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Resumo: A Clínica de Atendimento Psicológico da UFRGS caracteriza-se como espaço de articulação 

entre ensino, pesquisa e extensão, mantendo-se como instituição aberta à comunidade. Propõe-se a receber 

pacientes de diversas faixas etárias, incluindo crianças e suas famílias para atendimento clínico. Por se 

configurar como uma clínica escola há uma preocupação com a formação dos terapeutas que delas se 

ocupavam e com o estudo e produção teóricos que acompanham o trabalho clínico.  

Há 6 anos, uma equipe de profissionais dessa instituição percebeu que se fazia necessário construir 

um espaço sistemático de estudo e interlocução interdisciplinar que pudesse servir como suporte às questões 

que diziam da especificidade da clínica com crianças. Por se tratar de clínica com crianças, sujeitos que 

estão em processo de constituição subjetiva, destaca-se a necessidade de espaços onde se divide o peso de 

uma prática que não envolve apenas a criança, mas todo o entorno no qual ela está inserida: os pais, a 

família, a escola, entre outros. Pensando nisso, foi criando o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em 

Clínica Interdisciplinar da Infância com o intuito de fomentar o interesse dos terapeutas pela clínica da 

infância e de disponibilizar espaços de discussão teórica e clínica que possibilitassem aos terapeutas em 

formação se aproximar e se aperfeiçoar dessa prática. 

O Núcleo caracteriza-se por ser um dispositivo clínico que abrange diferentes posições teóricas e 

epistemológicas acerca da noção de infância e do desenvolvimento infantil, mas de forma predominante 

baseia-se no viés psicanalítico. É composto atualmente por profissionais da psicologia, psicopedagogia, 

fonoaudiologia e serviço social. O trabalho do Núcleo conta com reuniões semanais, supervisões, 

interconsultas com profissionais de outras áreas e instituições, cartéis e grupos de estudo. Das atividades 

realizadas nascem pesquisas, produções escritas e apresentações de trabalhos acadêmicos, e tem se 

mostrado um fértil campo de pesquisa para alunos da especialização, mestrado e doutorado. 

Visando um assessoramento para desenvolver esse trabalho, o Núcleo dispõe de dois bolsistas de 

extensão para auxiliar a organizar as pautas dos encontros, mandar e-mails para os integrantes com as 

combinações realizadas, assinalar a presença dos participantes, redigir as atas e organizar os registros 

audiovisuais de palestras realizadas.  

Por se tratar de um espaço de interdisciplinaridade somado à diversidade de pacientes que a clínica 

acolhe, o Núcleo configura-se como um potencial dispositivo clínico que beneficia a comunidade e os 

profissionais que buscam através desse espaço expandir seus saberes e técnicas. Sendo assim, a proposta 

do seguinte trabalho é compartilhar um pouco das experiências adquiridas através dessa prática. 
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