque eu 

acho que estudante assim passa por muitos desafios, muitos questionamentos. 

Será que estou na área certa? Será que é isso? E eu acho que é nesse 

momento de prática que você tem a prova real assim, sabe?” 

A ansiedade e a angústia dos estudantes para dar conta das atividades corresponde a 

um motor para o estudante operar em suas questões psicológicas (Poppe & Batista, 2012). A 

ansiedade elevada pode proporcionar uma reação negativa. Muitas vezes não há espaço para a 

expressão da angústia, que costuma ser vivida individualmente. Os pequenos grupos, as 

amizades mais próximas, podem proporcionar um espaço de colaboração mútua entre os 

estudantes para lidar com essas emoções (Poppe, 2009). No caso de Luana, ela contou com o 

suporte das professoras e dos colegas em pequenos grupos, pois assim ocorrem as práticas 

curriculares de estágio. Além da insegurança e da ansiedade, Luana apresentou outros 

desafios concernentes ao estágio em comunidade: 
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“Tinha muitos murmurinhos de que era um local perigoso, de que tinha 

assalto sempre e eu ficava um pouco receosa com isso, mas depois de 

conhecer a comunidade e tal, vi que era muito...muito bom de trabalhar. E 

foram essas as dificuldades, fora os desafios internos de estar lá.” 

O contexto de estágio em comunidade favorece que os estudantes ressignifiquem sua 

experiência como agentes de saúde. Assim, Dimenstein e Macedo (2012) salientam que as 

experiências de ensino-aprendizagem provocam mudanças na formação em Saúde, 

integrando os estudantes em programas de educação permanente comprometidos com os 

princípios do SUS. Luana prosseguiu sua narrativa ao considerar as dificuldades pessoais 

experimentadas durante a atuação na Atenção Primária à Saúde: 

“De trabalhar com criança, porque foi um momento em que eu tava (...) muito 

mal, assim, na minha vida pessoal e ter que lidar com isso, assim, e deixar 

essa coisa assim de lado. Eu estava sendo acompanhada. A terapia ajudou 

bastante também. Foi bastante desafiador pra mim, nesse sentido, sabe? 

Quando eu chegava lá, meu humor estava péssimo e eu chegava lá, mudava e 

aí foi muito importante pra mim estar lá, eu acho que psiquicamente falando 

mesmo (risos), estar lá nesse momento foi muito importante pra mim, sabe? 

(...) Estudar, o que fazer, né, e estar em terapia.” 

 Os aspectos psicológicos desafiadores que apareceram no discurso de Luana foram 

encarados tendo o suporte psicoterapêutico como um recurso. Kichler e Serralta (2014) 

salientam a função da psicoterapia pessoal na formação em Psicologia pela necessidade do 

autoconhecimento dos estudantes em relação às questões pessoais, potencialidades e limites, 

de forma a distinguir suas emoções na alteridade e incorporar a Psicologia através da 

experiência como cliente no processo terapêutico. 
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As questões sociais no contexto comunitário, trazidas no relato de Luana, também 

emergiram no percurso de Estrela. A experiência de Estrela ocorreu na visita domiciliar no 

contexto da Atenção Primária à Saúde, destacando os desafios dessa atuação:  

“E: Como colocar meu corpo na comunidade, sabe? Sem desrespeitar o outro, 

sem menosprezar realidade dele. Como entrar na casa das pessoas e fazer o 

que é o meu papel, colocando no meu corpo ali disponível, respeitando os 

meus limites, mas sem desvalorizar o lugar do outro, sabe? Por que, às vezes, 

é uma casa muito simples, às vezes, mas eles abrem para receber a gente com 

tanto prazer. Então, como colocar meu corpo nessa situação, sem demonstrar 

para o outro que eu estou incomodada com cheiro, com a desorganização, 

com a sujeira?  

P: E como é que você lidou com isso? 

E: Tentando agir da forma mais simples possível, sabe? Tentando levar as 

coisas do jeito mais... É a realidade deles, é o que é possível para eles e eu 

tenho que respeitar isso. É o processo de cada um. Eles não estão, muitas 

vezes, no lugar de privilégio que eu tenho.” 

Estrela refletiu sobre a construção de uma atuação psicológica ética, política e social, 

consistente com os questionamentos apresentados por Dimenstein e Macedo (2012) quanto à 

formação do psicólogo para a intervenção na atenção básica e psicossocial. Os autores 

pontuam que há um campo de tensionamento sobre o valor da atuação psicológica para o 

SUS, que ressalta a incidência do psicólogo como um ator político que propõe intervenções 

em um âmbito ético. Esses questionamentos têm incidido sobre as políticas públicas, os 

modelos assistenciais e a interprofissionalidade no cuidado em saúde ao respeitar os projetos 

de vida dos usuários em sua realidade.  
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No relato de Estrela, ela indica o exercício e a necessidade da empatia ao entrar na 

residência de uma família, buscando agir eticamente, mesmo diante de incômodos que sentia. 

Ela questiona sua postura em tal contexto por um processo de aprendizagem integral, que 

passa pelo seu corpo e seus limites de atuação. A concepção educativa de Estrela assemelha-

se a de Duarte Junior. (2003), que considera a educação dos sentidos, que contempla e 

incentiva o saber sensível. Educar refere-se à inclusão de uma qualidade corporal e sensitiva 

para o saber.  

A dimensão ética, então, emerge como um dos desafios enfrentados no estágio no 

ambulatório de Odontologia descrito por Estrela:  

“O primeiro paciente que eu atendi foi...foi muito difícil, porque ele estava no 

estado avançado de um câncer de boca. A mandíbula dele tava toda 

necrosada. Então, o cheiro era insuportável. Assim, mesmo com duas 

máscaras, eu não...atendi ele, mas eu com duas máscaras, eu estava sentindo 

o cheiro, sabe? E vinha, assim...eu fiquei enguiando e eu fiquei muito 

pensando se isso não apareceu para ele. Então me deixou incomodada. Eu 

acho que, em algum momento, ele percebeu, sabe? Por que ele sabia. Ele 

tinha consciência do cheiro. Eu acho que, em algum momento, só o fato de a 

gente já estar com duas máscaras, ele já...e o corpo, assim, mais afastado. 

Então, me deixou muito incomodada e foi o meu primeiro atendimento.” 

 Estrela expressa seu incômodo diante dos odores provocados pelo paciente; contudo, 

compreende a importância de permitir um espaço de escuta diante do adoecimento do 

paciente e da construção do vínculo para o seu alívio do sofrimento psíquico. A preocupação 

ética com o outro no atendimento psicológico acontece quando os estagiários de Psicologia 

demonstram um desenvolvimento emocional e relacional (Carvalho et al., 2015; Guedes, 

2006; Ribeiro et al., 2008) como descritos por Estrela. 
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Estrela elenca os desafios de lidar com a equipe de saúde naquele contexto: 

“A relação com os professores e alunos de Odonto, porque só tinha um 

professor, que era muito receptivo e que reconhecia o valor da nossa presença 

ali. Mas, os outros, tipo...pedia para a gente sair, dizia que a gente estava 

incomodando. Dizia isso claramente. Então a relação foi muito difícil.” 

 Na formação dos profissionais da saúde, a exemplo da formação do curso de 

Medicina, Traverso-Yépez (2001) destaca a centralidade do modelo biomédico, no qual os 

aspectos psicológicos, sociais e ambientais tendem a ser desconsiderados no processo saúde 

doença do sujeito. Uma das dificuldades para a atuação da Psicologia refere-se ao 

desconhecimento da função do psicólogo no contexto da saúde pelo paciente e pela equipe de 

saúde (Guedes, 2006; Torezan et al., 2013).  

 Com um relato similar ao de Estrela, Luana explicitou as dificuldades de trabalhar em 

uma equipe multiprofissional, que funciona a partir do modelo biomédico: 

 “Como é desafiador você chegar e mostrar o quão importante é a saúde 

mental do paciente pra essas áreas. (...) Muitas vezes, a gente ia atender, ia 

fazer uma avaliação psicológica e não tinha sala, sendo que a gente já tinha 

coisado a sala ou então, é...avaliação...triagem com alunos de fisioterapia, 

como a gente ia agir, né? Como a Psicologia iria agir daquela forma? É...foi 

foi foi...foi esse desafio mesmo, o de...de...de...como a Psicologia estava 

naquela clínica, sabe?” 

Mariana compartilhou dessa dificuldade de lidar com a equipe de saúde em seu 

processo de ensino-aprendizagem no estágio específico obrigatório. Além desse aspecto, a 

estagiária explicitou outros desafios vivenciados no contexto hospitalar: a intervenção com 

crianças e adolescentes, o manejo da ansiedade dos genitores frente à hospitalização e a 

atuação da Psicologia em equipe multiprofissional. Mariana relatou que no seu primeiro 
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semestre do estágio tinha alguns entraves com a equipe e essas dificuldades foram analisadas 

e discutidas em supervisão: 

“Como trabalhar em equipe? Que, para mim, trabalhar com a equipe 

multiprofissional em relação assim a médico, principalmente, eu tenho muita 

dificuldade, porque...eu já tenho uma visão de que eles têm um...uma certa 

postura de poder e pra mim, lidar com isso é difícil. Assim, eu fico 

meio...intimidada. Então, no início, no primeiro semestre, por exemplo, eu 

não...discutia muito caso, né, com os médicos, eu não perguntava muito, 

porque quando eu ia perguntar, às vezes, eles...tinha alguma postura, que me 

inibia. E aí, isso foi até um feedback da minha...supervisora disso, né, de 

eu...que ela entende, né, que, de fato, é um trabalho de formiguinha, 

principalmente da Psicologia, de ir se instaurando, até porque também a 

gente é estagiária. Então, muitos deles olham assim como: ah, mais uma 

estagiária. Mas que, de fato, é importante. Pro paciente, isso é importante. 

