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Resumo 

 

O presente trabalho foi elaborado a partir do estágio final do curso de Psicopedagogia 

Clínica e Institucional e tem como objetivo apresentar intervenções psicopedagógicas e 

seus resultados com uma adulta com deficiência intelectual, além de discutir a questão 

da deficiência a partir da perspectiva sócio histórica, fundamentada em Vygotsky. 

Foram realizados ao todo seis encontros, visando incentivar a autonomia e a integração 

efetiva da aluna no ambiente da instituição que frequenta. Observou-se ao final da 

intervenção a ampliação do tempo de concentração, atenção e persistência em uma 

atividade, além do início do processo de desenvolvimento de habilidades necessárias 

para a participação efetiva da adulta no ambiente da instituição. O trabalho serviu 

também para uma reflexão sobre trabalho psicopedagógico e o papel que vem sendo 

desenvolvido por instituições que se propõem a atender a população de adultos com 

deficiência intelectual. 
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I – Introdução  

  Cada vez mais se observa uma modificação na sociedade relacionada à temática 

das deficiências, buscando maneiras para a inserção real na comunidade e a melhoria da 

qualidade de vida de pessoas com deficiência. Atualmente, é possível encontrar um 

número mais expressivo de pessoas atuando com mais autonomia e tendo acesso à sua 

cidadania em várias esferas sociais, inclusive de trabalho. Tais conquistas aparentam ser 

maiores e mais concretas quando falamos sobre indivíduos com deficiências físicas, do 

que quando comparamos com indivíduos com deficiência intelectual. O imaginário 

social ainda atribui à pessoa com deficiência intelectual o rótulo de uma “criança 

grande”, o que contribui para a sua exclusão de uma vida mais autônoma e adulta. 

            Durante o curso de Psicopedagogia Clínica e Institucional e trabalhando com 

adultos com deficiência intelectual foi possível perceber a falta de investimento nas 

potencialidades de diversos alunos. Determinados alunos taxados como “difíceis” 

tinham sempre ressaltadas as suas dificuldades, limitações e comportamentos 

inadequados, por parte de pessoas vinculadas à instituição. Assim, para a conclusão do 

curso, optei por desenvolver um trabalho de intervenções psicopedagógicas com uma 

das alunas que fazia parte deste grupo, com o intuito de investigar suas potencialidades 

e, assim, abrir possibilidades de atuação no âmbito psicopedagógico. 

            Dessa forma, o presente trabalho está organizado em duas partes básicas. A 

primeira refere-se à fundamentação teórica, na qual se buscou apresentar a temática da 

deficiência intelectual trazendo definições abordadas pelas principais associações que 

tratam do assunto, seguida da visão baseada em Lev S. Vygotsky sobre deficiência 

intelectual. Nessa parte, buscamos conversar com os autores sobre as implicações da 

deficiência intelectual do ponto de vista clínico e social. 

A segunda parte do trabalho aborda a metodologia desenvolvida. Nela 

descrevemos as características do sujeito participante deste estudo, os procedimentos 

adotados de forma geral, bem como descrevemos a situação das sessões desenvolvidas 

neste estudo. Posteriormente, apresentamos  a descrição de todas as sessões de avaliação 

e de intervenção psicopedagógica, com seus objetivos, procedimentos, materiais e 

resultados. A partir do exposto, segue a discussão dos resultados das citadas 

intervenções e as considerações finais do trabalho. 
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II – Fundamentação Teórica 

2.1 Definição de Deficiência Intelectual  

 

A temática da deficiência intelectual vem sendo tratada há décadas sob diversas 

nomenclaturas, que se modificam constantemente de acordo com o desenvolvimento do 

conhecimento, discussões e pesquisas sobre o assunto.  Segundo Pessotti (1999 

conforme citado por Carvalho & Maciel 2003), a deficiência intelectual na sua natureza 

psicopatológica teve sua inserção no século XIX, a partir de Pinel, que acrescentou o 

idiotismo à sua obra Traité Médico-philosophique sur l’aliénation mentale, de 1809. O 

termo idiotismo, utilizado na obra, significava carência ou insuficiência intelectual, não 

estando relacionado à loucura (Pessotti, 1999 conforme citado por Carvalho & Maciel 

2003).  

Evoluindo através dos séculos, de acordo com Milian, Alves, Wechsler e 

Nakano (2013), o termo “Deficiência Intelectual” foi proposto internacionalmente no 

ano de 2004, pela Organização Americana de Saúde e Organização Mundial de Saúde, 

apesar de já ter sido usado pela Organização das Nações Unidas no ano de 1995, no 

simpósio Intellectual Disability: Programs, Policies, and Planning for the Future. 

Ainda que o consenso já esteja estabelecido, termos retrógrados como “deficiência 

mental”, “retardo mental” e “atraso mental” ainda são utilizados com frequência na 

literatura. 

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – 

DSM 5 (APA, 2014, p. 31) a deficiência intelectual “caracteriza-se por déficits em 

capacidades mentais genéricas, como raciocínio, solução de problemas, planejamento, 

pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e aprendizagem pela experiência”. 

