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RESUMO 

 

O TDA/H tem sido um dos transtornos mais estudados por profissionais de saúde e por 

isso possui vários respaldos médico-científicos, no entanto, é muito mal compreendido 

no contexto escolar no que diz respeito às necessidades educacionais de quem o 

apresenta. As crianças com o transtorno podem apresentar hiperatividade, desatenção e 

impulsividade resultando em prejuízo e consequente desinteresse escolar. Neste estudo 

investigou-se a respeito de uma criança de sete anos no 2º ano do ensino fundamental 

com suspeita de TDA/H com dificuldades em alfabetização e numéricas. Os métodos 

utilizados para avaliação foram anamnese com a genitora, questionário informal com a 

professora, visitas à escola, observação das atitudes da criança frente a materiais 

diversos de leitura, números e jogos. Os resultados da avaliação revelaram uma criança 

com desinteresse em atividades típicas escolares, com baixa autoestima, impulsiva e 

com comportamento de oposição. Foram feitas intervenções com foco na alfabetização 

e resgate do vínculo com a aprendizagem. Os resultados da intervenção alcançaram 

melhorias através do vínculo materno e na alfabetização. O estudo concluiu que 

crianças com TDA/H precisam de trabalho de equipe entre pais, professores e 

profissionais, bem como intervenções psicopedagógicas que possam favorecer as 

habilidades da criança e usar de materiais atrativos para superação das dificuldades. 
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I/ Introdução 

 

 Ainda que o direito à educação esteja assegurado por lei, para estar na escola 

uma criança deve cumprir uma série de exigências sociais, dos pais e da própria escola. 

Dependendo da idade, nível socioeconômico e composição do quadro de pessoal da 

instituição, diferentes condutas podem ser definidas para cada caso.  

Antes da descoberta de um diagnóstico, pais relatam que a primeira postura da 

escola é de exclusão com a imposição de restrições de horários das crianças por causa 

de comportamentos antissociais, iniciando assim os primeiros impasses. Há a exigência 

dos professores sobre a necessidade de um diagnóstico e grande expectativa sobre o uso 

e efeitos de medicação específica. 

O presente estudo apresenta o acompanhamento de uma criança com Transtorno 

de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDA/H) e a comorbidade de Transtorno 

Desafiador de Oposição (TDO), desde a queixa da escola até o processo de diagnóstico 

e adaptação da mesma que não acompanhava o nível da turma nem se mostrava 

interessada. Esse trabalho, decorrente dos resultados de avaliações e intervenções, 

evidenciou brevemente a perspectiva da escola e a da família. 

De antemão, é preciso ressaltar que o caminho é árduo para a criança, para os 

pais e para a escola. Em primeiro lugar o é para a criança que é rotulada de diversos 

males comportamentais, depois, para os pais que passam por julgamentos de 

negligência e não obtém apoio, restando a responsabilização para resolução do caso. Em 

terceiro, para a escola, que está despreparada, principalmente no quantitativo de alunos 

por sala, e na ausência de equipe especializada que possa trabalhar em conjunto como 

psicólogos, psicopedagogos e orientadores educacionais que poderiam minimizar o 

sofrimento de todos, inclusive do professor em sala de aula. Mesmo que o professor 

tenha uma formação ideal a respeito de inclusão e adaptação das atividades e condutas 

frente ao aluno com TDA/H, ele ainda vai ter que saber lidar com o coletivo versus 

individual e atender as demandas de todos. 

As implicações para pessoas com TDA/H envolvem alterações no 

processamento da informação e de algumas funções cognitivas, alterações 

comportamentais, dificuldades de relacionamento, embora haja potencial intelectual 

cognitivo. É certo dizer que o atraso escolar na criança com este transtorno se dá por 
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conta de uma série de negligências de todos os lados quando não se há ambiente 

adequado, estimulação do aprendizado e da capacidade, a motivação e o interesse da 

criança e não somente por falhas neurobiológicas. 
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II/ Fundamentação Teórica 

 

2. 1 O caminho até o diagnóstico 

 

Rohde e Mattos (2003) apontam a necessidade de homogeneizar o diagnóstico 

de TDA/H, como é o objetivo do Manual de Psiquiatria. Além dos psiquiatras, é 

possível obter o diagnóstico por meio de outros médicos como neuropediatras em caso 

de crianças, neurologistas em caso de adultos, neuropsicólogos e psicólogos que tem 

usado outros instrumentos como questionários padronizados. Porém ainda são 

necessários preparo e experiência clínica. A maioria destes questionários são 

direcionados às respostas de pais e professores. Em caso de déficit de atenção há 

também formas de corroborar os questionários com testagem de componentes como 

memórias de trabalho, atenção seletiva e concentrada e outras funções executivas com 

instrumentos restritos a psicólogos, como Wisc III e Waiss III (Nascimento & 

Figueiredo, 2002) e Bateria Psicológica para Avaliação da Atenção (BPA) para adultos, 

dentre outros.  

 Em resumo, a avaliação consiste na investigação baseada na observação das 

pessoas que convivem com o indivíduo seja utilizando-se das escalas ou de manuais. 

 

2.2. Entendendo o diagnóstico 

 

 O diagnóstico, muitas vezes, vem para redimir os pais da culpa da dificuldade de 

pôr regras e limites à criança ainda não diagnosticada, por outro lado, torna a escola 

mais responsável sobre seu papel frente às dificuldades do TDA/H no quesito escolar. 

As características que são discutidas nos amplos meios acadêmicos e referenciado nos 

manuais da psiquiatria americana (DSMs) compõem um perfil que traz grande prejuízo 

escolar e de relacionamento para quem o carrega, pois parece conspirar contra as 

tentativas da escola de padronizar o comportamento infantil, conforme descreve 

Benczik (2000): 

As crianças com TDAH demonstram níveis de atenção inapropriados para a 

idade, são impulsivas e geralmente superativas, apresentam dificuldades para 

seguir regras e normas. Podem apresentar também problemas de conduta, 

agressividade, pobre rendimento escolar ou problemas de aprendizagem e 
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dificuldades sociais, especialmente relacionados com os amigos e conflitos na 

família. (p. 26) 

 Essas características citadas são generalizadas, o que ocorre, no entanto, é que 

cada indivíduo com TDA/H pode ser ou não agressivo, pode ter comorbidades que 

agravam o quadro ou ainda, ter fatores sociais e histórico familiares que contribuíram 

para integrar um perfil psicológico e comportamental que é atribuído ao sujeito. A 

agressividade precisa ser avaliada no contexto social e cultural do período da infância, 

além de ser frequentemente associada ao TDA/H sem o cuidado de distinguir o sexo 

prevalente. 

Benczik (2000) ainda destaca os prejuízos consequentes do quadro em si frente 

às demandas do seu meio como a baixa tolerância à frustração, a baixa autoestima 

resultantes de frustrações vividas no contexto familiar e escolar. Enquanto outras 

crianças acompanham o ritmo da turma, a criança na escola vai ficando para trás, pois 

não conseguiu prestar atenção ou não conseguiu controlar a si própria e com isso, vai 

acumulando pequenos insucessos e perdendo o interesse nas atividades típicas 

escolares.  

O diagnóstico composto por déficit de atenção e hiperatividade - impulsividade 

costuma levar destaque mais pelo segundo componente, sendo que o primeiro também é 

alvo de incompreensões por quem lida e convive com as pessoas com tais dificuldades. 

O déficit de atenção é marcado tanto pela falta de concentração em único foco 

como pela distraibilidade excessiva a estímulos diversos resultando na perda de detalhes 

nas diferentes formas de captação de informação mais usados pela escola, a visual e a 

auditiva, levando o indivíduo a cometer erros de atenção ou na perda das informações 

necessárias ao aprendizado.  

A dificuldade de selecionar os estímulos mais importantes faz com que o 

indivíduo tenha prejuízos no desempenho escolar como um todo desde ouvir uma 

explicação até a reprovação escolar pelo acúmulo de conteúdo não revisto ou aprendido. 

Estas pessoas possuem a atenção inconstante, embora possam encontrar momentos de 

concentração maior para determinadas tarefas, desde que a atividade cerebral esteja 

direcionada para um objeto que mantenha a mente ocupada. A desorganização pessoal 

com materiais, horários, compromissos e informações fica comprometida à medida que 



11 

 

o indivíduo está o tempo todo lutando contra a distração de estímulos, como se as 

informações fossem dinâmicas em sua mente.  

A distraibilidade não foi ainda explicada de maneira conclusiva em pesquisas, 

mas crianças com TDA/H necessitam de estímulos mais dinâmicos e gratificantes para 

se manter interessadas e atentas. O desinteresse é marca presente em crianças com 

TDA/H, no entanto a causa para esse fator não está clara (Barkley, 2002). Para o autor, 

a distraibilidade é na verdade a busca por atividades mais recompensadoras. Muitos pais 

comentam que seus filhos com TDA/H conseguem se concentrar mais tempo assistindo 

televisão. Não restam dúvidas que tal atividade parece ser prazerosa, mas o porquê 

assistir televisão é mais interessante do que prestar atenção na professora não pode ser 

tão óbvio como muitos pensam.  Abaixo Barkley relata uma pesquisa: 

Os Drs Steven Landau, Richard Milich, e seus colegas na Universidade de 

Kentucky estudaram crianças com e sem TDAH enquanto elas assistiam à 

televisão. Quando não havia nenhum brinquedo na sala, as crianças com TDAH 

assistiam ao programa de televisão da mesma maneira que as crianças sem 

TDAH , e eram capazes de responder às questões sobre o que assistiam, mesmo 

que tendessem a olhar para longe da TV mais frequentemente. Entretanto, 

quando se colocava brinquedos na sala, as crianças sem TDAH continuavam a 

assistir ao programa de TV. As crianças com TDAH ficavam propensas a brincar 

mais com os brinquedos do que a assistir ao programa de TV. [...] Por que as 

crianças com TDA/H se distraíam com brinquedos e as crianças sem TDAH 

não? Talvez crianças com TDAH simplesmente percam o interesse mais rápido 

ou considerem as atividades físicas mais divertidas, estimulantes e 

recompensadoras do que as atividades passivas, como assistir TV. (Barkley, 

2002, p. 52) 

 As pesquisas apontadas por Barkley (2002) não foram conclusivas.  No entanto, 

é pertinente analisar em pesquisas futuras é que não é que haja atividades mais 

prazerosas que outras, como se isso explicasse as características do TDA/H, pois isso 

pode ocorrer com todas as crianças, para quem, muitas vezes, a sala de aula parece não 

ser estimulante, mas mesmo assim, por outras razões, a maioria das crianças se mantem 

sentadas e esforçando-se mesmo que obrigadas. Portanto, mais preciso seria analisar 

que atividades que exigem mais da criança com TDA/H são aquelas nas quais ela recebe 
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os estímulos passivamente e não consegue acompanhá-las o tempo todo, pois se distrai 

dentro da atividade em si, acabam sendo menos atraentes do que aquelas em que a 

criança manipula objetos ou conduz a atividade com autonomia, tendo maior controle 

de si mesma e compreensão sobre o objeto. 

 O paradigma acadêmico atual aponta esta dificuldade de selecionar o estímulo a 

problemas no sistema executivo central, presente em tantos outros transtornos como 

autismo, por exemplo (Czermainski, Bosa, & Salles, 2013). Além da capacidade da 

atenção seletiva, o sistema executivo central está relacionado à capacidade de 

planejamento, controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade (Capovilla, Assef 

& Cozza, 2007). Em relação à hiperatividade também há a indicação de problemas 

nesse sistema central ligados ao controle inibitório que no modelo teórico de Barkley 

(1997 a e b, citado por Mattos, Saboya & cols, 2003) é o responsável por outras funções 

executivas que parecem identificar bem as dificuldades da pessoa com TDA/H: 

memória de trabalho não - verbal (eventos),  a memória de trabalho verbal (instruções 

verbais e sequência temporal), a autorregulação  - do afeto, da motivação e dos níveis de 

ativação; reconstituição (análise e síntese - recontagem de histórias e construção de 

narrativas). As consequências de tais disfunções no modelo de Barkley, portanto, 

resultam em: “desinibição comportamental, acompanhada de diminuição da persistência 

nas tarefas e baixa sensibilidade ao feedback do meio [...] inflexibilidade do 

comportamento e menor capacidade de reengajamento nas tarefas após uma eventual 

interrupção (Mattos, Saboya & cols, 2003, p. 68). 

Derivados da atenção flutuante também estão os esquecimentos constantes 

(Benczik, 2000), geralmente apontados por falhas na memória de trabalho não-verbal 

(Mattos, Saboya & cols, 2003), que é responsável por manter as informações tempo 

suficiente para utilizarmo-nas e descartarmo-nas ou transformá-las em memória de 

longo prazo (Mattos, Saboya & cols, 2003), o que nem sempre parece ocorrer com 

tantos estímulos para lidar. Isso não significa dizer que pessoas com TDA/H tem 

problemas de memória de longo prazo, e sim dificuldades em memorização ou em 

manter uma informação por tempo suficiente. 

 Portanto, não é difícil de imaginar como é custoso para uma pessoa com déficit 

de atenção manter o foco e se manter com energia mental para dar conta de um cérebro 
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hiperativo, pode-se dizer assim. Não é para menos que muitos evitem as atividades de 

grande esforço mental e sejam tachadas de preguiçosas. 

 As características do TDAH, predominantemente hiperativo, estão relacionadas 

à atividade motora excessiva responsável pela atividade corporal sem finalidade 

(Benczik, 2000). Para a autora, as crianças com desenvolvimento típico possuem uma 

superatividade que é considerada normal por essa sutil diferença de ter um objetivo na 

ação em si.  

A impulsividade está ligada ao descontrole de ações ou pensamentos como se 

colocar em riscos por não antecipar o perigo e não pensar antes de agir, como uma 

dificuldade na inibição das respostas as suas vontades (Barkley, 2002). Em termos de 

prejuízo escolar, essa característica explica a dificuldade da criança de ler com atenção 

sem cometer erros. O pensamento acelerado também pode estar presente nos tipos de 

TDA/H como a dificuldade de inibir pensamentos não relacionados com a tarefa que 

estão fazendo. 