Então, a gente tem que ir...fazendo esse papel aos poucos e nesse semestre, 

então, eu já sinto isso mais tranquilo, para mim. Já consigo falar, né, com 

alguns médicos. Já sei os médicos que são mais...é...abertos para discutir. Os 

outros que não são tanto. Como é que eu tenho que chegar.  Tem que chegar, 

né, super tranquila, feliz, fazendo todo o manejo para aqueles deem atenção, 

entendeu? Acho que isso foi importante para aprender a lidar com...a equipe 

num todo, né?” 

Luana expressou seus sentimentos a partir da sua experiência como estagiária no 

ambulatório em uma clínica de fisioterapia: 

“Assim, eu me senti (...) impotente enquanto estagiária, sabe? Por que lá, eu 

sentia que, assim, a Psicologia não tinha um espaço na Clínica de 
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Fisioterapia, né? (...) E aí, a gente ficava muito assim impotente. O que a 

gente vai fazer com esse paciente? A gente via que esse paciente tinha 

demanda individual, né, de uma psicoterapia individual. O que é que a gente 

vai fazer? E, assim, a gente fazia avaliações psicológicas, aplicava alguns 

testes, mas...enquanto...assim, acolhimentos breves. Não era...e ficava aquela 

angústia, né? O que é que eu vou fazer com esse paciente? Eu tive contato 

com pacientes com crise suicida, foi meu primeiro contato com pacientes 

assim. E poxa...o que é que a gente vai acontecer com esse paciente, né? 

Então, encaminhava para a Clínica aqui e a gente sabia que não tinha vaga. 

Então, a fila de espera, né? Então já ficava aquela angústia, assim. Mas eu me 

sentia muito mais impotente como...é...nas ações mesmo, né, de Psicologia.” 

Nesse trecho da narrativa de Luana, pode-se refletir sobre a dificuldade de inserção da 

Psicologia em campos multiprofissionais, pois é necessário adaptar a atuação psicológica 

para adequar-se aos contextos. Na atuação em Clínica Ampliada, é frequente a resistência dos 

profissionais de saúde para trabalhar em equipe e essa questão permeia os ambientes 

educacionais e laborais. Luana apresentou uma problemática sobre a rede de atendimento no 

contexto da saúde às pessoas que demandam um acompanhamento psicológico. O 

encaminhamento é um dever ético do psicólogo ao identificar a necessidade de cuidado à 

saúde mental do usuário; contudo, no contexto soteropolitano, as filas de espera para o início 

do atendimento psicológico nos serviços de saúde são uma realidade, porque a demanda de 

atendimentos excede a capacidade de assistência dos serviços de saúde de Salvador. Essa 

realidade difícil quanto aos encaminhamentos foi mencionada por Paparelli e Nogueira-

Martins (2007). 
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 Luana apresentou a forma que enfrentou o desafio relativo à atuação em equipe 

multiprofissional e destacou que o papel da preceptora no contexto ambulatorial foi 

imprescindível para esse enfrentamento: 

“Com a ajuda da preceptora, claro, né? Por que ela estava ciente de tudo que 

acontecia, qualquer imprevisto que acontecia, a gente ia falar com ela. Ela 

era supercuidadosa em relação a isso, era atenciosa mesmo. Sabia de todos os 

problemas. Resolvia o que era possível resolver e foi isso assim. A gente 

estava fazendo o possível, na verdade. (...) Aprendi muito com a preceptora 

nessas situações exatamente...é...desse desafio da Psicologia em áreas 

biomédicas. Eu vi o quanto que era importante se impor, né? É importante 

sim, (...) e fazer isso com a clareza e com a calmaria possível, sabe? Mas, em 

alguns momentos, não era possível. Eu aprendi muito isso com ela.” 

Mariana relatou que aprendeu a lidar com o inesperado diante da atuação psicológica, 

pois o quinto elemento apresentado por ela durante a elaboração dos “flash cards” foi a 

“imprevisibilidade do real”. Mariana afirmou que os contextos de estágio a prepararam para 

enfrentar os imprevistos frequentes da prática psicológica. A participante ressaltou o fato de 

que lidar com o imprevisível da atuação psicológica foi uma consequência da consolidação 

das aprendizagens anteriores: o contato com o indivíduo atendido, que permitiu a experiência 

prática; o suporte teórico, que embasa a prática; a supervisão e a importância dos grupos na 

formação. Esses elementos de aprendizado no estágio foram discutidos por Guedes (2006) e 

Paparelli e Nogueira-Martins (2007). 

Para sintetizar as informações sobre os percursos de Estrela, Luana e Mariana, uma 

figura foi construída para associar os dados sociodemográficos, os desafios e os 

enfrentamentos relatados por cada participante sobre suas experiências com estágios básico e 

específico (ver Figura 3). 
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PARTICIPANTES 
DADOS 

SOCIODEMOGRÁFICOS 
DESAFIOS ENFRENTAMENTOS 

Estrela                         

(9º semestre) 

26 anos, branca, solteira, 

proveniente do interior da 

Bahia e residia em Salvador 

com outros estudantes. 

“Como colocar meu 

corpo na comunidade?” 

Lidar com os odores 

Relação com a equipe de 

saúde 

Entendendo o lugar de 

privilégio, exercitando a 

empatia e o respeito pela 

história da pessoa 

Luana                      

(10º semestre) 

22 anos, parda, proveniente do 

interior da Bahia e residia na 

capital com seu irmão e primo. 

Insegurança 

Atuar com crianças 

Relação com a equipe de 

saúde 

Lidar com a experiência 

da prática 

Buscar o suporte da 

psicoterapia, das 

professoras e das colegas 

Mariana                

(10º semestre) 

23 anos, branca, proveniente 

de uma outra capital do 

Nordeste, morava em Salvador 

com sua família. Atua como 

Acompanhante Terapêutica 

Escolar. 

Ansiedade 

Relação com a equipe de 

saúde  

Ambivalência na escolha 

do estágio específico 

Levar a emoção e as 

relações com a equipe de 

saúde para manejar em 

supervisão  

Ingresso na extensão em 

clínica 

Figura 3. Dados sociodemográficos, desafios e enfrentamentos relatados pelas participante 

sobre as experiências com estágios básico e específico. 

 

 

7.2 Competências Conceituais 

 

 No que tange à construção das competências conceituais, Estrela especificou, através 

dos “flash cards”, a importância de um embasamento conceitual, como o segundo elemento 

mais relevante no seu processo de aprendizagem nos estágios e no curso de Psicologia. Ela 

relatou: 

“É muito importante a preparação que a gente tem antes, porque eu acho que, 

nesse sentido, o currículo da instituição é muito bem organizado, da 

preparação que a gente tem até o sexto semestre, sabe, teórica, de muito 

conteúdo, até chegar nas experiências de estágio. Então, é muito importante 

isso, é muito.”  

Em outros momentos da entrevista, Estrela mencionou que recebeu dois feedbacks das 

professoras que a acompanharam na prática ambulatorial e comunitária sobre as 

competências conceituais. A professora responsável pelo estágio básico no contexto 

comunitário ressaltou o fato de que indentificava em Estrela o seu conhecimento conceitual. 
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Entretanto, outra professora, responsável pelas práticas e estágio em contexto ambulatorial, 

indicou a necessidade da estudante se profundar no aporte teórico referente a esse tipo de 

atuação. Estrela concordou com ambos os feedbacks recebidos das professoras responsáveis 

pelos rodízios do estágio, comentando que gostou da atuação comunitária e teve muita 

identificação com esse contexto, o que não aconteceu com a atuação no ambulatório. 

Segundo ela, houve um afastamento nessa prática pelas dificuldades ocorridas com a inserção 

da Psicologia na equipe de saúde. 

Luana também reconheceu, através dos “flash cards”, que houve o desenvolvimento 

das competências conceituais no percurso da graduação ao falar sobre o aprendizado 

acadêmico como o quarto aspecto relevante em seu processo de formação e esse 

desenvolvimento foi identificado em vivências práticas com a estudante, pois a pesquisadora 

foi professora de Luana, e ela se mostrou dedicada e comprometida com seus estudos ao 

longo do curso de psicologia: 

“Eu entrava nas aulas e ficava: meu Deus! Era isso que eu precisava! E 

ficava viajando, assim, em contextos históricos, filosóficos, sociológicos. Via a 

Filosofia e a Psicologia, os Processos Básicos de Psicologia...eu viajava, 

assim e era isso que eu precisava.” 

As competências conceituais emergiram durante as atividades com os “flash cards” de 

Mariana, como o segundo elemento mais significativo em relação ao seu processo de ensino-

aprendizagem. Entretanto, o seu contato com a subjetividade dos pacientes/usuários a 

mobilizou tanto que ela chegou a buscar um suporte teórico para entender mais sobre o 

funcionamento psicológico da pessoa atendida. Essa iniciativa de busca da teoria para uma 

melhor compreensão de prática foi mencionada por Guedes (2006). 

As três participantes indicaram que a construção do processo de ensino-aprendizagem 

passa pelas competências conceituais, procedimentais e atitudinais como um todo, pois esta 
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separação é didática. A compreensão dos conceitos proposta por Conrado (2017) agrega à 

concepção de Zabala (1998) que indica que um conceito define-se como uma palavra com 

seu significado específico, na medida em que uma palavra pode ter significados variados 

através do contexto. A generalidade é uma das características dos conceitos. Para facilitar o 

entendimento, toma-se como exemplo o conceito de ego, que se aplica de modo distinto a 

partir da concepção teórica adotada.  

