
!

!

Instituto(de(Psicologia(0(Departamento(de(Psicologia(
Escolar(e(do(Desenvolvimento(0(PED(

(

UNIVERSIDADE(DE(BRASÍLIA(

_______________________________________________________________________!

 
 

XI CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA E INSTITUCIONAL 
Coordenação: Profa. Dra. Maria Helena Fávero 

 
 
 

TRABALHO FINAL DE CURSO 
 
 
 

INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA NO PROCESSO 
DE LETRAMENTO 

 
 
 
 
Apresentado por:RAQUEL ARRUDA BURJACK FARIAS 

 
 

Orientado por: PROFA. DRA. FATIMA ALI ABDALAH ABDEL 
CADER-NASCIMENTO 
 
 

 
 

BRASÍLIA, 2015 

!



! 2!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentado por: RAQUEL ARRUDA BURJACK FARIAS  
 
 
Orientado por: PROFA. DRA. FATIMA ALI ABDALAH ABDEL 
CADER-NASCIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!



! 3!

RESUMO 
 

O presente trabalho propõe-se a discutir as relações entre a produção do fracasso escolar 
na alfabetização e suas implicações na subjetividade de uma estudante do Ensino 
Fundamental da rede pública do Distrito Federal com queixa de dificuldades de 
aprendizagem na área de alfabetização. O objetivo das  intervenções consistiu em 
fortalecer a autonomia, a iniciativa e autoconfiança  da participante dentro do 
microuniverso da sala de aula. Participou da pesquisa uma estudante de treze anos de 
idade, há cinco cursando o 3o ano do Bloco Inicial de Alfabetização. O processo de 
avaliação e intervenção aconteceram na sala de leitura da escola, na sala de aula, no 
pátio da escola e, também, na casa da estudante. Ao todo foram realizadas dez sessões 
psicopedagógicas, sendo cinco de avaliação e cinco de intervenção. As avaliações 
constaram de entrevistas e duas sessões individuais com a estudante. Os resultados 
obtidos mostram a relevância da experiência compartilhada onde privilegiou-se as 
relações dialógicas entre professor-estudante e estudante-estudante. A partir daí 
verificou-se significativo progresso do sujeito da pesquisa nos seguintes aspectos: 
desenvoltura da expressão verbal, melhor desempenho nas produções escritas, melhora 
no relacionamento com os colegas e outros membros da comunidade escolar e 
participação nas aulas. 
 

Palavras-Chave: Fracasso Escolar. Alfabetização. Letramento. Subjetividade. 

Intervenção Psicopedaógica. 
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I -  Introdução 
 

O presente trabalho propõe discutir as relações entre a produção do fracasso 

escolar na alfabetização e suas implicações na subjetividade de uma estudante do 3o ano 

do Ensino Fundamental. Relataremos também intervenções de estratégias 

psicopedagógicas voltadas para o fortalecimento da autonomia do sujeito dentro do 

microuniverso da sala de aula. 

Dessa forma, o presente relatório foi organizado em duas partes: argumentação 

teórica e método.  

Na primeira parte buscamos compreender e discutir os conceitos de 

alfabetização e letramento segundo Soares (2005), bem como os fatores que geram o 

fracasso escolar. Posteriormente, resgatamos a discussão sobre a importância de 

estratégias pedagógicas voltadas para a autonomia e a autoregulação do sujeito ativo e 

sua interação com o objeto do conhecimento mediado por uma professora mais 

experiente. 

Na segunda parte descrevemos o método, momento em que abordamos o 

processo de avaliação e intervenção psicopedagógico. Assim, descrevemos a estudante 

G., como será chamada a nossa participante, a instituição e os planejamentos de 

atividades relacionadas a avaliação inicial e as intervenções em relação aos objetivos, 

materiais, procedimentos e resultados obtidos em cada sessão. As ações foram 

planejadas a partir das dinâmicas vivenciadas em sala de aula. Nos fundamentamos em 

Franchi (2012), ao coordenar as atividades de maneira a orientar a atuação da classe 

para um espaço de espontaneidade. Dessa forma, nosso maior desafio com a elaboração 

das atividades consistiu em criar condições para atividades conjuntas em torno dos 

problemas verificados. Buscamos nos beneficiar ao máximo “das dinâmicas do processo 

participativo, de que cada um com suas peculiaridades” (Franchi 2012, página 37) a fim 

de ouvir os estudantes e criar possibilidades de diálogo e de registro de escrita. A ênfase 

de nosso trabalho foi buscar maneiras de proporcionar à estudante que usasse a escrita 

de maneira significativa e que pudesse experimentar também o significado de ganhar 

voz em relação ao seu grupo. 

Após a apresentação dos procedimentos desenvolvidos com a estudante, 

apresentamos a discussão teórica dos resultados obtidos durante a pesquisa, bem como 

tecemos nossas considerações finais acerca deste estudo. 
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II - Fundamentação Teórica  
 A fim de explicar o fracasso escolar, sobretudo o que ocorre nos anos iniciais, 

vários fatores tem sido elencados, dentre eles, aspectos de ordem econômico, social, 

familiar e pedagógico (Franchi 2012). Trabalhos na área indicam a tendência de 

explicar o fracasso escolar a partir da culpabilização da criança e de seus familiares 

(Patto 1992) onde o aluno não aprendeu pois há algo de errado, inadequado ou mesmo 

“quebrado” com ele. 

 A ineficiência da escola em socializar os conhecimentos historicamente 

construídos – sobretudo concernentes à alfabetização e letramento é evidenciado por 

Soares (2004) ao expor que cerca de trinta e três por cento das crianças com quatro anos 

de escolaridade ainda são analfabetos. Segundo a autora, necessitamos de um sistema de 

ensino que privilegie tanto as competências de alfabetização, quanto de letramento. 

Dessa maneira, uma abordagem metodológica eficiente deve compreender os 

fragmentos da escrita  numa atividade significativa e contextualizada (Franchi 2012). 

 Compreendemos que a escola é um espaço privilegiado de aprendizagem, que, 

quando atenta e sensível aos problemas do estudante, “pode servir como refúgio, como 

espaço de valorização e reconhecimento das condições e capacidades desse estudante” 

(Rossato e Matínez 2011, p 76). Por isso partimos da premissa de que as dificuldades de 

aprendizagem socialmente construídas e devem ser compreendidas a partir da 

organização subjetiva dos sujeitos envolvidos na escola.  

 Neste trabalho consideraremos a perspectiva do ensino da língua escrita a partir 

do letramento e alfabetização proposto por Soares (2004), compreendendo a dimensão 

subjetiva do estudante em situação de dificuldade de aprendizagem como um ser 

integral, capaz de aprender (González Rey, 2006; Tacca 2006; Rossato Matínez 2011). 

 

2.1 Alfabetização e Letramento 

Segundo Carvalho (2005), o Brasil chegou ao século XXI sem conseguir 

resolver o problema do analfabetismo. A autora salienta que a cada ano, os índices de 

analfabetismo vem crescendo, mesmo que lentamente. Não ignoramos o fato de que a 

quantidade de crianças em sala de aula venha aumentando, porém isso não quer dizer 

que a escola esteja conseguindo ensinar os conteúdos escolares aos seus estudantes 
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(Patto 1992). Por conseguinte, verificamos grande índice de analfabetos funcionais: 

pessoas capazes de escrever seu próprio nome que, contudo, não apropriaram-se do uso 

da escrita em seu dia-a-dia, dentro do contexto social. Nesse sentido, são considerados 

alfabetizados, isto é, dominam o alfabeto, porém não são letrados, ou seja, não fazem 

uso da língua escrita no seu contexto sociocultural. 

Seguindo esse raciocínio apoiamo-nos em Soares (2004) ao compreender as 

diferentes habilidades da decodificação da língua e do seu uso significativo a partir dos 

conceitos de alfabetização e letramento.  

Segundo a autora, o termo letramento passou a ser difundido no Brasil a partir 

da década de 80 num mesmo momento histórico em que Portugal, França e Estados 

Unidos também debruçavam-se sobre questões acerca das competências do uso da 

leitura e escrita e sua distinção do domínio do código.  

Nota-se na literatura que enquanto Portugal, França e Estados Unidos 

verificavam em sua população já alfabetizada uma lacuna no uso funcional da leitura e 

escrita, o Brasil desfrutou dessa reflexão em sua população, grande parte não 

alfabetizada e iletrada, o que gerou certa sobreposição, senão, certa confusão, quanto às 

estratégias de ensino da língua escrita. Por esse motivo, a autora constantemente reitera 

em seus escritos, a necessidade de se compreender estes conceitos de maneira distinta 

(Soares, 2004). O que procuraremos explicar brevemente a seguir. 

De acordo com Soares (2004), alfabetização diz respeito ao domínio do código 

alfabético e toda complexidade que este domínio compreende, especialmente quanto a 

sua relação com a fala e transposição para a escrita. Letramento refere-se à inserção 

social a partir do uso competente da língua no âmbito do trabalho e das relações no 

mundo e com outro (Soares 1998). Ainda que interligados, há necessidade de 

compreender cada termo de maneira individual, pois referem-se às habilidades distintas 

que devem ser intencionalmente ensinadas. 

Sendo assim, a escola deve propor-se a trabalhar, as múltiplas facetas da 

alfabetização, bem como as múltiplas facetas do letramento. A proposta é que, ao passo 

que se trabalhe a consciência fonológica as relações fonema-grafema, as habilidades de 

codificar e decodificar as letras, enfim atividades voltadas para a  alfabetização, há a 

necessidade de convidar os estudantes a tornarem-se leitoras e leitores do mundo. 

Leitoras de sua própria história, seus documentos, seus jogos, receitas, contas, 
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prestações, formulários, bilhetes entre outros usos sociais da escrita de forma que se 

apropriem da leitura e da escrita como ferramentas de luta para o uso na vida, essa é a 

perspectiva do letramento. (Soares 2005, Carvalho 2005). 

Contudo, trazendo para a sala de aula, observamos que o ensino de alfabetização 

e letramento por vezes esbarra-se em metodologias pouco producentes ou mesmo na 

ausência de metodologias. Como dito anteriormente, ao trazer à baila questões sobre o 

letramento num contexto em que nosso país se deparava com um alto índice de 

analfabetismo funcional, verificou-se uma tendência de “apagamento” da alfabetização 

como se quiséssemos assim, ressaltar as habilidades de leitura. Soares (2003) chama 

atenção à essa tendência histórica com um termo forte, a “desinvenção da 

alfabetização”, que se mostra presente nas salas de aula das redes públicas por meio de 

políticas como o sistema de ciclos e a progressão continuada. Ambas, com seus aspectos 

positivos, mas que quando mal concebidas e aplicadas, podem “resultar em 

descompromisso com o desenvolvimento gradual e sistemático de habilidades, 

competências, conhecimentos.” (Soares 2003, p. 9) 

 Como falado anteriormente, observamos que a escola tem falhado em aproximar 

a criança do sistema de escrita alfabética. Os métodos vigentes, ou sua ausência, ou até 

mesmo, a confusão que se faz entre método de alfabetização e concepção teórica de 

alfabetização tem deixado estudantes e educadores frustrados e desmotivados, conforme 

destaca Carvalho (2005). Talvez fosse interessante resgatar os três métodos básicos de 

alfabetização: sintético, analítico e sintético-analítico no processo de formação do 

professor. 