Considerando que as características que serão citadas a seguir sejam de maneira 

excessiva e de difícil auto-controle por meio da criança ou adulto, o DSM-V se utiliza 

de quatro critérios
1
 para o diagnóstico: critério A, corresponder a pelo menos seis 

sintomas num total de nove de cada tipo (desatento/hiperativo e impulsivo) esses dois 

últimos computados conjuntamente; o critério B, que determina que a idade de início 

dos sintomas seja antes dos 12 anos; o C, corresponder “a ter comprometimento em pelo 

menos duas áreas diferentes (casa e escola, por exemplo)”; A necessidade de haver claro 

comprometimento na vida acadêmica, social, profissional, etc. (critério D); e o critério 

E, se “os sintomas não ocorrerem exclusivamente durante outro quadro (esquizofrenia, 

por exemplo) e não serem mais bem explicados por outro transtorno (ansiedade e 

depressão, por exemplo)”
2
. 

Ainda que a literatura ressalte a importância da medicação para pessoas com 

TDAH (Correia Filho & Pastura, 2003), não há evidências de controle de todas as 

respostas associadas ao quadro. O que se observa é a melhoria de respostas motoras 

relacionadas ao subtipo hiperativo, o que até pode contribuir para algumas respostas de 

desempenho cognitivo, mas não é suficiente para remissão ou cura. Nesse sentido, 

                                                           
1
http://www.tdah.org.br/br/artigos/textos/item/964-entenda-o-tdah-nos-crit%C3%A9rios-do-dsm-

v.html#sthash.zTeAg80Y.dpuf 
2
 idem 
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outras intervenções como o conhecimento das implicações e estratégias para lidar com 

elas são recomendadas.  

 

2.3 Intervenções na escola 

 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9.394/96) não assegura mudanças 

curriculares, de métodos ou técnicas, classes especiais e professores com formação 

específica para educandos com necessidades resultantes de transtornos hipercinéticos. O 

texto da lei que foi modificado em 2013 de “necessidades especiais” para as 

especificações “educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação” (Art. 4º, III), garante que se haja um maior respaldo 

na lei para esses casos. No entanto, a referida lei trata sempre dos aspectos mínimos que 

devem ser garantidos para a educação no Brasil, isto não impossibilita que ajustes 

devam ser feitos em outros casos. Nem impede que pais exijam as mudanças cabíveis a 

cada caso.  

Cabe tratar as outras necessidades especiais não citadas na lei como questões de 

adversidade nas escolas ao se pensar na inclusão necessária a crianças ou adolescentes. 

No caso do TDA/H, há exclusão também, não proposital, mas não percebida pela escola 

como descrito em Reis e Camargo (2008) nos estudos em que adultos com TDA/H 

relatam suas experiências escolares e avaliam grandes dificuldades de conseguir prestar 

atenção. Não só foram excluídas como foram incompreendidas, pois seus 

comportamentos de desinteresse eram meros reflexos de tropeços no caminho que 

tiveram que passar tais pessoas.  

Frente aos diversos achados científicos do TDA/H a tarefa de incluir a criança, 

adolescente ou adulto (de nível superior) perpassam por desde a compreensão de quais 

são as necessidades dos mesmos até o nível pós medicação, pois a mesma não dá conta 

de suprimir todas as dificuldades, mas de amenizar algumas.  Para que a pessoa com 

TDA/H possa ser ajudada, em primeiro lugar, ela necessita ser ouvida e compreendida. 

Estudos na área clínica (Andrade, 2003) apontam que as crianças com TDA/H são 

rotuladas de desajeitadas ou desastradas. O mal entendido dos comportamentos podem 

gerar mal estar na relação, além de desgastá-la e as crianças serem rotuladas com 

diversos estereótipos.  
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Nos resultados de Reis e Camargo (2008), foi apontado que pessoas com 

TDA/H apresentaram ao longo de sua vida escolar dificuldades em prestar atenção ou se 

interessar pelas aulas pouco dinâmicas. Vários autores discutem as mudanças possíveis 

na escola e no ambiente familiar que são pertinentes aos alunos com TDA/H.  

Para Barkley (2002, p. 244) são necessárias qualidades pessoais de um professor 

para chamar a atenção especialmente dos mais necessitados como “um professor que 

finge como ator - que é vibrante, entusiasmado e emocionalmente explosivo - 

conseguirá muito mais atenção do que um professor que fala em tom mais monótono 

sobre assuntos mais áridos”.  

 A atitude de modo geral deve ser sempre positiva para criança com incentivos já 

aos pequenos progressos, com ambiente organizado e previsível, rotina estruturada, 

regras claras e firmes de modo que se entenda o que se espera nos diversos momentos 

na escola (Benczik & Bromberg, 2003). As informações dadas devem ser repetidas e 

certificado que foram ouvidas e compreendidas por todos, mas de modo especial pela 

criança que mais necessita. Sydney Zentall sugere que materiais coloridos e mais 

atraentes sejam mais estimulantes e despertam mais interesse da criança com TDA/H 

(Barkley, 2002). 

 A complexidade do quadro descrito indica a necessidade de avaliação criteriosa 

de forma a favorecer a compreensão das reais dificuldades apresentadas pela pessoa 

com TDA/H e conter possíveis implicações nas diferentes áreas de sua vida. Tal tarefa é 

ainda mais relevante quando consideramos o impacto nas diferentes fases de 

desenvolvimento. O diagnóstico demanda uma intervenção, que se não realizada, pode 

repercutir ao longo de todo o processo de escolarização da criança e profissionalização 

futura.  
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III/ Método de Intervenção 

 

3.1/ Sujeito(s) 

 

A criança, aqui chamada de J., é do sexo masculino, com idade de sete anos, 

cursa o 2º ano do ensino fundamental em escola particular da região administrativa do 

Riacho Fundo I e apresentou queixa inicial da mãe e da escola em relação a 

comportamento hiperativo e pela não alfabetização no período esperado.  

A criança vive com o pai (analista de vendas) e a mãe (cabelereira). J. é o único 

filho do casal. O sujeito possui uma meia-irmã de 13 anos, filha de outro 

relacionamento anterior. À época da gravidez, a mãe conta que estava abalada 

emocionalmente, pois seu relacionamento era instável. 

Em relação ao desenvolvimento posterior da criança, a mãe conta que ele não 

aceitava alimentos sólidos e que mamou até os três anos. A partir da entrada da criança 

na creche, aos dois anos, que a mesma aceitou comer outros alimentos, além do leite 

materno. A mãe conta que o filho não engatinhou e se pôs de pé aos nove meses se 

segurando nos cantos. Começou a andar de forma independente antes de completar um 

ano. Pronunciou seu primeiro balbucio aos sete meses de idade, possuía fala espontânea 

e natural. 

Em relação ao sono, ainda no período do início da avaliação, a criança 

frequentava a cama dos pais e dormia algumas noites com eles e possui sono agitado. 

Quando dorme sozinho, adormece assistindo televisão. Sua rotina é basicamente ir à 

escola e no contra turno acompanha a mãe no trabalho. Os dados obtidos no início da 

avaliação estiveram sujeitos a mudanças no decorrer do processo que serão 

apresentados ao longo do trabalho. 

Desde a educação infantil, a mãe recebia queixas de professores sobre seu 

comportamento que, segundo ela, o fazia ter fama negativa entre as crianças. 

Atualmente, recebeu três chamadas da professora por causa do comportamento do filho 

e por isso, resolveu procurar ajuda. Não estabeleceu causas para o comportamento ou 

para o atraso escolar. Ela e o marido costumam castigá-lo por períodos longos de 15 

dias com privações do uso do celular e da televisão quando ele se comporta mal e a 

criança tenta reverter a situação pedindo para o pai a permissão que não é concedida.  A 

mãe explica que o pai é muito permissivo e com isso, a criança o tem como modelo, ela 
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é considerada “a chata”. Ela conta que a própria criança menciona muitas vezes o pai na 

escola. A equipe também se mostrou aberta a conversar com comigo. 

A mãe também revela que o pai possuía um histórico de comportamentos 

semelhantes quando era criança, pois era agitado e teve atrasos escolares devido a mau 

comportamento. Ela afirma que atualmente o pai é uma pessoa que não consegue ficar 

quieto, sem fazer nada, “Ele tem que estar fazendo alguma coisa” (segundo informações 

colhidas). 

 Inicialmente, a escola trouxe muitas queixas relacionadas ao comportamento da 

criança. Segundo a mãe, a criança estava assistindo às aulas todos os dias até às 

09h30min A escola mobilizou os pais para procurarem ajuda fora como reforço escolar. 

Algumas reuniões foram realizadas com o intuito de decidir a permanência da criança 

na escola. De um lado, havia o Conselho Tutelar em busca de defender os direitos da 

criança, de seu bem-estar alegando protegê-la de possíveis atitudes extremas na relação 

professor - aluno, do outro, a escola, queixando-se de desinteresse e comportamentos 

agressivos e perturbadores do aluno durante as diversas aulas, considerando a hipótese 

de negligência dos pais na educação da criança. Ambos chegam à conclusão de que a 

mesma devia se ausentar de sala de aula, porém cada qual com objetivos diferentes, o 

Conselho Tutelar visando à proteção da criança, a escola visando a proteção das outras 

crianças e da professora. O acordo se estabeleceu até que os pais buscassem um 

profissional para investigar a possibilidade de algum transtorno e apresentasse um laudo 

médico inicial que justificasse o comportamento de J. O encaminhamento foi feito pelo 

Conselho tutelar e os pais conseguiram atendimento na rede pública um mês depois. A 

professora esteve abalada por não conseguir administrar a situação em sala de aula e é 

acompanhada por psicólogo, segundo as informações dadas pela mãe e pela equipe da 

escola. A mãe queixa-se de ter que fazer os deveres de sala com o filho e, ao mesmo 

tempo, continuar arcando com a escola.  

 

3.2/ Procedimento(s) Adotado(s)  

 

 Foram feitas sete sessões de avaliações e dez de intervenções com tempo de 50 

minutos cada uma em uma sala própria para atendimento especializado ao público. As 

avaliações feitas tiveram como objetivo entender o contexto em que a criança se 

encontrava, suas dificuldades e potencialidades. Para isso foram feitas anamnese e 
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diálogo constante com a genitora, questionário com a professora e duas visitas à escola 

com participação em reunião escolar junto à equipe da escola. 

O trabalho realizado com a criança esteve voltado para a inicialização do 

processo de alfabetização devido ao atraso escolar, levando em conta as condições 

também psicológicas da criança frente ao objeto de aprendizagem.  
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IV/ A intervenção psicopedagógica: da avaliação psicopedagógica à discussão de 

cada sessão de intervenção. 

 

4.1/ Avaliação Psicopedagógica  

 

  Sessão de avaliação psicopedagógica 1 (03/03/2015) 

 

Objetivo: Fazer a anamnese e levantar informações sobre a queixa principal. 

Procedimento e material utilizado: A entrevista com a mãe foi feita no mesmo 

dia da sessão com a criança. Os temas da conversa foram a respeito dos seus interesses 

em desenho, leitura e escrita. Foi explicado o motivo de sua mãe ter lhe trazido - que ela 

acha que ele não aprendeu a ler e escrever ainda. Ao ser perguntado se ele quer aprender 

a ler e escrever, em resposta, ele nega com a cabeça, mas parece ter mudado de ideia, 

afirmando com a cabeça que sim.  

O material utilizado foi uma imagem de papel com um cenário que ilustrava um 

muro em branco (Anexo A).  

Resultados obtidos e discussão 

Inicialmente a criança não queria se separar da mãe e aguardar que conversasse 

com ela primeiro. A título de observação, durante a entrevista com a mãe, a criança 

estava do lado de fora e batia na porta fazendo um barulho leve e após o atendimento 

ele quis descer uma longa rampa escalando e pulando cada parte, contrariando a mãe. 

Durante a sessão foi observado que a criança estava tímida, usando de tom de 

voz baixo. No início não queria entrar na sala, parecia apreensivo. 

A criança esteve muito pensativa antes de iniciar o desenho e durante também. 

Levou certo tempo, pois tentei inspirá-lo com algumas ideias.  Ele retrucou que não 

sabia escrever. Daí questionei “nem o seu nome?”. Então começou a fazê-lo do lado 

esquerdo do muro. Perguntei se ele conseguia ler o que escreveu, então soletrou as letras 

uma a uma, na sequência correta e com precisão. Em seguida desenhou duas figuras, pai 

e filha do lado direito da folha, ao lado de uma casa. Escreveu nome para cada um que 

em princípio, eram desconhecidos seus. Em seguida desenhou a mesma imagem de pai 

e filha.  

Enquanto a criança desenhava, foi observado que falou pouco e ficou pensativa 

antes de responder, esteve atenta e concentrada aparentemente no que fazia. 
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 A relação da criança com o aprendizado deverá ser mais bem explorada na 

sessão seguinte, também será mais bem investigado o que ela pensa e como se sente em 

vir às sessões. Será preciso estabelecer um vínculo de confiança para que a criança se 

sinta à vontade e compreenda os motivos dos encontros. 

 

 Sessão de avaliação psicopedagógica 2 (10/03/2015) 

 

  Objetivo: Apresentar a proposta de trabalho para a mãe e estabelecer vínculo 

positivo com a criança. 

 Procedimento e material utilizado: Foi entregue à mãe um planejamento geral 

do que se pretende investigar na avaliação com foco nas potencialidades e dificuldades. 

Foi informado a ela sobre as condições do trabalho a ser desenvolvido (dia, 

horário, duração das sessões) e entregue o termo de consentimento livre e esclarecido. 

Em seguida foi iniciada a sessão com a criança utilizando –se o jogo “Batalha Naval”. 

 Resultados obtidos e discussão: Inicialmente, a criança novamente não queria 

se separar da mãe.  O menino sentou-se conforme solicitado e demonstrou-se 

interessado em brincar. Foi feita uma demonstração de como funcionava o jogo com as 

seguintes regras: 

-Está vendo essas peças? São navios de vários tamanhos, uns tem três buraquinhos, 

outros tem cinco. Eu vou receber a mesma quantidade que você de cada peça. Essa é 

pra você, essa é pra mim.. (uma a uma foi entregue). Você vai colocar os navios onde 

você quiser, como eu fiz aqui no meu (demonstração). Aí eu vou tentar explodir os seus 

navios com essas balas ou bombas. Vou mostrar. Eu digo, por exemplo: joga pra mim 

na A7. Daí você vai olhar assim: A....7...e vai colocar o pininho. Você vai me dizer se 

eu atingi o barco ou caiu na água. Agora sua vez. (A criança escolhe letra e número). 