Os déficits nessas capacidades prejudicam o funcionamento adaptativo do indivíduo, de 

forma que este não seja capaz de atingir sua completa independência pessoal e 

responsabilidade social em um ou mais dos aspectos da vida, como comunicação, 

participação social e funcionamento profissional e acadêmico. Em síntese, a deficiência 

intelectual é “um transtorno com início no período do desenvolvimento que inclui 

déficits funcionais, tanto intelectuais quanto adaptativos, nos domínios conceitual, 

social e prático” (APA, 2014, p.33). Tais déficits devem ser observados e reconhecidos 

no período de desenvolvimento, que se refere à infância e adolescência. 
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Para que o indivíduo possa ser diagnosticado, o DSM 5 (APA, 2014) aponta três 

critérios que precisam ser preenchidos, como vemos a seguir: 

 

A. Déficits em funções intelectuais como raciocínio, solução de problemas, 

planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e 

aprendizagem pela experiência, confirmados tanto pela avaliação clínica quanto 

por testes de inteligência padronizados e individualizados. 

B. Déficits em funções adaptativas que resultam em fracasso para atingir 

padrões de desenvolvimento e socioculturais em relação à independência pessoal 

e responsabilidade social. Sem apoio continuado, os déficits de adaptação 

limitam o funcionamento em uma ou mais atividades diárias, como 

comunicação, participação social e vida independente, e em múltiplos 

ambientes, como em casa, na escola, no local de trabalho e na comunidade. 

C. Início dos déficits intelectuais e adaptativos durante o período do 

desenvolvimento. (p.33) 

 

O primeiro critério para diagnóstico relaciona-se diretamente com a questão 

cognitiva e intelectual, onde é necessário avaliar, por meio de testes validados, 

observações e julgamento clínico componentes críticos como compreensão verbal, 

memória de trabalho, raciocínio perceptivo, raciocínio quantitativo, pensamento 

abstrato e eficiência cognitiva (APA, 2014). 

O déficit no funcionamento adaptativo do segundo critério envolve os domínios 

conceitual, social e prático, e refere-se à independência pessoal e às responsabilidades 

sociais. O primeiro domínio inclui memória, linguagem, leitura, escrita, raciocínio 

matemático, solução de problemas, entre outros. Já o domínio social é relacionado à 

empatia, comunicação interpessoal, julgamento social, relacionamento interpessoal, 

entre outros. O último domínio inclui a aprendizagem e autogestão nas esferas da vida 

como cuidados pessoais, controle de dinheiro, organização de tarefas, responsabilidades 

profissionais, recreação, autocontrole comportamental, entre outros. Para que o critério 

B (déficit no funcionamento adaptativo) seja preenchido, pelo menos um domínio do 

funcionamento adaptativo (conceitual, social ou prático) deve estar prejudicado a tal 

ponto que seja necessário apoio constante para que haja desempenho adequado. Além 

disso, os déficits apresentados nas funções adaptativas devem estar relacionados 

diretamente com os prejuízos referentes ao critério A (déficits intelectuais e cognitivos). 

O critério C determina que, para que seja possível o diagnóstico de deficiência 

intelectual, é necessário que os déficits intelectuais e adaptativos tenham surgido 

durante a infância ou adolescência (APA, 2014). 
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Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM 5 

(APA, 2014), para que seja definido o nível de gravidade da deficiência intelectual, 

toma-se como base o funcionamento adaptativo e não mais os escores de QI como 

ocorria antigamente, já que é o funcionamento adaptativo que irá determinar qual o 

nível de apoio necessário para aquele indivíduo. A partir disso, os níveis de deficiência 

intelectual estão divididos em leve, moderada, grave e profunda, esquematizados na 

tabela a seguir. 

 

Nível de gravidade Características* 

Leve Dificuldades em aprender habilidades acadêmicas (leitura, 

escrita, matemática, tempo, dinheiro). Nos adultos, prejuízo do 

pensamento abstrato, funções executivas, memória de curto 

prazo e uso funcional de habilidades acadêmicas. Tendem a 

abordar problemas e soluções de forma mais concreta. Há 

imaturidade nas relações sociais, conversação e linguagem. A 

compreensão de risco em situações sociais é limitada, 

credulidade. Indivíduo necessita de apoio nas tarefas complexas 

da vida diária (transporte, controle de dinheiro, organização do 

lar, etc). Empregos que não enfatizem habilidades conceituais 

são possíveis. Necessita de apoio em decisões legais, 

aprendizagem da profissão e cuidados com a família. 

Moderada Habilidades conceituais muito aquém dos pares. Progresso lento 

e limitado na aprendizagem das habilidades acadêmicas. 

Adultos necessitam de apoio para todo emprego de habilidades 

acadêmicas e também de assistência contínua para toda tarefa 

conceitual do cotidiano. A linguagem demonstra muito menos 

complexidade do que a dos pares. A capacidade de tomar 

decisões, o julgamento social e a capacidade de perceber pistas 

sociais são limitados. O adulto é capaz de realizar as 

necessidades pessoais (alimentação, vestir, higiene) 

independentemente após um tempo prolongado de ensino. Pode 

conseguir emprego, necessitando de ajuda considerável de 
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supervisores. Em uma minoria, há a presença de 

comportamento mal adaptativo. 

Grave Há limitado alcance das habilidades conceituais. Há pouco 

entendimento da linguagem escrita e de conceitos envolvendo 

números, quantidade, tempo e dinheiro, necessitando de grande 

apoio para solucionar problemas. Aparecem limitações 

importantes na linguagem falada, tendo foco no presente e 

eventos diários. Há a necessidade de ajuda em todas as 

atividades cotidianas, não tem a capacidade de tomar decisões 

responsáveis quanto a seu bem estar. Em uma minoria 

significativa, há a presença de comportamento mal adaptativo, 

incluindo autolesão. 

