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Introdução: O estágio curricular visa promover o desenvolvimento de habilidades e
competências no estudante de psicologia, sendo considerado um momento que permite
a transição da função estudantil à profissional, tornando uma oportunidade de
relacionar a teoria aprendida com a pratica, de modo que possa desenvolver o
raciocínio clínico. O relato de experiência mencionado trata-se de uma pratica clinica
referente ao estagio supervisionado realizado em uma instituição de reabilitação geral,
visando  relacionar a teoria com a pratica, ressaltando a historia acadêmica e suas
relações com os impactos enfrentados. Objetivo: O objetivo desse trabalho consiste em
relatar a experiência de atendimento realizado a partir da disciplina estágio básico,
elencando as contribuições da teoria estudada durante o percurso acadêmico.
Metodologia: Para realização do estagio foi necessário observação do ambiente e do
indivíduo tomando como base os métodos de observação de Danna & Matos, (2006)
Em seguida foi realizado o estudo de caso, tomando conhecimento da história de vida
do paciente para dar início ás sessões de atendimento individual. Foram realizadas
quatro sessões com duração de quarenta minutos cada tendo o objetivo de conhecer o
individuo, estabelecer um vínculo e compreender a demanda. Para melhor
compreensão da dimensão intelectual do indivíduo e da demanda apresentada foi
revisado artigos estudados durante os semestres anteriores com ênfase aos processo
básico de memoria e Resultados: As sessões realizadas resultaram no acolhimento do
paciente procurando compreender a demanda do indivíduo, buscando entender a sua
necessidade para, a partir daí, realizar a intervenção. Durante as sessões realizadas, o
paciente demonstrou dificuldade em lidar com sua sexualidade, transferindo seus
desejos para o terapeuta, tornando a experiência de estagio um momento impactante.
Nas supervisões as questões consideradas incomodas foram amadurecendo fazendo
com que fosse possível serem trabalhadas nas sessões de forma compreensiva e
acolhedora, de modo que facilitasse futura intervenção. Quanto ao paciente, foi
possível perceber a necessidade de repetição de estímulos para que algo se fixasse a
memoria e a ausência de uma vida sexual normal demonstrado a partir de seus anseios
em falar sobre seus desejos eróticos, além do incomodo de estar em momento de
dependência de seus familiares e outras pessoas de seu convívio. A necessidade de
rever conteúdos já estudados possibilitou ao estagiário uma reflexão da relação
estabelecida com os conteúdos quando foram apresentados no decorrer do curso.
Conclusão: Essa experiência promoveu maior conhecimento da relação estabelecida no
curso destacando a importância dos conteúdos apresentados por professores de
diferentes abordagens em relação com a pratica.  Possibilitou uma reflexão da
importância de maior envolvimento na teoria integrada durante formação acadêmica.   
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