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O Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Clínica Interdisciplinar da Infância,
fundado em 2011, surge com a proposta de pensar e qualificar o trabalho clínico
realizado com as crianças e suas famílias que buscam atendimento na Clínica de
Atendimento Psicológico do Instituto de Psicologia da UFRGS. O Núcleo da Infância
compõe-se também como um espaço de formação de profissionais, a partir de
estudo e discussão interdisciplinares, que abrangem fonoaudiologia, serviço social e
psicologia. Dispõe de atendimentos clínicos individuais às crianças e suas famílias,
oficinas terapêuticas do brincar e grupo de cuidadoras. Tais práticas fomentam
supervisões e reuniões que ocorrem semanalmente para discussões de textos, de
casos clínicos, grupos e oficinas. As discussões são utilizadas como instrumento de
construção de saberes, que contribuem tanto para a continuidade dos processos
terapêuticos quanto para aprendizagens teórico-práticas de bolsistas e
extensionistas do núcleo. Este trabalho, em 2020, diante dos desafios da pandemia,
precisou ser reformulado e repensado pelos desafios em realizar atendimentos
virtuais com crianças. Estas têm nos surpreendido, mostrando que muitas vezes é
possível seguir desdobrando as questões de sua subjetividade através do brincar,
ainda que via videoconferência. Nas oficinas do brincar, com muita reinvenção, têm
ocorrido as contações e construções de histórias, as brincadeiras e conversas em
que as crianças podem se ajudar umas às outras no seu desenvolvimento, contando
com suporte das oficineiras. No grupo dos cuidadoras, por sua vez, o quesito
pandemia sempre é presente nas pautas apresentadas, aparecendo como uma das
dificuldades encontradas para dar conta das tarefas em casa; ajudar crianças com
ensino remoto e lidar com preocupações gerais acerca da saúde e segurança neste
período. Ambos dispositivos são importantes para contribuir com a saúde mental
daqueles que estão enfrentando a quarentena, visto todas as dificuldades que esse
momento traz em nossas vidas.