Isso, daí você registra aqui a sua escolha pra você saber que já falou esse. Se não, vai 

ficar repetindo e eu vou dizer: Já foi, Já foi, você já falou. E o seu tiro foi na água, tá 

vendo aqui ó?.! Vamos lá? 

  A criança parecia compreender e corresponder. Ao longo do desenvolver das 

jogadas fui percebendo que ele estava com dificuldades em entender o funcionamento 

do jogo e que não havia assimilado as instruções. Durante a atividade, percebi que ele 

estava ficando mais agitado e dizia com frequência “não consegui acertar nenhum” e 

antes que ele pudesse desistir eu propus dar dicas e permitir que ele jogasse até que 
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acertasse um navio. Isto foi animando-o e mantendo seu interesse. Em um momento ele 

teve o insight dizendo “ah, eu tenho que acertar os navios daí e você os meus”. Outra 

hora pediu para eu arrumar suas jogadas, pois não conseguia fazer o cruzamento letra-

número. Não apresentou interesse em aprender a fazer sozinho e em saber como fazia. 

 A atividade permitiu estabelecer o vínculo necessário para dar continuidade às 

sessões, tendo em vista que ocorreu aproximação e confiança para ser ensinado e para 

aprender. Foi importante também para verificar a relação com o objeto de 

aprendizagem, quanto tempo consegue se manter interessado e como o erro pode afetar 

a sua motivação.  

 Na próxima sessão, deverão ser iniciadas algumas investigações por meio de 

desenhos para sondar a questão de sua relação com a professora de sua sala, bem como 

sua autoestima e relações afetivas com outras figuras significativas. 

  

Sessão de avaliação psicopedagógica 3 (17/03/2015) 

 

  Objetivos: a) Através da projeção do desenho (Chamat, 2004), levantar aspectos 

afetivo - cognitivos que a criança tem de si que impedem a aprendizagem tais como: 

percepção da criança sobre ela mesma no que diz respeito a auto-conceito, aceitação, 

autoimagem; 

 b)Verificar vínculos que a criança estabelece com a aprendizagem, com a 

professora, colegas, escola e se possível, sala de aula através da técnica projetiva do 

desenho; 

c) Analisar o relato verbal da criança acerca de cada produção de desenho. 

Procedimento e material utilizado: Foi entregue à criança a primeira folha 

branca tamanho A4 junto com lápis preto, borracha e apontador. Foi dado o comando, 

conforme sugere Chamat (2004) com algumas adaptações: Gostaria que você me 

mostrasse desenhando como gostaria de ser. Em seguida foi solicitado que falasse 

sobre o desenho. Depois foi entregue a segunda folha e a seguinte orientação dada: 

Agora gostaria que você desenhasse como você é e posteriormente que falasse sobre o 

desenho feito. 

 Foi entregue uma terceira folha com o pedido: Desenhe duas pessoas uma que 

está ensinando e outra que está aprendendo (Chamat, 2004, p. 112). Em seguida foi 

perguntado à criança o que ela havia feito. 
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 Por último foi entregue à criança a quarta folha com a seguinte orientação: 

Desenhe uma pessoa: Quem é? Qual sua idade? 

 

Resultados obtidos e discussão 

 A criança demonstrou pré-disposição para a tarefa. No primeiro desenho “como 

você gostaria de ser” (Anexo B) desenhou uma pessoa com jóias, boné que escuta Rap, 

musica funk, rico, em suma, a criança verbalizou que gostaria de ser como o MC Guiné, 

cantor de rap-funk.  O desenho mostra também uma casa e um carro, ambos bem 

grandes em relação ao espaço no papel. 

Sobre a temática ‘Como você é’ (Anexo C), a criança desenhou uma casa grande 

e uma garagem com um carro dentro, semelhantes ao desenho anterior, porém se 

descreve como uma criança triste, pequena. 

Na terceira temática, acerca do par educando - educador (Anexo D) pode-se ver 

uma sala de aula dentro de uma escola. Na sala de aula aparecem uma criança e a 

professora. O aluno está sentado voltado para ela em tamanho menor que a mesma e 

está sem rosto. A professora está voltada para o aprendiz e aponta para o quadro no qual 

estão sendo representadas o número 8, 13, 11 e 2, mas a criança diz que escreveu “1+1; 

2+2”. Na sala há também uma janela, não há outros aprendizes e se trata de um espaço 

pequeno, porém proporcional ao tamanho do espaço da escola desenhada. 

No último desenho de uma pessoa escolhida pela criança (Anexo E), representou 

sua irmã mais velha, de 13 anos. Nele estão apresentados de forma pequena no canto 

inferior à esquerda da folha, a criança e sua irmã e uma porta entre eles. Ele está triste e 

ela está “raivosa” dançando Rap. Ele afirma que irá aprender também. O resto da folha 

está todo em branco. 

Ao dizer que é uma criança triste e pequena, a criança não explica suas 

motivações para isso. Em relação ao desenho da sala de aula, onde está sendo ensinado 

Matemática, a criança vê a si mesmo como alguém que está aprendendo de fato, ao 

explicar o desenho, e que em seu auto-conceito não está com dificuldades. Também não 

foi perceptível que a relação com a professora esteja com problemas ou obstáculos. Mas 

é importante destacar que apresenta um desenho um tanto simplório, embora 

compreensível demonstrando imaginação e noção espacial.  
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Foi possível observar que houve uma mudança de comportamento em relação ao 

primeiro encontro, no qual a criança estava calada, pensativa demorando a desenhar e 

responder, diferentemente de hoje no qual ela dialogou com naturalidade, embora tenha 

sido bastante objetiva acerca da descrição do seu desenho. 

A criança já está mais à vontade com a examinadora e correspondendo 

positivamente às solicitações. Na próxima sessão, será explorada uma cesta lúdica com 

temática voltada para leitura e escrita.  

 

 Sessão de avaliação psicopedagógica 4 (24/03/2015) 

 

  Objetivo: Explorar os interesses da criança em torno da leitura e escrita e suas 

potencialidades para aprendizagem. 

Procedimento e material utilizados: A cesta foi colocada no chão com intuito 

de permitir a exploração livre da criança dos materiais. Foi dada o seguinte  comando: 

você pode olhar o que quiser, mexer com o que quiser. E você pode escolher uma coisa 

pra trabalhar. Os materiais dentro da cesta eram: um folheto de lanchonete com 

histórias; Um jogo de quebra cabeça de palavras com temas de animais chamado 

“Soletrando”; Um jogo de formação de palavras chamado “Primeiras Palavras” ; Um 

dicionário infantil; um óculos de plástico inusitado; um caderno meia pauta; Uma 

história muda da Turma da Mônica colada em papel sulfite azul fechado; Um varal de 

letras com espiral; envelope de carta, cartão para bilhete; uma revistinha da coleção 

“Nosso Amiguinho”; uma mini caixa de mágica; um envelope com letras; um livro da 

coleção “O Diário de um banana” e uma caixa de cola colorida. 

 Resultados obtidos e discussão 

 Assim que a criança compreendeu o que era pra fazer, com curiosidade foi 

retirando alguns materiais da cesta. Ignorou o folheto de lanchonete, o papel sulfite azul. 

Percebeu os óculos branco de cisne e o colocou nos olhos. Eu disse “Esse óculos é pra 

usar quando for ler”. Ele então guardou e só voltou pegar novamente num outro 

momento. Então encontrou uma caixinha, da qual demonstrei o funcionamento. 

Brincamos de fazer mágica. Ele esteve bastante interessado, em descobrir o truque. 

Descobriu a caixa de cola colorida e decidiu usá-la no caderno meia-pauta. Quando ele 

abriu o caderno reclamou “Ahh, é de escrever”. Eu retruquei “É metade pra desenhar e 
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metade pra escrever. Você pode escrever seu nome ou dar um título para o seu 

desenho”. 

Então ele aceitou e animado diz que gosta de artes. Eu comentei “você gosta de 

desenhar, ein”. Aí ele confirma, “ eu sou muito bom nisso”. Então eu pergunto: “No que 

mais você é bom?” Ele responde “Em nada”. Eu Retruco “Nada? Você vai pra aula de 

artes e faz mais o quê?”. Ele responde sorrindo “Eu fico bagunçando”. Então provoco 

“aah, então você é bom em bagunçar?”. Ele parece concordar. Eu pergunto “o que você 

faz bagunçando?”, ele então afirma que xinga as pessoas. 

Na atividade inicia escrevendo o seu próprio nome, em seguida,  desenha sua 

casa pedindo sugestões “que cor você acha que eu faço o telhado? E as janelas?” Em 

seguida, ensino como criar novas cores. Ele fica muito interessado e segue a orientação 

para criar cores como verde (amarelo + azul), laranja (amarelo + vermelho) e roxo (azul 

+ vermelho). Ele o faz em papel à parte e depois no desenho do caderno dentro da casa 

que já desenhou. Ele esquece as combinações e pede para repetir quais eram as 

combinações. 

Após essa atividade, ele senta e escolhe o jogo “Soletrando”. Eu explico que é 

um quebra-cabeça e peço pra ele escolher um animal. Desmonto as peças do animal 

escolhido e ele monta sozinho prestando atenção nas imagens. O primeiro animal 

escolhido foi o Pato, por indução. Ele então não monta corretamente. Mostro para ele 

todos os cartões das palavras em tamanho reduzido para ele tirar a prova de que montou 

certo. Então percebe  o erro, conferindo letra a letra. Em seguida continua com outras 

palavras como “Golfinho”, “sapo”, “jacaré”. Faz o mesmo procedimento sem acertar 

nenhuma nem mesmo se baseando no desenho. Peço uma vez para ele contar as letras, 

dizer o nome, mas ele o faz com rapidez e percebo que ele não gosta muito. Então, na 

palavra jacaré ele decide inverter e pedir para eu fazer e montar. Eu erro 

intencionalmente para ver se ele percebe o erro, mas eu que acabo afirmando que errei. 

Ele ri do fato deu ter errado. 

 Ele decide voltar para a atividade com a cola colorida, só que dessa vez eu 

começo a ler para ele as historias do folheto da lanchonete. Explico que as historias são 

bem malucas e sem sentido. Leio e digo “nossa, tem sentido esse final?”. Ele concorda 

que não tem sentido algum. No final, peço para ele criar uma e o ajudo com as 
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perguntas do folheto “Era uma vez...”, “Quem era?”, “O que fazia?”. Ele escolheu falar 

do Bob Esponja.   

 A criança tem demonstrado sinais de interesse tanto quanto desinteresse naquilo 

que ela não sabe: ler e escrever. Percebo que J. está investindo naquilo que sabe, 

desenhar e “bagunçar”,  e que recebe atenção para realizar quando lhe traz sucesso. 

Quando começa a errar, perde o interesse. Percebo resistência em traçar as letras, em 

tocá-las e em interagir com os materiais que indicam puramente letras. Foi um ganho 

que ele tenha se interessado pelo quebra cabeça, que é um jogo que está mais próximo 

das atividades escolares, embora usasse mais do processo mecânico de correção do erro 

do que tentar ler. Quando eu peço a ele para repetir “P com A, Pa, T com O, TO” ele 

demonstra certo deboche e desinteresse, embora saiba do que eu estou falando. Por 

preferir lidar com as atividades em que é bom como desenhar, revela desinteresse em 

aprender o que a escola quer dele que é onde ele está com resistência.  

No início da sessão, também entreguei à mãe um questionário aberto e fechado 

para ser respondido pela professora para investigar como a mesma percebe a dificuldade 

de aprendizagem, quais as limitações, se há desinteresse, como a professora lida com 

isso e quais são de fato os comportamentos de J. na escola e a natureza dos mesmos. 

Na próxima sessão, serão trabalhados materiais lúdicos referentes a números, 

quantidades e noções matemáticas para investigar as potencialidades e interesses da 

criança em relação às habilidades pertinentes a esta área de conhecimento. 

 

 Sessão de avaliação psicopedagógica 5 (31/03/2015) 

 

  Objetivo: Investigar as potencialidades e interesses da criança em relação às 

habilidades Matemáticas. 

Procedimento e material utilizados: uma cesta com vários materiais (Figura 

1): uma fita métrica, materiais de E.V.A para quantificação e representação dos 

números, formas geométricas de E.V.A, réplicas de cédulas, uma caixa de material 

dourado, um baralho, tampinhas numeradas até 30, botões, palitos de picolé, pequenos 

itens de enfeite transparente em forma de poliedro. A criança pode explorar o conteúdo 

e selecionar aleatoriamente o que quisesse. 
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Figura 1. Materiais lúdicos de Matemática 

 

  

Resultados obtidos e discussão 

De modo geral a criança passou a maior parte do tempo interessada, de modo 

especial pela atividade de sequenciar os números e de manusear as cartas do baralho. 

Evitou dar continuidade às atividades que lhe pareceram difíceis e prosseguiu com as 

atividades em que havia maior probabilidade de acerto. A criança sabe contar de um a 

29, mas não reconhece todos os números; Apresenta dificuldades com sequência e 

representação numérica. Ao final da sessão, após 40 minutos, a criança comemora 

“Embora, uhull”. 

 

Atividade em que a criança mostra interesse 

Manuseio do Baralho - Aqui revela insegurança ao tentar ser poderoso e obter 

sucesso com o curinga e o A de copas. É a segunda vez que J. busca status para se auto-

afirmar, como anteriormente quando citou querer ser um rapper rico. 

[...] 

Ao desejar jogar eu afirmo que ele vai ter que aprender as sequências do baralho. Ele 

aceita. 

Eu demonstro: A, 2, 3, 4, 5, 6 

A criança procura os curingas. Eu pergunto: 
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-Por que você gosta tanto do curinga? 

-Porque eu ganho tudo com ele. 

[...] 

-Você sabe qual é a carta mais alta e poderosa do baralho? É o A de copas. 

A criança se interessa especialmente pelo curinga, então questiono “Você sabe para 

que serve o curinga?” 

-Pra matar. 

-Não, ela pode se transformar em qualquer coisa que você queira. 

-Então eu quero que ela se transforme num A de copas. 