Na formação em Psicologia, um conceito é formulado e através de uma abstração 

teórica, pode-se construir um princípio, um modelo teórico. Conrado (2017) explicita que os 

conceitos e os princípios passam pela abstração, requerendo um processo de significação. 

Pela abstração, essa significação provém da elaboração sobre os acontecimentos concretos 

que demandam explicações científicas em que ocorre uma articulação entre os fatos, 

conceitos e princípios anteriormente concebidos, ou uma elaboração de novos conceitos e 

princípios.  

 

7.3 Competências Procedimentais 

 

As competências procedimentais foram contempladas no discurso de Estrela ao se 

referir às habilidades desenvolvidas ao longo dos estágios no contexto comunitário, e pela 

experiência de atuação com uma rede de jovens, na perspectiva Psicologia Comunitária. A 

participante destacou sua habilidade para conduzir a visita domiciliar:  

“Todo o rodízio ilustra a diferença e as visitas domiciliares era algo assim 

muito impactante. Era uma realidade muito difícil e que eu percebia algo 

interessante, porque muitos colegas não sustentavam ficar dentro da casa das 

pessoas no momento da visita, porque a casa, muitas vezes, estava suja, o 

cheiro incomodava e eu conseguia ficar, porque eu já tinha passado por 
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aquilo ali no coletivo. Quando eu tava lá no quarto semestre, que eu fui para 

rede de jovens, nas visitas domiciliares, também era uma comunidade dita 

carente. E aí, ali, eu também conseguia, eu fui me adaptando a isso. Foi um 

recurso que meus colegas não tinham, que me ajudaram. Foi um diferencial 

para mim no estágio em comunidade.” 

A concepção de saúde apresentada por Estrela é tomada de empréstimo da Psicologia 

Comunitária (Fuentes-Rojas, 2011; Gama & Koda, 2008). A Psicologia da Saúde tem uma 

interface com a Psicologia Comunitária, pois a saúde pode ser entendida como um bem-estar 

biopsicossocial e espiritual, abarcando a compreensão das pessoas em seu contexto coletivo. 

Ainda tratando sobre o contexto comunitário, Luana expressa que vivenciou um 

processo de aprendizagem durante a construção das oficinas para os adolescentes na 

comunidade na qual realizou o seu estágio:  

“Foi bastante desafiador. Eu lembro que eu olhava assim, tinha umas bolsas 

minhas assim da oficina, né? Eu falava assim: Ai meu Deus...o que é que eu 

faço? (risos) Por que esse foi o meu primeiro contato em fazer dinâmicas, 

sabe? A gente ia lá, pesquisava na internet e (...) modulava de acordo a eles, 

sabe? E aí, a gente sempre fazia isso. Pegava uma ideia de um, uma ideia de 

outro e montava. Fazia e montava e nesse momento foi muito importante eu 

ter contato com as meninas do sétimo semestre pra me ajudar aí...Eu aprendi 

a fazer dinâmica, que era uma coisa que eu não sabia e que eu não tinha 

criatividade nenhuma pra fazer e tinha que tirar a criatividade de não sei 

aonde para fazer dinâmica semanalmente com essas crianças e que tinha que 

ser o mais dinâmico possível, porque para elas entenderem algo, assim, né? 

Algum tema, por exemplo, família, né, é...e a gente tentava fazer isso, eu não 

lembro muito bem e o quão que era difícil pra mim fazer isso, sabe? Até 
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entender e chegou em um momento em que eu aprendi, mas assim era um 

aprendizado grupal também, em dupla.” 

Os relatos de Estrela e Luana dialogam com o que é apresentado por Conrado (2017) 

sobre a aprendizagem através das competências conceituais, procedimentais e atitudinais dos 

conteúdos como possibilidade de construção de formação ampliada para o educando. Estrela 

e Luana demonstraram uma prática reflexiva  sobre a sua atuação com grupos, o que promove 

o desenvolvimento de habilidades cognitivas, competências interpessoais para o exercício da 

Psicologia, e permite o reconhecimento de potencialidades para entender sua função social ao 

exercitar a criatividade e liderança na condução de grupos. As experiências práticas permitem 

a aprendizagem cultural, ética e política através de virtudes como a responsabilidade, a 

reflexão de sua atuação, a solidariedade e a empatia.  

Mariana experienciou o contexto comunitário a partir das visitas domiciliares durante 

o seu estágio e relatou seu processo reflexivo durante o atendimento: 

“A primeira paciente que...eu atendi no...a domicílio. Era uma paciente de 

saúde mental. Como saúde mental é uma coisa que eu amo e também foi a 

primeira experiência que eu tive em atender paciente com transtorno mental, 

transtorno bipolar e só foi também eu e minha colega. Então, para mim, foi 

ilustrativo assim, que ela trazia várias...aspectos, né, delirantes, de alucinação 

e como manejar isso...tentando entender que é a realidade dela, mas e aí como 

manejar isso, né? Com sofrimento que ela também trazia diante dos 

familiares. Então, para mim, foi o mais...ilustrativo assim, para além de que é 

o contexto social, era um contexto social muito sofrido. Então unia muito isso, 

sabe? Tanto o psique como o social.” 

Mariana apresentou um olhar técnico e reflexivo sobre as questões de saúde mental 

vivenciadas pela pessoa atendida na visita domiciliar. De acordo com Boarini e Borges 
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(2009), manejar os atendimentos na atenção primária na sua interface com a saúde mental é 

uma habilidade necessária para o estagiário de Psicologia, pois os estudantes precisam estar 

comprometidos para lidar com as pessoas que vivenciam sofrimento psíquico, assumindo a 

construção da Política de Saúde Mental e da Luta Antimanicomial. 

O desenvolvimento de competências procedimentais foi descrito por Estrela ao tratar 

sobre o atendimento aos pacientes durante o seu estágio no âmbito hospitalar: 

“No início, foi isso...lidar com o barulho da enfermaria. Tem que atender a 

pessoa, às vezes, de uma forma muito rápida. Às vezes, não achar que fiz um 

atendimento melhor, sabe? Por conta disso, do tempo, que limitado, do 

barulho, mas que com o tempo, eu fui aprendendo a lidar. No decorrer do 

estágio, eu fui aprendendo a lidar com isso.”  

Conforme Angerami-Camon et al. (2010), a Psicologia Hospitalar não possui setting 

definido e essa atuação requer do profissional um exercício de manejo para lidar com a 

equipe de saúde. Nos casos de atendimentos em enfermarias, o atendimento do psicólogo é 

interrompido pela equipe de enfermagem para seguir o processo de atenção hospitalar. É 

necessário um processo de elaboração do psicólogo, que se desloca até o paciente, 

subvertendo o modelo clínico e aproximando-se da abordagem da clínica ampliada (Guedes, 

2006). 

Estrela contou sobre o que aprendeu nesse campo de atuação: “Na hora de fazer o 

prontuário ( ...) eu era muito rápida e  (...)  objetiva no que tinha que ser.” 

No que tange às competências procedimentais, Luana pontuou o seu aprendizado 

sobre a condução do atendimento psicológico e com o registro em prontuário no contexto 

hospitalar: 

“Uma coisa que ficou muito específica nesse primeiro rodízio foi evoluir em 

prontuário, porque nunca na graduação (...) tive contato com evoluir em 
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prontuário e foi muito bom aprender. (...) Eu aprendi muito, quando a 

preceptora desenvolveu coisas assim, práticas mesmo, assim, detalhes de 

como chegar, né, no paciente, de como o paciente pode não querer também 

aceitar o psicólogo, a Psicologia no contexto hospitalar e por ser o contexto 

hospitalar, entender o porquê ele não quer, né, e aceitar isso, respeitar é 

importante também. É...sobre a evolução de prontuário, na escrita, como o 

sigilo, né? O cuidado com o paciente até mesmo na escrita, assim, acho que 

foi muito importante pra mim.” 

Estrela e Luana abordaram a importância do registro em prontuário como um 

elemento procedimental de sua aprendizagem. Segundo Almeida et al. (2008), o registro em 

prontuário psicológico demanda o exercício da escrita, tendo os cuidados éticos como 

pressupostos para expor as informações relevantes da situação clínica do paciente. Essa ação 

profissional resguarda a confidencialidade do paciente e está prevista pelo Código de Ética do 

Profissional Psicólogo (CFP, 2005). Os aspectos éticos do cuidado ao outro relativos aos 

atendimentos psicológicos foram tratados no estudo de Carvalho et al. (2015). 

Luana descreveu um momento relevante de atendimento de uma familiar de um dos 

pacientes atendidos, detalhando o aspecto procedimental em relação ao enquadre da escuta no 

contexto do hospital: 

“Lembro de uma...família que eu atendi que estava muito angustiada com a 

paciente...é...que estava com um tumor cerebral, que ela tava desorientada, 

assim, no espaço e tempo e aí, o quanto foi angustiante, né, para eu trazer 

uma palavra de conforto mesmo que seja breve, porque seria breve mesmo, 

porque eu não ia mais encontrar ela, porque o rodízio ia acabar e eu acho que 

eu consegui trazer essa palavra de conforto, assim, naquele momento, sabe? E 
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ter dado o lugar de escuta pra ela, porque ela precisava muito falar. Muito 

falar de tudo o que ela acha, a mãe dessa paciente.” 