 Acredita-se ser necessário um olhar especializado e sensível ao se considerar tais 

questões. O psicopedagogo tem na alfabetização um vasto campo de desafios e 

possibilidades a serem desenvolvidos tanto na escola quanto no atendimento clínico. 

A partir do exposto, consideramos fundamental propor situações de 

aprendizagem para o aluno real da escola pública e para o educador real. Situações que 

aproximem o interesse e a curiosidade pela produção escrita e que dê voz aos seus 

interlocutores. Considerando três necessidades alertadas por Soares (2003) ao propor 

uma reinvenção da alfabetização, em que se reintegre a alfabetização e o letramento, 

considerando-se três aspectos: 1. Reconhecer a alfabetização como processo de 

aquisição do sistema de escrita alfabético e ortográfico; 2. Alfabetizar os estudantes 
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letrando-os, em meio a eventos variados de leitura e escrita nas práticas sociais; 3. O 

reconhecimento de que alfabetização e letramento tem facetas diferentes e sendo assim, 

implicam estratégias e propostas diferenciadas. 

 

2.2 A Produção do Fracasso Escolar 

 Stevanato (2003) apóia-se na pesquisa de Roeser & Eccles (2000) ao demonstrar 

como as dificuldades emocionais podem influenciar problemas acadêmicos e por 

conseguinte a autopercepção da criança.  Segundo os autores, as crianças que 

apresentam pobre desempenho escolar tendem a atribuir seu fracasso à incompetência 

pessoal. Elas também apresentam sentimentos de vergonha, dúvidas sobre si mesmas, 

baixa auto-estima, caracterizando problemas emocionais. 

 Quando Patto (1992) coloca que a escola não tem dado conta de ensinar os 

conteúdos escolares à maioria dos estudantes que a procuram, vemos o retrato de 

inúmeras salas de aula. Contudo, diferentemente do alertado pela autora, o motivo do 

fracasso escolar é muitas vezes resumido às explicações de cunho racistas, problemas de 

ajustamento e à carência cultural. Ou seja, comumente, o motivo do fracasso escolar 

recai, em última análise sobre a família pobre, por seu despreparo em gerir sua própria 

vida e por sua carência cultural (Patto 1992, Bossa 2009). 

 A esse respeito, Collares (1989) afirma que o fracasso escolar é um problema 

social, politicamente produzido. A escola, que ideologicamente seria espaço de 

enfrentamento e empoderamento, por vezes, reproduz estereótipos sociais, como 

mecanismo de manutenção da miséria dos mais desfavorecidos, suprimindo o caráter 

transformador e emancipador da sala de aula. (Freire 1998). Sobre isso, Carvalho (2012) 

resume que a democratização do acesso à escola não se valeu de sua proposta, antes 

perdeu o seu objetivo uma vez que “poderia ter significado a ampliação de uma 

experiência simbólica potencialmente rica, resultou na manutenção de um “meio” para 

o qual já não mais se vislumbra claramente um fim”. A autora ressalta que o 

esvaziamento de significado da atividade escolar mostra uma escola “alienada de seu 

papel político, divorciada de sua vocação cultural e inacessível aos pais e alunos que 

dela necessitam.” (Carvalho 2012 p 575). 
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2.3 Estratégias psicopedagógicas para autonomia e autoregulação no processo de 

ensino e aprendizagem. 

 A partir do exposto acima, verificamos por um lado, dificuldades de cunho 

teórico-metodológico no ensino da linguagem escrita nas escolas. Por outro, vemos uma 

escola que tem historicamente negado aos seus educandos o acesso ao saber 

historicamente acumulado pela humanidade. Não é surpresa, portanto, que vemos 

estudantes cada vez mais silenciados em suas dificuldades. Nota-se aqui a importância 

da atuação do psicopedagogo no resgate das possibilidades de aprendizagem em 

condições econômicas, linguísticas e sociais específicas. 

Sanchez-Cano, Bonals & Cols (2011) ao escreverem sobre a avaliação 

psicopedagógica em sala de aula, levantam alguns aspectos para os quais o 

psicopedagogo deve ter um olhar mais atento durante sua observação em sala de aula. 

Os autores consideram relevante atentar para algumas estratégias funcionais usadas 

pelos estudantes para lidar com situações de dificuldade de aprendizagem Entre elas 

estão: 1.Mascarar a angústia do não aprender chamando atenção para histórias 

fantasiosas ou para um comportamento conflituoso; 2. Somatizar a angústia, que se 

traduz em tonturas, mal estar físico e até patologias; 3. Passar desapercebido de 

maneira que o zelo do estudante, associado à grande vontade de superação o permita 

passar desapercebido pelo professor. A mesma estratégia também pode ser usada por 

estudantes com pouco capacidade de organização, que procuram, com seu bom 

comportamento, não chamar atenção para si. 

 Em seu livro, Inteligência Aprisionada, Alicia Fernandéz (1991) descreve a 

modalidade de aprendizagem de hiperacomodação de maneira semelhante com que 

Sanchez-Cano, Bonals & Cols (2011) descreveram a estratégia de passar 

desapercebido. A hiperacomodação é caracterizada pela falta de iniciativa criativa, 

obediência às normas e submissão. Muitas vezes, os estudantes que não sabem, 

refugiam-se do embaraço que lhes aflige, dessa maneira. A autora evidencia que numa 

modalidade de aprendizagem sintomática, o estudante tende a ocultar e a esconder o seu 

trabalho ou  a sua voz, em função de um sentimento de culpa e submissão. A relação do 

outro com o conhecimento se dá então numa construção pessoal e subjetiva. A 

intervenção psicopedagógica não deve, portanto, dirigir-se ao sintoma, mas buscar 
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mobilizar a modalidade de aprendizagem no sentido de relativizar os fatores que 

constroem o sintoma (Fernandez 1991). 

 Propomos agora associar tais teses à dinâmica escolar. Com professores e 

estudantes reais, que se relacionam e significam sua prática dentro deste contexto. 

Consideramos, neste trabalho, os aspectos políticos e sociais da escola, uma vez que 

estão intimamente ligadas à subjetividade de seus atores. De forma que o cenário 

educativo deve ser também compreendido a partir das relações estabelecidas entre os 

sujeitos que compõe o espaço escolar. Muitas vezes a visão que a escola tem do 

estudante gera expectativas que podem ou não consolidar o fracasso escolar (Tacca 

2006, Rossato e Martínez 2011).  

 Dessa maneira, a fim de enfrentar as lacunas existentes nas relações entre a 

escola e os estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem decorrentes de 

necessidades específicas (sensoriais, físicas, congitivas ou linguísticas), faz-se 

necessário a intervenção psicopedagógica uma vez que os problemas de acesso ao 

conhecimento são de ordem tanto de ordem subjetiva (atitudes, crenças) como objetiva 

(didática, material, procedimentos, atividades, avaliação). Assim, pretende com esse 

trabalho apresentar estratégias psicopedagógicas voltadas para a superação da queixa 

escolar que compreenda as relações dialógicas e significativas como maneira de 

viabilizar o acesso ao conhecimento a todos os estudantes. 

 Propomos assim, estratégias que visem captar o estudante, sua motivação e 

emoção, para então criar situações de aprendizagem significativas.  Por este motivo, 

consideramos as ações e relações dentro do ambiente de sala de aula, a fim de que a voz 

que buscamos ouvir de nossos estudantes, seja encontrada entre eles e seus pares e 

educadora, de forma que os espaços dialógicos sejam fortalecidos. Este, foi o foco de 

nossa intervenção: criar espaços de relacionamento e de expressão diferenciados, na 

hipótese de que assim, passaríamos a ouvir a voz da jovem insegura e que ela pudesse 

talvez, ver quão bela sua voz é. 

 Rogers (1986) nos lembra de que é fundamental ainda valorizar as perspectivas 

e os gostos dos estudantes em sala de aula, no sentido de recebê-los e aceitá-los da 

forma como são. Estar preparado para acolher essa criança implicaria dar a ela 

legitimidade para expressar-se. Significa aceitá-la, ouvi-la e valorizar sua cultura 

(Rogers 1986). Consideramos então que a aprendizagem, bem como a alfabetização e o 
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letramento se dá não somente em situações socialmente significativas no sentido macro 

da palavra, mas, acima de tudo, no universo de sala de aula, onde crianças e educador se 

encontram dialogicamente. Não defendemos aqui que as relações pedagógicas, por si 

só, representem o desenvolvimento do potencial do aluno. Como discutiremos mais 

adiante, as ações propostas fazem-se relevantes à medida que proporcionem encontros e 

reflexões de estratégias por parte dos atores envolvidos no processo de aprendizagem. 

 Seguindo o raciocínio abordado sobre o processo de alfabetização, letramento e 

suas relações com as condições concretas da relação professor-conhecimento-aluno, 

consideramos fundamental na abordagem psicopedagógica os seguintes princípios:  

interação entre professor e aluno/compromisso com o processo de desenvolvimento/ 

expectativa positiva frente ao processo de desenvolvimento/ importância da mediação/ 

importância do exercício da língua oral no espaço da sala de aula usada no ambiente / 

troca de lugares o aluno assumido a função de professor, de coordenador de atividades, 

se sentindo responsável/ dramatização / exercício de fala. 

III - Método de Intervenção  
 

3.1- Sujeito e Instituição  

Participou da intervenção psicopedagógica uma estudante de treze anos de idade 

e que está matriculada no 3o ano do Ensino Fundamental, ano que ela cursa pela quinta 

vez. A participante será identificada neste estudo com a letra “G.” A referida estudante 

iniciou o ano letivo com doze anos de idade, não apresenta alterações sensoriais ou 

físicas. É alta em relação aos demais colegas de classe, esguia, negra e interage pouco 

com a turma, professora e demais funcionários da escola. Apresenta dificuldades de 

assimilação, recuperação e utilização das informações. Sua própria postura corporal, 

com os ombros para frente e a cabeça ligeiramente abaixada expressam sua timidez e 

transmitem aparente necessidade de proteger-se ou esconder-se. Dirige-se à professora 

somente quando requisitada. Fala muito baixo, quando fala, geralmente leva a mão à 

boca ou ao rosto, apresenta uma tensão e contração da musculatura facial e do próprio 

corpo. 
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 Nos relatórios mais antigos de G. há sempre elogios à sua educação, organização 

e dedicação e costumeiras ressalvas de dificuldade de leitura e escrita, finalizando com 

a afirmação de que a estudante não havia vencido os conteúdos previstos para aquele 

ano escolar e, portanto, seria mais uma vez retida. 

