O SIGNIFICADO DO ESTÁGIO NO ÚLTIMO ANO DA
GRADUAÇÃO PARA OS ESTUDANTES DE PSICOLOGIA DA
UFC-CAMPUS SOBRAL

O estágio no último ano da graduação, seja de caráter obrigatório ou
optativo, é parte da estrutura curricular do curso de Psicologia e é experienciado
de maneira subjetiva por cada aluno, sendo possível pensar todas as questões que
atravessam o estagiário desde a escolha da área profissional até a contribuição
para a sua prática como profissional. Esse trabalho foi construído junto à disciplina
de Métodos e Técnicas de Pesquisa Qualitativa em Psicologia do curso de
psicologia
da
UFC-Sobral.
Foram
realizadas
entrevistas
individuais
semi-estruturadas com cinco estudantes do décimo semestre que estagiaram nas
áreas da Psicologia na Clínica, na Hospitalar, na Saúde e na Educação; tais
entrevistas foram facilitadas através de mediadores pelo viés metodológico
Histórico-Cultural, e visavam entender o modo que estes significam a experiência
de estágio. O objetivo de relatar os resultados e discussões obtidas se fez ao
ponderar a implicação de qual o significado do estágio no último ano para os
estudantes e de como se dá a atuação do estagiário. Durante a análise do
conteúdo relatado pelos entrevistados, percebeu-se a significação do estágio como
uma oportunidade de aprendizagem, de articulação do conteúdo teórico com a
prática e um espaço de construção do fazer psicológico. Além disso, foram
relatados a influência que o estágio e seu cotidiano exercem na escolha e na
carreira profissional de cada um, e ainda o quanto o olhar e a escuta do psicólogo
são diferenciados, em todos os espaços que este ocupa. Desse modo, ao conhecer
os diferentes relatos das vivências de estágio dos estudantes, se fez notório a
importância do processo de estagiar tanto para a formação acadêmica quanto para
a iniciação de uma carreira profissional na área. Por certo, as entrevistas e a
análise do conteúdo relatado foram imprescindíveis para o entendimento da
relevância da atuação do estagiário no local em que este se insere e os desafios e
possibilidades de estagiar no último ano da graduação.
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