Em muitos relatos das estudantes, fica marcada a importância do atendimento 

psicológico, o vínculo criado com o paciente/usuário do serviço de saúde e a necessidade de 

acolher a fala como intervenção psicológica. De acordo com Braga et al. (2012), a escuta é 

uma intervenção essencial na atuação do psicólogo e se fundamenta como um dispositivo de 

cuidado. 

Mariana descreveu com maior detalhamento as suas experiências de ensino-

aprendizagem no estágio básico. A estudante ressaltou em seu aprendizado os atendimentos 

em dupla realizados nos contextos de prática do ambulatório de epilepsia e na comunidade: 

“Era avaliação neuropsicológica. Então foi a primeira vez que eu apliquei, 

né, uma avaliação neuropsicológica, de aplicar testes, que a gente tem isso 

durante a faculdade, mas é muito na teoria. A gente se auto aplicando e lá, a 

gente aplicou num paciente e (...) tava eu e uma colega e o paciente. Então... 

eu acho que foi o mais ilustrativo, assim, pra pensar que foi a primeira vez 

que eu me senti no papel mesmo de atuação do psicólogo ou de que, por mais 

que, qualquer coisa que acontecesse e eu não soubesse, eu poderia sair, né, e 

pedir ajuda ao orientador, mas naquele momento tinha todo o manejo. Então, 

a paciente, né, eu lembro que ela não conseguiu fazer umas atividades e como 

manejar isso, né? Não insistir ou...saber até o limite de que ela precisa fazer a 

atividade pra a gente avaliar, mas até onde não invadir o espaço dela.” 

Lidar com o manejo clínico foi um dos processos fundamentais para Mariana em sua 

formação em Psicologia. Segundo Braga et al. (2012), a escuta em um processo de 

psicodiagnóstico fundamenta-se como um dos principais instrumentos para a formação do 
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psicólogo nos distintos âmbitos de prática, pois através da escuta ocorre o processo de 

elaboração e entendimento da realidade concreta e psíquica do sujeito.  

Mariana expressou, na elaboração dos “flash cards”, que o aspecto mais relevante 

para o seu aprendizado tinha sido a prática, o contato com a pessoa que estava sendo atendida 

por ela. Apresentou suas lembranças de atendimentos nos distintos contextos. A estudante 

explicitou em muitos trechos de sua narrativa a preocupação com a técnica, a escuta 

psicológica e o manejo, que representam competências procedimentais importantes para a 

prática do psicólogo.  

A dimensão procedimental dos conteúdos consiste em delimitar metodologicamente e 

didaticamente as classificações: procedimentos, técnicas e métodos (Conrado, 2017). De 

acordo com Zabala (1998), as técnicas podem ser conceituadas como os passos para a 

realização de um procedimento. Os procedimentos referem-se ao processo sistemático de 

ação voltados para um objetivo de aprendizagem, que são compostos por técnicas 

comprovadas. No caso das estudantes participantes deste estudo, elas relataram que 

desenvolveram competências procedimentais em relação ao atendimento psicológico e o 

psicodiagnóstico. Aplicando o modelo de competências, pode-se inferir, através das 

entrevistas, que as técnicas apreendidas pelas estudantes foram a escuta e a construção do 

registro em prontuário. 

 

7.4 Competências Atitudinais 

 

As competências atitudinais ganharam destaque na narrativa de Estrela, pois ela 

abordou os aspectos comportamentais, sociais e éticos da formação durante os campos de 

atuação dos estágios. No contexto comunitário, ela recebeu feedbacks da professora e dos 

colegas sobre sua proatividade, organização e colaboração para o funcionamento grupal. Na 
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atuação durante o estágio no ambulatório, a professora comunicou a estudante que ela tinha 

implicação com as atividades do estágio e que sabia adaptar as ideias à realidade do que era 

possível na atuação psicológica.  

Segundo Zabala (1998), a análise das competências é marcada pela complexidade da 

dimensão atitudinal dos conteúdos por ser permeada por aspectos cognitivos, afetivos, 

comportamentais e éticos, os quais envolvem as dimensões conceituais e procedimentais dos 

conteúdos. O autor integra essas dimensões ao relacionar os processos de assimilação e de 

elaboração conceitual associados aos valores, que requerem ação e reflexão frente à 

realidade. Essa complexidade engloba elementos de complexas elaborações de caráter 

pessoal, elementos afetivos para que a aprendizagem faça sentido, bem como referências 

sociais internalizadas utilizadas em uma análise reflexiva e ética. Esse processo de 

desenvolvimento de competências atitudinais tem sido realizado na formação em Psicologia 

ao longo dos relatos das estudantes no presente trabalho. 

  Ainda descrevendo as competências atitudinais, Estrela afirmou que aprendeu no 

estágio no hospital a lidar com o imprevisível, a atuar diante de contextos que não são os 

ideais, saindo do modelo clínico da Psicologia e essa competência também foi mencionada 

por Mariana, como lidar com a “imprevisibilidade do real”.  

Nesse âmbito, Estrela criou estratégias para trabalhar em equipe e dialogou com esta 

para realizar sua atuação, manejando o tempo de modo mais qualificado. Estrela demonstrou 

segurança para atuar e realizar as atividades do estágio hospitalar, tendo uma postura 

profissionalmente qualificada. A assertividade, a afetividade e o cuidado com o outro podem 

ser identificadas no posicionamento com os colegas do grupo de estágio, pois foi necessário 

que Estrela delimitasse as fronteiras na relação com uma de suas colegas, de modo a 

contribuir para o bem da coletividade: 
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“Logo no início do estágio, a gente precisava se dividir em duplas. E aí, tinha 

uma menina que pediu para fazer dupla comigo e eu neguei fazer dupla com 

ela. Naquele momento, ela ficou chateada e ela não entendeu o porquê, mas é 

porque eu percebi no grupo, que se eu fizesse dupla com ela e as outras duas 

meninas que estavam para fazer uma dupla se juntassem, a gente teria 

problemas no decorrer do processo. Então, eu escolho não fazer dupla com 

ela, para fazer dupla com uma das meninas, que poderia ser um possível 

problema, porque eu sabia lidar com ela. Sabia dizer não, sabe? Dizer não, eu 

discordo de você. Que era algo que, muitas vezes, as pessoas não conseguiam 

fazer, pela forma como ela se coloca, sabe? Sempre, assim, muito militante, 

muito autoritária na forma de falar. E aí, eu escolhi fazer isso pensando no 

grupo.” 

A autonomia para realizar as atividades de estágio apareceu no discurso de Estrela e 

nos “flash cards” como o terceiro elemento significativo para o processo de ensino-

aprendizagem durante os estágios em Psicologia da Saúde. O quarto elemento promotor da 

aprendizagem para Estrela foi a importância dos encontros com os colegas, professores e 

pacientes/usuários. Pode-se relacionar esse processo de aprendizagem descrito por Estrela 

com o conceito de zona de desenvolvimento proximal (Vigotski, 1984/2007), pois a estudante 

percebeu a relevância de um outro experiente para elevar seu processo de aprendizagem. 

Além disso, Estrela conta sobre o feedback recebido pelos colegas no estágio em 

comunidade: 

“Na relação comigo, perceberam que (...) sou uma pessoa organizada, que 

gosta de fazer as coisas corretamente e que colabora. Então eles disseram que 

se surpreenderam na relação comigo e que foi uma surpresa boa. De outros 

colegas, eles reafirmaram, né, que já me conheciam de outros espaços e que 
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viram a minha evolução, no meu comprometimento, no meu conhecimento 

teórico e de como isso contribuiu para o grupo e da professora, foi um 

feedback que assim, que ela me disse exatamente isso, que eu tinha perfil para 

estar na comunidade, que eu era uma aluna diferenciada e que ela acredita 

também...Eu contei para ela da minha experiência em comunidade, ela disse 

que acha que, acredita que por conta disso, mas não só por isso. Eu tinha 

perfil para estar ali e eu sabia fazer o trabalho, sabe? E a minha proatividade 

era algo que se destacava e colaborava com grupo.” 

Assim como Estrela, Luana ressaltou a importância do estágio no contexto 

comunitário, pois agrega aos estudantes uma experiência em uma realidade distinta da sua. A 

participante considerou que essa mudança de perspectiva e o exercício da empatia são muito 

necessárias para prestar uma assistência qualificada e cuidadosa à população e para construir 

uma formação humanizada dos profissionais de saúde.  

O aprendizado grupal foi tratado por Luana como o quinto elemento relevante dos 

“flash cards” para lidar com os desafios do processo de ensino-aprendizagem. O vínculo com 

os professores, colegas e com o grupo de estudos foi pontuado pela participante como um 

elemento significativo no seu processo de ensino-aprendizagem, sendo identificada a 

importância de um outro significativo para alavancar o processo de aprendizagem da 

estudante (Vigotski, 1984/2007). As competências atitudinais também foram descritas por 

Mariana ao mencionar a supervisão como o terceiro aspecto mais ilustrativo do aprender. Ela 

afirmou que o espaço da supervisão foi incluído e proporcionou um acolhimento de 

elementos emocionais, como  sua ansiedade quanto ao manejo dos casos. Para a participante, 

a supervisão foi um lócus de construção na promoção de uma organização psíquica e 

emocional para a compreensão do caso atendido:  
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“Então, na supervisão, eu sinto também que esse é o momento de conseguir 

organizar, né, psiquicamente: o que é que eu senti? Porque isso me 

incomodou? Eu fique mobilizada? Para conseguir dar continuidade ao 

atendimento de uma maneira é... mais qualificada mesmo.” 