A estudante, atualmente, compõe uma turma de integração inversa1, com quinze 

alunos. Dentre eles, sete meninas e oito meninos. Todos oriundos da própria escola. No 

total são três alunos repetentes, sendo dois em defasagem idade-série. Quatro são 

atendidos por programas sociais, como bolsa família. Dois com necessidades especiais, 

sendo um com deficiência física e outro com deficiência intelectual, atendidos pela sala 

de recursos, outros dois, com dificuldades de aprendizagem atendidos pela Equipe de 

Apoio à Aprendizagem, sendo que cinco foram encaminhados por apresentarem 

dificuldades em vencer os conteúdos previstos para o ano escolar. Dos colegas de classe 

de G., no início da intervenção, cinco encontram-se no nível alfabético no teste da 

Psicogênese da Escrita; quatro no nível alfabetizado, quatro no nível silábico-alfabético, 

quatro no nível silábico e um no nível pré-silábico. G. foi avaliada no nível alfabético.2 

 Como a intervenção foi realizada nos primeiros meses do ano letivo, a turma não 

tinha ainda uma identidade de grupo bem clara. Muitos estavam encontrando o seu 

lugar. Alguns estudantes mostravam-se mais que outros, identificando-se para o grupo 

como aquele ou aquela que sabe tudo ou aquele que refuta os comandos da professora. 

 As intervenções psicopedagógicas aconteceram em uma escola da rede pública  

do Distrito Federal, localizada a aproximadamente 30 km da região do plano piloto. A 

escola é regular, inclusiva, voltada aos anos iniciais do ensino fundamental. A 

pesquisadora faz parte do quadro de professores da instituição. O processo de 

intervenção psicopedagógica foi realizado com uma estudante em defasagem idade/ano 

a qual está matriculada na classe de alfabetização da pesquisadora. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 De acordo com Decreto no 22.912 de 25 de abril de 2002, trata-se de classes cuja constituição obedece à proporção 
de 1/3 de alunos normais, nas áreas de Deficiência Mental, Auditiva, Físicas e Condutas típicas. Isso significa que o 
numero de estudantes é reduzida para acomodação de um ou mais educandos com necessidades especiais específicas. 
2 Termo usado na Secretaria de Educação do Distrito Federal para descrever fase da escrita em que o estudante 
compreende a relação gafofônica do código alfabético, porém apresenta conflitos quanto aos padrões complexos das 
silabas. Para mais informações, ver obra de FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. 
4a. edição. Porto Alegre: Artes Médicas, 1985.  
!
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 As sessões de avaliação foram realizadas na Sala de Leitura da escola, enquanto 

as intervenções psicopedagogicas foram propostas e aconteceram junto ao grupo de 

estudantes, em horário de aula, das 13:30 às 18:30H. 

 

3.2 - Procedimentos Adotados na intervenção 

 Este trabalho foi organizado da seguinte forma: primeiramente, foram realizadas 

as sessões de avaliação que subsidiaram as sessões de intervenção a partir das 

dificuldades emanadas pela estudante. Desse modo, a fundamentação teórica forneceu 

aparato para a condução das intervenções.  

 A partir da fundamentação supracitada, consideramos fundamental desenvolver 

um trabalho voltado para o fortalecimento das relações sociais da estudante, acima de 

tudo, em sala de aula, onde ela passa grande parte do tempo.  

As atividades propostas apresentam dois objetivos principais: a escrita por meio 

de vivencias sociais significativas e a releitura como instrumento de auto-regulação e 

desenvolvimento da compreensão do sistema de escrita alfabética. 

IV A intervenção psicopedagógica: da avaliação 
psicopedagógica à discussão de cada sessão de intervenção. 

 

Ressaltamos que este é o primeiro ano da professora em uma classe do Bloco 

Inicial de Alfabetização, o que a deixa bastante ansiosa, consciente da grande 

responsabilidade em levar a bom termo a alfabetização da turma. Por haver naquela 

turma crianças com histórico de indisciplina, abandono familiar e dificuldades de 

aprendizagem, optou-se por intervenções que colocassem em foco necessidades de G. e 

que pudessem contemplar os demais estudantes. 
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4.1. Avaliação Psicopedagógica 

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

 Perceber por meio de entrevista semi-estruturada a percepção da professora da  

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem3 (EEAA) 

 

Material utilizado 

O material utilizado consistia em um roteiro estruturado. 

Procedimento 

 A entrevista foi marcada e realizada na sala da Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem (EEAA). Inicialmente houve uma conversa informal, sobre o trabalho 

escolar como um todo. Apresentei-me como professora e estudante do curso de 

Psicopedagogia. Expliquei que a havia selecionado uma estudante com a qual iria 

trabalhar a fim de desenvolver uma intervenção psicopedagógica e que eu gostaria de 

conhecer mais a estudante através do olhar da equipe de apoio. Durante a entrevista, 

procuramos abordar as seguintes questões: 

 

1. Conhece a G? Há quanto tempo? 

 

2. Quais foram os motivos por que ela foi encaminhada à AEE? 

 

3. Como ela é ou era durante os atendimentos junto à AAEE? 

 

4. A estudante já recebeu outros atendimentos além do AEE? 

 

5. Você gostaria de receber algum apoio no trabalho com a educanda? 

 

6. Quais estratégias você percebeu que deram maior resultado? 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3 Regulamentada pela Portaria no 254/2008 e no 30/2013, o EEAA é formado por uma equipe multidisciplinas 
composta por Pedagogo e Psicólogo Escolar, que trabalham juntamente com a Orientação Escolar e demais 
professores da Rede Pública de Educação. 
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7. Quais as dificuldades e as potencialidades da educanda? 

 

8.  Qual é a sua percepção acerca do envolvimento da família da educanda? 

 

9. Na sua opinião, qual é a maior necessidade de G. neste momento?  
(Quadro 1 – Roteiro de Entrevista) 

 

Resultados e Discussão 

 A partir da entrevista, foi possível conhecer um pouco mais sobre a experiência 

de G. dentro da escola. Chamou nossa atenção o fato dela estar no terceiro ano desde 

2010. Em 2011 G. foi encaminhada à Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 

(EEAA) a fim de verificar um possível desenvolvimento atípico. A principal queixa que 

levou ao encaminhamento foi dificuldade na alfabetização. Consequentemente G. foi 

atendida pela EAA ao longo de 2011 e em 2012. 

Ao longo de 2011, a estudante foi avaliada pela EEAA e a escola e família 

receberam um relatório contendo orientações de atividades para serem desenvolvidas 

com a estudante. A família não à encaminhou ao lugar sugerido pela EEAA. Algumas 

intervenções foram realizadas em 2011 e 2012, porém sem melhora significativa, a 

estudante faltava muito e não houve um trabalho sequencial. 

Em 2013 passou longos períodos sem frequentar as aulas, tornando o 

acompanhamento inviável. A estudante reprovou o ano em questão por apresentar mais 

de cinquenta por cento de abstenções ao longo do ano letivo. O Conselho Tutelar foi 

acionado pela escola e chegou a ir à casa de G. Em função do grande números de 

abstenções, o trabalho junto ao AAEE ficou bastante comprometido. 

Em 2014 G. voltou a frequentar as aulas, contudo, em dezembro de 2014, a 

estudante não tinha apresentado avanços na aprendizagem compatíveis com o 4o ano de 

escolaridade, apesar das intervenções realizadas pela escola. A estudante também não 

efetivara nenhum atendimento relativo à Psicoterapia sugerida pela Psicóloga que a 

avaliou. Nesta época, outro pedido de avaliação medica foi indicado, agora com foco no 

aspecto neurológico e no processamento auditivo central. Tais encaminhamentos não 

foram efetivados pela família. 
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Aparentemente, sua vida escolar foi permeada de tentativas descontinuadas 

ajuda externa, porém sem retorno à criança. Neste momento, a maior ênfase sobre as 

necessidades de G. recaem sobre o atendimento clínico. Observamos ainda uma frágil 

comunicação família-escola, o que pode prejudicar o desempenho da aprendente. 

Nota-se nas informações obtidas pela profissional da EEAA que o fracasso 

escolar de G. foi detectado no final de 2010, tendo sido avaliada pela equipe em 2011. 

A EEAA organizou um programa de intervenção de cunho psicopedagógico, porém G. 

não compareceu a grande parte dos atendimentos e a família se omitiu diante do 

problema. Não houve avanços no processo de alfabetização em 2011, 2012 e 2013. O 

conselho tutelar foi acionado em função das faltas da estudante, porém não resolveu o 

problema.  

 

4.1.2 Sessão de avaliação Psicopedagógica 2 (05/03/2015) 

Objetivo 

 Observar o comportamento e desempenho de G. ao trabalhar em duplas. 

Verificar o interesse ou habilidade na criação de uma história com base em figuras de 

jornal e reconto escrito. 

 

Material 

Figuras e fotografias retiradas de jornais e revistas, folha para registro, lápis. 

 

Procedimento 

Ao longo daquela semana, havíamos pedido que os estudantes recortassem 

gravuras de jornais e revistas que lhe chamassem a atenção. Quando boa parcela da 

turma já se mostrava curiosa e interessada em mostrar as gravuras, pedimos que, 

aqueles que quisessem, fossem à frente mostrar suas figuras para a turma e dizer porque 

resolveram recortar aquela gravura. A grande maioria da classe participou deste 

primeiro momento. Houve conversa sobre as gravuras apresentadas e sobre assuntos 

diversos. Após a apresentação das figuras, a pesquisadora perguntou o que os estudantes 

achavam de criar histórias com essas figuras. Combinaram que as histórias seriam 
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inventadas em dupla e que cada dupla posteriormente iria recontá-la oralmente para a 

classe. Durante esse período, a pesquisadora andou por entre as duplas, a fim de ouvir 

suas histórias e ajudar a refletir sobre a sequência, a coesão e a coerência dessas. 

Terminado o momento de “invenção”, deu-se o momento de “contação”. Para finalizar, 

os estudantes votaram na história que acharam mais interessante e reescreveram-na em 

seu caderno. 

 

Resultados e Discussão 

A partir da avaliação supracitada, foi possível verificar G. relacionando-se com 

sua colega. Ela deixava-a direcionar a atividade e fazia algumas perguntas. G. mostrava-

se bastante tímida quanto a pesquisadora se aproximava, deixando de falar. No 

momento da apresentação, G. acompanhou com o olhar a contação de história da 

colega. A turma ria em alguns momentos e G. também. Ela pareceu gostar da atividade. 

Quanto às histórias apresentadas, verificou-se de maneira geral a animação e motivação 

da turma, mas também constatou-se bastante dificuldade no uso de elementos narrativos 

como coerência, sequência e coesão das ideias. Após este momento, seguiu-se a votação 

da melhor história, registro e ilustração individual. Este foi um momento em que vários 

estudantes continuaram trabalhando em dupla, a fim de tecerem comentários sobre a 

história que estava sendo escrita ou a fim de tirar algumas dúvidas quanto à ortografia 

(sobretudo com a professora). G. realizou a atividade em silencio. Ao terminar, não se 

dirigiu à pesquisadora, ficou apenas observando a classe. 

A história que a classe escolheu para registrar no caderno foi chamada “O 

cachorrinho esfomeado e sortudo”, que contava a saga de um cachorrinho para fugir de 

um carro que o perseguia e alcançar uma torta  que encontrava-se no carro à sua frente. 

Por fim, o cachorrinho conseguiu os dois feitos: fugiu do carro e comeu a sobremesa.  

Neste momento, esperava-se que os estudantes desenvolvessem a história à sua maneira 

contando alguns detalhes que tivessem imaginado. Na figura 1, verifica-se a produção 

de G: 
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“o carro teto a topela o cacoro 

i o cacoro tava teto pega a 

cobineza” 

--- 

 O carro tentou atropelar o 

cachorro e o cachorro estava 

tentando pegar a sobremesa. 