Profunda As habilidades conceituais envolvem o mundo físico. É possível 

a aprendizagem de habilidades como combinar e classificar, 

baseando-se em características físicas. Há uma compreensão 

muito limitada da comunicação simbólica, podendo 

compreender instruções simples. O indivíduo expressa 

amplamente seus desejos através da comunicação não verbal. 

Dependem de cuidadores para todo cuidado físico diário, saúde 

e segurança. Realizam tarefas diárias simples, no lazer podem 

apreciar passear, assistir filmes e ouvir música, tudo com o 

apoio de cuidadores. Há a presença de comportamento mal 

adaptativo em uma minoria significativa.  

*Todas as informações retiradas do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (APA, 

2014, p.34-36). 

  

 Percebemos que, apesar das atualizações, a definição de deficiência intelectual 

trazida pelo DSM 5, ainda é fortemente pautada no modelo médico de compreensão, 

onde a dificuldade ou incapacidade é uma questão da pessoa e sua doença. De acordo 

com Dias e Oliveira (2013), no Brasil, o modelo que dá diretrizes ao funcionamento das 

várias instâncias sociais ainda é, em sua maioria, o modelo médico. Segundo Vygotsky 

(1997), esse modelo enfatiza apenas o núcleo primário da deficiência. Para Bakhtin 

(1992 conforme citado por Werner Jr., 2007), se o homem for contemplado apenas 
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como um fenômeno natural biológico, seja ele deficiente ou não, ficará reduzido à 

anatomia e à fisiologia.  Em contrapartida ao modelo médico, há o modelo social, que 

considera que a incapacidade da pessoa é um problema sócia, isto é, das relações sociais 

estabelecidas com o meio ambiente.  

 A Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF 

(OMS, 2004) é baseada em uma integração desses dois modelos anteriores, utilizando 

então uma abordagem biopsicossocial. Segundo Dias e Oliveira (2013), a CIF considera 

tanto os aspectos orgânicos quanto sociais, procurando modificar a forma de se 

compreender a identificação das capacidades e funcionalidades que estão relacionadas 

às condições de saúde da pessoa. Há então, uma proposta de avaliação que englobe 

aspectos biomédicos, psicológicos e sociais onde a deficiência não é apenas uma 

condição de saúde, mas também é determinada pelo contexto social, pela cultura, 

legislação, ambiente físico e atitudes em relação à deficiência (Farias & Buchalla 

conforme citado por Dias & Oliveira, 2013). 

 Segundo Dias e Oliveira (2013), a American Association on Intellectual and 

Developmental Disabilities (AAIDD) também é amplamente utilizada no Brasil, e traz 

uma visão da deficiência intelectual onde pessoa, ambiente e sistema de apoio devem 

estar relacionados. De acordo com a visão da autora, a AAIDD foi capaz de grandes 

avanços, porém, ainda mantém sua perspectiva focada nas limitações dos indivíduos.  

 Como observado, há diversos sistemas de classificação e definição no que diz 

respeito à deficiência intelectual. De acordo com Dias e Oliveira (2013), tais sistemas 

devem funcionar de forma integrada, procurando ampliar a visão da saúde, 

ultrapassando concepções que valorizem uma dimensão puramente orgânica em 

detrimento da sociocultural e que destaquem apenas as limitações do indivíduo.  

Constatar a deficiência intelectual em um indivíduo, por si só não promove 

esclarecimentos significativos, já que as formas, qualidade e características das 

interações com o meio social são muito particulares. De acordo com Vygotski (1997), o 

modelo médico pode determinar o nível da deficiência intelectual, mas não é capaz de 

caracterizar a própria deficiência, nem a estrutura interna de personalidade que se 

desenvolve a partir dela. Assim, Dias e Oliveira (2013) compreendem a deficiência 

intelectual como “um modo qualitativamente diferenciado de desenvolver-se, que deve 
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ser considerada em seu caráter dinâmico, complexo e plurideterminado, aspectos que 

ultrapassam as classificações ou identificações quantitativas”. 

 

2.2 Deficiência Intelectual na Perspectiva de Vygotski 

 

De um modo geral, a sociedade tem grandes dificuldades para lidar com tudo o que 

não se enquadra nos padrões estabelecidos como normais, identificando como 

desviantes as pessoas que de alguma forma fogem aos critérios e parâmetros criados 

pela própria sociedade (Rossato & Leonardo, 2011). Para Vygotski (1997), há fugas dos 

padrões em todo o mundo, porém, os preconceitos e discriminações que surgem 

relacionadas a esses indivíduos “desviantes” dependem dos padrões culturais 

estabelecidos e do contexto social de onde ocorrem. De acordo com Tunes (2007), a 

categorização de um indivíduo como deficiente “instaura uma desarmonia, afirma uma 

patologia e solapa a autonomia pessoal” (Tunes, 2007, p.53), a deficiência é 

generalizada e prevalece sobre o ser, que deixa de ser indivíduo e se torna “o 

deficiente”. 

 De acordo com Rossato e Leonardo (2011), o contexto histórico-social que leva 

à construção de conceitos de normalidade e desvios também cria a necessidade de 

denominação, fazendo com que surjam terminologias diferentes de acordo com a 

realidade histórica, como visto anteriormente. A partir disso, pessoas que fogem ao 

padrão de normalidade da sociedade, acabam abarcadas por entidades que podem ser 

estigmatizantes, mantendo o padrão de segregação das pessoas com deficiência ou por 

aquelas que procuram superar preconceitos e inovar.  

