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RESUMO: Introdução: Um dos pontos mais relevantes do estágio para o discente, é a 

oportunidade de experienciar pela perspectiva profissional, tendo em vista que as áreas de 

atuação da profissão são diversas. Esse momento proporciona um aprofundamento na 

aplicação das competências do psicólogo na clínica e permite a exploração das habilidades e 

novos aprendizados, a partir do contato direto com a prática clínica. Objetivos: Os principais 

objetivos do estágio supervisionado para o processo ensino-aprendizagem do aluno são 

aprimorar os conhecimentos da graduação na aplicabilidade na prática clínica, observar quais 

as demandas na rotina do atendimento clínico para o psicólogo, e visualizar quais os possíveis 

manejos para o atendimento clínico e os processos da vinculação terapêutica a partir da 

psicoterapia breve na visão da abordagem Gestáltica. Metodologia: Utilizou-se o método de 

relato de experiência através da articulação teórica entre a vivência compartilhada por todas as 

integrantes do grupo propiciando a construção deste artigo com a elucidação de aprendizados 

e possíveis dificuldades enfrentadas durante o processo de estágio na área da psicologia 

clínica dentro da clínica escola. Resultados e discussão: O estágio supervisionado em 

psicologia clínica faz parte da grade curricular do curso de graduação em Psicologia da 

Instituição Faculdades Pequeno Príncipe (FPP), Unidade Educacional do Complexo Pequeno 

Príncipe. A Clínica Escola nasceu da necessidade de atender aos graduandos do curso de 

Psicologia da Faculdades Pequeno Príncipe para sua formação unindo o compromisso social 

da Instituição para atender demandas da população, praticando um valor social no valor 

cobrado pela consulta do atendimento psicoterápico. É notável que o início do estágio é um 

dos períodos de maior estresse e ansiedade para os acadêmicos. Diante da observação do nível 

de ansiedade e da inexperiência, se evidencia o fortalecimento e a importância do trabalho da 

Supervisão Clínica. O estágio é um momento de modificação na vida do universitário, no qual 

ele está prestes a deixar o cargo de estudante para profissional requerendo uma postura 

adequada para o manejo clínico. Perante o exposto, o estágio destina-se a desenvolver as 

competências do acadêmico com a intenção de capacitar o aluno. O Supervisor tem a função 

de orientar os acadêmicos de psicologia a fim de direcioná-los e facilitar o processo de 

aprendizado, manejo clínico, estimular o desenvolvimento acadêmico e dar suporte diante as 

situações pertinentes à demanda clínica. Partindo do modelo de intervenção utilizado na 

clínica escola da Psicoterapia Breve associado à abordagem da Gestalt-terapia ( Gestalt 

terapia de curta duração), entende-se que esse modelo de atendimento priorizará a 

manifestação dos anseios e necessidades do cliente que irão revelar as angústias e sentimentos 

que geram o sofrimento e as restrições para sua vida. A partir de conceitos abordados nas 



supervisões, podemos nos preparar para receber nosso cliente e promover uma escuta 

qualificada. Algumas técnicas da Gestalt podem auxiliar no atendimento clínico e no manejo 

com os clientes. Compreender a percepção do fenômeno pelo cliente, evita que nossas crenças 

próprias sobreponham o que é trazido por ele, sem interpretações, ajudando-o com sua auto 

exploração. A tarefa principal do terapeuta é auxiliar na exploração dos sentimentos do 

paciente e sua auto percepção. A curiosidade ativa promove esse contato. Estar interessado 

pelo que surge e como surge, explorar o sentido disso para o paciente de forma 

fenomenológica. Conclusões: A Gestalt valoriza o fenômeno e a presença no corpo vivido no 

aqui e agora, a criatividade, potencialidade, presença na escuta, e a responsabilidade de si 

mesmo. Na prática clínica, a Gestalt-terapia unida à modalidade terapêutica da Psicoterapia 

Breve forma uma abordagem ampla e dinâmica, na qual a modalidade online não afetou na 

vivência da mesma. A valorização do fenômeno e a ampliação da relação horizontal e 

dialógica entre terapeuta e paciente permitem entrar em contato mais profundo com os 

conteúdos trazidos nas sessões. Desta maneira, mesmo com o trabalho com foco breve, é 

possível um processo terapêutico com exploração, ressignificações e mobilidade consciente. 

Contudo, a experiência prática unida à supervisão dos atendimentos na clínica escola são 

essenciais na construção acadêmica e profissional do estudante de Psicologia, assim como 

enriquecem as suas vivências subjetivas. 
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