A supervisão consiste em um momento na atuação profissional do psicólogo e na 

formação em Psicologia que favorece a expressão verbal e a elaboração da prática através da 

narrativa. A supervisão configura-se como um espaço específico para a emergência e 

intervenção sobre o conhecimento tácito e para possíveis articulações entre o conhecimento 

tácito e o conhecimento explícito (Carneiro et al., 2011; Guedes, 2006; Paparelli & Nogueira-

Martins, 2007).  

Mariana indicou a importância dos grupos na graduação e essa concepção apareceu 

em quarta posição nos “flash cards”. O aprendizado coletivo, a supervisão e a preparação 

para manejar o atendimento psicológico foram ressaltados por ela como um dos aspectos 

promotores de aprendizagem na sua formação em Psicologia:  

“Os grupos que eu pude participar, né?! De serem grupos, né, de pessoas bem 

diferentes, de trocas diferentes, me possibilitou, né, tanto no aprendizado, né? 

Pensando assim (...) em relação a Psicologia, mas também no aprendizado de 

manejo. (...) Se você consegue manejar no meu próprio grupo, as relações, e 

isso foi algo que também vai me ajudar no manejo com o paciente.” 

A busca de suporte nas relações sociais foi descrita por Luana. Ela salientou que o 

acompanhamento psicológico do qual ela foi paciente, realizado na instituição de ensino 

superior, foi fundamental para o desenvolvimento do autoconhecimento. Luana considerou 

que a evolução pessoal e seu autoconhecimento foram aspectos essenciais em seu processo de 

ensino-aprendizagem durante os estágios, sendo colocado pela estudante como o item mais 

relevante na construção dos “flash cards”. Neste trecho da narrativa, ela descreveu sua 
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experiência no curso de Psicologia, a qual possibilitou a ampliação de seu conhecimento 

acadêmico e agregou em seu percurso pessoal e profissional: 

“E eu vejo, assim, apesar dos pesares, de algumas divergências que 

acontecem, assim, diante do curso, eu vejo que é um cuidado com o aluno, 

assim, muito grande. Fiz terapia no Núcleo de Atenção Psicopedagógica 

muito tempo. Então tive esse cuidado também. (...) Eu saí de um ensino médio 

e um terceiro ano muito angustiada de não saber que lugar eu ia tomar no 

mundo e eu acho que eu vi vários adolescentes passando por isso e quando eu 

entrei, eu me encontrei.” 

Luana ressaltou sua percepção sobre a forma como foi tratada na instituição de ensino, 

mencionando o processo psicoterapêutico proporcionado institucionalmente. Ela considerou a 

amplitude dos componentes curriculares do curso de Psicologia como um conhecimento 

valioso em sua narrativa. De modo similar, nas entrevistas de Estrela e Mariana, as estudantes 

pontuaram a aprendizagem coletiva vivenciada em sala de aula, nos encontros informais e 

formais nos espaços acadêmicos e nos campos de prática para o desenvolvimento de suas 

competências na formação em Psicologia. 

Uma figura foi proposta para sistematizar as informações das participantes em relação 

ao desenvolvimento das competências conceituais, procedimentais e atitudinais no decorrer 

do percurso dos estágios básico e específico (ver Figura 4). 

PARTICIPANTES 
COMPETÊNCIAS 

CONCEITUAIS 

COMPETÊNCIAS 

PROCEDIMENTAIS 

COMPETÊNCIAS 

ATITUDINAIS 

Estrela 

Preparação teórica ao 

longo do curso para 

chegar aos estágios 

Realizar visitas domiciliares 

Atendimentos no contexto 

hospitalar 

Construção do registro em 

prontuário 

Proatividade, autonomia, 

compromisso, organização e 

colaboração em grupo 

Lidar com o imprevisível 

Assertividade, empatia e 

cuidado ao outro 

Figura 4. Competências conceituais, procedimentais e atitudinais relatadas pelas 

participantes no decorrer dos estágios básico e específico.                                         (continua) 
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Luana 

Encantar-se e desejar 

aprender com os 

conhecimentos 

históricos, filosóficos 

sociológicos e 

psicológicos 

Construção de oficinas grupais 

com adolescentes 

Atendimentos no contexto 

hospitalar 

Desenvolvimento da escuta 

Construção do registro em 

prontuário 

Construção de vínculo com os 

usuários, colegas e 

professores, além do grupo de 

estudos 

Autoconhecimento 

proporcionado pela 

psicoterapia 

Mariana 

O contato com as 

pessoas estimula a 

busca de suporte 

teórico 

Realizar visitas domiciliares 

Avaliação neuropsicológica 

Manejar os atendimentos 

psicológicos 

Lidar com a 

‘imprevisibilidade do real’ 

Aprendizado coletivo e 

supervisão 

Figura 4. Competências conceituais, procedimentais e atitudinais relatadas pelas 

participantes no decorrer dos estágios básico e específico.                                    (continuação) 

 

7.5 Sentidos e Significados dos Estágios Construídos por Estrela, Luana e Mariana 

 

Estrela descreveu o contexto de estágio específico em um Centro de Atenção 

Psicossocial voltado para atendimento de usuários com uso e abuso de álcool e outras drogas:  

“Eu faço estágio, o eixo é Saúde, minha opção é em Saúde Mental, então eu 

fico no CAPS ad. 80% do público do CAPS ad são de pessoas em situação de 

rua, que estão fazendo uso de alguma substância de forma abusiva e é muito 

desafiador um estágio assim. É muito intenso todos os dias. Não tem um dia 

que você saia de lá dizendo assim: hoje foi tranquilo. (...) A gente é 

atravessado por um turbilhão de emoções, de sentimentos, de sensações. E, às 

vezes, a gente se desespera por que acha que não está fazendo nada, que não 

está conseguindo fazer nenhuma intervenção, mas aí na relação com o outro, 

assim, com histórias que a gente consegue...com o retorno que a gente tem dos 

usuários, a gente diz que uma flor nasceu ali, sabe? No meio daquele caos 

todo, daquele turbilhão todo, onde a gente não vê produzindo cuidado em 

Saúde. Aí a gente ouve de algum paciente coisas positivas e que a gente vê que 

uma flor nasceu, sabe? Uma coisa boa surgiu ali, que é o que seguram eles, 

sabe? Tipo, eu percebo muito nos usuários um sentimento de identificação 

com o serviço, sabe? Eles criam raízes lá, eles se sentem acolhidos. Às vezes, 



112 
 

eles reclamam, diz que a gente não faz nada por eles, mas eles estão ali, então 

o discurso deles não condiz, né? Por que se não fizesse nada, eles não 

estariam ali todos os dias. Tipo, eu acho que é muito...todos os dias é uma 

transformação, é uma arte de recomeçar. Eu coloquei isso aqui, a arte do 

recomeço, porque todo dia a gente tem que se reinventar, sabe?” 

Estrela atua como uma profissional socialmente engajada com a realidade dos 

usuários do SUS, pois se propõe a subverter práticas e agir visando problematizar os modos 

de organização, gestão e subjetivação nos serviços de atenção à saúde (Dimenstein & 

Macedo, 2012). Ela compreende que os problemas da área de Saúde englobam aspectos 

macro e micropolíticos. A atuação de Estrela abarcou uma dimensão ampliada do cuidado em 

Saúde, o qual incorpora a complexidade subjetiva dos usuários ao identificar que o âmbito da 

Saúde é produtor de subjetividade. 

Estrela escolheu atuar no estágio em Saúde Mental, que expressa o sentido de sua 

atuação psicológica. Ela percebeu o desafio de atuar com usuários em vulnerabilidade social 

e investiu nessa prática desafiadora, pois uma improvável transformação acontece com os 

usuários através de uma atuação embasada na ética e comprometida socialmente. Estrela 

mostrou-se capacitada para lidar com a intensidade das emoções, reinventar-se para atuar a 

partir da transformação das demandas diárias de intervenção com os usuários. O sentido da 

formação em Psicologia, segundo ela, está em aprender diariamente a contornar as pedras no 

caminho, usando a leveza, a delicadeza e a sensibilidade para construir sua forma de atuação 

psicológica.  

Estrela expressou seu envolvimento com o seu propósito de vida na Psicologia: 

“Meu estágio é intenso, assim, tipo, mas é...a minha paixão. Eu amo estar lá, 

eu amo o ambiente. Eu gosto de estar com as pessoas e é todo dia um desafio. 

Assim, eu me sinto o tempo todo convocada a se mexer. [Estala os dedos 
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novamente] Ó, bora, se mexe, vai estudar, vai buscar outras alternativas e é 

um lugar onde todo dia a teoria cai por terra, assim. Aí você tem que se 

reinventar e, às vezes, você não vai encontrar nada na teoria para te dar essa 

sustentação, não. É você ali, na prática, vendo que é que tá acontecendo. 

Lidar com conflitos, porque lá acontecem muitos conflitos. Lá acontecem 

conflitos entre...entre os próprios usuários do serviço. Acontecem conflitos dos 

usuários com uma equipe, conflitos da rua que vem para dentro do serviço. 

Então é uma dificuldade que serviço enfrenta hoje, é de não deixar que ele se 

torne uma extensão da rua. É uma dificuldade muito grande isso, então. Já 

rolaram várias situações da polícia entrar e prender o usuário nosso lá dentro 

porque tava traficando. De traficante entrar para cobrar a dívida e bater no 

usuário da gente lá dentro. Muitas situações difíceis, sabe? De conflito assim. 