 Segundo Pan (2008, conforme citado por Rossato & Leonardo, 2011), a 

mudança de terminologia para deficiência intelectual realizada também pela American 

Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) tem uma 

perspectiva funcional, bioecológica e multidimensional, levando em conta também a 

interação e a dinâmica que ocorre entre o meio e o indivíduo. Tal concepção vai ao 

encontro da visão de Vygotski, onde a deficiência em seu aspecto biológico não atua 

por si mesma, atua em conjunto com as relações estabelecidas entre sociedade e 

indivíduo, através da deficiência. Para Vygotski (1997), o desenvolvimento da criança 

com deficiência não é simplesmente inferior ao de outras crianças com desenvolvimento 
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típico, mas sim um desenvolvimento qualitativamente diferente. Assim, o que define o 

destino do indivíduo com deficiência ultrapassa as questões da própria deficiência, 

incluindo a sua participação na sociedade, seus papéis, oportunidades e sua realização 

psicossocial. Tal afirmação reforça a importância da ocorrência de interações 

significativas para o melhor desenvolvimento das pessoas com deficiência e o prejuízo 

do isolamento e restrição de oportunidades. 

No desenvolvimento da criança com deficiência, é possível perceber o papel 

duplo que a deficiência orgânica desempenha no processo do próprio desenvolvimento e 

da formação da personalidade. Ao mesmo tempo em que cria limitações, a deficiência 

também impulsiona e dá estímulos para que haja uma compensação das dificuldades, 

fazendo com que surjam formas de desenvolvimento criativas e diversificadas. 

Precisamente por esse motivo, não se pode determinar a gravidade da deficiência 

intelectual sem que se leve em consideração tais processos compensatórios no 

desenvolvimento da criança. Tal pensamento retira o olhar da deficiência como centro 

da atenção e o transfere para o sujeito, dando importância ao indivíduo com a 

deficiência (Vygotski, 1997). 

 Ainda de acordo com Vygotsky (1997), o desenvolvimento dos indivíduos com 

deficiência intelectual, assim como dos indivíduos com desenvolvimento típico, é 

permeado por exigências sociais. Ou seja, o processo de compensação não flui 

livremente, mas é também condicionado socialmente, orientando as adaptações 

necessárias às condições do meio. Segundo o autor, um dos possíveis produtos da 

interação com o meio é o sentimento de inferioridade nos indivíduos com deficiência, 

decorrente da reduzida posição social em que é colocado, da segregação e isolamento 

citados anteriormente. Tal sentimento de inferioridade deve ser trabalhado e ao máximo 

impedido de se desenvolver, para que não prejudique o sujeito em seu próprio 

desenvolvimento. Conforme Vygotsky (1997, p.18), “...para Adler y su escuela, el 

punto primero y basico de toda la educaci6n es la lucha contra el sentimiento de 

inferioridad”. 

 Levando em conta os mecanismos de compensação, Rossato e Leonardo (2011) 

ressaltam a suma importância da participação plena das pessoas com deficiência nos 

âmbitos sociais, para que possam ser instigadas novas formas de compensação e 

superação dos obstáculos no processo de aprendizagem. Deste modo, pensando nas 
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instituições de ensino, é necessário que, ao se realizar trabalhos educativos com pessoas 

com deficiência, se entenda seu desenvolvimento particular, para que se possa 

contribuir positivamente com ele, ultrapassando as barreiras biológicas e oferecendo 

novos desafios e exigências (Rossato & Leonardo, 2011). De acordo com Júnior (2007), 

o modelo médico permeia também os ambientes de educação, onde professores 

incorporam passivamente as concepções desse modelo, buscando referências em testes 

de QI e diagnósticos para planejar o processo pedagógico, focando-se mais na 

deficiência do que na interação social e suas possibilidades. 

Na realidade, a luta do movimento em defesa da educação especial consiste em 

romper com a premissa biológica da deficiência, em defesa da perspectiva da interação 

social. Desta forma, a educação das crianças com deficiências, na perspectiva sócio-

histórica proposta por Vygotsky (1997) deve ser baseada na premissa de que juntamente 

com a deficiência, também estão presentes tendências psicológicas opostas, 

possibilidades de compensação das dificuldades e que são essas tendências que devem 

ser incluídas no processo educativo, utilizadas como sua força motriz. Baseando a 

educação na capacidade de compensação, a escola estaria fortalecendo o indivíduo para 

superar suas dificuldades derivadas da deficiência.  

Destarte, de acordo com Vygotski (1997), a escola não deve apenas se adaptar às 

dificuldades e deficiências de seus alunos, mas também lutar contra elas de modo a 

superá-las. Para o autor, esse é um ponto crítico quando se fala sobre a educação de 

pessoas com deficiências: é imprescindível que a escola ou instituição com proposta 

pedagógica seja criativa, ultrapassando o estigma de uma “escola para deficientes 

mentais” e se tornando um ambiente que promove uma educação social e ferramentas 

para que o indivíduo transponha suas dificuldades. Como sintetizado por Boato (2009): 

“Existem na criança, quem quer que ela seja, múltiplas potencialidades positivas a ser 

descobertas e desenvolvidas, desde que não se fixe naquilo que ela não sabe fazer” 

(p.26). Assim, pretendemos durante o processo de intervenção psicopedagógica, centrar 

nas possibilidades, no interesse e na motivação intrínseca do sujeito, levando em 

consideração a perspectiva do processo de compensação psíquica, voltando a 

intervenção para as potencialidades e não para as dificuldades do sujeito frente aos 

conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade.  
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III – Método de Intervenção 

 