 

A criança demonstra desinteresse  

Situação 1 - Ele encontra uma peça na caixa afirmando ser um diamante: “Deixa eu 

levar ele pra casa?” 

-Não....[...]Sabia que isso é uma forma geométrica? Eu pergunto. 

-Não e não quero saber. 

 

Rejeição do difícil – A criança rejeita o que acha difícil e não vai dar conta de fazer. 

-Isso. Muito bem. Então quer dizer que você é bom em fazer sequência de números. No 

que mais que você é bom?Tem esse outro aqui. Esse foi o nível fácil, agora tem o nível 

médio. 

Criança- Ah também é difícil esse, né. 

-Não, você achou difícil? Você conseguiu. Vamo ver se esse é difícil. 

Criança- Não. Cansei de olhar.  

-Tem essa outra (maior) se quiser completar também... 

Criança- Nãaa!Esse é difícil também. 

 

 No diálogo com a mãe, foi orientado a ela sobre questões comportamentais da 

criança na relação mãe-filho para que ela busque mais firmeza e determinação quando  

J. se opor às suas solicitações; também foi sugerido diminuir o tempo dos castigos que 

era de 15 dias para que haja ligação direta da consequência com o comportamento dele. 

 Nas intervenções familiares, a mãe conta que tanto ela quanto seu marido estão 

privando-o de televisão à noite e fazendo com que ele durma cedo. 
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 Sessão de avaliação psicopedagógica 6 (07/04/2015). 

 

  Objetivo: Avaliar o desempenho em atividades que investigam as habilidades 

prévias à alfabetização. 

 Procedimento e material utilizado: Após dialogar com a criança, foi solicitado 

à mesma que se sentasse numa escrivaninha para responder às atividades do material. 

Este por sua vez é um Instrumento de Avaliação do Repertório Básico para a 

Alfabetização (IAR) padronizado por Leite (1984). O caderno de respostas é dividido 

em 13 categorias: Esquema Corporal (I) ; Lateralidade (II); Posição (III); Direção (IV); 

Espaço (V); Tamanho (VI); Quantidade (VII); Forma (VIII); Discriminação Visual 

(IX); Discriminação auditiva (X); Verbalização da palavra (XI); Análise XII; 

Coordenação Motora Fina (XIII). A avaliação foi feita verbalmente e anotada as 

respostas pela examinadora. Isto foi uma adaptação feita para que a criança pudesse 

levar menos tempo para fazer com o objetivo maior de concluir a avaliação sem 

desistência por parte da mesma, não interferindo nos resultados. As sessões de colorir 

foram substituídas por respostas verbais da criança marcados pela examinadora. As 

sessões que exigiam que a criança escrevesse foram mantidas. Como o objetivo do 

instrumento não inclui avaliar cores, portanto, não se fez imprescindível que a criança 

discriminasse cores. 

 

 Resultados obtidos e discussão: A criança respondeu até a página 18 do total 

de 19. Foram necessários estímulos para que a criança concluísse tais como incentivos 

verbais, conversas descontraídas e comemorações a cada etapa concluída. A criança não 

demonstrou aversão às atividades em que havia letras e palavras. Não foi possível 

concluir o teste, pois a criança se cansou e já estava impaciente, distraindo-se com 

outros brinquedos. Com isso, ainda não se pode revelar o resultado, o que será 

concluído na semana que vem. A princípio, a criança acertou muitas questões. O tempo 

de duração da realização foi de aproximadamente 35 minutos. 

 

Sessão de avaliação psicopedagógica 7 (14/04/2015). 

 

  Objetivo: Finalizar avaliação do Repertório Básico para a Alfabetização (IAR) 
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 Procedimento e material utilizados: Folha de respostas do Instrumento de 

Avaliação do Repertório Básico para a Alfabetização (IAR). 

 As atividades de intervenção começaram hoje, por isso os dois processos vão se 

mesclar. A avaliação durou cerca de 10 minutos. Inicialmente a criança estava resistindo 

a sentar-se. Avisei-a que faltavam duas folhas para terminar e que depois íamos fazer 

outras atividades e no diálogo, ele aceitou e foi voluntariamente de maneira bem 

tranquila sentar-se. 

 Resultados obtidos e discussão: Os resultados da avaliação mostraram 100% 

de acertos nas áreas esquema corporal, posição (espacial), direção (espacial), espaço, 

tamanho, quantidade, forma e verbalização de palavras;  alguma dificuldade nas áreas 

de discriminação visual e auditiva, análise e síntese e nenhum acerto nas áreas de 

coordenação motora fina e lateralidade de acordo com a correção proposta por Leite 

(1984). 

De modo geral a avaliação foi muito satisfatória tendo em vista o histórico da 

queixa escolar. A criança discriminou visualmente  formas (retângulo, triângulo, círculo 

e quadrado); tamanho (grande, pequeno, alto, menor, igual, grosso, fino e quantidade 

(muito, pouco, mais e menos, cheio, vazio); posição (frente, atrás, embaixo, em cima, 

dentro, ao lado, pra cima, para baixo, perto, longe); semelhança e diferença (entre 

formas  escritas) 

O erro da área de discriminação visual consistiu apenas em confundir a letra N 

com M cursivo na discriminação visual de uma palavra e o erro na discriminação 

auditiva consistiu na dificuldade de identificar os sons semelhantes da última sílaba das 

palavras, por exemplo: boneca e peteca; balão e caminhão, porém acertou vassoura e 

cadeira; borboleta e chupeta. O erro na análise e síntese foi não saber separar oralmente 

em sílabas com estímulo visual nenhuma das palavras: gato, caneta, bala, boneca, dedo, 

panela, faca e macaco. O erro da coordenação motora fina consistiu no traçado das 

formas curvilíneas estarem disforme em relação ao modelo (Anexo F). 

  O questionário respondido pela professora me foi entregue e o pai da  criança 

ainda não compareceu a nenhuma sessão. A reunião com a professora ainda não foi 

possível. A mãe conta que conseguiu ficar uns 40 minutos com ele fazendo sua tarefa de 

casa.  
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4.2/ As Sessões de Intervenção 

 

Sessão de intervenção psicopedagógica 1  (14/04/2015) 

 

 Objetivo: Estabelecer as regras dos atendimentos com a criança; Trabalhar com 

a noção de tempo até 50 minutos; Trabalhar a representação dos números e a sequência 

de 1 a 50; estimular coordenação motora fina. Esses objetivos serão trabalhados em 

todas as sessões de intervenção junto com outras temáticas. 

 Procedimento e material utilizados: Os materiais utilizados foram: papel 

pardo para o cartaz dos Combinados; papel e.v.a colorido para a construção de Quadro 

de metas de tempo e um álbum de figurinhas de desenho animado mencionado pela 

criança em uma das sessões. 

 Inicialmente foram trabalhados os combinados incentivando a criança a 

participar, seguir regras, em seguida foi explicado como seria usado o quadro de metas 

de tempo de 50 minutos, que é o tempo para se realizar as atividades e depois 

apresentado o álbum de figurinhas. O quadro de metas de tempo além de trabalhar com 

os números também tem o objetivo de ‘treino de ficar sentado’ para que a criança possa 

acostumar-se com períodos de tempo em que tenha que ficar sentado na escola. 

 Resultados obtidos e discussão: No mural havia escrito “Combinados do J.” e a  

criança reconheceu o próprio nome e pareceu gostar de ser algo com seu nome. As 

regras estabelecidas foram três “Cumprir as atividades” sugerida por mim e confirmado 

com a criança; “Vir toda terça”, também sugerido por mim e a terceira foi sugerida pela 

criança que afirmou querer brincar e “fazer arte” com a cola colorida e para 

complementar eu alertei “se houver tempo”, uma vez cumprido o tempo para a regra 

número 1. 
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Figura 2. Combinados do J. 

 Ele desenhou uma mistura de coisas como uma planta de um lugar: a escola, a 

piscina da casa da tia, um gramado, um túnel e a casa da tia rabiscada de amarelo sem 

detalhes, conforme a Figura 2. 

Em seguida demonstrei na contagem do tempo (Figura 3), o quanto já havia 

passado ao realizar as duas atividades. A criança demonstrou interesse e curiosidade, 

acompanhou a contagem sentada. Depois tentou puxar o medidor quase arrancando-o 

com certa impulsividade.  

 

Figura 3. Mural do Tempo 
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 Ainda dentro do planejado, foi possível seguir com a atividade do álbum de 

figurinhas da Peppa. Trata-se de uma família de porquinhos que têm feito muito 

sucesso entre as crianças. Explico que nós vamos colecionar figurinhas e colá-las ao 

final. A criança demonstra bastante satisfação com o álbum e o folheia amassando as 

páginas sem querer. Tem sido uma característica frequente da criança não medir seus 

pequenos gestos. Depois de folhear mostro quatro figurinhas e oriento como deve ser 

feita a colagem. A ela digo que temos que olhar atrás da figurinha o número 

correspondente para colar nos respectivos lugares.  Percebo desorganização misturada 

com ansiedade. Ela demonstra autonomia para retirar a figurinha do papel descobrindo 

novos esquemas para retirá-las com sucesso. Nesse aspecto, a coordenação motora fina 

pôde ser trabalhada, uma vez que a criança utilizou o movimento de pinça para  tal.  

Após colar as cinco do pacote, peço para ele marcar  numa tabela quais  números 

foram colados. Ele corresponde ao solicitado e se concentra bastante na atividade. Ao 

final, volto ao mural do tempo mostrando quanto tempo foi gasto. Afirmo que ele irá 

ganhar um pequeno prêmio por atingir a meta. 

Hoje a criança subiu a rampa andando e conversando comigo contando o filme 

que tinha assistido. Quando chegou a hora de entrar, no entanto, voltou e desceu 

escalando até o andar debaixo e subiu novamente. Foi considerado um avanço que ela 

tenha subido normalmente na primeira vez, pois nunca o faz, sempre desobedecendo à 

mãe. A mãe contou que está conseguindo fazer as tarefas com ele, mas não conta 

detalhes de quais estratégias está usando para atingir o objetivo. 

Na próxima sessão, será trabalhado novamente a contagem do tempo e o álbum 

de figurinhas para que se possa explorar ao máximo e permitir que a repetição 

proporcione maior organização emocional e cognitiva da criança. Será iniciado o 

trabalho de alfabetização. 

 

 Sessão de intervenção psicopedagógica 2 (28/04/2015). 

 

  Objetivo: Trabalhar com a noção de tempo até 50 minutos; Trabalhar a 

representação dos números e a sequência de 1 a 50; estimular coordenação motora fina. 

Desenvolver e aperfeiçoar a coordenação motora fina; Introduzir a noção da família 

fonêmica da letra P com as cinco vogais e memorização da mesma. 
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 Procedimento e material utilizados: Inicialmente foi feito o lembrete dos 

combinados. A primeira atividade consistiu em colar um pedaço de barbante 

contornando a palavra “Peppa”. Em seguida, o contorno com cola colorida do traçado 

de pa-pe-pi-po-pi na forma cursiva. Em seguida foi trabalhado um jogo da memória 

produzido especialmente para o J. de maneira a relacionar o nome da figura com sua 

inicial gráfica, por exemplo Pe-Peppa. 

 

Figura 4. Jogo da Memória Nível 1 

  

Inicialmente foram mostrado as correlações com Pe-Peppa, pe-pé e pi-Pig 

(referente à família “Pig”) e só depois foi  iniciado o jogo, considerando-se esse como 

nível 1 (Figura 4. Jogo da Memória Nível 1). Em seguida, foram introduzidas novas 

relações: Pa-pá, po-pó e Pa-papai misturando-as às anteriores, somando-se seis pares, 

aumentando o nível de relações e dificuldade de memorização (Figura 5. Jogo da 

Memória Nível 2 e 3). Após cada rodada, foram introduzidas outras novas relações Pi-

pipa e Pu-Pucca  de modo que ao final foram oito pares.  
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Durante o jogo houve verbalizações do som das sílabas e do nome das figuras, 

para que a criança possa se familiarizar cada vez mais com a representação sonora da 

família fonêmica do P com as vogais. Esse é o objetivo inicial, o de elaboração dos 

esquemas iniciais do reconhecimento som - grafia das sílabas. 

 Resultados obtidos e discussão: A criança esteve bem colaborativa nas 

atividades e suas respostas ocorreram conforme o esperado. Na hora de colar o barbante 

que já estava previamente picotado, ele pediu auxílio para segurar os pedaços e ao 

mesmo tempo passar a cola. Alguns diálogos podem ser registrados como: “Esse aqui 

acho que não vai dá não.” “Você tava certa, ia dar sim”. Enquanto isso, se ia 

trabalhando a coordenação motora fina através do movimento de pinça (pressão). Na 

hora de passar a cola colorida, eu ia verbalizando a formação do som de Pa-pe-pi-po-pu, 

conforme ele ia preenchendo. Ele não saiu muito do contorno, mas ainda está tremendo, 

sem muito domínio da coordenação, como se pode ver na Figura 6. 

 

Figura 6. Resultado da atividade de coordenação motora e família fonêmica 

  

Figura 5. Jogo da Memória Nível 2 e 3 
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 Na sessão de hoje, J. mostrou-se obstinado em recuperar a fita métrica que havia 

deixado cair pela janela, conduta que teve em segundos enquanto a examinadora 

ajeitava o quadro do tempo. Em seguida, estava determinado a atravessar a janela e 

descer sobre o parapeito da mesma, então, após longas tentativas de convencer a criança 

e retirá-la do local, teve que se encerrar a sessão, já que a criança não compreendia o 

perigo da situação. Em função do tempo, não foi possível seguir com a atividade 

voltada para trabalhar sistema numérico. 

A mãe contou que J. iniciou no reforço escolar. Na saída observada recusa em 

seguir o solicitado pela mãe de não descer a rampa de forma perigosa. 

 

Sessão de intervenção psicopedagógica 3 (05/05/2015). 

 

  Objetivo: Desenvolver o aprendizado da família fonêmica do P com as vogais; 

Trabalhar o ritmo de contagem e a representação numérica correspondente e 

quantificações . 

 Procedimento e material utilizado: uma folha branca, lápis colorido, e.v.a, 

tampinhas enumeradas. Na folha branca havia palavras trabalhadas no jogo da memória 

da sessão anterior: papai, Peppa, pé, pipa, pó e pá (Figura 7). A atividade procedeu da 

seguinte forma: Foi entregue primeiramente o material relativo à “família do P” e em 

seguida a atividade de quantificação de zero a doze.  