Figura 1 – Primeiro reconto por meio de registro espontâneo realizado por G. 

 

Verificamos que a produção de texto de G. manteve os principais elementos da 

história contada: o carro, o cachorro e a sobremesa. A estudante mostra-se capaz de 

relacionar o discurso oral com a escrita e usa de uma sequência lógica ao registrar a 

história. Vale ressaltar que a estudante faz uso do sistema: sujeito, verbo, objeto (SVO) 

da língua portuguesa, bem como utiliza os determinantes –o e –a (o cachorro, a 

sobremesa). 

Percebeu-se no registro de G. uma escrita que se aproxima do convencional, mas 

que traz marcas da fala (“teto”, “a topela”, “tava”) e ambigüidade da ortografia 

(“cobineza”). 

O texto ficou resumido à seguinte frase, “o carro tentou atropelar o cachorro e o 

cachorro estava tentando pegar a sobremesa”, que corresponderia ao início da história 

de acordo com leitura realizada pela colega. Quanto às questões ortográficas, 

verificamos alguns conflitos, como omissão do som nasal (“teto” no lugar de tentou), e 

conflito quanto ao uso da letra –c (cacoro, “cobineza” para sobremesa); a estudante não 

fez uso das sílabas de travamento como –tr e –br (a  topleou/atropelou; 
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cobimeza/sobremesa) e não usou o dígrafo –ch (cacoro). Nossa hipótese, nesse primeiro 

momento é que a estudante tenha suprimido ao máximo o seu texto, a fim de usar 

poucas palavras, na ideia de que talvez, escrevendo pouco, ela também erre pouco.  

 

4.1.3  Sessão de avaliação psicopedagógica 3 (06/03/2015) 

Objetivo 

 Identificar a fase da psicogênese da escrita; observar o desempenho da aluna em 

relação à escrita espontânea; avaliar o comportamento e desempenho da aluna diante de 

uma atividade formal (ditado); analisar suas hipóteses quanto à escrita, bem como o 

reconto de uma história. 

 

Procedimento 

Identificar a fase da psicogênese da escrita; observar o desempenho da aluna em 

relação à escrita espontânea; avaliar o comportamento e desempenho da aluna diante de 

uma atividade formal (ditado); analisar suas hipóteses quanto à escrita, bem como o 

reconto de uma história. 

 

Material 

 Os materiais utilizados durante esta atividade consistiram em: um livro de 

literatura infantil intitulado: “Olha o Desperdício Coelho Felício”, de Neno Alves e 

Cuga Dominoc, Editora Saraiva; Folha A4 colorida; Estojo da estudante, contendo lápis 

de cor, lápis de escrever e borracha. 

 

Procedimento 

 A primeira avaliação foi realizada em sala de aula, ambiente familiar à 

estudante. A atividade de avaliação aconteceu durante o teste da Psicogênese da Língua 

Escrita, em sala de aula, junto à pesquisadora-regente. O livro escolhido para a 

atividade foi “Olha o desperdício, Coelho Felício”. Este livro aborda o assunto 

transversal tratado em sala de aula: o uso racional de recursos naturais, tendo a água 

como foco principal. A pesquisadora já havia contado esta história em momentos de 
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leitura informal e a repetiu da seguinte forma: passou as páginas do livro e recontou a 

história com a participação dos alunos. Depois dividiu a turma em dois grupos: 

enquanto um participava de uma atividade direcionada, escrevendo as palavras ditadas 

pela pesquisadora, o outro prosseguia com a ilustração e reconto da história. 

 As palavras utilizadas no ditado foram escolhidas pela coordenadora seguindo 

os seguintes critérios: uma palavra dissílaba (água); uma trissílaba (montanha); uma 

polissílaba (natureza) e uma monossílaba (sol). Os alunos além do nível alfabético 

receberam ainda mais onze palavras, a partir do seguinte critério: uma palavra com 

encontro consonantal seguido de “R”. (branco); uma palavra iniciada com a vogal “E” 

seguida de “S” (estrago); um encontro consonantal com “L” seguindo de “E” 

(completo); uma palavra com som nasal (economizando, falando); dígrafo com “NH” 

seguido de “E” (banheiro); palavras de quatro letras em uma mesma sílaba e com 

nasalização (engrossando); palavra com consoante independente (cacto, observou). 

Uma frase usando palavras com quatro ou mais sílabas (nome da criança  - gosta de 

beber água). A fim de verificar a escrita do “R” final, a pesquisdaora acrescentou a 

palavra jogar ao ditado. Ao todo foram 15 palavras e uma frase.  

 O procedimento adotado no ditado consistiu em chamar cada aluno, explicar a 

atividade e na sequencia iniciar o ditado de forma individual, a palavra foi repetida duas 

vezes pela pesquisadora. Assim sendo, a pesquisadora chamou cada aluno, entre eles a 

G para perto de sua mesa. Explicou que faria um ditado e pediu que escrevessem as 

palavras que ela diria. Solicitou também que os alunos, inclusive a G. observasse a sua 

boca enquanto dizia cada palavra e recomendou aos alunos que  repetissem a palavra, 

caso sentissem necessidade. Após o registro de todas as palavras os alunos deveriam 

realizar a leitura das mesmas. 

 Ao término do ditado, a pesquisadora pedia aos alunos que retornassem ao seu 

lugar e recontassem a história que acabaram de ouvir, o mesmo procedimento foi 

assumido com a participante desse estudo.  

 

Resultados e Discussão 

Ao longo da aula, G., participante do estudo, mostrou-se bastante reservada e 

discreta. Realizou as atividades individualmente e, não recorreu à pesquisadora em 

momento algum. Demonstrou compreensão das instruções da pesquisadora e 
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acompanhou os textos lidos em sala. Ao término das atividades, enquanto a maioria das 

crianças levava o caderno à professora, G permaneceu em silêncio, apenas observando-

a. 

Os dados da sessão de avaliação inicial mostraram-nos que a estudante ficou 

pouco à vontade ao escrever e realizar a leitura das palavras do ditado, mas ainda assim, 

mostrou-se capaz de escrever utilizando padrões simples, com sílaba e vogal. As 

palavras com padrões complexos mostraram-se um desafio. Assim, palavras com  

encontro consonantal –br, -tr, -pl não foram registradas na escrita. Houve omissão da 

letra –n entre vogal e consoante (som nasal) e omissão do –r final. A fala da estudante 

mostrou-se bastante ligada à sua escrita e em algumas situações G demonstra escrever 

da maneira como fala (jogá em detrimento de jogar), ou seja, demonstra dificuldade em 

escrever próximo ao sistema de escrita alfabética. 

Nota-se, portanto, que a linguagem em uso pela estudante no seu ambiente 

familiar é distinta da língua em uso no ambiente escolar. O comportamento da estudante 

durante o ato da escrita evidencia esta distinção. Dessa forma, seu desempenho 

consistiu em olhar para  pesquisadora e, então, debruçar sobre a mesa e escrever 

demoradamente. G não pediu confirmação nem fez perguntas, durante o ato da escrita, 

comportamento que pode expressar receio de dizer sua palavra, de expressam suas 

dúvidas, incertezas. G. demonstra ter pleno consciência do seu  “não saber”, ao mesmo 

tempo, desconhece o seu direito de errar e de ser orientada pela professora. G. escreveu 

cada palavra e ficou olhando para a pesquisadora, aparentemente à espera de novas 

instruções.  

Durante a leitura do próprio registro, G. demonstrou dificuldade na leitura das 

palavras. Colocou o dedo sob cada uma e realizou leitura silabada, quase inaudível. As 

palavras em que G demonstrou maior dificuldade de leitura foram: água, bronca, 

estragar, engraçado, bactéria, pneu. Por várias vezes a pesquisadora teve de pedir que a 

estudante falasse um pouco mais alto, pois sua voz era quase inaudível, mais uma marca 

das experiências de fracasso vivenciada pela estudante.  

A estudante ainda não demonstra consciência dos segredos da escrita conforme 

destaca (Mendonça e Mendonça 2009) Verificamos isso a partir de seus escritos, onde a 

letra -E tem som de -I, a letra –L tem som de –U. Muitas vezes o registro equivocado 

dos fonemas pelo aprendiz representa uma dificuldade em função da distância entre a 
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fala do educando e o padrão da norma culta de prestígio da língua escrita, seja por 

desconhecimento da posição fonoarticulatória dos fonemas. Em ambos os casos, 

verificamos que a oralidade tem papel importante na relação com a escrita e suas 

nuances devem ser intencionalmente trabalhadas em sala de aula. 

Ao concluir a atividade, a educanda retornou para sua carteira de forma 

silenciosa, com o olhar voltado para baixo. Nota-se novamente nesta atividade a marca 

do receio de não corresponder as expectativas da pesquisadora e da escola. É possível 

que as experiências vivenciadas pela aluno no espaço escolar não foram favoráveis à 

assimilação dos conhecimentos específicos do ambiente escolar. Provavelmente, a 

própria situação de avaliação não favoreceu seu desempenho, uma vez que estava 

consciente de estar sendo avaliada da mesma maneira que tem sido há cinco anos na 

mesma série, sendo submetida aos testes da psicogênese.  

Diante do comportamento e desempenho de G, tal qual postura corporal, voz 

baixa, ausência de contato visual com a pesquisadora, silencio absoluto no ambiente de 

sala, dificuldades de escrita e leitura, verificamos a necessidade de uma conversa 

pessoal ela, a fim de conhecer seus gostos, interesses e um pouco de sua história. 

 

4.1.4 Sessão de avaliação psicopedagógica 4 (07/04/2015) 

Objetivo 

Conhecer a estudante a partir de sua perspectiva; verificar seus gostos em 

relação a comida, bebida, lazer, pessoas e etc. Conhecer o interesse da estudante em 

relação ao seu contexto social; observar seu comportamento e desempenho na escolha 

de um livro; observar seu desempenho na leitura de um trecho do livro. 

 

Material 

 Entrevista semi-estruturada para realização de anamnese da estudante, quadro 

branco pequeno e canetas para quadro branco, folha A4 branca, livros diversos.. 

 

Procedimento 

 Inicialmente, conversamos sobre o nosso encontro, comecei expondo sobre a 

minha motivação de conhecê-la melhor para poder ajudá-la em seu processo de 
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aprendizagem. Apos o diálogo inicial, propusemos à estudante que preenchêssemos um 

quadro conforme mostra Figura 2, que seria chamado “O que a G. gosta?”. Explicamos 

o quadro e  

Perguntamos sobre cada um dos itens (comida, bebida, jogos, objetos, passeios, lazer, 

atividades da vida diária e pessoas que ela gosta). As respostas poderiam ser registradas 

pela aluna ou pela pesquisadora, conforme combinado a ser estabelecido ao longo da 

atividade. Realizamos perguntas sobre a história de vida da estudante e solicitamos que 

fizesse um desenho de sua casa. Além destas atividades, foi apresentado vários livros de 

literatura infantil a fim de que a estudante escolhesse um para realizar a leitura de um 

trecho. 