3.1 – Sujeito 

 

 Participou da intervenção uma adulta, que será chamada de Júlia, de 35 anos de 

idade, matriculada em período integral em uma Organização Não Governamental 

(ONG) do Distrito Federal. Júlia frequenta a instituição desde os 25 anos de idade e 

possui o diagnóstico de deficiência intelectual (Retardo Mental, CID F 71). Segundo 

informações obtidas, a aluna atualmente faz parte de uma turma composta por vinte e 

oito estudantes e uma professora de 52 anos, formada em pedagogia, com pós-

graduação em gestão escolar, que atua na instituição há um ano e seis meses, sendo essa 

a primeira experiência em educação especial. A experiência anterior era com educação 

infantil, com alguns cursos na área de educação inclusiva. As atividades desenvolvidas 

pela referida professora e pelos outros profissionais da instituição não estão voltadas ao 

currículo funcional. Os alunos são distribuídos em oficinais, como as de tecelagem, 

confecção de tapetes, pintura em pano de prato, mosaico, salão de beleza e copa. Além 

disso, há atividades como pintura, atividades físicas, informática, teatro, música, 

contação de histórias, hidroginástica, dança, entre outras. 

 A participante foi escolhida para a intervenção por apresentar características 

como ausência de concentração e persistência na realização das atividades; dispersão 

por meio de locomoção no espaço da sala ou manifestando sonolência; resistência 

diante de novas tarefas, além da empatia da pesquisadora em relação à participante deste 

estudo. Em decorrência dessas características, Júlia demanda uma monitora exclusiva 

para acompanhá-la, uma necessidade que não consegue ser suprida pela instituição.  

 Júlia reside em casa própria com os pais adotivos, a mãe com 74 anos e o pai 

com 76 anos, ambos aposentados. O casal tem um filho biológico de 51 anos, casado, 

com dois filhos. A participante foi adotada aos dois anos e meio de idade e já 

apresentava atrasos no desenvolvimento. A família adotiva não possui informações 

sobre o desenvolvimento motor de Júlia, sabendo apenas que, no momento da adoção, a 

criança já andava de forma independente, apesar de cair com muita frequência. O 

desenvolvimento da linguagem ocorreu com atraso, com auxílio de atendimento 
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fonoaudiológico, Júlia falou suas primeiras palavras aos três anos de idade e proferiu as 

primeiras frases completas aos sete anos. 

 Segundo os pais, a capacidade auditiva de Júlia foi verificada por meio de 

exames específicos, detectando frequência auditiva normal para estímulos sonoros. No 

que concerne à capacidade visual, a aluna teve um estrabismo grave corrigido 

cirurgicamente ainda na infância e atualmente apresenta sete graus de astigmatismo no 

olho esquerdo e um comprometimento da retina e catarata no olho direito.  

 Mesmo após a idade adulta, Júlia não alcançou a independência nos aspectos de 

higiene pessoal. Não realiza corretamente a higiene após utilizar o banheiro, toma banho 

com supervisão e a escovação correta dos dentes é realizada apenas pelos pais. A aluna 

veste-se, colocando inclusive os sapatos, porém sem amarrá-los e alimenta-se de forma 

independente utilizando a colher. 

Júlia apresenta diversos comportamentos considerados pela família como 

“manias estranhas”: corta meias e prendedores de cabelo nos dentes e as esconde dentro 

do sapato ou dentro do top; dorme com diversos objetos embaixo do travesseiro e ao seu 

redor na cama, incluindo embalagens de cremes, brinquedos e bonecas; apresenta o 

comportamento de comer cabelo; entre outros. 

A participante ingressou na vida escolar aos quatro anos de idade, estudando em 

duas escolas da rede privada, passando depois para uma escola da rede pública. De 

acordo com a família, a passagem para tal escola é um grande arrependimento, pois 

Júlia foi muito discriminada na instituição. Em decorrência disso, foi para o Centro de 

Ensino Especial aos dez anos de idade e atualmente está nesta instituição há quinze 

anos. Nesta escola, Júlia interage bem com colegas e professores, chamando a todos 

pelo nome. Segundo a mãe, todas as tentativas de alfabetização não tiveram sucesso e 

Júlia não reconhece as letras e números e não nomeia cores, mas reconhece algumas 

logomarcas (Banco do Brasil, Caixa Econômica e BRB, por exemplo). Todas as 

informações foram obtidas com a família, em entrevista (Apêndice A). 

 

3.2 – Procedimentos adotados 

 Por já fazer parte da equipe de profissionais da instituição atuando como 

psicóloga, o contato inicial se deu diretamente com a coordenadora do setor que Júlia 

participa, tendo recebido a proposta abertamente. Em seguida, realizei o primeiro 
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contato com a família por telefone, explicando brevemente a proposta. A mãe de Júlia 

concordou prontamente e já marcamos uma entrevista inicial para realizar a anamnese, 

que ocorreu tranquilamente com muita colaboração da família.  

 As sessões de avaliação inicial ocorreram nos dias 24 de abril, 8 e 15 de maio no 

ambiente usual da aluna, a sala de oficinas manuais da instituição, todas durante o 

período da manhã. O ambiente de oficinas manuais é amplo, com poucas separações, 

onde estão presentes duas oficinas, de tapetes e de tear manual, ressalta-se que a aluna 

fica no espaço, mas não participa das oficinas, permanecendo ociosa. As sessões de 

intervenção ocorreram no mesmo ambiente, incluindo o banheiro feminino das alunas 

para o treino de escovação, nos dias 12, 20 e 26 de junho. Em decorrência de questões 

de saúde da aluna (realização da cirurgia de catarata, dispensada por atestado das 

atividades por um mês), houve um período de interrupção na sequência dos encontros. 

