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Introdução: O trabalho apresentado refere-se a um relato de experiência realizada em
um Centro de Reabilitação Geral, por meio de um projeto de extensão. O público alvo
desse projeto foram oito pacientes com paralisia cerebral sob atendimento fisioterápico
em interface com a psicologia. O público alvo conta com pacientes tanto do sexo
feminino quanto do masculino. A faixa etária deles varia entre 14 e 32 anos. São todos
solteiros, residentes nas cidades de Ipatinga e Coronel Fabriciano. Destaca-se que mais
da metade do grupo atendido é analfabeto e o restante está em processo de
alfabetização, em Escola Especial e Regular. Objetivo: O projeto teve como objetivo
realizar oficinas de contação de histórias, com e sem utilização da informática, em
grupo e individual, junto aos pacientes com paralisia cerebral, a fim de promover o
desenvolvimento cognitivo, social e linguístico dos pacientes, e principalmente a
ampliação da capacidade de representação. Metodologia: Foram realizados 11
encontros. A prática se dividiu em dois momentos distintos. No primeiro momento as
histórias foram contadas, com ilustrações, para o grupo. Depois de contadas eram
trabalhadas. Posteriormente começou-se a introduzir a informática nas intervenções.
Com os recursos do computador contava-se uma história que posteriormente era
trabalhada com atividades no computador. Essas atividades eram preparadas de acordo
com as possibilidades e necessidades de cada participante. Nesse segundo momento as
histórias passaram a ser contadas individualmente e as intervenções também eram
individuais. Resultados: O grupo apresentou uma evolução gradativa nos processos de
cognição, sociabilidade e de comunicação. Duas das participantes que chegaram às
intervenções com capacidade deficitária de manter a atenção e responder aos estímulos
apresentados foram as que mais se beneficiaram com as intervenções realizadas, visto
que chegaram ao final dos encontros apresentando uma mudança considerável nos
comportamentos citados anteriormente. Os participantes demonstraram-se mais
motivados com as atividades propostas por meio do computador, porém como os
equipamentos disponíveis não eram adaptados às dificuldades de cada um,
encontramos várias limitações na execução do trabalho. O grupo atendido é formado
por pacientes com paralisa cerebral, mas há muitas diferenças entre eles, tais como,
aspectos motores, cognitivos e de linguagem. Essas diferenças requerem atendimento
diferenciado, com a utilização de tecnologias adaptadas para suas necessidades
individuais. Ficaram evidentes os progressos alcançados por eles, principalmente na
motivação, interação e ampliação dos processos de representação. Mas,
concomitantemente, evidenciaram-se as dificuldades de realização das atividades
propostas, devido às limitações já citadas, relativas à falta de tecnologia assistiva.
Conclusão: Pôde-se perceber que as oficinas de contação de histórias facilitam o
desenvolvimento abstrato dos processos mentais, favorecendo assim o
desenvolvimento cognitivo, social e linguístico dos pacientes, e principalmente
ampliando a capacidade de representação, de pacientes com paralisia cerebral, aliada
ou não aos recursos da informática.
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