 

Resultados 

Os dados obtidos mostraram que ao ser questionada sobre o que gostava, G. 

respondeu, inicialmente,  que não sabia, demorou para responder e sorrindo, com a mão 

sobre a boca respondeu que gostava de frango. Mais um tempo depois e respondeu que 

gostava de linguiça, bife, fígado e costela. A cada resposta, fazia um intervalo, pensava, 

dizia que não sabia, mas por fim respondia. Pedimos que a estudante escrevesse no 

quadro o que ela mais gostava e ela disse que não queria escrever. Ao ser perguntada do 

motivo, ela sorriu cobrindo o rosto e disse “porque não.” Verifica-se no desempenho da 

aluna a surpresa diante de perguntas sobre ela mesma, seus gostos, o que proporcionava 

prazer. Nota a dificuldade dela em expressar-se, em dizer do que gosta.  

Ao ser questionada sobre qual era o seu jogo preferido G. respondeu que gostava 

de queimada e, nesse aspecto, demonstrou confiança ao contar que jogava com uma 

amiga da rua e que era muito boa na brincadeira. Quando perguntamos se ela teria 

algum objeto especial, algo que gostasse muito, disse que não. Demos então vários 

exemplos que objetos que poderiam ser importantes, como uma boneca, uma fotografia, 

uma peça de roupa, porém G. insistiu que não tinha nada que ela gostasse muito. Após 

alguns minutos, G. perguntou se o objeto poderia ser “um pano”. E contou que ela tem 

“um paninho” e que gosta de ficar com ele nas mãos enquanto assiste televisão e que o 

tem há uns três ou quatro anos. Respondeu negativamente quando perguntamos se 

deixava que sua mãe lavasse o paninho. Não soube dizer claramente como ganhou o 

paninho, explicou apenas que estava lá em sua casa. 
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Seu passeio preferido é ir ao clube, porém não soube dizer o nome do mesmo. O 

não saber o nome do clube evidencia que ao frequentar o local, não se preocupa com o 

nome que identifica e distingue o espaço dos demais. Disse que vai de uma a duas vezes 

por mês com a mãe. Quando está em casa gosta de assistir televisão. Assiste filmes e 

desenhos. Sua novela preferia é “Sete Vidas”, mas não sabe o nome da personagem que 

mais gosta na novela. Sua atividade preferida quando está na escola é ficar sentada. 

Quanto às atividades da vida diária, G gosta de comer e de ficar com a irmã mais nova, 

Maria Luiza. Quanto perguntada sobre pessoas que ela gosta muito, respondeu: mãe, 

pai, a irmã caçula – Maria Luiza – Taiana e Paula, suas duas irmãs mais velhas4. 

 Ao ser questionada sobre seu contexto familiar, G. contou que mora com a mãe, 

os dois irmãos mais novos, uma irmã mais velha, de dezessete anos e seu namorado. A 

outra irmã, cuja idade G. não soube precisar, está grávida e mora com o namorado na 

casa de seus pais. Ela explicou que eles iriam se mudar para a casa de G. em breve. 

Perguntamos à G, se poderia fazer o desenho de sua casa, sem o telhado, como se 

estivéssemos olhando-a por cima. G. a desenhou na cozinha lavando a louça, a mãe 

fazendo comida e os irmãos e cunhados na sala com Felipe, seu irmão caçula. Pedimos 

que escrevesse o nome de cada um, para que pudéssemos conhecê-los. A partir das 

perguntas sobre o desenho, G. contou que sua casa possui quatro cômodos, um quatro, 

um banheiro, uma sala e uma cozinha. Ela dorme no quarto com sua mãe e seus irmãos 

menores e a irmã dorme na sala com o namorado 

Por fim, mostramos alguns livros que estavam sobre a mesa, perguntamos se G 

conhecia alguma daquelas histórias. Ela indicou Cinderela. Perguntamos se ela poderia 

ler a primeira página da história. G abriu o livro e ficou em silêncio por um bom tempo 

observando as palavras. Começou a balbuciar alguns sons. Pedimos que falasse mais 

alto. G escondeu o rosto com a mão, abaixou a cabeça e sorriu como se estivesse sem 

graça. Elevou a voz. Demonstrou dificuldade em formar palavras simples, lendo-as bem 

pausadamente. Com a estudante, auxiliamos a leitura do texto, principalmente no 

sentido de passar confiança nas palavras em que G. demonstrou correta relação grafo 

fônica, mas por algum motivo não a verbalizava audivelmente. Nota-se uma 

insegurança, medo de errar.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4!O!nomes!foram!alterados!a!fim!de!resguardar!a!identidade!dos!participantes.!!!!
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Ao longo da entrevista, a cada frase que G. dizia, geralmente ria, sorria e 

escondia a boca ou o rosto com as mãos e abaixava a cabeça, também falava baixo, sem 

segurança. Quando perguntamos sobre o que ela gosta de fazer, sobre o que gostaria de 

ser, G respondeu não saber. 

 Portanto, ao longo da entrevista, alguns aspectos sobre G nos chamou atenção. A 

sua timidez, sua voz baixa, quase inaudível e insegurança diante das atividades 

propostas. Também a sua necessidade de esconder o rosto ao falar. Por várias vezes ao 

longo da sessão, G disse não saber responder questões sobre sua própria vida, suas 

preferências e seus gostos. Ainda que desafiada a não deixar espaços em branco na 

formulação do quadro/questionário, G dizia não saber e, por isso não respondia. 

Chamou-nos a atenção do fato de G acompanhar uma novela, porém não saber o nome 

da personagem que mais gostava. 

 O fato de seu objeto favorito ser o paninho também nos faz pensar na 

representação de algo que lhe acalente, que lhe traga segurança. 

 A fim de conhecer um pouco mais sobre sua realidade, sentimos a necessidade 

de realizar uma entrevista com a mãe de G. 

 
Figura 2 – Registro da pesquisadora a respeito dos gostos de G. 
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4.1.5  Sessão de avaliação psicopedagógica 5 (08/04/2015) 

Objetivo 

Realizar anamnese com a mãe. Conhecer, a partir do olhar materno, um pouco 

mais sobre G 

 

Procedimento 

 Explicamos o motivo da entrevista e como gostaríamos de auxiliar no 

desenvolvimento e aprendizagem de G. Para esta atividade utilizamos um questionário 

estruturado, o qual aborda assuntos referentes à gestação e ao momento atual. 

 

Resultado 

Durante a entrevista a mãe, Eliane, mostrou-se à vontade e interessada. Disse o 

nome completo de G., e o dia de seu nascimento, porém não lembrava-se do ano em que 

G. havia nascido. Perguntamos se algum evento marcante havia acontecido naquele ano, 

por exemplo uma mudança de casa ou algo que a fizesse lembrar daquele ano, ao que 

respondeu negativamente. Ao ser questionada sobre a idade dos filhos, a mãe respondeu 

corretamente a idade da filha G. a partir daí realizamos a conta para verificar o ano de 

nascimento.  

Acerca do período de gestação, disse que foi boa, sem problemas ou enjôos. O 

parto e o pós parto também foram normais, sem nenhum problema. Realizou 

acompanhamento pré-natal e também o teste do pezinho, todos os resultados foram 

normais. Explicou que separou-se do pai de G quando esta tinha nove anos. O pai de G 

cursou até a 8a série. Quanto à profissão do pai de G, Eliane disse não saber bem o que 

era e tentou explicar: “alguma coisa com sofá” respondeu. Eliane cursou até o 4o ano do 

Ensino Fundamental, mas segundo ela, “é como se não tivesse cursado”, como se 

tivesse parado de estudar antes. E reiterou isso duas vezes ao longo da entrevista. Eliane 

trabalhava com limpeza em uma academia no Gama, mas está atualmente 

desempregada. Antes disso, sempre trabalhou como doméstica. 

 Quanto à relação da estudante com o pai, Eliane disse que “G. não tem amor 

pelo pai. Tem assim, é um amor, mas é um amor pouco.” A mãe relatou que G. não 

gosta de passar o final de semana com o pai e retorna dizendo que ele não gosta dela, 

apenas de sua atual esposa. Ao ouvir G. dizer isso, costuma corrigi-la. Diz que G. não 
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deve dizer uma coisa dessas e que seu pai gosta dela sim. Não soube dizer porque a 

filha acredita não ser amada pelo pai e não soube explicar porque G. não gosta de visitá-

lo. 

Em sua casa residem sete pessoas: Eliane, Paula (15), o namorado de Paula, G. 

(13), Filipe (9) e Maria Luiza (2). Taiana vivia com o namorado, na casa de sua mãe em 

Santa Maria, porém eles haviam brigado com os irmãos do namorado e por isso iriam se 

mudar para sua casa. Paula e o namorado trabalham em uma fábrica de sorvete e que 

estão à procura de uma casa para alugar, mas estão achando tudo muito caro. Contou 

que tem planos de mudar para uma casa maior, com dois quartos. Eliane é a responsável 

pelas contas da casa, e os dois ajudavam com algumas compras de mercado. Sustenta a 

casa com auxilio do bolsa família e seguro desemprego. 

 Quando perguntada sobre com o que G. gostava de brincar, demorou um pouco 

para responder, explicou que G. só fica em frente à televisão, que não gosta de ajudar 

em casa. Perguntamos que horas G. costumava dormir, e a mãe respondeu “Ah, umas 

nove horas, depois da novela das oito”. Explicamos que a novela das oito atualmente 

tem início às nove da noite e perguntamos então se G. acompanhava a novela que passa 

após o jornal ou se dorme nesse horário. Eliane respondeu que G. assiste a novela até o 

final e só depois vai para a cama. Perguntamos então que horas ela acha de G. costuma 

dormir. “Ah, umas onze horas”, respondeu. 

Segundo Eliane, G. é bastante quieta. Costuma ficar no canto dela e  que não 

demonstra muito afeto. Relatou-nos ser ela a procurar G. para dar beijos ou abraços. 

Quando perguntada sobre suas pessoas favoritas, disse que a filha gosta muito de uma 

prima mais velha, que já é casada e  também de sua irmã mais nova, de quem tem 

bastante ciúmes e com quem tem muito cuidado. Quando perguntamos o motivo de G. 

gostar tanto destas pessoas, explicou que a prima conversa com ela e lhe agrada, dá 

presentes; justificou que a irmã caçula é o único bebê da casa, e por isso é o alvo de 

afeto de G. Quando G gosta de alguém, demonstra ficando perto da pessoa, mas sem 

conversar muito. 

Quando perguntamos sobre objetos favoritos, explicou que G. não tem nenhum 

“objeto”, rejeitou as bonecas que tinha por não ser mais criança, mas contou que G. tem 

um paninho. Sempre que G. senta-se para ver televisão, pega esse paninho e fica 

passando entre os dedos cheirando-o. Não deixa que sua mãe o lave e briga quando ela 
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o faz.  O paninho é uma fralda de sua irmã mais nova. E já fazia bastante tempo que ele 

havia se tornado o paninho, não soube precisar há quanto tempo G. tem esse paninho, se 

há um ano ou mais. 

Por fim, perguntamos quais os assuntos interessam G. A mãe ficou em silêncio 

por alguns segundos, neste momento, ficou emocionada e disse: “a gente pensa que 

conhece o filho, mas a gente não conhece.”  E chorou. Disse que queria ajudá-la. 