 A apresentação das sessões de avaliação e intervenção será feita a seguir 

destacando objetivo, procedimento e materiais utilizados, resultados obtidos e 

discussão. Por fim, os resultados e análises das intervenções serão retomados na 

discussão geral, concluindo com as considerações finais. 
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IV – A intervenção psicopedagógica: da avaliação à discussão de cada sessão de 

intervenção. 

 É importante ressaltar que mesmo as sessões de avaliação psicopedagógica já 

constituem um espaço rico de intervenção, ao passo em que foram apresentadas para a 

aluna atividades distintas das habituais, consistindo em desafios diferenciados para a 

mesma. Sendo então, condizente com Vygotsky (1997), que ressalta que o processo 

educativo, de ensino, das pessoas com deficiência deve apresentar sempre novas 

exigências e desafios que impulsionem seu desenvolvimento. 

 

4.1 – Avaliação Psicopedagógica 

 

- Sessão de avaliação psicopedagógica 1 – 24/04/2015 

 

Objetivo: Verificar a atenção e concentração nas atividades propostas, avaliar 

capacidade de retenção de informações na perspectiva da memória operacional, 

observar a capacidade de pareamento de figuras iguais, avaliar a capacidade de 

quantificação de objetos, verificar orientação temporal e sequência. 

 

Procedimentos e materiais utilizados: No decorrer da sessão apresentei o “Jogo dos 

Irmãos Gêmeos” para verificar pareamento e memória operacional, explorando o 

interesse da aluna. Como não se interessou no material separado para verificar a 

capacidade de quantificação, utilizei objetos do ambiente, no caso rolos de lã. 

Apresentei o calendário de mesa (Caixa Econômica, números grandes) para verificar 

orientação temporal, observando a sua manipulação do objeto. Explorei com Júlia uma 

história de quatro quadrinhos, contando e recontando, observando as figuras e 

verificando sua capacidade de organizar a sequência da história com base nas ações. 

 

Resultados obtidos e discussão 

 A primeira sessão de avaliação ocorreu no ambiente das oficinas manuais, na 

instituição que a aluna frequenta, durante todo o período da manhã. Apresentei um jogo 

de memória das profissões, porém Júlia não se interessou em jogar. Comecei então, a 

conversar sobre aniversários e questionei quando era o seu. Júlia disse apenas “Dia de 
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índio” e não soube dizer o mês ou o dia, nem manipular o calendário que apresentei. 

Realmente o aniversário de Júlia é no dia 19 de Abril, dia do índio, fato que evidencia 

sua capacidade de associar datas com situações distintas. Apresentei então o “Jogo dos 

Irmãos Gêmeos”, que consiste em um painel de madeira com diversas figuras dentro de 

recortes circulares, e peças circulares de madeira com a figura correspondente. O 

objetivo do jogo é encontrar os “irmãos gêmeos” de cada peça. Júlia realizou a tarefa 

com facilidade, pareando as figuras sem erros ou dificuldades. Observei a boa 

capacidade de analisar os detalhes das imagens, já que várias figuras continham o 

mesmo personagem, porém em posições, expressões ou cenários diferentes. A aluna 

demonstrou gostar da atividade e pediu para realizar mais duas vezes. Aproveitando o 

material, realizei uma atividade de memória, mostrando uma figura e virando para 

baixo, um de cada vez, em uma sequência. Júlia teve sucesso na atividade, conseguindo 

lembrar-se de cinco elementos em sequência. Tal atividade também veio ao encontro 

das observações cotidianas, que indicam que a aluna tem uma boa capacidade de 

memória. A memória de longo prazo não foi avaliada em atividade no dia, porém as 

observações diárias também indicam uma boa capacidade na memória de longo prazo. 

 Retornamos às atividades logo após o intervalo para o lanche, a aluna estava 

mais agitada, mostrando ansiedade porque sua turma iria fazer um passeio após o 

almoço. Apresentei um dado de seis faces grande e bolinhas de ping-pong para 

avaliarmos a contagem, porém Júlia não mostrou nenhum interesse e recusou o material. 

Aproveitando os rolos de lã da oficina manual ao lado, procurei avaliar a contagem 

guardando os rolos um a um em uma sacola. Júlia realizou a atividade, porém a 

contagem foi feita incorretamente, pulando alguns números. É importante ressaltar que, 

em outra ocasião, observei a contagem correta de cinco elementos, com a 

correspondência correta. Júlia também recita a contagem de 1 a 10 sem ajuda e até 20 

com auxílio. 

 Por fim, apresentei a história de quatro quadros (ver figura 1) para a aluna, 

contando a história e mostrando o quadro correspondente com o objetivo de observar se 

Júlia acompanharia o enredo e conseguiria refazer a sequência, recontando a história, 

utilizando as imagens. A aluna teve muito interesse na história e recontei diversas vezes. 

Realizou a atividade com sucesso, organizando as figuras na ordem correta e dizendo as 

palavras chaves de cada quadro, apesar de não recontá-la. No momento dessa atividade, 



18 
 

Júlia estava plenamente atenta e focada na história o que demonstrou sua capacidade de 

atenção e concentração nas atividades de seu interesse e seu apreço por histórias e 

imagens. 