 

Figura 7. Atividade de escrita 

 Resultados obtidos e discussão: Inicialmente as atividades não ocorreram no 

tempo previsto, pois a criança chegou chateada com a mãe queixando-se de estar com o 

“braço quebrado” e foi logo dizendo “hoje eu não vou fazer nada”. Tentei conversar 
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com ele a respeito e ele afirmava que não ia conseguir fazer a atividade estando com o 

“braço quebrado”. Dei-lhe alternativas de como fazê-lo sem usar o braço esquerdo 

“quebrado”, mas estava muito resistente a desenhar e cumprir a atividade. Contrariando 

a solicitação feita, a criança começou a montar brinquedos de plástico que havia em 

uma gaveta. Durante esse processo, J. estava bastante concentrado, realizando 

movimentos suaves para organizar uma “mini cozinha”. Colocava as peças no espaço 

pequeno com muita habilidade sem demonstrar impulsividade, mas movimentos 

acertados, diferentemente do que havia apresentado até então ao manusear os materiais. 

Este início foi importante para ele se acalmar  e esquecer a ideia do “braço quebrado”. 

Passados 35 minutos, J. aceitou começar atividade, após guardar os brinquedos e 

cumprir o seguinte combinado: “assim que você acabar de montar, você vai fazer a 

atividade aqui comigo, tá?”. 

Inicialmente foi explicado a J. qual era o significado das palavras escritas:  

papai, Peppa, pé, pipa, pó e pá  resgatando as figuras do jogo de memória para que ele 

fizesse a associação imagem-nome. J. apresentou  vários comportamentos abusivos na 

tentativa de desviar-se do foco da atividade tal como ter um ataque de riso de maneira 

exagerada, escorregar pela cadeira e ficar embaixo da mesa, retirou um pé de sapato e 

meia, embora não tenha mexido nos brinquedos novamente. Apesar disso, era motivado 

por algo que ocorria na interação e estas coisas aconteciam de maneira descontraída, na 

tentativa de evitar clima de tensão entre examinador e criança, e de tornar a atividade 

mais agradável à mesma. Era preciso o tempo todo estimulá-lo a executar a atividade . 

O total da atividade foi de 20 minutos. O resultado está na Figura 8.

 

Figura 8  Resultado da atividade de escrita 
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Houve um único acerto quanto à associação entre a grafia da palavra e seu som 

que ocorreu da seguinte maneira.: Ao ser perguntado “Pa é de quem?”: papai; Errou  

quanto à: Pe (trocou por pa); Pe (trocou por pó); pó (trocou por pu). Os erros  não foram 

considerados como problema, uma vez que, as atividades se encontram no nível de 

repetição da sonoridade, conforme as dificuldades de J. de permanecer interessado em 

atividades obrigatórias. É preciso alcançar pequenos ganhos, sendo as atividades 

pensadas para serem executadas em 10 minutos. 

 Na atividade seguinte (Figura 9), J. teve maior fluidez na resolução. A atividade 

consistia em preencher cartelas com estrelas quantificadas para que colocasse o número 

correspondente à quantidade. Durante a execução da mesma, J. contava com rapidez, 

atropelando a sequência e contando a mais ou a menos. Não teve dificuldades em 

reconhecer os números de zero a 12. 

 

Figura 9. Atividade de quantificação de zero a 12 

 Hoje na sessão, não houve oportunidade para trabalhar o álbum de figurinhas 

nem a contagem do tempo. Para J. esses estímulos não estão sendo suficientemente 

mobilizadores para direcionar sua conduta. Será revista esta estratégia de promover o 

seu interesse nas atividades, usando um jogo de construção como prêmio, uma vez que 

demonstrou habilidade para concentração nas atividades de organização espacial na 

sessão de hoje. Em sessões posteriores, poderão ser apresentado materiais lúdicos como 

ferramentas de alfabetização juntamente com as atividades mais formais já previstas, 

como a realizada na sessão de hoje. 

 Ao final, já estava combinado que a mãe entraria para conversar e que J. sentaria 

na mesa ao lado de fora para desenhar com cola colorida. No entanto, J. não quis ficar lá 

fora nem separar-se da mãe afirmando que ficaria em silêncio na sala de atendimento. 
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Após muita insistência dele e tentativas minhas e da mãe de negociar o possível, ele 

ficou ao lado de fora recusando-se a fazer a atividade (que geralmente gosta de fazer).  

 A mãe trouxe novas informações a respeito da primeira consulta com o 

neurologista, tendo  a criança recebido o diagnóstico de TDA/H e várias orientações 

como regras para os pais na alimentação e na rotina da criança. A mãe contou que J. não 

foi mais aceito na aula de reforço tendo em vista seu comportamento de se colocar em 

risco. Infelizmente, durante a conversa J. acabou se colocando novamente em perigo 

subindo o parapeito da janela. A sessão teve que ser encerrada. Foi observado também, 

novamente a interação da mãe com a criança, a primeira se mostra já sem paciência, 

irritada e mais agressiva e J. mostra-se cada vez mais provocativo e contente ao 

contrariar a mãe, conforme observado também na última sessão. 

 

Sessão de intervenção psicopedagógica 4 (13/05/2015) 

 

Objetivo: Criar esquema da escrita de palavras iniciadas com a letra “P”; 

Conversar com a mãe para avaliar avanços e atualizar as informações sobre o 

acompanhamento médico, bem como nova postura da escola e Conselho Tutelar.  

Procedimento e material utilizado: A atividade consistiu em explorar a 

formação das palavras: papai, Peppa, pipa, papa, pipi através de material personalizado 

previamente feito com papel colorido, papel branco, papel contact, canetinha preta, 

imagens. 

 A criança chegou ao atendimento com resistência, contrariando a mãe sobre 

escalar a rampa. Foi mostrado a ela que após ela fazer a atividade do dia, ela poderia 

brincar com os blocos de montar (blocos de madeira do jogo “Brincando de 

Engenheiro), esta logo se interessou e aceitou começar  a atividade. No entanto, ainda 

mexeu na gaveta e retirou brinquedos. Ao desempenhar a atividade eu o convidei a ler 

as palavras que iriamos escrever. Havia letras repetidas picotadas sobre a mesa: p, e, a, 

i, P para que J. pudesse preencher os espaços das palavras conforme escrita na primeira 

coluna. As letras estavam no formato mesclado forma minúscula e cursiva minúscula 

retiradas do programa MSWord, selecionadas para que se assemelhassem ao máximo à 

letra cursiva de mão. A cada palavra era explicado qual era a imagem correspondente 

que havia ao lado para auxiliar no reconhecimento. Algumas palavras eram novas como 

“papa” e “pipi”, ainda não exploradas. 
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Figura 10. Resultado da Atividade de formação de palavras 

  

Ao término da atividade, que a criança fez com êxito (conforme a Figura 10), 

após aproximadamente 15 minutos, foi entregue a ela o jogo dos blocos de montar. E 

assim, foi possível chamar a mãe para conversar em particular na sala ao lado. 

 Resultados obtidos e discussão: Durante a atividade a criança não aceitou fazer 

por ela mesma, pois preferia só ditar. Demonstrou interesse e concentração. Ao inverter 

propositalmente a posição da letra, a criança não percebia de imediato, mas depois 

corrigia-me. Percebi que a letra cursiva pode gerar um pouco de confusão, pois no 

espaço de uma letra e outra, a criança enxerga o “u”. Então, se faz necessário não unir 

as palavras ainda. Há necessidade de mais atividades de mediação, sem cobrar que a 

criança saiba fazer sozinha. 

 As atividades de hoje saíram como planejadas, e a criança respondeu bem, sem 

se sentir contrariada e sem insistir em desafiar. 

 Na conversa com a mãe, foi informado que a criança está tomando Ritalina 

10mg todos os dias às nove da manhã. Ela trouxe um formulário da médica 

neuropediatra que o está acompanhando para que eu preenchesse um pequeno 

questionário de avaliação para TDA/H, também trouxe o laudo da mesma solicitando à 

escola que a criança voltasse para a mesma por ela necessitar de interação social.  A 
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mãe conta que tem seguido novas regras passadas pela profissional como diminuir o 

tempo de jogos eletrônicos, de assistir televisão, dormir cedo no máximo até às nove 

horas da noite, não tomar achocolatado. Em relação à resposta do remédio, a mãe 

percebe que “tem dia que ele fica quieto e tem dia que tá mais agitado”. Ela não soube 

informar sobre a duração do efeito da Ritalina e que não foi passado isso a ela. Além do 

diagnóstico de TDA/H a criança recebeu o do Transtorno Desafiador Opositivo (TOD), 

que é uma comorbidade comum no quadro. Com isso, fiquei surpresa e desconfiada, 

apesar de que a criança apresenta comportamentos desafiadores. Contou que foi à nova 

reunião no dia anterior com a equipe da escola e Conselho Tutelar e que os mesmos 

cumpriram o acordo da criança voltar à escola, mas com muita resistência. A mãe 

gostaria de mudá-la de turno para não enfrentar situações constrangedoras da criança na 

mesma sala por parte dos colegas de turma, que o estavam rejeitando. No entanto, a 

turma está cheia.  

A escola sugeriu outras escolas filiais da mesma rede, nas quais o material 

escolar poderia ser aproveitado. Segundo relato, a professora se posicionou afirmando 

que irá adaptar as atividades para a criança, mas não poderá ficar dando atenção em 

detrimento do coletivo. Outras professoras afirmaram que vão convocar reunião para 

conversar com os pais de outras crianças explicando a situação do J. A mãe relatou que 

as professoras sugeriram que eu fosse observar a criança para acompanhá-la, o que só 

será possível por câmeras localizadas dentro da sala de aula. O retorno da criança 

ocorrerá dia 18/05/2015. 

A mãe disse não ter dúvidas sobre o diagnóstico recebido, afirma estar 

estressada, mas estar bem. Relata que  tem usado as dicas do relatório - o mesmo 

entregue à escola -  (Apêndice), ao ser questionada se são viáveis ou irreais para o caso, 

ela afirma que são viáveis. Após a conversa, a criança interagiu tranquilamente, pediu 

para a mãe ver o que montou e só depois me chamou, conforme na Figura 11. 



41 

 

 

Figura 11. Resultado da atividade com blocos 

 Eu pedi para ele mostrar a atividade que havia feito de escrever para a mãe. 

Sugeri que ele colocasse o óculos de plástico, pois iria ler. Ele leu as palavras e quando 

chegou no “papa” e pipi” leu “papá” e “pupu”. Então a mãe interagiu com a criança, 

perguntando sobre a família Pig, “o que o papai Pig gosta de fazer?” e “ a Peppa?”.  

Esta interação foi muito importante para dar oportunidade para a criança de chamar 

atenção da mãe positivamente e dela interagir com ele também de maneira positiva, isto 

é, sem repreendê-lo por algo que ele fez.  

Na próxima sessão, o planejado será trabalhar a escrita da família fonêmica do 

P, incentivando a escrita manual da criança. Em seguida, serão propostas atividades 

lúdicas de quebra-cabeça e bingo. 

 

Sessão de intervenção psicopedagógica 5 (19/05/2015) 

 

  Objetivo: Trabalhar a coordenação motora e o aprendizado da escrita da letra p 

e vogais cursivas; Incentivar a leitura da família fonêmica do P com as vogais; 

 Procedimento e material utilizado: Foram utilizadas duas folhas brancas para 

as atividades propostas de escrita e papel cartão, papel contact para a construção do 

quebra-cabeça lápis nº 02 e borracha. 

Primeiramente foi apresentado uma folha branca dividida com traço preto ao 

meio na vertical e duas linhas na horizontal. Foi solicitado a criança que fosse feita uma 
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brincadeira do espelho com a seguinte instrução: “Tudo o que eu fizer você faz igual, 

como no espelho”. A criança foi orientada sobre o traçado da letra p minúscula cursiva. 

Primeiro, a criança fez em cima da linha e depois sem linha embaixo, no quadrante. Em 

seguida, a próxima atividade foi preencher à mão as junções pa, pe, pi. Em seguida 

preencheu os pedaços faltantes das palavras: panela, pato, pipoca. A última atividade foi 

montar o quebra-cabeça da Peppa e família Pig. 

Resultados obtidos e discussão: Inicialmente, estava muito resistente, 

desviando a atenção com outros materiais e novamente teve que ser feito o 

convencimento da criança para que ela se prontificasse. J. extrapolou limites de mexer 

em coisas que não devia. É importante analisar esse momento de resistência sempre que 

faz algo obrigatório que exija algum esforço ou que ele pense que assim será. Para as 

próximas sessões deverá ser feito um aquecimento que tenha a ver com a atividade de 

leitura ou escrita para entrar no clima e não sentir-se na obrigação e que possa ser 

conduzido sutilmente. É preciso mudar o modo como as atividades se iniciam, pois 

muito tempo é perdido nessa tentativa de convencimento. 

Depois que iniciou a primeira atividade a criança respondeu bem, primeiro fez 

trêmulo, e na segunda fez com firmeza. A seguinte orientação foi dada “você sobe a 

montanha, desce até lá embaixo e faz uma orelha”. O resultado se encontra na Figura 

12. 

 

               Figura 12. Resultado da atividade de escrita da letra P 
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E assim que a concluiu comemorou me dando um abraço, expressando-se 

afetivamente. Talvez seja resultado direto de sua interação na escola. Na continuação da 

atividade, fez com menos capricho e letra  trêmula. Antes de concluir resistiu a 

continuar e ameaçou ir embora, entre outras atitudes. Retirou-se da sala falando para a 

mãe que tinha terminado. A mãe o encorajou a voltar dizendo “faz a atividade para 

depois eu ver”. Então ele pediu que ela entrasse com ele. No inicio eu resisti, mas a mãe 

não contestou, apenas disse que ele não deveria interagir com ela. Ao entrar a criança 

ainda quis que a mãe se sentasse no meu lugar para ela olhar ele de perto. Não achei se 

aquilo era adequado para o momento, embora possa ser interessante posteriormente 

envolver a mãe no aprendizado como um incentivo, mas no momento J. estava muito 

imperativo, colocando a situação que lhe era cômoda, numa postura desafiadora de “só 

faço do meu jeito” e não cooperativo, tendo em vista um diálogo intensivo para 

convencê-lo a fazer a atividade. 