Perguntamos como, então a mãe disse que gostaria de dar um celular à filha, mas que 

não tinha condições. Procuramos explicar que podemos ajudar G. a realizar seus sonhos, 

mostrá-la que ela é capaz. Neste momento G. pode não ter o celular, mas ela conta com 

uma família que pode ajudá-la a sentir-se mais forte e confiante e podemos focar nisso. 

Aconselhamos a mãe a ouvir o que a filha tem a dizer e a fazer perguntas à ela sobre seu 

dia, seus gostos, seus interesses, procurando conhecer G. mais profundamente. 

 

Resultados e Discussão 

 A partir dos dados da entrevista, verificamos que em alguns momentos Eliane 

pareceu confusa ao nos transmitir algumas informações básica como: 

• O ano de nascimento de G.; 

• A idade das filhas; 

• A profissão do pai de G; 

• O horário que G. costuma dormir. 

O fato de Eliane ter cursado até a 4a série e reiterado que foi como se não tivesse 

estudado nos mostra ainda elementos importantes sobre sua autopercepção. A repetição 

dessa informação nos leva a considerar uma dificuldade em sua vida escolar que, talvez 

traga reflexos em seu dia-a-dia e em sua organização social e familiar. 

Cabe ressaltar a frustração demonstrada pela mãe ao ser questionada sobre os 

assuntos de interesse de G. Neste momento, a mãe pareceu se dar conta de que não 

conhece a filha como pensava. O mesmo acontece quando questionamos os motivos de 

G. não gostar de visitar o pai, ela não soube responder. 

Eliane mostra-se amorosa, preocupada e interessada em ajudar G., mas ao 

mesmo tempo sente-se incapaz de lhe oferecer algo melhor, o que ela demonstra ao 

falar do celular. Compreendemos neste contexto  o celular é a representação de algo que 
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a mãe gostaria de oferecer, mas não pode. Este bem pode simbolizar uma comunicação 

de melhor qualidade com a filha. 

Nesse sentido, achamos por bem desenvolver um plano de intervenção que 

busque dar voz à G, para que ela possa desenvolver autonomia e confiança em suas 

expressões e hipóteses. 

 

4.2  As sessões de intervenção 

4.2.1  Sessão de Intervenção Psicopedagógica 1(19/04/2015) 

Objetivo 

 Desenvolver a compreensão textual de um pequeno texto; revisar palavras 

chaves do texto; fixar o enredo da historia por meio da dramatização;  incentivar a 

comunicação entre e para os colegas na interpretação teatral da história lida;  

 

Material 

 Fichas feitas de folha A4 com o nome de cada personagem da história e uma 

com o nome “narrador” inscrito; fita crepe para colar os crachás nas blusas dos 

participantes; sucata escolhida pelos estudantes para uso no teatro. 

 

Procedimento 

 Esta intervenção aconteceu em sala de aula com a participação da pesquisadora 

e dos colegas de classe de G. 

 Primeiramente, os estudantes retomaram a leitura do texto “Gelinho Geloso”, 

que havia sido estudado anteriormente e lido repetidas vezes. Pediu-se que recontassem 

a história usando suas palavras. Depois, a pesquisadora escondeu uma das fichas dentro 

de uma “preguicinha5” e pediu que os estudantes realizassem a leitura das palavras 

enquanto ela puxava a ficha. Terminada a leitura das fichas, a pesquisadora propôs a 

representação da história. Perguntou então quem gostaria de interpretar cada 

personagem. Após distribuir os papéis, o grupo organizou a disposição das carteiras na 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5!Recurso!pedagógico!que!apresenta!gradativamente!as!letras!que!compõe!uma!palavra.!
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sala deixando o centro livre para a apresentação da história. A pesquisadora direcionou 

a história, ressaltando sempre a importância da participação de todos. 

 

Resultados e Discussões 

 A representação livre do texto mostrou-se um meio eficiente de comunicação 

entre os estudantes. As crianças brincaram e se organizaram em cada apresentação, com 

exceção da G. A pesquisadora procurou evidenciar aspectos relevantes na comunicação: 

alternância dos diálogos (não falar todos ao mesmo tempo); não ficar de costas para os 

colegas que estivessem assistindo a peça e usar a voz para que os colegas pudessem 

compreender os diálogos. Tais aspectos foram colocados em prática de maneira natural 

e as próprias crianças deram idéias na organização e na fala dos personagens ao longo 

da apresentação.  

 Ao longo da atividade, G. mostrou-se bastante atenta. Riu com os colegas, 

acompanhava a todos com o seu olhar, conforme pode-se verificar na Figura 3. Todos já 

haviam participado, exceto G, a pesquisadora perguntou quem ainda não havia 

participado da atividade. Rindo e olhando para ela, G. escondeu-se atrás da colega 

enquanto levantava o dedo. Entendemos que o sorriso e a brincadeira de G. eram sinais 

de que, apesar da vergonha, ela estava interessada em participar da atividade. Naquela 

última representação da história, G. foi a primeira a escolher a ficha com o nome do 

personagem que representaria.  Escolheu a formiga, o personagem central que direciona 

o enredo da história e, em seguida, a pesquisadora convidou alguns colegas a 

escolherem os personagens restantes. Durante a apresentação, G. movimentou-se no 

centro da sala de aula conforme o desenvolvimento da história, mostrando-se à vontade, 

confiante. Teve domínio completo do enredo de toda a história. Fato evidenciado no 

entonação da voz.  Esta foi a primeira vez que se conseguiu ouvir a voz de G. com 

clareza. Além da voz, a postura corporal da aluna evidenciou confiança no seu papel, 

domínio da atividade e motivação intrínseca de organizar junto com seu grupo como 

deveria ser a apresentação e concretizá-la para o grupo. 
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     Figura 3 – Participação de G. (mais alta) na dramatização de  uma história 

4.2.2  Sessão de Intervenção Psicopedagógica 2 (28/04/1015) 

Objetivo 

Incentivar a expressão artística das crianças. Elaborar um projeto de artes do 

qual pudessem se orgulhar.  

 

Material 

Giz de cera, corante de comida de várias cores, copos com água, um para cada 

cor, pincel, pedaços de papel, uma foto de cada um dos estudantes, um quadro onde a 

foto e os desenhos fossem colocados e expostos (confeccionado manualmente pela 

pesquisadora). 

 

Procedimento 

 Em comemoração ao dia das mães, a pesquisadora convidou os estudantes a 

realizar uma atividade de artes conforme Figura 4. Entregou a eles cinco pedaços de 

papel, nos quais seriam distribuídas as seguintes orientações: Em um deles eles 

poderiam fazer um desenho para sua mãe; e nas outras, escreveriam a palavra “mamãe”, 

a frase “eu amo você” e colar uma fotografia em outro. Para a atividade foi 

disponibilizado o giz de cera nesse momento, pois é o material que melhor contrasta 

com a aquarela. Solicitou aos estudantes que enchessem os copos de plástico com água 

e depois acrescentou um pouco de corante em cada um. Ensinou-lhes como utilizar 

aquela mistura para colorir seus desenhos e como usar o pincel ao pintar com aquarela. 
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Terminada essa parte, os estudantes deixaram seus desenhos secando. E então fizeram 

uma produção de texto sobre sua mãe. O primeiro parágrafo foi escrito em conjunto e os 

demais individualmente. 

 Por fim, as crianças retomaram suas aquarelas e colaram no quadro. A 

pesquisadora acrescentou ao quadro a foto de cada estudante e colou uma fita, para que 

pudesse ser pendurado em casa. 

 

 
      Figura 4 – Produção artística de G. para o dia das mães 

 

Resultados e Discussões 

 

 A ideia principal da intervenção acima é que todos os alunos, em especial a G. 

pudesse ter em casa um quadro produzido por eles. Um objeto que marcasse sua 

presença e suas habilidades e que lembrasse do que são capazes de realizar. A hipótese 

de que esta atividade possa refletir positivamente em seu desenvolvimento e segurança 

não pode ser imediatamente  verificado. Porém, acreditamos que o empenho dos 

estudantes ao longo da atividade e satisfação em ver o resultado final possam ser 

indicações de que todos os alunos, em especial a G. esteja feliz com sua produção. 

 Conforme vemos na Figura 5, nota-se no primeiro Parágrafo de G. que ela 

copiou do quadro uma palavra com omissão de letra /inteligênci., esse fato pode ser 
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decorrente de falta de atenção no momento do registro ou ausência de verificado da 

palavra após sua grafia. 

 A produção de texto da estudante G. nos deu elementos de análise mais 

concisos. G. mostra em seu texto que sempre  tivera muitos medos e que sua mãe a 

ajudou a superá-los. A mensagem principal que o texto nos passa é que G. continua com 

medo, mas está aprendendo a vencer seus temores. Dessa maneira, podemos verificar 

que G., apesar de apresentar dificuldades na escrita, está expressando-se e refletindo 

sobre si e sobre sua história. 

 

 

 

  “A minha mãe faz muito 

por mim. Se hoje eu existe 

e tenho amor e inteligência 

é porque ela me ajudou. 

  Quando eu era pequena 

minha mãe me ensinou a 

nadar. Quando eu tinha 

pesadelo ela mi ajudava e 

fazia eu parar de ter medo 

e com o tempo eu fui 

crescendo e fui parando de 

ter medo. Com a ajuda da 

minha mãe eu fui parando 

de ter medo.”   
Figura 5 – Produção de texto de G. referente ao dia das mães. 

 

 Nota-se em termos ortográficos que G. encontra-se em um processo de 

internalização do uso “que”, havendo momentos com registro correto e outros com 

omissão da vogal –u. Observamos em sua produção escrita que manifesta marcas da 

fala /micino/ que seria “mim ensinou”; apresenta dificuldades em determinar o inínio e 

o término de algumas palavras; omissão de letras no final das palavras como em 

/parano/ para parando, porém representa o som nasal. O texto está no sistema SVO – 

sujeito, verbo, objeto – e representa uma aproximação da aluna em relação ao código de 

escrita alfabético. 
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4.2.3 Sessão de Intervenção Psicopedagógica 3 (14/05/2015) 

Objetivo 

Conhecer o ciclo de vida das borboletas; relacionar sua transformação às 

mudanças em nossa vida. 

 

Material 

Visita monitorada ao borboletário do Zoológico de Brasília. 

 

Procedimento 

A escola de G. havia agendado uma visita ao Zoológico de Brasília. Sugerimos 

usar desta oportunidade para trabalhar o ciclo de vida das borboletas. 

Ainda na escola, a pesquisadora preparou os estudantes para o passeio, 

explicando o trajeto que fariam e o que veriam lá. Enfatizou o ciclo de vida das 

borboletas estudados na aula de ciências com apoio do livro didático e pediu que, 

durante o passeio, refletissem sobre como as mudanças fazem parte da natureza e como 

todos nós também passamos por transformações.  

 Ao chegarem ao zoológico, os estudantes passaram por alguns animais até 

chegarem ao borboletário, onde a pesquisadora pediu que procurassem lá dentro as fases 

da borboleta. Relembrou os estudantes que a borboleta é um inseto e quais são suas 

características. 