 O passeio realizado pela turma foi para um café, onde os alunos podiam servir-

se a vontade dos alimentos dispostos na mesa ou apresentados no cardápio. Durante o 

passeio Júlia manteve-se sentada, levantando apenas para servir-se e para procurar o 

banheiro. Como os colegas, pegou o prato e seguiu a fila, escolhendo os alimentos e 

pedindo ajuda para mim quando não conseguia colocar em seu prato. Repetiu diversas 

vezes, sempre comendo rápido e querendo levantar novamente para buscar mais. Nas 

vezes que orientei que aguardasse alguns minutos, Júlia atendeu sem problemas. Foi 

possível constatar que a aluna Júlia necessita ainda de alguém que realize a regulação de 

seu comportamento, já que há a dificuldade nessa questão, mas compreende os 

comandos quando orientada. 

 

             Figura 1. História em quadrinhos  
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- Sessão de avaliação psicopedagógica 2 – 08/05/2015 

 

Objetivo: Avaliar dominância manual, conhecer a capacidade da aluna em discriminar 

a posição e orientação espacial em desenhos e verificar se a aluna reconhece a 

funcionalidade dos objetos. 

 

Procedimento e materiais utilizados: Utilizei objetos de uso pessoal (pente da 

professora e creme hidratante de morango da própria aluna) para perceber se Júlia 

reconhecia a funcionalidade dos objetos e para perceber também sua preferência 

manual. Diante de cada objeto, questionei a aluna sobre sua utilidade e se sabia usá-lo, 

sem a minha interferência. Posteriormente, aproveitando o interesse por imagens e 

figuras, apresentei uma folha com imagens referentes à orientação espacial, para avaliar 

tal capacidade.  

 

Resultados obtidos e discussão 

A segunda sessão de avaliação ocorreu também no ambiente das oficinas 

manuais, na instituição que a aluna frequenta, durante todo o período da manhã. 

Inicialmente, aproveitei que havia um pente na mesa para a qual nos dirigimos e 

questionei se a aluna sabia para que aquilo servia. Júlia respondeu “Pra pentear o 

cabelo!”, pedi que me mostrasse e imediatamente a aluna realizou a ação, dizendo em 

seguida “Agora você, vira.” e penteou, então, o meu cabelo. Observei a escolha da mão 

direita para realizar as duas ações. Apresentei em seguida, um creme hidratante (creme 

que sua mãe havia entregado anteriormente, um dos objetos com os quais a aluna 

dorme) e questionei novamente para que servia. Júlia respondeu corretamente e passou 

o creme nas mãos, exclamando “Cheiroso!”. Observou o rótulo da embalagem e 

comentou “É de morango” ao ver o desenho de um morango no rótulo, porém, em 

nenhum momento reconheceu que o creme pertencia a ela. Tais ações e comentários 

confirmaram as minhas observações do cotidiano de que Júlia compreende bem a 

funcionalidade dos objetos e é capaz de captar pistas do ambiente e significá-las. 

Em seguida, procurei explorar os objetos presentes no ambiente para avaliar a 

orientação espacial, porém Júlia não mostrou interesse na atividade, falando sobre 

outros assuntos. Aproveitando o interesse que demonstrou na sessão anterior por 
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imagens e figuras, apresentei uma página com seis imagens (ver figura 2), em cada uma 

havia um gato e uma cadeira em posições diferentes. Explorei as imagens questionando 

sobre a posição do gato em cada quadro, Júlia realizou a atividade com facilidade 

reconhecendo “em cima”, “embaixo”, “atrás”, “na frente”, “do lado”, apenas não 

identificou direita e esquerda. 

 

      Figura 2. Representação da noção espacial. 

Tentei avaliar garatujas, porém Júlia não mostrou nenhum interesse pelo 

material (lápis de cor, giz de cera e papel A4 branco). A aluna estava muito agitada e 

ansiosa no dia, falando de forma repetitiva sobre a cirurgia que fará. Foi confirmada a 

necessidade de cirurgia de catarata e, segundo sua professora, Júlia tem falado 

constantemente sobre o assunto, perguntando como será, o que irá sentir, etc. Por esse 

motivo, dispersou diversas vezes, apresentando uma agitação maior do que a usual. 

Com essa agitação, não busquei avaliar mais nenhum aspecto. Porém, em determinado 
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momento, Júlia espontaneamente aproximou-se e mostrou interesse pela apostila em 

minhas mãos, o material era referente ao período preparatório para a alfabetização. A 

aluna explorou, observando as figuras e nomeando algumas. Em uma das páginas, 

encontrou um quadro com diversos animais e entre eles cinco cachorros, todos 

diferentes (ver figura 3). Com o meu questionamento, apontou quatro dos cinco 

cachorros, não identificou apenas o menor, cujo tamanho era significativamente 

diferente dos outros. Provavelmente a não identificação pode ter sido em função da 

presença de catarata, que interfere na discriminação de detalhes.  

 

            Figura 3.- Atividade de percepção visual, discriminação e identificação de 

características especificas. 

Em outra página, encontrou quatro figuras em fila, repetidas embaixo, mas com 

pedaços faltantes (ver figura 4). Verbalmente, Júlia completou todas as imagens. 

Novamente, a aluna mostrou uma boa capacidade de análise e reforçou seu interesse por 

atividades com imagens impressas. Demonstrou também a capacidade de diferenciação 

e classificação, na atividade para identificar os cachorros. 
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. 

Figura 4 – Discriminação visual, percepção de detalhes em figuras ampliadas . 

