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Introdução: O projeto “Contando Histórias Especiais II” é resultante de uma
experiência de extensão vivenciada no 1º. e 2º. semestres de 2012 por meio da
contação de histórias a pacientes com paralisia cerebral, sem e com o auxílio da
informática, respectivamente. Objetivo: O objetivo geral foi promover o
desenvolvimento cognitivo, linguístico e social de pacientes com paralisia cerebral,
principalmente a ampliação da capacidade de representação, por meio das oficinas de
contação de histórias, com e sem utilização da informática.  Metodologia: O público
desse projeto foi oito adolescentes e jovens com paralisia cerebral atendidos no Centro
de Reabilitação Geral, cinco do sexo feminino e três do masculino. A faixa etária
variava entre 14 e 32 anos. A maioria tem familiaridade com a utilização das
tecnologias. As estratégias propostas na execução do projeto se constituiram de
oficinas de contação de histórias. As tecnologias utilizadas como suporte foram sites
de contação de histórias para navegação na Internet, editor de textos e de imagens, bem
como os softwares selecionados conforme as necessidades específicas de cada
paciente.  Resultados: As metas pretendidas foram o aumento da quantidade e
qualidade das produções de desenhos, textos imagéticos e escritos; transcendência dos
conteúdos enfocados nas oficinas para situações do cotidiano; aumento do tempo de
atenção e reconhecimento de estímulos básicos, como cores, nomes e formas; bem
como capacidade de verbalizar os próprios sentimentos a partir das fábulas, contos de
fada e histórias. Conclusão: Considera-se que as oficinas interferem positivamente nos
atendimentos, visto a adesão dos pacientes, a confiança dos pais e a avaliação técnica
favorável da psicóloga do CRG. A importância desse trabalho reside no fato de ser um
atendimento psicológico por meio de atividades que favorecem os processos de
simbolização e representação.
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