 

Resultados e Discussões 

Ao longo do passeio, foi possível aproximar-se de G. e ouvi-la num contexto 

mais informal. Neste dia G. contou à pesquisadora que gostaria de ser médica pediatra 

quando crescesse. Também disse que sua mãe pretende mudar-se novamente para 

Minas e, que vai levar a sua irmã mais nova consigo, contudo ela e o irmão continuarão 

morando aqui, na casa de uma prima. Disse estar tranqüila porque sabe que a mãe não 

aguenta ficar muito tempo lá e que depois ela vai voltar, pois isso já aconteceu outras 

vezes.  
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Ao longo do passeio G. manteve-se próxima a uma colega com dificuldades de 

locomoção e sempre observando a pesquisadora. Não ficou certo se essa atitude se deu 

por causa da amiga ou da presença da pesquisadora, mas observamos um senso de 

responsabilidade e cuidado com o outro. 

A pesquisadora também perguntou-lhe sobre uma dificuldade muito específica 

apresentada em algumas situações por Geovana: a relação número – quantidade. Ao ser 

questionada como faz para saber o nome de um número, G. explicou que sabe a ordem 

dos números, então quando ela vê um número escrito, ela conta nos dedos para lembrar 

qual é o nome dele. Disse que às vezes se esquece do nome dos números e por isso 

precisa contar nos dedos. Nota-se aqui o processo de autoregulação criada pela própria 

aluna para controlar sua dificuldade e evitar o erro. 

Foi possível verificar um estreitamento no diálogo entre G. e a pesquisadora e 

uma maior autonomia na comunicação de assuntos concernentes à sua família, seus 

sonhos e suas dificuldades.  

Nesta atividade, o objetivo com a estudante era um, no entanto, o aspecto mais 

importante foi a interação da pesquisadora com a estudante, a aproximação e a liberdade 

da estudante em dizer a sua palavra, do seu jeito, sem medo de errar. 
 

4.2.4 Sessão de Intervenção Psicopedagógica 4 (23/06/1015) 

Objetivo 

 Refletir sobre o sistema de escrita alfabética a partir da produção de um texto 

sobre as borboletas. 
 

Material 

Caderno de produção de texto, estojo com lápis diversos, tesoura, cola, figuras 

dos estágios de vida da borboleta. 

Procedimento 
 

 A pesquisadora disponibilizou uma folha com a fotografia dos estágios das 

borboletas. Pediu que os estudantes recortassem aquelas gravuras e as colocassem em 

sequência. Após verificar cada trabalho, propôs que os estudantes produzissem um texto 

a partir de um dos seguintes temas: 1. O que eu sei sobre as Borboletas ou 2. A história 
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de uma Borboleta.  Ao final da redação, a pesquisadora realizou a releitura do texto com 

cada estudante, dedicando um tempo especial à G. a fim de reescreverem juntas o seu 

texto. 

 

Resultados e Discussões 

 A partir da intervenção proposta, conforme Figura 6, verificou-se que G. 

compreendeu o ciclo de vida da borboleta e está desenvolvendo um registro mais 

próxima ao sistema de escrita alfabético. A escrita e a releitura mostraram-se atividades 

pertinentes para a reflexão sobre a própria produção. A estudante conseguiu identificar a 

ausência de letras, a falta de palavras e a ausência de pontuação, aspectos que não 

estavam presentes no início do ano. Conseguiu ainda realizar a leitura do próprio 

registro e solicitou a ajuda da professora em momentos de dificuldade. 

 
Figura 6 – Produção de G. sobre as borboletas 
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4.2.5 Sessão de Intervenção Psicopedagógica 5 (13/07/1015) 

Objetivo 

 Refletir sobre o sistema de escrita alfabética a partir do registro das regras da 

queimada.  

 

Procedimento 

Neste dia, conforme previamente marcado, realizamos uma visita à casa de G.  

Lá explicamos nosso desejo de ensinar queimada à turma de G. e que para isso, 

precisaríamos saber as regras. Convidamos G. a registrá-las em uma folha.  

 

Resultados e Discussões 

Fomos bem recebidos em sua casa. Lá estava sua mãe, seus dois irmãos mais 

novos e uma irmã mais velha, que ficou todo tempo no quarto. Havia também uma 

criança na casa. Soubemos mais tarde que G., há quase um mês, está cuidando dela no 

período da manhã e está sendo remunerada pela mãe da criança. 

Nos sentamos na sala e conversamos um pouco. Falamos sobre o plano de 

ensinar queimada aos colegas de G. e sugerimos o registro. G. pegou seu estojo e 

sentou-se no sofá. Perguntamos se poderíamos nos sentar à mesa. G. sorriu e fez que 

não com o dedo. Não havia mesa na casa. A casa que moravam anteriormente era muito 

pequena e por isso não tinham mesa. A mãe comentou que precisava juntar dinheiro 

para comprar a mesa, porque com o dinheiro que tinha ela havia comprado uma 

chapinha e um secador de cabelo, pois suas outras filhas costumavam pedir esses 

objetos emprestado para as vizinhas, o que a deixava incomodava bastante. A 

pesquisadora demonstrou satisfação em saber que agora estavam em uma casa maior e 

acreditava que logo conseguiriam comprar a mesa. G. relatou que costuma fazer os 

deveres de casa naquele sofá, com a televisão ligada. 

Depois desse momento, conversamos sobre o jogo de queimada. Fazendo 

perguntas sobre como o que era necessário para jogar, como começar o jogo, qual o 

objetivo. Por fim, passamos ao registro escrito conforme Figura 7. 

G. se debruçava sobre o caderno e escrevia demoradamente. A princípio sua 

mão parecia tremer com o nervosismo. Perguntamos se ela estava com vergonha e ela 

disse que sim, tentamos então rir e brincar com ela, a fim de deixá-la mais à vontade. 
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Reiteramos que o mais importante eram as regras para o jogo e não que tudo estivesse 

escrito “certinho”. Chamou nossa atenção o fato de G. não lançar mão da fala para 

buscar estratégias de correção na escrita. Ela buscava organizar seus pensamentos e 

transcrevê-los para o papel no mais absoluto silêncio. As intervenções foram 

acontecendo em alguns momentos em que a pesquisadora percebia uma demora maior 

na escrita. Perguntávamos o que ela estava pensando, o que gostaria de escrever e 

pedíamos que lesse a palavra. Em um destes momentos, pedimos que G. relesse a 

palavra “cato”, e perguntamos o que ela quis escrever. G. explicou que sua intenção era 

escrever “quando”. Solicitamos então que verbalizasse a palavra e a escrevesse 

novamente. G. então escreveu, sozinha e sem titubear:  quando. Este foi um momento 

importante em nossa intervenção. Perguntamos a G. que nos contasse o que mudou de 

sua primeira escrita para a sua segunda. Na segunda escrita, ela havia verbalizado a 

palavra. Explicamos à ela que todos os colegas de sua classe, ao escrever um texto, 

também falam as palavras, pois isso os ajuda a compreender as letras que irão usar. 

Neste momento a pesquisadora foi bastante enfática e chegou a dizer: “G. essa sou eu 

brigando com você. Você é capaz de escrever, mas o seu medo está te atrapalhando e 

você não pode deixar isso acontecer.” Evidenciamos a capacidade da estudante. 

Procuramos demonstrar como o recurso da verbalização das palavras é uma estratégias 

válida no registro escrito e a necessidade de G.  

Antes de irmos embora, reiteramos que G. pode ser ela mesma em sala de aula; 

da forma como a vimos em casa: uma jovem inteligente, que gosta das coisas em seu 

devido lugar, uma pessoa organizada e que sabe coordenar seus irmãos. Pedimos à ela 

que, a partir daquele dia, ela iria se soltar e escrever tudo o que quisesse, procurando 

verbalizar as palavras a serem escritas. 

Ao final, conversamos com sua mãe também. Perguntamos à ela se havia 

observado em G. algum progresso ao longo deste ano. Sua mãe relatou que observou 

sim, pois agora, G. estava lendo. Ficamos um tanto desconfiados de que ela estaria 

dizendo isso por educação e dissemos: “acho que ela já sabia ler”. A mãe ficou surpresa 

e chamou G. que explicou que todas as noites ela lê para sua mãe enquanto ela está na 

cozinha. Contou que antes conseguia juntas as sílabas, mas não conseguia decifrar o que 

elas queriam dizer.  
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Qual foi a nossa surpresa ao saber que, por iniciativa da estudante, uma rotina de 

leitura estava se estabelecendo ali. De fato, em sala de aula, a rotina é normalmente 

iniciada com o momento da história, onde cada estudante pode ir à frente e contar ou 

mostrar um trecho de um livro lido em casa. Após esse momento as crianças ou a 

pesquisadora escolhe um livro para ser lido para a classe, então, todos pegam um livro 

novo. Essa troca de livros acontece diariamente. G. ainda não havia participado do 

momento de socialização da leitura em sala de aula e por isso, era difícil identificar se 

ela lia os livros levados para casa. Verificamos a partir desse episódio que a rotina de 

leitura em grupo foi significativa para a estudante, a ponto de criar esse mesmo 

momento com sua mãe.  

 

 

 

 

“Queimada 

     Para jogar precisa... 

1. dois times 

2. campo 

3. de bola 

Como ganhar o jogo: 

Tem que querimar a pessoa e 

quando a bola pega uma 

pessoa e cai no chão, 

queimou e vai para o outro 

lado do campo. Para ganhar 

precisa queimar todas as 

pessoas (do outro time).” 
Figura 7 – Registro de G. sobre as regras da queimada 

 

4.2.5 Sessão de Intervenção Psicopedagógica 5 (17/06/1015) 

Objetivo 

Propor à estudante explicar as regas da queimada aos seus colegas. Bem como 

organizar a brincadeira. Fazer o registro escrito da experiência.  
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Procedimento 

No início da aula, anunciamos aos estudantes que faríamos uma brincadeira 

especial naquele dia e que eles iriam prestar bastante atenção em tudo para depois 

registrar no caderno de produção de texto. 

Chegado o momento da brincadeira, contamos da visita que fizemos à G. 

naquela manhã, a fim de preparar o momento de brincadeira e dissemos que G. 

explicaria a eles o que iríamos jogar. 

G. contou que jogaríamos queimada e algumas colegas a abraçaram, como se ela 

fosse agora  a nova “tia”. Enquanto ela falava, G. explicou que primeiro iríamos tirar 

time no par ou ímpar. Houve uma discussão sobre quem iria tirar time a pesquisadora 

interveio, pedindo que os dois alunos mais altos e que já conhecessem bem o jogo 

tirassem o time, a fim de ficar mais equilibrado. Sendo assim, G. e D. tiraram o time. G. 

explicou que eles iriam depois tirar campo ou bola e quem escolhesse o campo não ia 

ficar com a bola. Nos dirigimos então para o lado de fora da escola, onde brincamos na 

rua sinalizada pelos cones da escola. 

Demarcamos juntos o campo a partir das marcações de vagas no chão do 

estacionamento. G. explicou o objetivo do jogo e como se faz para queimar o 

adversário. Jogamos duas partidas. G. era a estudante mais habilidosa de seu time e 

rapidamente organizou-o para que todos pudessem jogar. Ela fez uma ordem em que 

alternavam quem lançaria a bola. O time adversário teve outra estratégia e na maioria 

das vezes, o mesmo estudante jogava a bola, sempre defendendo que era mais forte em 

relação aos outros. O time de G. ganhou as duas partidas que jogamos.  

