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Introdução: O trabalho aqui apresentado é uma parceria da Secretaria Municipal de
Saúde de Timóteo e o Estágio do curso de Psicologia do Unileste, através do Projeto
de Intervenção Psicopedagógica Clínica; Essa parceria, propiciou ainda,a participação
do projeto de extensão Brinquedoteca do curso de Pedagogia, em suas atividades. O
trabalho foi desenvolvido nas dependências do Unileste, no qual as estagiárias de
Psicologia e extensionistas de Pedagogia atendiam semanalmente 10 crianças com
queixas emocionais e de aprendizagem. O desenvolvimento dessa proposta foi uma
oportunidade ímpar de contribuição social para com a comunidade e de formação
humana e profissional para as graduandas. Objetivo: Atender psicoterapicamente às
crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem, problemas de
relacionamento e/ou emocionais encaminhadas pela Secretaria de Saúde de Timóteo.  
Desenvolver atividades lúdicas com as crianças e adolescentes, buscando assim
estratégias de superação dos problemas apresentados.
 Metodologia: Durante quatro meses foram atendidas semanalmente 10 crianças vindas
do município de Timóteo para atendimentos no Núcleo de Atividades Práticas em
Psicologia (NAPP). As crianças passaram por sessões individuais de atendimento
psicopedagógico clínico, nos quais eram oferecidos atenção especializada e continuada
aos problemas apresentados. Paralelamente,
foi desenvolvido um trabalho conjunto com a Brinquedoteca que possibilitou a
diversificação das intervenções. Assim, o grupo foi dividido para o atendimento nas
duas propostas, alternando-as. Dessa forma, enquanto um grupo estava sendo atendido
no NAPP, o outro desfrutava das atividades lúdicas, de aprendizagem e de
sociabilidade desenvolvidas na Brinquedoteca.
 Resultados: Com o atendimento dessas crianças, o Projeto de Extensão procurou
cumprir sua função social, pedagógica e terapêutica. Como função social,
proporcionou às crianças menos favorecidas economicamenteo o acesso ao
brinquedo.Possibilitou ainda, contato com brinquedos que exploraram aspectos
cognitivos, psicomotores e de aprendizagem,atendendo outra função, a pedagógica.
Como função terapêutica pode-se relacioná-la às atividades lúdicas, que por meio de
jogos, sejam eles simbólicos ou não, as crianças tiveram  a possibilidade de
aprenderem a lidar melhor com as emoções.Sabe-se que a Brinquedoteca é mais do
que um lugar de brincadeira, de diversão. É um espaço de redimensionamento do
brincar, no qual as crianças têm a possibilidade de transformar objetos, brincar de
faz-de-conta, assumir papéis e/ou criar regras. Dessa forma, elas vão dando significado
ao mundo adulto.
 Conclusão: Esse trabalho foi significativo, pois possibilitou um contato mais próximo
com a realidade das crianças e com os entraves e dificuldades que ela enfrenta,
possibilitando acolhimento a essa demanda. Foi ainda  expressivo, pois  permitiu a
ampliação da formação das alunas, extrapolando os muros da sala de aula.

Palavras-chave: Interdisciplinar. Brinquedoteca. Psicologia. 

Agências de fomento: UnilesteMG

13ª Semana de Iniciação Científica e 4ª Semana de Extensão - UnilesteMG "Inovação a serviço da vida e ambientes saudáveis."

Coronel Fabriciano-MG - 12/09/2011 a 14/09/2011