De marido e mulher se agredirem lá dentro e precisar chamar polícia para 

intervir. Da mulher estar hoje abrigada sem ninguém poder saber onde é que 

ela está, porque ela está sob a medida protetiva. De quase um assassinato, 

porque um dos adolescentes brigando, quando a gente vê, um tava com um 

pau cheio de prego para enfiar no outro. Então lidar com situações de 

conflitos. Acho que é o maior desafio, assim. E de como se colocar? De como 

intervir? De como conseguir fazer intervenções no meio disso. No meio desse 

burburinho acontecendo.” 

O quinto elemento destacado nos “flash cards” como essencial no processo de 

aprendizagem de Estrela durante os estágios consistiu na retirada do jaleco, que inicialmente 

foi significado no curso de Psicologia como uma vestimenta simbólica para o processo de 

aprendizagem dos estudantes. Entretanto, Estrela construiu seu próprio sentido sobre isso: 
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“O jaleco, que é uma coisa muito emblemática para mim no curso de 

Psicologia, porque a gente ouvia o tempo todo, né, ah que as pessoas, às 

vezes, vão se sentir profissionais quando vestirem o jaleco e eu me senti 

profissional quando eu tirei.” 

Estrela reflete sobre sua formação, descontruindo o lugar de saber hegemônico do 

profissional de saúde ao se referir à metáfora do jaleco. Santos e Nóbrega (2017) identificam 

que os estágios precisam ser legitimados como uma oportunidade de ações que beneficiem a 

formação profissional por uma perspectiva crítica e reflexiva. Contudo, o envolvimento do 

estudante no processo é fundamental para uma formação efetiva. As autoras utilizam a 

Psicologia Sócio-Histórica, tendo como categorias a mediação, a aprendizagem, o 

desenvolvimento e a consciência na formação em Psicologia.  

 Estrela apresentou três experiências com componentes curriculares que contribuíram 

para dar sentido à sua formação em Psicologia: 

“Eu acho que três experiências dizem disso, né, de que momento eu me senti 

psicóloga. No sexto semestre na disciplina de Saúde Mental, em que na nossa 

prática, eu fui para um CAPS, também, só que foi um CAPS 2 (...) e aí lá 

eram...não eram pessoas que fazem uso abusivo, mas que tinham transtornos 

severos e persistentes. Então, nas intervenções lá, eu me senti psicóloga e nos 

estágios de hospitalar e de comunidade. Foram três momentos que...caiu pra 

mim, não, eu sou, eu posso, porque, até o momento, era assim...gente, eu tô 

aqui estudando, mas eu não sei de nada. Eu não sei o que fazer, eu não sei 

como fazer intervenção. A sensação que a gente tem como estudante é essa, de 

que a gente não sabe de nada. E aí, essas três situações, essas três 

experiências me mostraram que não. Eu sabia, eu sabia o que fazer, eu sabia 
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como agir e o estágio específico vem reafirmar esse lugar, de que não, eu sou 

profissional. 

P: E o que é que tem de comum nessas três experiências que você relata? 

E: O protagonismo que é dado a gente, porque, no inter, na experiência de 

Saúde Mental no CAPS 2, o professor nem ia para campo com a gente. Ele via 

antes da intervenção que a gente tinha preparado, dizia se estava ok ou não e 

a gente ia sozinho. Então, era a gente e a gente mesmo. Não tinha ninguém 

(risos). No estágio em comunidade e em hospitalar, embora tivessem as 

preceptoras, elas davam a gente autonomia para realizar os processos e aí, 

nesse processo, nisso de ter autonomia, de ter que me virar, eu percebi que, 

não, eu sei fazer.” 

 Estrela compreendeu o seu processo de ensino-aprendizagem de forma a incluir a si 

como seu instrumento de trabalho, sem desqualificar a relevância dos grupos em que se 

inseriu durante seu percurso na graduação. Salientou a teoria, a autonomia e subverteu à 

compreensão dos estudantes de Psicologia sobre o jaleco, pois a participante desenvolveu as 

capacidades para assimilar os conteúdos teóricos, adaptá-los à realidade quando possível e 

reinventar-se, além de construir sua atuação na falta de referenciais teóricos para lidar com os 

desafios da prática psicológica. No seu percurso, Estrela construiu uma percepção para a 

função dos grupos como mediadores da sua zona de desenvolvimento proximal, que 

progressivamente, exercitou sua autonomia para a sua atuação em Psicologia. De acordo com 

Vigotski (1987/2005), a construção do sentido ocorre de modo complexo, dinâmico, 

abarcando os aspectos psicológicos e sociais.  

Luana relatou a repercussão do curso de Psicologia para sua vida ao descrever o 

desenvolvimento pessoal e ético contemplado pela formação recebida, representando os 

sentidos que foram construídos sobre sua formação em Psicologia:  
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“E nos primeiros momentos de Psicologia, assim, eu cresci muito. Eu evolui. 

Eu acho que faculdade, assim, graduação faz o ser humano evoluir muito. (...) 

Principalmente em Psicologia, porque, assim, eu evolui muito como pessoa, 

eu abri, enxerguei mais, sabe? Tive um olhar mais cuidadoso, mais sensível, 

assim. Aprendi até isso, a escutar mais. E eu acho isso muito importante para 

as pessoas que vão trabalhar com saúde. O cuidado com o ser humano, sabe? 

E que infelizmente a gente ainda vê esse não cuidado em várias áreas da 

Saúde e eu vi o quanto é importante e o quanto eu fico grata de ter tido, assim, 

essa graduação e fazer nessa faculdade também. Eu acho que seria diferente 

se eu fizesse em outra, assim, o cuidado que tem, sabe?” 

  Luana escolheu realizar seu estágio específico na Clínica Ampliada, que contempla 

os atendimentos na Clínica de Psicologia e no ambulatório de Psiquiatria. Ela descreveu seus 

sentimentos, as competências desenvolvidas e o sentido atribuído à formação em Psicologia: 

“o estágio, assim, obrigatório é o momento no qual você mais se encontra, 

assim, sabe? (...) Acho que também, no percurso do curso mesmo, né? Da 

graduação, mas no estágio, é um momento em que você se encontra, assim, 

com você mesmo. Eu acho que isso que aconteceu comigo, assim. Eu 

fiquei...eu coloquei uma imagem da mulher, assim, toda (risos) ansiosa e 

estressada, porque eu fiquei muito ansiosa quando eu entrei no estágio, assim. 

Ansiosa, assim, de não saber o que é que ia vir, o que é que eu ia fazer. Se eu 

dava conta de fazer, sabe? Se eu dava conta de...tipo, atender pessoas e fazer, 

né? Todas as atividades propostas do estágio e uma coisa que eu aprendi 

nesse processo é ter fé em mim mesma, sabe? Foi uma coisa que eu aprendi e 

que eu precisei, assim, ouvir de outros, que eu precisava ter fé em mim, 

porque eu era capaz de fazer, sabe? Aí eu acho que é uma coisa que vem 
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muito, assim, é de sair (...) do lugar de aluno para (...) ir para o fazer, sabe? 

De ouvir, (...) de aprender, de tá lá na sala de aula e praticar. Acho que é bem 

diferente. E acho que é, nessa transição, assim, que você perde um pouco, 

assim, a fé em você, sabe? No que você trouxe, do que você aprendeu e esse 

momento de estar nesse final, foi um momento, assim, de eu ter fé em mim 

mesma.” 

Luana discorreu sobre o sentido do processo de aprendizagem no estágio no momento 

da colagem, ressaltando a interação com outros estudantes durante o processo de ensino-

aprendizagem permeado pela teoria e prática: 

“O estágio é um processo de construção mesmo, (...) de aprendizagem, assim. 

Você vai aprendendo muitas coisas, por exemplo, aqui na Clínica, né? Que 

não estão nos livros. Você só aprende na prática mesmo e, às vezes, errando, 

mas aprendendo e acho que esse espaço é exatamente esse, assim, de você 

aprender, construir. E eu coloquei esse ciclozinho aqui, porque foi um 

momento, assim, de...foi bem sincrônico, (...) porque eu acho que eu pude 

harmonizar em meio ao caos todas as instâncias da minha vida a partir do 

estágio, sabe? Aí tem...é...as alianças com os outros estagiários. Você está 

mais perto, mais próximo de seus colegas que vão formar também. Isso te 

engrandece, acho muito, assim, né? É...a vida pessoal também, os 

estudos...tudo. Apesar de não ver não na teoria, você vê também muito, que 

você aprendeu, assim, de técnicas, né, ao longo do curso.” 

 Luana resumiu a essência da sua formação em Psicologia, com a qual ela relacionou 

os aspectos formativos, pessoais e políticos, que agregaram um valor social ao seu 

comprometimento como pessoa e profissional: 
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“A graduação me fez evoluir como pessoa mesmo, assim, de abrir mais, (...) 

abrir mais pro novo, pro desconhecido, pro desafio. De me fazer evoluir como 

pessoa mesmo. Acho que quando eu entrei aqui, eu era uma sementinha e 

agora estou saindo uma florzinha. Eu aprendi muito, sabe? Muito sobre me 

empoderar também, sabe? Acho que era uma coisa que eu precisava muito na 

minha vida, assim, era me empoderar mesmo como mulher, sabe? Eu aprendi 

muito sobre o feminismo aqui na faculdade. Eu fico muito grata mesmo. Eu 

botei gratidão assim de ter tido essa vivência, essa experiência, porque assim, 

eu fiquei muito reflexiva depois dessas eleições e eu me via assim e falei 

assim: cara, é o lugar que tinha que estar mesmo assim. É o lugar que eu me 

encontrei assim, porque não tinha um outro lugar para eu estar, porque é 

assim, todas as minhas colegas assim, se empoderando nas eleições em um 

momento assim de conflito. As professoras também, todas se mobilizando 

assim em prol de um bem, sabe? E isso, eu sou muito grata de ter participado 

e de ter me empoderado até o ponto de ficar assim, sabe? Empoderada, 

confiante e tal.” 