 Para iniciar a atividade, a mãe teve que dizer “então não vai ter jogo, eu não vou 

comprar”, foi aí que ele aceitou, pois gostou muito do jogo de montar da sessão anterior 

e havia pedido para a mãe comprá-lo. O resultado se encontra na Figura 13. 

 

Figura 13. Resultado da atividade de escrita 
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Na atividade do quebra-cabeça (Figura 14), a criança inicialmente não queria, 

estava voltada para os carros que encontrou na gaveta. Enquanto montava o quebra- 

cabeça repetia com frequência “é fácil, é fácil, é fácil”. Então eu comentei “que bom 

que é fácil, continua então”. Foram três montagens e em cada uma havia escrito “´Pig”, 

“Pepa” e “papai’ que J. leu com ajuda.  

 

 

Figura 14. Resultado da atividade com quebra-cabeça 

 

 

A mãe interagiu, pois incentivei que J. lesse para ela. Ela participou dizendo 

“agora você já sabe ler ‘papai’”. Muito interessante perceber como a mãe pode ser um 

elo incentivador no interesse de J. por fazer algo para ela. Essa atitude tem se 

demonstrado de maneira negativa, uma vez que J. comporta-se inadequadamente de 

modo que sempre chama atenção de sua mãe. Talvez seja hora de mudar essa postura e 

trabalhar nessa hipótese da interação mãe-filho, oportunizando interações em que J. 
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possa chamar a atenção positivamente da mãe, através das atividades pedagógicas e 

com isso estabelecer com o aprendizado o vínculo que precisa.  

Ao final de montar os quebra-cabeças ele disse que queria mais, mas não havia 

mais. Ainda na sessão de hoje a mãe relatou que a criança irá começar novamente no 

reforço escolar. 

 

  Sessão de intervenção psicopedagógica 6 (19/05/2015) 

 

  Objetivo: Acompanhar a adaptação da criança na escola. 

Procedimento e material utilizado/ Resultados obtidos e discussão: Pela 

manhã, no mesmo dia da sessão, a visita teve inicio às 11hrs e na ocasião J. estava 

brincando na educação física com outros colegas. Foi possível conversar com a 

professora de sala, momento em que ela estava disponível, apenas observando a turma. 

Foi possível saber como foram os dois primeiros dias de J. na escola e o que a 

professora tem feito para tentar oportunizar adaptações da criança. Ela afirma que a 

mesma consegue ficar calma e sentada até umas nove horas da manhã e depois sai da 

mesa e se dirige a outros colegas. Comenta que as atividades são diferentes da dos 

colegas, mas que hoje iniciou a aula com Matemática por saber que J. tem mais 

interesse e mais chance de sucesso no momento. Respondeu também que J. está 

sentando na frente. Ela conta que ele reage assim “mas eu não sei ler” e comenta que 

sua coordenação motora não está muito desenvolvida, pelo que ele realizou. Ela afirma 

que não consegue dar atenção para ele o tempo todo, mas que com frequência pede para 

ele fazer as coisas para ela como pequenos favores: apagar o quadro, chamar uma 

pessoa, mas quando ele não realiza uma atividade ela não permite que ele apague o 

quadro, por exemplo. Relata que tem elogiado ele a cada realização de atividade. 

Acompanhada da diretora, observamos J. pela quadra, ele nota a minha presença, acena 

e depois vem falar comigo afirmando que sua mãe irá comprar o jogo de montar que ele 

gostou. Ambas, diretora e professora afirmam mais de uma vez “ainda é cedo para 

falar” se referindo a qualquer conclusão que se possa tirar a respeito de sua resposta à 

medicação e à interação em sala de aula e de modo geral. A professora afirma que toda 

semana faz relatório sobre os alunos e que irá fazer o dele. Eu comentei que queria uma 

cópia e que seria bom que a neuropediatra lesse também. Ela concordou. Perguntei 
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sobre manifestação de algum comportamento agressivo por parte de J. e que se 

houvesse eu gostaria de saber para poder intervir individualmente e conversar com ele. 

 A professora faz algumas observações sobre J., quando ele sai do jogo e distrai-

se com uma garota que estava “afastada” para se envolver com “totó”. A professora 

observa que ele está se esquivando da atividade. A professora de educação física logo 

finaliza o jogo principal e sugere que todos vão ao “totó”. A professora observa que ele 

é competitivo e que brincadeiras de competição não dão certo para ele. Percebo que J. é 

impaciente e rejeita o parceiro do jogo afirmando que ele é “muito ruim”, fala com 

revolta. Em meio a tantas outras crianças, ele se destaca aos olhos da professora, pois é 

o único que não está em harmonia com os colegas. Por outro lado, ele parece estar 

sendo apenas criança. 

 

Sessão de intervenção psicopedagógica 7 (26/05/2015) 

 

Objetivo: Associar imagem – nome - sílaba inicial. 

 Procedimento e material utilizado: O material utilizado foram duas cartelas 

uma com cinco imagens e outra com sílabas iniciais das palavras (Figura 15) compondo 

o bingo. A atividade foi realizada com a participação da mãe. 

 

Figura 15. Bingo 
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Cada um recebeu uma cartela, a criança preferiu ficar com a que havia apenas as 

imagens (Peppa, família Pig, Pucca, e papai) e a mãe ficou com a cartela com outras 

palavras e imagens escritas. Eu sorteava uma sílaba por vez. Na rodada seguinte, as 

cartelas foram trocadas e J. ficou com a que havia as palavras. Após brincarem por três 

vezes, foi proposto para J. fazer o sorteio e anunciar a sílaba sorteada. 

 Na atividade seguinte, foi proposto uma atividade de desenho e escrita, uma para 

J. identificar o que estava escrito e desenhar (po e pa) e a outra de escrever o nome do 

desenho correspondente (pé e pepa).  A última atividade foi de colar as figurinhas no 

álbum da Peppa. 

 Resultados obtidos e discussão: 

J. estava muito aplicado e atento na atividade, além de estar contente por jogar. 

Acertou a correlação imagem-nome-sílaba inicial em todas as partidas, com alguma 

ajuda da mãe em identificar a palavra escrita. Na hora de fazer o sorteio, J. lia com 

precisão a sílaba da vez, com exceção da troca do E pelo A (ambos em letra caixa alta), 

observava ambas as cartelas para ver quem ia acertar, pois estava torcendo por sua mãe. 

Numa das vezes chegou a omitir o sorteio por pensar que a mãe iria perder, quando na 

verdade haveria empate. Ainda se percebe algumas falhas na memorização do “pu” e do 

“pi” em relação à escrita.  

 No início da segunda atividade (Figura 16), J. ainda resiste às atividades 

manuais de escrever, mas se encoraja pela presença da mãe  “ela pode me ajudar?”. 

 

Figura 16. Resultado da atividade de desenho e escrita 
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 Na atividade, ao ler “pa”, desenha o papai Pig, mas eu explico “a palavra pá é 

pequena e papai é maior, então não pode ser papai”. Eu sugiro então que ele desenhe o 

papai Pig segurando a pá. Na escrita, J deveria escrever “pe” e depois “Pepa”. Ele 

dominou a escrita de “pé” e na hora de escrever “Pepa”, não recordando, recorreu aos 

pedaços de papel do sorteio para tentar escrever o “Pepa”, olhando sílaba por sílaba, 

sendo que havia acabado de escrever o “pé” anteriormente. Isso demonstra que a criança 

ainda não está numa postura reflexiva ou que está com dificuldades de memorização. 

Na próxima sessão, a escrita reflexiva será estimulada, para que J. faça associação do 

som e da grafia de maneira reflexiva por meio de mediação. 

 Assim que J. escreveu “pe” e eu elogiei, ele interrogou “eu sou inteligente, né?”. 

Então a mãe afirmou sem perceber o mal no que disse “é, só que você não usa sua 

inteligência” querendo afirmar que ele não está demonstrando isso. Tendo em vista seu 

comportamento de desviar-se do difícil, J. revela sua insegurança ao perguntar sobre sua 

inteligência, mas está aos poucos mudando essa percepção na medida em que acerta e 

enfrenta o processo de escrita e leitura. A mãe precisa ser esse elo de recuperação da 

autoestima, auto-descoberta e motivação para aprender a ler e escrever, tendo em vista o 

apego da criança com a mesma, da necessidade de chamar sua atenção. 

A última atividade de colar as figurinhas no álbum revelou o quanto que a mãe 

de J. tenta o tempo todo interferir quando J. está colando errado ou torto, quando ele 

estava na pagina errada. Eu dizia “tudo bem, não tem problema”. A impressão que deu é 

que ela estava esperando que ele colasse reto, apesar de só ter sete anos. Ela também 

tentou interferir no modo como ele estava retirando as figurinhas com alguma demora. 

Ela foi dando sinais de sua ansiedade frente à dificuldade e erros de J. nos pormenores. 

Não se sabe até que ponto foi ela quem iniciou essa relação com o medo de errar, ou se 

já está afetada pela dificuldade escolar de J. De qualquer modo, J. parece necessitar nas 

tarefas que fez hoje do suporte moral e emocional, no que diz respeito à identidade de 

J., ou melhor, sobre ser ou não inteligente, sobre saber ou não saber, conseguir ou não 

conseguir, fazer ou não fazer o que lhe pedem. 

 

 Sessão de intervenção psicopedagógica 8 (09/06/2015) 

 

Objetivo: Promover reflexão sobre a escrita. 
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 Procedimento e material utilizado: tampinhas de garrafa pet com as sílabas 

trabalhadas com J. do pa-pe-pi-po-pu, mais algumas vogais soltas como o “a”, “i” e “u”. 

Estavam todas em letra cursiva. Foi solicitado que a criança manuseasse as tampinhas 

para formar palavras aleatoriamente, descobrindo palavras que existem outras que não 

existem. Depois foi pedido que formasse algumas palavras já trabalhadas e depois 

foram proposto algumas reflexões como “se eu tirar o i de papai, fica como?”; Em 

seguida foi proposto ao J. formar com as letras móveis algumas palavras que estavam 

escritas em um atividade “pia”, “pau” e “papa” e depois escrevê-las à mão cada uma 

delas. 

 Resultados obtidos e discussão: Inicialmente a criança tentou formar algumas 

combinações, mas não conseguia ler sozinha, apenas a palavra “pau”, mas com 

dificuldade de distinguir as vogais a, i, u. Conseguiu com ajuda escrever papai, pepa. 

Outras que não existiam foram construídas por ele, mas não conseguia ler o início. A 

criança algumas vezes se colocava resistente dizendo não saber ler. A mãe estava na 

sala incentivando J. Então ele começou a formar palavras para ela ler, então eu disse 

que ele tinha que tentar também. Incentivei-o a escrever a palavra papai e depois 

registrar num papel para que ele entregasse ao pai. Ele inicialmente resistiu, mas com a 

ajuda da mãe dizendo que iria bater uma foto e mandar para ele, ele topou. (Figura 17) 

 

Figura 17. Palavra papai escrita pela criança 

 

Na tarefa seguinte de escrita à mão de palavras novas como “pia” e “pau”, J. 

saiu-se muito bem em relação à coordenação motora, sem sair tremido e com firmeza, 

conforme na Figura 18. 
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Figura 18. Resultado da atividade escrita 

 J. demonstrou-se muito resistente por não conseguir ler as vogais a, i, u, logo 

não conseguia ler, além do que a atividade em si para ele é obrigatória. A tentativa de 

pedir para ele escrever no papel para o pai, estava planejada pensando em dar uma 

finalidade para a escrita, tendência que será adotada nas próximas sessões, ou seja, 

atividades não serão só lúdicas de memorização como estava sendo feito, mas de 

letramento e reflexão sobre a escrita. Essas atividades que propõem a reflexão  escrita 

têm sido discutidas em novas metodologias de alfabetização e permitem maior 

empoderamento do sujeito e menos mecanicidade.  

 Na conversa com a mãe, ela trouxe  novidades da consulta com a neuropediatra 

que aumentou a dose da Ritalina para 20mg e está tomando um novo remédio antes de 

dormir chamado Riss, que age enquanto a criança dorme, conforme relato da mãe da 

explicação da médica. Ambos foram iniciados no dia de ontem.  Segundo a mãe, a 

professora observou que ele conseguiu fazer as atividades em sala de aula e apresentou 

melhoras. 

 

Sessão de intervenção psicopedagógica 9 (17/06/2015) 

 

Objetivos: Oportunizar reflexão da escrita; verificar a forma de pensar sobre a 

escrita; verificar a aprendizagem da escrita das palavras trabalhadas; verificar o 

reconhecimento de letras cursivas ou caixa alta e das vogais; 
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Procedimento e material utilizado:  

1) Foram apresentadas duas palavras recortadas em papel cartão verde:“aranha” e ‘boi”, 

ambas escritas em letra cursiva (Figura 19). Primeiramente foi feita a seguinte pergunta 

à criança: “qual você acha que é aranha e boi? 

 

Figura 19. Palavras aranha e gato 

Foi interrogado também a diferença do tamanho da palavra se comparada ao 

tamanho do animal. 

2) Foi entregue um papel verde (22,3  x 9,2 cm) com a solicitação para a criança tentar 

escrever as palavras “gato” e “borboleta”. 

 3) Foram colocadas sobre a mesa as cinco vogais todas em letras cursivas e caixa alta 

(no total ficaram 10). E perguntado: você conhece essas letras? Sabe a diferença entre 

elas (maiúsculas e minúsculas? Em seguida foi colocado sobre a mesa a família 

fonêmica do P em letras caixa alta e cursiva, totalizando dez fichas em papel sulfite na 

cor laranja. 

 

Figura 20. Fichas de todas as figuras: vogais mais família fonêmica 

 

 Foi solicitado que J. reunisse os fonemas iguais como Pi-PI (cursivo-caixa alta). 
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4) Foi proposto um ditado com sete palavras em que J. podia obter auxílio das fichas de 

sílabas, antes de passar para a escrita. As palavras solicitadas foram: papa - pepe- pipi-

popo-pupu-pepa-pipa; 

 Resultados obtidos e discussão: 

Atividade 1) J. colocou-se reflexivo, analisando a letra inicial das palavras e falou com 

segurança a resposta correspondente aos cartões. Mesmo sendo confrontado com a 

diferença do tamanho da palavra versus tamanho do animal, a criança não alterou a 

resposta. Isso revela que J. não manifestou nenhuma hipótese sobre a escrita, mas usou 

da reflexão da relação som-letra para responder. 

