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Introdução: O Presente trabalho refere-se a proposta de Estágio Supervisionado Básico
II dos alunos do 07° período desenvolvido e executado no Centro de Reabilitação
Física e Visual – CER II, localizado na cidade de Ipatinga – MG. O equipamento
atende indivíduos com deficiência física e/ou visual, no qual se encaixa a Política
Nacional de Inclusão de Pessoa com Deficiência e suas Diretrizes, que contempla
cerca de 60 municípios regionais. Isto posto, a Instituição atende gratuitamente a
pacientes com deficiências físicas, motoras, sensoriais e visuais, encaminhados pelos
serviços públicos.  Objetivo: O objetivo deste projeto de intervenção volta-se para o
desenvolvimento de estratégias que facilitem o contato direto das estagiárias com o
público alvo, além de promover um espaço de acolhimento, escuta e bem-estar para os
mesmos com o propósito compreender as vivências, angústias e lutas dos usuários do
CER II. Metodologia: Foram feitas três intervenções urbanas a fim de aproximar da
história de vida e realidade dos usuários. A metodologia utilizada nas intervenções foi
o Plantão Psicológico. A elaboração das intervenções consistia em um espaço aberto
disponível para todos os pacientes do CER II com a finalidade de ofertar um ambiente
propício para trazer questões que geram incômodos ou bem-estar na vida diária,
considerando a visão da perspectiva sócio histórica através da subjetividade de cada
um, englobando: atividade, consciência, identidade, afetividade, linguagem e
significado foi possibilitado promover um momento de bem estar e qualidade de vida
aos pacientes. Resultados: Após os encontros oferecidos, nota-se o fortalecimento de
vínculo e confiança entre as estagiárias e os usuários, não fortalecidos até o momento
anterior a execução, concluindo que os objetivos têm sido alcançados. Dessa forma, o
Plantão Psicológico realizado proporcionou aos estagiários o conhecimento de
realidades distintas e compreensão de contextos de vulnerabilidade social e suas
implicações na construção do sujeito. Neste sentido, observou-se as potencialidades e
fragilidades de cada participante, além de relacionar a teoria e prática das
metodologias de intervenção grupal tão importante para o exercício profissional do
psicólogo. A partir do contato inicial com um novo público exercido no campo de
psicologia, foi notório a ampla área de atuação que este profissional da saúde está
inserido, tão quanto, a importância da sua formação no Centro de Reabilitação Física e
Visual. Por fim houve a compreensão de várias funções desempenhadas pelo
psicólogo, sendo essas: acolhimentos, fortalecimento vínculos, promoção da escuta,
empoderamento e espaço para a fala e o posicionamento crítico. Portanto, através desta
perspectiva, o psicólogo auxilia no desenvolvimento de usuários autônomos e
protagonistas da própria história. Conclusão: O Estágio Básico II proporcionou
conhecimento e valores às estagiárias, compreender e refletir as potencialidades,
fragilidades e percalços de usuários que utilizam o serviço de Centro de Reabilitação.
Logo, a oportunidade permitiu as discentes vivenciar novas experiências frente a uma
nova área de atuação e suas implicações na atualidade.
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