 A trajetória formativa de Luana foi marcada pela insegurança inicial, seguida de um 

reconhecimento de seu processo de aprendizagem socialmente construído a partir das 

experiências em sala de aula com colegas e professores (Vigotski, 1984/2007). Ela destacou a 

importância do enfrentamento da insegurança com as experiências da prática na graduação. 

Luana identificou que o grupo de estudos, a psicoterapia, os estagiários e as professoras 

deram sustentação para o desenvolvimento de seu processo de aprendizagem na formação em 

Psicologia. O sentido atribuído por Luana refere-se à evolução pessoal, ao autoconhecimento 

e à ampliação de sua perspectiva de mundo que a formação em Psicologia lhe possibilitou. 
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Além das experiências de estágio específico obrigatório, no último ano da graduação 

em Psicologia, Mariana participou da extensão em Psicologia Clínica, atendendo na clínica-

escola da instituição de ensino superior e manteve suas atividades laborais como 

acompanhante terapêutica de crianças com autismo. Essa multiplicidade de experiências 

práticas retratou a implicação da estudante com seu processo formativo. A participante 

refletiu sobre o sentido de sua formação e a repercussão do curso de Psicologia: 

“Eu vim de um contexto (...) Então tinha um outro pensamento para um 

contexto em que a Psicologia trata vários assuntos que são tabus na 

sociedade, que são polêmicos, trata de diversas visões e, o que Psicologia me 

proporcionou é ter uma visão mais humana do mundo. Primeiramente isso 

com pessoa, sabe? Tirar o julgamento, né? Essa, dita neutralidade que a gente 

fala, mas no sentido mesmo de não julgar o outro, né? De entender que aquilo 

ali é o contexto do outro, e que por mais que se esforce para tentar imaginar 

como é estar no lugar do outro, é impossível. Então, realmente não... não vir 

com o julgamento. Então isso me possibilitou assim, imensamente, né, como 

pessoa”. 

Mariana refletiu quanto à mudança de perspectiva de mundo durante a formação em 

Psicologia. Em seu discurso, é possível identificar valores éticos, a exemplo da empatia, de 

uma postura de não julgamento durante a escuta psicológica, que pode ser resumida como 

uma postura de cuidado, de acordo com Carvalho et al. (2015), entendido como um enfoque 

filosófico e intersubjetivo através do uso de conhecimentos práticos e vivenciais, cuja atitude 

acolhedora e respeitosa refere-se ao sofrimento de outrem.  

Mariana expressou sua forma de vivenciar o curso de Psicologia no trecho destacado a 

seguir: 
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“A minha retrospectiva assim da faculdade que eu fico fazendo é que, acho 

que, eu vivi intensamente. Tudo que eu fiz eu faria de novo. Eu acho que tudo 

que eu pude aproveitar de oportunidade que a faculdade dá, né? De extensão 

ou (...) de grupo ou de fazer pesquisa, enfim, tudo que, no momento, eu podia 

fazer eu fiz. Várias coisas eu queria ainda ter feito e realmente (...) não deu 

para dar conta de fazer, mas eu acho que é isso. Eu vivi intensamente, mudou, 

hoje eu sinto que eu saio preparada. Claro que eu acho que é uma preparação 

mínima para o que eu preciso continuar estudando, mas eu acho que eu saio 

preparada assim como psicóloga, para fazer um atendimento, para ouvir o 

outro, acho que a faculdade, né, ela possibilitou, juntamente com o que, não 

só o currículo obrigatório, mas o que ela possibilita para além do currículo 

obrigatório. (...) Ela prepara o aluno, se ele tiver disponível para tal, né? 

Para sair daqui como um psicólogo, uma psicóloga, é...qualificado.”  

 As concepções de Mariana extrapolaram o que foi ofertado no currículo obrigatório 

pré-formulado pela instituição e suas reflexões vão ao encontro do argumento de Figueiredo 

(1996) ao defender que o currículo suficientemente bom daria sustentação e proteção às 

questões básicas e sempre deixará a desejar, pois os estudantes seguirão em formação 

profissional permanente. As lacunas são importantes, pois “deixar a desejar seria, 

exatamente, instaurar um campo de insatisfações mobilizadoras do trabalho pessoal do aluno” 

(Figueiredo, 1996, p. 117). O autor afirmou que formar conceitua-se como oferecer uma 

matriz a partir da qual pode ser construído algo e que as disciplinas formativas priorizavam a 

constituição de um ser psicólogo. Neste sentido, ser psicólogo, para o autor, relacionou-se ao 

“saber lidar com a multiplicidade sem recorrer às mais fáceis respostas à angústia que sempre 

nos acomete quando nos defrontamos com o indeterminado” (Figueiredo, 1996, p. 117).  
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Mariana identificou que sua construção de sentido profissional ocorreu de modo 

gradativo com os estágios básicos e houve uma consolidação com o estágio específico. A 

participante descreveu a sensação de ser psicóloga, ressaltando a autonomia que vivenciou no 

estágio como um aspecto promotor em seu percurso:  

“É a sensação de me sentir (...) preparada, com uma escuta e com uma 

intervenção. De hoje, eu consegui o que eu escutar não ser mais uma escuta 

assim, neutra no sentido de que, é uma escuta aqui tá enviesada pelo curso de 

Psicologia. Então, né? Quando o paciente fala tem essa escuta e já consigo 

pensar (...) na Psicologia ou na abordagem teórica, né, que eu tenho 

escolhido, e de que as coisas que eu falo, eu pensar que tem um propósito 

para falar. (...) Certas decisões no estágio, eu já consegui decidir sem precisar 

antes sem perguntar para supervisora. E acho também isso é uma questão do 

estágio trouxe essa possibilidade (...) de você ter essa autonomia.” 

 A narrativa de Mariana coadunou com Figueiredo (1996), ao afirmar que ser 

psicólogo refere-se à capacidade de adquirir o conhecimento sobre como defrontar-se com a 

alteridade, com o estabelecimento de um diálogo entre outras áreas e saber desenvolver uma 

dimensão ética e política do contexto sociocultural. Em seu percurso, Mariana identificou que 

aproveitou as experiências acadêmicas na formação em Psicologia, pois desenvolveu sua 

aprendizagem através da participação em ligas acadêmicas, grupos de pesquisa, grupos de 

estudo e extensão universitária. Ela destacou como elemento favorável para sua 

aprendizagem o momento de supervisão, que atribuiu sentido à prática por integrar os 

elementos complexos da aprendizagem (Vigotski, 1987/2005; 1984/2007). De acordo com 

Simão (2007), a formação em Psicologia proporciona o encontro com os outros. A pessoa 

pode se permitir conviver e lidar com a alteridade em uma esfera de significados 

presentificada pela multiplicidade teórica, relacional e ética de professores, colegas e autores. 
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Salienta-se o papel de co-construção do estudante em seu processo de formação pessoal e 

profissional em constante relação.  
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8 Considerações Finais 

 

Os resultados desta pesquisa indicam que as estudantes do curso de Psicologia 

experienciaram os estágios curriculares supervisionados no contexto da Atenção à Saúde em 

Clínica Ampliada, Saúde Mental e Psicologia da Saúde e Hospitalar, prezando pelos 

princípios formativos da ética e da construção coletiva requerida pelo SUS. Os objetivos da 

dissertação foram atingidos, pois no percurso da pesquisa, as estagiárias relataram suas 

experiências de estágio básico e específico compostas pelos desafios vivenciados. Dentre os 

desafios, destacou-se a ansiedade inicial frente às atividades práticas nos campos de atuação 

em Psicologia da Saúde. Tal ansiedade inicial referiu-se ao não saber, ao lidar com as 

incertezas e questionar essa transição da teoria para a prática da Psicologia. As emoções 

relatadas pelos estudantes podem indicar uma preocupação ética por haver dúvidas sobre a 

capacidade de intervir, escutar, atender os usuários do SUS, pessoas reais com as histórias de 

vida complexas e multifacetadas.  

Diante dessas emoções, as estudantes identificaram estratégias para aprender a lidar 

com os aspectos afetivos, de modo a vivenciar as incertezas que as experiências práticas 

proporcionaram nos campos de atuação. Para tanto, as participantes solicitaram o suporte dos 

colegas de turma, das professoras e supervisores, além da psicoterapia. O processo de 

aprendizagem aconteceu mediado por um outro (colega ou professor) mais experiente, o que 

facilitou o desenvolvimento de habilidades e competências para a formação em Psicologia. 

As estagiárias apresentaram dificuldades em lidar com as equipes de saúde que funcionavam 

a partir do modelo biomédico e não abriam espaços de comunicação interprofissional com a 

Psicologia. Este aspecto indicou que a interprofissionalidade ainda é um desafio na formação 

em Psicologia, sugerindo maior investimento neste quesito na formação das diversas 

profissões da Saúde.  
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De modo geral, as estudantes consideraram que a formação em Psicologia permitiu o 

desenvolvimento de competências conceituais, procedimentais e atutidinais, bem como 

proporcionou a construção de sentidos e significados sobre a formação. Um dos sentidos 

partilhados pelas estudantes referiu-se à construção de uma nova identidade como pessoa, 

profissional e mulher, que se distinguiu por uma perspectiva crítica, reflexiva e empática 

sobre a vida e os contextos sociais.  