Atividade 2) J. escreveu as letras ordenadamente uma ao lado da outra, da esquerda para 

a direita, sem no entanto fazer diferenciação de uma palavra para outra no tamanho, 

embora tenha escolhido letras diferentes. 

 

Figura 21. Resultado da escrita das palavras gato e borboleta 

 

Não recusou ou demonstrou resistência à tentativa de 

escrever. O resultado demonstra que a criança não faz 

diferenciação do tamanho das palavras; 

Atividade 3) J. reconheceu as vogais uma a uma e ainda as 

agrupou em duplas de letra cursiva e a correspondente em caixa 

alta. J. também concluiu com êxito a diferenciação das sílabas 

minúscula e maiúsculas e a pronúncia de cada corretamente. 

Atividade 4) No ditado, J. cometeu erros e ao reconhecer os 

erros optou por não apagar e deixá-los errados, conforme: pepe - 

escreveu: pape; pepa - escreveu pepe;  Se recusou a escrever 

Figura 22. Resultado do 

ditado 
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“popo”, ao invés disso, escreveu “peu”. Escreveu as outras palavras corretamente 

conforme na Figura 22;  

Não esteve muito reflexivo diante dos erros, pois em “pepe” onde o som é o 

mesmo, fez a diferenciação:pa-pe. Tais erros não são considerados problemáticos, uma 

vez que a criança está em processo de atingir o ideal, mas houve muitos avanços que 

puderam ser avaliados com o ditado e com todas as atividades, a começar que J. 

manteve-se atento e interessado nas atividades. No entanto, durante o ditado, J. frustrou-

se com o erro e não quis corrigir afirmando “eu não vou apagar, eu não quero aprender, 

eu quero ser burro, eu quero me dar um tiro”. Ficamos surpresas e tanto a mãe quanto 

eu falamos com calma que não tinha problema errar. Para se sentir melhor, ao final, ele 

escreveu o próprio nome e o nome que estava escrito em sua mochila. 

 J. precisa ainda ganhar confiança em si mesmo, sendo um trabalho desafiador 

tornar a atividade prazerosa e com significado e ao mesmo tempo não dar oportunidade 

para J. afirmar “eu não sei ler” É preciso que uma atividade possua ambas as funções de 

proporcionar o aprendizado, o crescimento na leitura com prazer e  significado como elo 

à motivação. As atividades que tenderam a atingir o objetivo de alfabetizar estavam 

deixando-o desinteressado e resistente. Já as atividades que lhe dão prazer  e carregam 

significado não foram ainda suficientes para que possam encorajá-lo a seguir em frente 

sem desanimar. Na próxima sessão, será iniciado um trabalho com embalagens e 

rótulos. 

 

   

Sessão de intervenção psicopedagógica 10 (24/06/2015) 

 

Objetivos: Trabalhar os números, soma e uso social da linguagem; 

Procedimento e materiais realizados: Os materiais utilizados foram 

embalagens vazias diversas com seus respectivos rótulos. A criança teve que organizar 

os produtos em “prateleiras” de acordo com a letra inicial dos respectivos nomes e 

atribuir a cada um seus preços. Para isso, foram escritas pela criança à mão o preço e a 

letra em papel cartão, conforme na Figura 23. Também foram usadas moedas de 

chocolate de: 25, 50 e 5 centavos. Assim que terminou a mãe foi convidada a fazer as 

compras. 
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Resultados obtidos e discussão: A criança esteve muito participativa e 

autônoma, aceitando as sugestões de como montar o mercadinho, sugerindo preços 

altos, mas aceitando novos aprendizados como os símbolos $ e ¢.  Na participação da 

mãe, ela foi bem direta sobre os preços altos tendo apenas 15 $ em moedas e afirmou 

que o dono precisava diminuir o valor dos preços. Eu comentei “faz uma promoção de 

urgência” e ele então abaixou todos os preços. Na hora de contabilizar as compras feitas 

pela mãe, J. conseguiu acertar o valor aproximado, surpreendendo nós duas, pois ele se 

apoiou no papel, mas fez tudo de cabeça. 

 

Figura 23. Preços dos produtos - escrita da criança 

  

Em seguida, ainda propus uma situação para ele calcular. Pedi para que 

comprasse cinco figurinhas de trinta centavos cada uma. Demonstrei pegando uma 

moeda de 25 e uma de 5 centavos e falei que aquele era o preço de uma figurinha;  

Perguntei-lhe quanto é “25 mais 5” e ele parou para pensar e respondeu corretamente. 

Propus “Se ele quisesse cinco figurinhas, quantas moedas do grupo 25 e 5 teria que me 

dar?” Ele acertou pegando mais quatro grupos de 30 centavos. Ele demonstrou 

raciocínio matemático para multiplicação, soma avançada para sua idade e série, pois o 

fez de cabeça. Em outra sessão, a mãe perguntou “quanto é 10 mais 10” e ele havia feito 
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cálculos com os dedos das suas mãos e os da mãe. Por isso, a surpresa que tenha 

realizado desta vez mentalmente, da mesma forma que realizou a soma das compras. 

Percebi que esse contexto diferenciado de situações do cotidiano é mais rico para a 

criança, que é um contexto propício para o desenvolvimento. Essa atividade favoreceu 

em revelar as habilidades de J., não sendo evidenciadas na avaliação, uma vez que J. 

deixou muitas atividades de lado por considerá-las “difíceis”. Foi importante para 

oportunizar situações de acerto e de auto-confiança sobre as próprias capacidades e 

“usar” sua inteligência. 

 Entre essas mudanças, também há o fato de que J. não está mais escalando a 

rampa em desobediência à mãe, depois que ela passou a subir com ele e a fazer parte 

dos atendimentos, como um incentivo para J. encontrar sua motivação nas atividades. 
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V/ Discussão geral dos resultados da intervenção psicopedagógica 

 

A criança chegou com  queixas de atraso escolar na alfabetização,  agressividade 

e suspeita de hiperatividade na escola. Não sabia ler e não se esforçava. Chegou com 

grandes apelos da escola sobre seus comportamentos com grandes repercussões como 

demissão de professor e abalo emocional da professora. Ao final do acompanhamento 

do caso, como revela a mãe, uma vez a criança estando medicalizada, passou a ficar 

despercebida pela escola, pois não lhe trazia mais problemas.  

Foi constatada  a queixa da escola, de que possui atraso escolar no que diz 

respeito à leitura e escrita, no entanto se mostrou capaz de discriminar os sons iniciais 

das palavras de até três sílabas e relacioná-los com outros do mesmo início sonoro. A 

avaliação detectou que não havia nenhum impedimento no que se refere aos pré-

requisitos para a alfabetização. Por isso, a intervenção se voltou para o início imediato 

da mesma.  

Foi identificado potencial cognitivo para a aprendizagem, conforme apresentado 

nas interações com material lúdico. Possui boa concentração em atividades artísticas e 

de interesse próprio. No entanto, também foi possível perceber que a relação da criança 

com o aprendizado é de se sentir obrigada, de não haver curiosidade, espontaneidade 

frente às atividades de leitura e escrita. Limita-se a não ir além nas dificuldades, isto é, 

apresenta tendência ao desinteresse quando a atividade lhe parece difícil. O foco de 

interesse é reduzido em atividades prolongadas de caráter obrigatório. Todas essas 

características observadas correspondem com o perfil estudado de alguns adultos com 

TDA/H ao longo do histórico escolar no que se refere ao desinteresse e monotonia 

frente às atividades de caráter obrigatório e sem recompensas imediatas (Reis & 

Camargo, 2008; Barkley, 2002) 

 Foi feito algo no sentido de tornar as atividades mais prazerosas, de quebrar o 

convencional do trabalho escolar usando-se de materiais coloridos e lúdicos que 

pudessem despertar o interesse da criança e o fracionamento das atividades conforme 

sugerido em Barkley (2002). As sessões deveriam intercalar atividades mais formais 

com outras mais descontraídas, como resultado,  no entanto, a criança não concluía as 

atividades como o esperado, fazendo de qualquer jeito, prejudicando seu aprendizado, 

mas que no final teve bons resultados. 
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A resistência de J. em aprender esteve o tempo todo ligada à fuga do fracasso, 

do erro, da consciência de que não se sabe algo, portanto, não se deve tentar superar, 

conforme também apontado por Benczik (2000). Não foi possível impedir que J. 

errasse, mas as atividades, embora simples e consideradas difíceis pela criança,  

objetivaram respeitar o seu tempo. 

 A avaliação projetiva por meio do desenho antecipou o que se confirmou ao 

longo do trabalho de intervenção a respeito da discrepância entre a imagem de alguém 

que queria ser e a imagem real acerca de si mesmo, revelando ao longo do processo que 

as atividade escolares desconstrõem sua auto-imagem ideal. J se demonstrou exigente 

para consigo mesmo. Mostrou o sentimento de sentir-se pequeno, ou não bom o 

bastante, conforme foi se revelando nas sessões. A criança demonstrou diversas vezes a 

necessidade de autoafirmação percebida na interação com a examinadora. É possível 

concluir que evitar as atividades de fracasso estavam e ainda estão impedindo um 

vinculo maior com o aprendizado e a superação das limitações atuais. 

O processo de recuperação do auto-conceito positivo foi considerado como um 

processo natural, que iria ocorrer com o passar do tempo, mas que esteve oscilante ao 

longo do processo. O desinteresse pela leitura e  escrita foram bem claros e assim 

perdurou durante as sessões com muita resistência por parte da criança em concluir 

atividades consideradas simples. No entanto, após a participação da mãe, a criança 

passou a se interessar prontamente para as atividades o que coincidiu também com o 

início da medicação, o que fez diminuir a ansiedade e a necessidade de se opor. 

A avaliação também revelou algumas dificuldades na quantificação e 

representação numérica, decorrentes da falta de interesse na escola como um todo que 

gerou atrasos em vários aspectos. A intervenção na matemática ficou prejudicada e não 

avançou muito por causa do desinteresse na leitura, e acabou não sendo prioridade na 

intervenção. No entanto, ao final, foi possível trabalhar com o mercadinho tal temática 

com bom proveito para a criança. 

Ao longo do trabalho, como a criança não sabe ler, considerou-se pertinente 

iniciar o trabalho de alfabetização com a consciência fonêmica. Foi escolhida a letra 

“p”, tendo em vista o apego maior com o pai, por quem ele tem maior admiração, além 

de poder ser trabalhado seu personagem favorito. Houve avanços na escrita, embora a 

leitura ainda esteja custosa por causa de algumas trocas das letras “a/e”. 
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Inicialmente foi avaliado que J. havia tido poucos estímulos da coordenação 

motora fina através da escrita, mas que com o processo escolar J. foi melhorando e 

obteve resultados muito satisfatórios que também puderam ser percebidos nas 

atividades de escrita. As atividades de reflexão da escrita possibilitaram à criança  

utilizar suas estratégias de leitura para decodificar uma palavra. Nesse processo, a 

criança ganha autonomia pouco a pouco, conforme for incentivada a refletir sore o 

processo de leitura na medida em que lhe são oferecidas as ferramentas necessárias. 

Nos aspectos afetivo-sociais, foi avaliado que a criança é bastante comunicativa 

e apresenta impulsividade e não demonstra maturidade para compreender a dimensão 

das consequências de suas condutas inapropriadas. Quando é solicitado diretamente que 

faça algo, a criança se opõe criando um embate com o adulto. Opõe-se às ordens de 

adultos dadas de “não faça”, mas é receptivo quando há reflexão sobre a solicitação e os 

comandos são positivos “agora você vai deixar de fazer”. Estas características foram 

organizadas num relatório inicial (Apêndice) com um mês de avaliação entregue à 

equipe da escola, aos pais e outros profissionais que lidaram com a criança. A partir 

disso, a avaliação psicopedagógica com a criança teve um peso importante para outro 

profissional chegar às conclusões em relação ao diagnóstico do TDA/H e do TDO. 

Muitas recomendações foram dadas à escola e aos pais por meio do documento e da 

avaliação como um todo, mas que foram seguidas, em parte, pela mãe e pela escola, no 

que se refere a gratificações frente ao comportamento positivo da criança.  

A criança de modo geral apresenta nível de desempenho escolar aquém de suas 

capacidades, como resultado de fatores pessoais como dificuldade de auto-centração, de 

seguir regras e solicitações da escola e dos familiares e por fatores  sociais através da 

dificuldade da escola e da família em lidar com os comportamentos da criança e 

aparente desinteresse. Todos esses fatores juntos contribuíram para o quadro de 

desenvolvimento atual da criança.  

Acredito que a medicação e a participação da mãe nas sessões foram um divisor 

de águas no andamento e progresso de J.,  a primeira, mais efetivamente na escola, 

segundo os relatos da mãe, a segunda mais diretamente nos atendimentos individuais. 

Por outro lado, se viu muito pouco de adaptação escolar, tendo em vista que a 

medicação alcançou as mudanças esperadas de comportamento da criança. 
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 Para uma intervenção psicopedagógica adequada na sala de aula deve-se levar 

em consideração fatores que interferem direta e indiretamente na adaptação da criança 

com TDA/H, como o quantitativo de alunos em sala de aula, a formação do professor e 

da equipe de apoio, o rendimento escolar do aluno, a clareza sobre o papel do professor 

e da escola na inclusão escolar.  

Acreditamos que as adaptações devam ser feitas pensando cada caso, uma vez 

que as características da criança ou adolescente com TDA/H podem variar de uma 

pessoa para outra, mais ainda com as comorbidades. 