 

Resultados e Discussões 

 A atividade em questão desafiou G a elaborar um plano para coordenar seus 

colegas em uma atividade. O comportamento da estudante diante do grupo foi 

adequado. Ela explicou, coordenou e orientou as crianças durante toda a atividade. 

Utilizou uma entonação de voz que mostrava confiança no que estava realizando. Sua 

postura corporal foi adequada, olhou nos olhos dos colegas e durante toda a atividade 

assumiu a postura de uma líder que se importa e que preza pelo bem estar de todos à sua 



! 42!

volta, sabendo coordenar com segurança e sensibilidade. As crianças mostraram-se 

interessadas em participar e colaboraram com todo trabalho.  

 Em sala de aula, refletiram especialmente sobre a dinâmica de cada time: onde 

um eles revezaram com a bola enquanto no outro, um único estudante ficou com a bola 

na maior parte do tempo. 

 Após a conversa, os estudantes prosseguiram para o registro escrito da atividade 

conforme Figura 8. 

 

 
 

“O dia da queimada 

     Hoje eu brinquei com os meus amigos. Separamos o time, depois separamos o 

campo. Um do time ganhou e foi outra partida e chagaram duas meninas, saíram do 

jogo, aí o menino ficou chorando e saiu do jogo e as meninas ganharam e acabou.” 
(Figura 8) 
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V Discussão geral dos resultados da intervenção 
psicopedagógica 
 

 As três primeiras sessões psicopedagógicas de avaliação, evidenciaram dados de 

que G. comunicava-se de maneira reservada, apresentava uma comunicação expressiva 

reduzida e uma entonação de voz baixa. Consideramos a possibilidade de uma 

modalidade de aprendizagem sintomática, onde G. esquecia e ocultava o seu 

conhecimento. Posteriormente, ao longo das sessões de intervenção verificamos maior 

autonomia e confiança da estudante na realização das atividades e em sua comunicação. 

Gradativamente, ao longo dos quatro meses de trabalho a estudante assumiu uma 

postura de maior de iniciativa, autonomia, liberdade e confiança. 

 Para a pesquisadora, a estudante mostrou-se mais ativa em sala de aula. Passou a 

conversar e a rir com os colegas. Pouco a pouco a voz de G. foi sendo mais ouvida e a 

qualidade de suas produções aumentou sensivelmente. 

 A coordenadora escolar procurou a pesquisadora para comentar sobre a 

mudança do comportamento de G. que há anos a conhecia, mas que somente neste 

semestre, passou a olhar para ela nos olhos e a cumprimentá-la, antes ela evitava falar 

com qualquer pessoa na escola, não havia interação com os funcionários, professores, 

equipe especializada ou com os próprios colegas, fato constatado durante o processo de 

avaliação inicial. Gradativamente, foi observado uma apropriação da aluna do sistema 

de escrita, a perda paulatina do medo em se expressar e uma melhora na sua auto-estima 

manifestou-se no contexto escolar. 

 Da mesma forma, a pedagoga da Equipe de Apoio à Aprendizagem comunicou à 

pesquisadora sua surpresa ao conversar com a estudante e ouvir sua voz claramente, 

especialmente construindo sentenças completas para se comunicar. 

 Outras duas professoras que conheciam G. também mencionaram observar a 

estudante mais feliz na hora do recreio, brincando e conversando com os colegas. 

 Quanto à escrita,  as avaliações piscopedagógicas apresentaram dados de que G. 

tinha dificuldades na sistematização da escrita formal. A estudante demonstrou 

confusão quanto ao uso das letras –c com o som de /s/. Observamos que algumas 

questões quanto à ortografia e relação fonológica perduraram, como confusão quanto ao 

uso da letra –c, por exemplo. A estudante passou a lançar mão de diferentes hipóteses 
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na formação das palavras, com o uso dos dígrafos –nh e –ch. Observou-se ainda que a 

estudante tem vencido o seu receio quanto à escrita, uma vez que suas produções estão 

cada vez mais elaboradas. 

 Ao longo deste trabalho, verificamos que, conforme Mendonça e Mendonça 

(2009) colocam, a consciência do “não saber” de G. estava tão firmemente imposta, que 

representou um empecilho em seu desenvolvimento. Uma vez que deslocamos o foco 

para suas habilidades e capacidades, a escrita tornou-se mais fluída. Conforme os 

autores, a postura que valorize o saber do estudante, bem como o respeito durante a 

correção das produções é fundamental a fim de não inibir a capacidade criativa presente 

no processo inicial de contato com a língua portuguesa na sua modalidade escrita.  

 As atividades de socialização de leitura, foram importantes para que a proposta 

de Soares (2003) fosse contemplada, onde as habilidades de leitura e sistematização da 

alfabetiza;cao se dessem concomitantemente com o letramento, com produções e 

leituras significativas dentro de um contexto. 

 Conforme mencionamos anteriormente, ao realizar as intervenções com o foco 

no sujeito que aprende mais do que na dificuldade que apresenta, observamos uma 

mudança de postura da educanda, o aumento da auto-estima e confiança em si mesma. 

(Tacca 2006). 

 Ainda nessa questão, ao comparar as primeira produção de G. com a suas duas 

últimas produções, é possível perceber avanços quanto à riqueza de detalhes com que a 

estudante passou a descrever suas histórias, que antes mostravam-se resumidas e 

discretas. Verificamos que G. passou a fazer uso de dígrafo –que e –qui, antes 

representados pela letra C. Houve também maior incidência do uso adequado da família 

silábica da letra –g, –ch e –nh  ainda que com alguns conflitos. Tal desenvolvimento 

confirmou nossa hipótese de que um ambiente de valorização do sujeito que aprende 

seria favorável ao desenvolvimento da estudante (Mendonça e Mendonça 2009, Tacca 

2006). 

 Quanto às dificuldades na escrita, observamos que algumas dificuldades 

perduraram ao longo das intervenções. Notamos que equívocos quanto às famílias 

silábicas da letra –c continuam presentes, também a prevalência da fala sobre a escrita, 

verificadas por exemplo na escrita das palavras /foro/ ao invés de foram e /chorano/ 

para chorando. A omissão de sons nasais também permaneceu, como em /peguto/ para 
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“perguntou”. Notamos a omissão da letra –r nas palavras /fomiga/ e /boboleta/. E 

observamos troca das letras m/n como em /nai/ para mas e /pamela/ para panela. A 

partir desses dados, planejamos continuar a realizar intervenções com a estudante, agora 

contando com um canal dialógico mais fluido. 

 

VI Considerações finais 
 

 Quando iniciamos este trabalho, nosso maior desafio foi estabelecer uma relação 

de confiança com G. uma vez que entendemos que apenas a partir daí conseguiríamos 

propor situações de aprendizagem significativas.  

 O fato da estudante estar matriculada há cinco anos na mesma classe e 

permanecer não alfabetizada suscitou em nós vários questionamentos quanto ao 

desempenho do sistema escolar como um todo e a maneira com que esse sistema pode 

afetar seus educandos. A partir da fala da Equipe Especializada de Apoio Especializada 

notamos que a escola já havia “lavado as mãos”, como se não houvesse mais nada que 

pudesse ser feito pela educanda uma vez que sua família mostrava-se omissa diante do 

problema. É possível então considerar que a própria escola, em algum momento, passou 

a compor a situação de dificuldade da estudante. 

 Conforme relatado na fundamentação teórica, propusemos intervenções 

psicopedagógicas que buscassem atingir a estrutura motivacional intrínseca da 

educanda, trabalhando habilidades de leitura, escrita e comunicação dentro de um 

contexto socialmente significativo, sua sala de aula, na companhia dos colegas da turma 

e não em um espaço exclusivo e individualizado. Cabe aqui considerar que ao longo de 

2011 e 2012 a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem buscou realizar um 

atendimento individualizado com G. porém, em função das constantes faltas da 

estudante, o acompanhamento foi descontinuado. É possível que em determinadas 

situações, um acompanhamento individualizado reforce a noção do “não saber” do 

sujeito e uma marca do seu fracasso. Uma intervenção psicopedagógica em sala de aula, 

que considere necessidades específicas de um sujeito pode certamente trazer benefícios 

tanto para a criança atendida, como para os demais membros do grupo. 
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 De maneira geral, as intervenções mostraram-se coerentes tanto na proposta 

metodológica quanto a partir das fundamentações teóricas nas quais nos baseamos. 

Contudo, gostaríamos de salientar um aspecto importante que somente nas sessões 

finais da intervenção chamou nossa atenção: o fato de estarmos lidando com uma 

adolescente. Diante de uma classe repleta de estudantes de sete e oito anos de idade, que 

comportamento esperar de uma jovem de treze anos? Será que parte de sua timidez e 

pouco diálogo não se deve à uma associação de mudanças que sua vida, suas emoções e 

seu corpo estão passando, em meio à uma classe em que ninguém mais está passando 

por isso? Observamos que, na intenção de fazer com que G. se movimentasse, falasse 

com os colegas e se expressasse mais, o diálogo direto entre a professora-pesquisadora 

ficou diluído. A visita à casa da educanda e a conversa que tiveram na sala, onde a 

professora-pesquisadora chamou sua atenção e demandou dela, de maneira direta e 

enérgica, uma postura producente em sala de aula foi um marco no relacionamento de 

ambas. Houve ali o reconhecimento da pessoa de G. como uma adolescente, como uma 

jovem co-responsável pelo sucesso de seu desempenho escolar. Esta foi a primeira vez 

que a pesquisadora lhe falara sem doçura e sem receios de magoá-la. Naquela tarde, G. 

produziu o texto mais longo visto pela professora. Levantamos a questão acerca da 

adolescência por compreender que há especificidades na personalidade do jovem que 

devem ser consideradas ao longo de uma intervenção psicopedagógica.  

 A produção do presente relato constitui-se no momento da práxis pedagógica. 

Onde analisamos o planejado, o realizado e os resultados obtidos em cada uma das 

etapas do seu processo de apreensão do seu trabalho escolar. Este constitui-se um rico 

momento de reflexão onde é possível reelaborar conceitos, repensar a prática e as 

interações estabelecidas no contexto da sala de aula. 

 Ao longo deste trabalho, constantemente reiteramos a necessidade de situações 

de aprendizagem significativas ao sujeito, que de alguma forma mobilizassem seus 

conceitos, suas reflexões e estratégias. Fávero (2009) salienta que toda ação humana é 

intencional, revestida de significado e com um conteúdo que lhe dá embasamento.  

Nesse sentido, ao longo das intervenções psicopedagógicas, me vi revisando minha 

prática, reelaborando-a e construindo novos significados acerca de minha atuação e 

acerca do papel da escola. É interessante verificar como lançamos mão de práticas que 

por vezes criticamos. Explico, como psicopedagoga em formação, esperava sentir-me 
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preparada para lidar com as situações de dificuldade de aprendizagem da minha 

educanda. Em meu íntimo, esperava ter preparado um extenso repertório de atividades 

prontas e seguras, contudo, ao longo da prática, verifiquei que a maior riqueza de 

minhas intervenções apoiavam-se no primordialmente nas minhas reflexões sobre os 

conceitos de aprendizagem, desenvolvimento, o papel da linguagem, do sujeito e das 

relações em sala de aula e não necessariamente em uma lista “pré-aprovada” de 

atividades para alunos com dificuldade de aprendizagem. 
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