Considerou-se que a formação em Psicologia não se conclui com a graduação, sendo 

necessário um investimento constante para a qualificação profissional para lidar com os 

contextos complexos e a diversidade de pessoas, das múltiplas subjetividades e sofrimentos 

vivenciados nesse momento histórico e social. Ao refletir sobre a sociedade em que vivemos 

nesse momento e, projetando um futuro com esse nível de desenvolvimento tecnológico 

percebido atualmente, salienta-se a importância da realização de estudos futuros que 

contemplem a compreensão dos efeitos da tecnologia no cotidiano das pessoas e nos 

processos educacionais, pois a sociedade tem se estruturado a partir de relações mediadas 

pela tecnologia. Entretanto, os dados desta pesquisa reforçaram a importância das relações 

grupais de modo presencial, na medida em que a zona de desenvolvimento proximal efetivou-

se pela interação intersubjetiva e, nessa troca, o processo de aprendizagem aconteceu. 

Reafirmou-se que a formação em Psicologia advém dos encontros e desencontros com o 

outro, com as contribuições, críticas, percepções distintas possibilitadas pela convivência 

grupal. Não é possível construir uma formação engajada sociopoliticamente sem o encontro 

intersubjetivo.  

Uma das limitações deste estudo consistiu em estar restrito a um contexto privado do 

ensino superior e pelas concepções institucionais estarem internalizadas no olhar da 

pesquisadora. Contudo, vale destacar que ao longo dos anos de construção da dissertação, a 

partir do trabalho de orientação e dos feedbacks recebidos nos percursos das qualificações e 
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nas apresentações no grupo de pesquisa, novas perspectivas sobre a instituição foram sendo 

elaboradas, de modo a favorecer um distanciamento da identificação da pesquisadora com o 

contexto educacional. 
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Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Caro (a) estudante, você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa Formação em 

Psicologia e a experiência de estágio em Saúde. A pesquisa tem como objetivo descrever e 

analisar a experiência de estágio em Saúde pelo modelo de Internato entre estudantes do 

curso de Psicologia. Essa pesquisa é relevante por existirem poucos estudos que analisam a 

experiência do estudante com o Internato, que é uma modalidade de ensino em serviço com 

grupos entre seis e dez estudantes de 7º e 8º semestres em quatro rodízios de 9 ou 10 semanas 

de duração, passando por quatro campos de atuação: Atenção Primária à Saúde, Atenção 

Secundária à Saúde, Atenção Terciária à saúde e Psicologia Organizacional e do Trabalho. 

Caso você concorde em participar desta pesquisa qualitativa, você responderá a um roteiro de 

entrevista narrativa em dois encontros com a pesquisadora em uma sala reservada na Clínica 

de Psicologia, de modo a preservar o sigilo do (a) participante. A entrevista individual será 

gravada em áudio e posteriormente transcrita. A pergunta disparadora da entrevista é Fale-me 

de seu percurso no internato, desde sua entrada no primeiro rodízio até o último rodízio. 

Quais memórias você guarda desse período? Conte-me tudo que você lembrar. A partir dessa 

questão aberta, que visa alcançar o objetivo da pesquisa, outras perguntas podem ser 

realizadas para dirimir as dúvidas em relação à experiência do (a) participante. A pesquisa 

durará um tempo médio de 45 minutos. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e os 

dados coletados desta pesquisa serão armazenados durante o período de 5 anos sob a 

responsabilidade da pesquisadora no Núcleo de Estudos sobre Desenvolvimento e Contextos 

Culturais (Cnpq), na Linha de Pesquisa Transições Desenvolvimentais e Processos 

Educacionais do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia e serão descartados 

após este prazo. Você terá o direito de não responder a qualquer pergunta que cause 

constrangimento e/ou desconforto. A participação na pesquisa se dará de forma voluntária, 

não cabendo o ressarcimento de despesas, visto que você será abordado no curso de suas 

atividades acadêmicas. As entrevistas serão marcadas nos dias em que o (a) participante 

estiver cumprindo suas atividades acadêmicas na instituição. Todas as informações 

fornecidas serão tratadas de forma ética pela pesquisadora e será mantido o sigilo de sua 

identidade e das transcrições das entrevistas, a partir do uso de nomes fictícios e exclusão de 

informações que possam identificar o (a) participante. As informações pessoais serão 

utilizadas eticamente apenas para os fins da pesquisa. A pesquisadora conduzirá o processo 

de pesquisa de forma a minimizar qualquer forma de constrangimento e/ou desconforto que 

possa surgir. O benefício desta pesquisa consiste em refletir sobre a experiência educacional 

ao narrar seu percurso na formação em Psicologia. O risco desta pesquisa refere-se à 

possibilidade de mobilização emocional após a entrevista e o (a) participante receberá 

assistência integral e imediata por danos decorrentes da pesquisa prestada pela pesquisadora 

ou pela Clínica de Psicologia da Instituição de Ensino Superior Pesquisada (nome da 

instituição foi suprimido para não identificar o local da pesquisa). A pesquisadora e psicóloga 

prestará quantos atendimentos forem necessários para minimizar os danos provenientes da 

pesquisa ou o (a) participante poderá receber o encaminhamento para a Clínica de Psicologia. 
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A pesquisadora compromete-se a indenizar o (a) participante, se houver dano comprovado 

relacionados à intervenção da pesquisa, conforme preconiza a resolução 466/12 da CNS. 

A sua assinatura deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido constitui uma 

autorização para a análise das suas informações e para a divulgação pública dos resultados da 

pesquisa pelos responsáveis através de artigos científicos e de dissertação no Programa de 

Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal da Bahia sob a orientação de Profa. 

Dra. Maria Virgínia Dazzani. Em caso de dúvidas você poderá entrar em contato com o 

pesquisador responsável pela pesquisa pelos contatos descritos abaixo. Em caso de denúncia 

ética, você pode entrar em conato com o Comitê de Ética da Instituição de Ensino Superior 

Pesquisada (nome da instituição foi suprimido para não identificar o local da pesquisa). Você 

poderá a retirar o seu consentimento a qualquer momento da pesquisa, sem que haja qualquer 

medida de penalidade pela desistência. 

Pesquisador (a) responsável: Maria Ivana Amado Chaves Guerra. 

Telefone: (71) 99237-7036/ (71) 98701-2040 E-mail: mivanaguerra@gmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição de Ensino Superior Pesquisada (nome da 

instituição foi suprimido para não identificar o local da pesquisa). 

Endereço: (Suprimido por questões éticas) 

Observação: Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será assinado em duas vias de 

igual teor, rubricada em todas as páginas e assinada na última pelo pesquisador responsável e 

por você. Uma das vias ficará com você e a outra via ficará arquivada na sala da Linha de 

Pesquisa Transições Desenvolvimentais e Processos Educacionais do Instituto de Psicologia 

da Universidade Federal da Bahia durante cinco anos. 

Eu, ___________________________________________________________, declaro que 

concordo em participar da pesquisa Formação em Psicologia e a experiência de estágio em 

Saúde. Comunico também que recebi uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e que me foi dada a oportunidade de esclarecer as minhas dúvidas. 

Salvador, ______ de _______________ de _______ 

 

 

______________________________________ 

Assinatura da Participante 

 
______________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

1ª Via – Pesquisador Responsável                             Impressão datiloscópica da participante  

............................................................................................................................................. 
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Eu, ___________________________________________________________, declaro que concordo 

em participar da pesquisa Formação em Psicologia e a experiência de estágio em Saúde. Comunico 

também que recebi uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que me foi 

dada a oportunidade de esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Salvador, ______ de _______________ de _______ 

 

______________________________________ 

Assinatura da Participante 

 

 
Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

Impressão datiloscópica da participante 

2ª Via – Participante. 
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Apêndice B – Ficha de Dados Sociodemográficos 

               FICHA DE DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 (Núcleo de Pesquisa sobre Transições Desenvolvimentais e Processos Educacionais) 

 

Nome do (a) Estudante:    __________________________       _  Data de nasc: _________       

Gênero: _________________ Religião: ______________ Raça/cor: ___________________  

Telefones:__________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________  

Cidade natal:____________________________________ 

Trabalha? ( ) não ( ) sim  

O que faz? __________________________________________________________ 

Seu estado civil: ______________ Com quem mora: _________________________ 

Iniciou o curso de psicologia desde o 1º semestre na instituição? (  ) Sim (  ) Não 

Por que escolheu fazer o curso de Psicologia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

Você fez outro curso de graduação antes de entrar no curso de Psicologia? (  ) Sim (  ) Não 

 

Caso:  
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Apêndice C – Roteiro de Entrevista Narrativa Semi Estruturada 

 

Pergunta Disparadora  

Fale-me de seu percurso no estágio básico, desde sua entrada no primeiro rodízio até o último 

rodízio. Quais memórias você guarda desse período? Conte-me tudo que você lembrar. 

TEMAS DETALHAMENTO,  

POSSÍVEIS QUESTÕES 

ENTRADA NOS RODÍZIOS DO 

ESTÁGIO 

Quais são suas lembranças sobre sua 

entrada no estágio básico?  

Com quem vivenciou o rodízio?  

Como era o grupo de estudantes que 

vivenciou esse período com você? 

Como foi sua experiência com o rodízio?  

Quais foram os desafios vivenciados? 

O que aprendeu com esse rodízio? 

Quais feedbacks recebeu das professoras? 

E dos colegas de turma? 

Como percebeu sua aprendizagem no 

rodízio? 

Que significado você deu à experiência do 

estágio? 

 