Vários caminhos poderiam ter sido seguidos para se trabalhar com uma criança 

com TDA/H, porém nesse caso preferiu-se as atividades de alfabetização que eram a 

demanda mais urgente e no trabalho psicopedagógico clínico é preciso tomar essas 

decisões para que possa beneficiar  o sujeito de maneira global. Ainda será preciso 

trabalhar com esta criança no decorrer dos acompanhamentos as demandas associadas 

ao TDA/H manifestas propriamente dito como atenção e impulsividade, regras e 

memória. Há indicação ainda de acompanhamento psicológico face às questões de 

autoestima e pensamentos de autoagressão. 
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VI/ Considerações finais 

 

A suspeita ou a confirmação do diagnóstico de TDA/H não foram norteadoras 

para o trabalho em si com a criança, tendo em vista que se colocou em dúvida se o 

desinteresse de J. estava puramente ligado às dificuldades da hiperatividade motora ou 

mental ou se estava ligada a questões comportamentais e psicológicas do atraso escolar 

ou ainda, a questões familiares. Não se pode descartar todas essas possibilidades, que 

infelizmente não são levadas em conta por alguns profissionais ou pela escola. Muitas 

vezes, o diagnóstico é feito prontamente com desconhecimento da dinâmica das 

relações do indivíduo com seu meio que podem ter gerado as características típicas do 

TDA/H.  

Por outro lado, nesse caso especificamente, a urgência da demanda da escola 

gerou a mobilização por uma resposta com a expectativa gerada sobre a medicação e 

adequação do indivíduo. Avaliando-se este contexto e os ganhos para a criança, não se 

pode obter uma conclusão final, pois o progresso da criança tem se dado lentamente, 

mas a resposta fisiológica à medicação trouxe benefícios em relação ao 

condicionamento que se espera das crianças em sala de aula, como prestar atenção, 

permanecer sentado, o interesse e aprendizado. 

As intervenções  estiveram voltadas para assumir, aceitar e enfrentar as 

dificuldades da criança respeitando o tempo do sujeito com revisão constante das 

estratégias que a beneficiassem. Ainda se faz necessário intervir na mediação entre pais 

e escola tendo em vista que nem tudo está esclarecido sobre o que esperar da criança 

com TDA/H pelos pais e professores, por causa das expectativas que se cria a respeito 

do outro para solução dos impasses. O que se espera é que: 

Ao tomar conhecimento das dificuldades que ocorrem numa família com 

membros portadores de TDAH, é provável que os professores comecem a 

entender a atitude dos pais, da mesma forma que os pais podem sensibilizar-se 

com a situação dos professores se souberem das reais dificuldades que seus 

filhos encontram na escola. O objetivo desse insight da situação do outro é fazer 

com que ambos - pais e professores - compreendam que devem ser parceiros de 

uma mesma empreitada, e não rivais de uma disputa (Bromberg, 2002, citado 

por Benczik & Bromberg, 2003, p. 205) 
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Foi desafiador estabelecer um ponto de partida para alfabetizar uma criança não 

só com uma demanda pedagógica, mas também psicológica na medida em que vivencia  

a perda de sua autoestima e o desinteresse declarado pela escola. A impressão que se 

tem da criança na avaliação é diferente da impressão que se teve ao final do processo de 

intervenção, pois é possível obter novos dados em momentos posteriores e que nem 

sempre estão evidentes no processo sistematizado ou planejado, às vezes, surge quando 

a criança já atravessou a porta para ir embora, ou quando se propicia um ambiente de 

intervenção em que não há controle de suas reações o tempo inteiro. Muitas vezes, é a 

criança quem está ali dando sinais do que ela precisa e sobre o que na escola não está 

favorecendo o seu potencial. 

É necessário ter cuidado com os achados teórico-conceituais acerca do TDA/H, 

uma vez que não se podem concentrar todos eles em um único indivíduo, o que o 

tornaria um ser potencialmente comprometido e muito limitado, mas é importante que 

tais aportes teóricos sejam referenciais para entender melhor o que está por trás de 

atitudes e ações que motivam uma criança, muitas vezes, estando fora do controle da 

mesma, e da compreensão das pessoas que convivem com ela. 

O estágio foi o primeiro olhar sobre a prática dentro de tal temática, o momento 

de articular o arcabouço teórico com a complexidade real de estar diante de uma criança 

precisando de intervenções significativas em seu histórico de desenvolvimento e do 

ambiente em que se encontrava, ou seja, o peso da responsabilidade sobre cada escolha 

feita, o que gerou a mobilização de planejar e fazer tudo para beneficiar a criança que 

foi o foco maior. 
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ANEXOS 
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Anexo A - Resultado da avaliação da sessão 1 - Desenho livre 
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Anexo A - Resultado da avaliação da sessão 1 - Desenho livre  
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Anexo B - Desenho 1 da Avaliação Projetiva “Como você gostaria de ser”  
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Anexo C - Desenho 2 da Avaliação Projetiva ‘Como você é’ 
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Anexo D - Desenho 3 da Avaliação Projetiva do par educando – educador 
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Anexo E - Desenho 4 da Avaliação Projetiva da pessoa 

 

 

 

 



71 

 

Anexo F - Resultado da Avaliação da Coordenação Motora Fina 
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Apêndice – Relatório entregue à escola e pais 

 
DEVOLUTIVA PSICOPEDAGÓGICA 

 

Data 

I. IDENTIFICAÇÃO 

Nome: João  Erick 

Data de nascimento: 
Idade:7 anos 

Escolaridade: 2º ano 

Instituição:Colégio Souza Aguiar 

Psicopedagogo: Ana Carolina N. Sousa 

 

II.QUEIXA PRINCIPAL. 

Atraso escolar em relação à leitura-escrita e comportamentos inapropriados na 

escola. 

 

III. PERÍODO DE AVALIAÇÃO E NÚMERO DE SESSÕES. 

A criança foi avaliada desde o dia três de Março de 2015 até o dia sete de Abril 

de 2015 somando sete sessões. 

 

IV. INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO UTILIZADOS 

 

▪ Anamnese com a genitora 

▪ Conversação com o sujeito 

▪ Questionário com a professora 

▪ Técnicas Projetivas  

▪ Avaliação Pedagógica: 

a) Leitura e Escrita (1 Jogo pedagógico) 

b) Conhecimentos Numéricos de representação e contagem (materiais 

diversos) 

c) Instrumento de Avaliação dos Pré-requisitos para alfabetização: Esquema 

Corporal (I); Lateralidade (II); Posição (III); Direção (IV); Espaço (V); Tamanho 
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(VI); Quantidade (VII); Forma (VIII); Discriminação Visual (IX); Discriminação 

auditiva (X); Verbalização da palavra (XI); Análise XII; Coordenação Motora 

Fina (XIII). 

e) Jogo interativo 

A partir das informações coletadas por meio dos instrumentos de 

avaliação psicopedagógica e das observações tidas durante as sessões e fora 

delas, foi formulada a seguinte síntese diagnóstica a respeito de João Erick. 

 

A. ASPECTOS COGNITIVOS 

Possui potencial cognitivo para a aprendizagem, demonstrando 

interesse e capacidade de compreensão frente a novas aprendizagens tanto 

escolares quanto não escolares conforme apresentado nas interações com 

material lúdico. Possui boa concentração em atividades artísticas e de 

interesse próprio. 

 

      B. ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

Possui interesse para aprender e ser ensinado, porém limita-se a não ir 

além nas dificuldades, isto é, apresenta tendência ao desinteresse quando a 

atividade lhe parece difícil. O foco de interesse é reduzido em atividades 

prolongadas de caráter obrigatório. 

Possui atraso escolar no que diz respeito à leitura e escrita não atribuindo 

correspondência à sílaba-fonema. Sabe discriminar os sons iniciais das 

palavras de até três sílabas e relacioná-los com outros do mesmo início sonoro.  

Sabe contar de zero a 30, porém desconhece a representação dos números 

após o número dez. 

 

C.  ASPECTOS AFETIVOS-SOCIAIS 

❏ É bastante comunicativo com presença de impulsividade. 

❏ Não demonstra maturidade para compreender a dimensão das 

consequências de suas condutas inapropriadas. 

❏ Quando é solicitado diretamente que faça algo, a criança se opõe 

criando um embate com o adulto. Opõe-se às ordens dadas de 

“não faça”, mas é receptivo quando há reflexão sobre a 
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solicitação e os comandos são positivos “agora você vai deixar de 

fazer”. 

 

D. ASPECTOS CORPORAIS E SENSORIAIS 

❏ Quando a mente está ocupada, seu corpo se aquieta; 

❏ Possui domínio do movimento de pinça para trabalhos manuais e de 

escrita, conforme observado em desenhos e na avaliação dos pré-

requisitos à alfabetização. No entanto, se faz de maneira acelerada um 

traçado, sem clareza do que está sendo exigido dele, pode acarretar em 

escrita mal feita. Há um descontrole e dificuldade de canalizar a ação se 

não houver mediação do professor. Portanto, quando é orientado de 

como irá traçar, há maior organização e chances de acerto. 

❏ Ainda não identifica mão esquerda, mão direita ou lados. 

 

V.SINTESE DOS RESULTADOS 

A criança de modo geral apresenta nível de desempenho escolar aquém 

de suas capacidades, como resultado de fatores pessoais como dificuldade de 

autocentrarão, de seguir regras e solicitações da escola e dos familiares e por 

fatores sociais através da dificuldade da escola e da família em lidar com os 

comportamentos da criança e aparente desinteresse. Todos esses fatores 

juntos contribuem para o quadro de desenvolvimento atual da criança. Não se 

deve, no entanto, falhar em propiciar e oportunizar as condições necessárias 

ao sucesso da mesma, devendo todos trabalhar em conjunto para este mesmo 

objetivo. 

 

VI. PROGNÓSTICO 

       Acreditamos no sucesso do processo de ensino aprendizagem da criança, 

em sua socialização escolar a partir dos encaminhamentos propostos a seguir. 

 

VII. RECOMENDAÇÕES E ENCAMINHAMENTO 

Tendo em vista o exposto acima, as intervenções serão feitas na 

perspectiva de integrar todas as demandas de desenvolvimento levantadas 

pela avaliação psicopedagógica como concentração, habilidades de escrita e 
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leitura bem como numéricas, compreensão de regras e limites, e trazer 

mudanças significativas de desenvolvimento global com a colaboração da 

escola, da família e da criança. 

 

❖ Considerando-se os dados obtidos na avaliação psicopedagógica, sugere-

se: 

 

a) Orientação à Escola: 

 

❖ Abertura para possíveis intervenções psicopedagógicas futuras em sala 

de aula para melhor adaptação da criança às atividades, com o objetivo 

de melhorar o seu desempenho. 

❖ Recomenda-se reforçar os combinados das regras de sala construída 

com as crianças, sem imposições, mesclando permissões e proibições, 

o que está sendo trabalhado no atendimento particular com a criança; 

❖ Recompensar a criança socialmente com incentivos verbais quando esta 

agir em conformidade com o esperado ou pequenos progressos como: 

sentar-se na cadeira ou rodinha, seguir um comando dado, iniciar as 

atividades solicitadas. Os elogios devem ser dados imediatamente após 

a conduta esperada; 

❖ Adaptar as atividades de leitura e escrita para que a criança possa se 

sentir capaz, tendo em vista que não foi alfabetizada, com uso de 

materiais lúdicos como alfabeto móvel individual, varal de letras 

individual como suporte em sala, ou o que a escola disponibilizar. 

❖ Reforçar os comandos em sala à criança sempre que der alguma 

orientação à turma, pois ela necessita de maior repetição do que as 

outras. A criança necessita de comandos curtos e repetidos. 

❖ Quando a criança demonstrar comportamento desafiador, explique uma 

vez com clareza olhando nos olhos da criança o que espera que ela faça 

e aguarde com confiança se ocupando com outra coisa. A insistência 

com ele acaba alimentando a sua necessidade de oposição. Tem dado 

certo no consultório. 
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❖ Como a criança tem dificuldade em seguir ordens e regras ditas 

diretamente de maneira impositiva, sugere-se dizer o que a criança deve 

fazer. Por exemplo: Ao invés de “presta atenção”, dizer “agora você vai 

prestar atenção, deixar a língua descansar e pôr os olhos e ouvidos para 

trabalhar”; “Você vai sentar no seu lugar igual aos outros colegas que 

agora é hora de fazer atividade” ou “na hora do recreio você vai poder 

conversar, andar e correr bastante”, ao invés de dar ordens diretas; 

❖ Evite falar com a criança à distância, ao contrário, chegue mais perto e 

diga olhando nos olhos o que você quer que ela faça. 

 

b) Orientação à Família: Com o objetivo de reorientar a criança frente à sua 

agitação e ansiedade. 

 

● Criar rotina familiar, uma vez que a previsibilidade das atividades deixa a 

criança mais calma e organizada: acordar, hora do banho, almoçar, 

lanche, jantar e dormir e fazer as tarefas da escola; 

● Evitar usar períodos longos para punição e premiação, pois isso 

aumenta a ansiedade de espera e acaba sendo contraprodutivo. A 

mesma coisa vale para promessas; 

● Momentos de lazer para relaxar a família e diminuir os momentos de 

tensão: momento de descontração para a criança e para os pais em que 

o filho possa receber atenção: sugestão de parques recreativos ao ar 

livre; teatro infantil; cinema infantil, dentro das possibilidades de tempo e 

financeiras, além de merecimento por parte da criança.  

● É preciso fazer os combinados e se antecipar aos comportamentos 

inapropriados. Importante antecipar à criança o momento seguinte, 

sobre o que se espera dela, por exemplo: “Quando você entrar na sala 

vá direto pra sua cadeira”, uma orientação curta e objetiva. Sugestões: 

“Quando a gente descer do ônibus, você vai me dar a sua mão”. “Daqui 

a cinco minutos você irá tomar banho”; “Daqui a 10 minutos a gente vai 

fazer o dever”. “Você só tem mais meia hora antes de dormir” 

● Dar ordens indiretamente como se estivesse narrando: “Você vai 

arrumar os brinquedos agora. Você vai dormir na sua cama, colocar o 
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pijama e apagar a luz”. Coisas básicas para ajudar na autocentrarão e 

organização de si mesma. Lembrando, sem muitas interferências: é 

preciso ser claro e objetivo. 

● Quando a criança demonstrar comportamento desafiador, explique uma 

vez com clareza olhando nos olhos da criança o que espera que ela faça 

e aguarde com confiança se ocupando com outra coisa. A insistência 

com ele acaba alimentando a sua necessidade de oposição. Tem dado 

certo no consultório. 

● Recompensar a criança dando atenção ao bom comportamento e 

sempre que puder, recompensas afetivas, pois transmitem segurança e 

auto-confiança à criança. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

 

 

_________________________________________ 

ASSINATURA DO PSICOPEDAGOGO(A) 

 

 

 