 

- Sessão de avaliação psicopedagógica 3 – 15/05/2015 

 

Objetivos: Observar dominância pedal e ocular, conhecer se reconhece todas as letras 

do alfabeto móvel, verificar o desempenho da aluna na contagem e conservação, ler 

uma história para a aluna, observando sua concentração e atenção durante a história, 

avaliar a capacidade de compreensão e interpretação de história e memória operacional. 

 

Procedimentos e materiais utilizados: Aproveitei objetos presentes na sala (bola de 

futsal e caleidoscópio) para avaliar respectivamente dominância pedal e ocular, 

explorando os objetos juntamente com a aluna. Aproveitando o interesse pelo “Jogo dos 

Irmãos Gêmeos”, observei novamente a contagem e também a capacidade de 

conservação da aluna. Apresentei um jogo de bingo das letras para verificar o interesse 

e o reconhecimento das letras. Por fim, aproveitei o interesse por material impresso e 

trabalhei com o livro “O Grande Rabanete”, para avaliar a compreensão da história além 

da memória operacional. 

 

Resultados obtidos e discussão: 

A terceira sessão de avaliação ocorreu no ambiente das oficinas manuais, na 

instituição que a aluna frequenta, durante todo o período da manhã. Iniciei aproveitando 

um objeto presente na sala, uma bola de futsal e propus para a aluna que jogássemos um 

pouco. Nesse momento observei a dominância da perna direita. Em seguida, convidei a 
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aluna para me acompanhar até o local onde guardamos os jogos e atividades. Peguei um 

caleidoscópio e após observar como funcionava, Júlia utilizou o objeto corretamente, 

demonstrando dominância ocular esquerda. É importante observar que, nesse momento, 

Júlia apresentava catarata no olho direito e talvez por esse motivo tenha utilizado o 

esquerdo, talvez demonstrando consciência de sua funcionalidade corporal. Retirei do 

armário a atividade que pretendia usar e Júlia pediu para jogar “o jogo das carinhas” 

(Jogo dos Irmãos Gêmeos). Nota-se que, neste momento, a aluna apresentou confiança, 

na medida em que solicitou o jogo, teve iniciativa e capacidade de escolha por uma 

atividade conhecida e prazerosa. Levamos as duas atividades para a mesa e iniciamos 

com a que Júlia pediu. Realizou a atividade uma vez sem dificuldades e, em seguida, 

introduzi a nova atividade, um jogo de bingo de letras. A atividade teve o objetivo de 

verificar se Júlia nomeava corretamente as letras e achava seus pares na tabela de bingo. 

O pareamento foi feito corretamente, porém Júlia não nomeou as letras, dizendo para 

várias “J” e “M”. A partir disso, recolhi algumas letras, dentre elas duas letras J e as 

apresentei na mesa para a aluna, perguntando se havia alguma letra J ali. Júlia sem 

hesitar recolheu uma letra J e me entregou, quando questionada se havia mais, pegou a 

segunda letra. Questionei novamente e Júlia não fez menção de pegar nenhuma outra 

letra. Repeti o procedimento com a letra M e o mesmo ocorreu. Com outras letras, Júlia 

não apresentou o mesmo comportamento. É interessante ressaltar que, precisamente as 

letras J e M foram trabalhadas por mim em atividade anterior, duas semanas antes do 

início das avaliações com a aluna.  

Em seguida, a aluna pediu novamente o Jogo dos Irmãos Gêmeos e após realizar 

a atividade mais uma vez, utilizei o mesmo material para avaliar a noção de quantidade 

(mais e menos), conservação e a contagem novamente. Separei em uma fileira, seis 

peças do jogo, solicitei que Júlia colocasse o mesmo tanto de peças ao lado da minha 

fileira, o que não ocorreu. A aluna apenas continuava a construir uma fileira, com todas 

as peças que tinha disponível (dez). A noção de quantidade, Júlia aparentemente não 

adquiriu, apontando de forma aleatória quando questionada onde tinha mais ou menos 

pecinhas. Como a aluna ainda continuava interessada no jogo, brincamos de contar as 

peças. Júlia foi capaz de contar corretamente até 10 com ajuda física, pois recita ao 

mesmo tempo em que aponta as peças, porém sem ajuda física, aponta pulando objetos, 

o que atrapalha em sua contagem. 
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Após o intervalo para o lanche, apresentei o livro “O Grande Rabanete”, de 

Tatiana Belinky. Júlia imediatamente interessou-se pelo livro e lemos juntas diversas 

vezes. A aluna pede a repetição das atividades que aprecia e a cada final da história 

pedia para que eu lesse novamente, lemos então o livro por sete vezes . Júlia foi capaz 

de recontar a história em frases curtas, com o auxílio das imagens do livro. O livro traz 

uma sequência de sete personagens, o que utilizei para trabalhar a memória e Júlia 

conseguiu acompanhar a sequência corretamente até o quinto elemento da história. Ao 

final, realizamos uma encenação do livro, com a participação de Júlia, sua professora e 

alguns colegas, atividade que a aluna gostou e riu muito. Ficou claro que a aluna 

apreciou o momento da história e que a atividade foi prazerosa e interessante em todos 

os seus momentos. Suas solicitações para que a história fosse repetida várias vezes me 

fizeram questionar se esse tipo de atividade foi explorado e utilizado com a aluna. 

Conversando com a professora regente, surgiu a informação de que, apesar de haver 

uma oficina de contação de histórias, Júlia não participa dela em nenhum momento, 

porque nunca é escolhida pela professora que realiza a atividade com histórias. 

Foi possível perceber que em atividades que a interessam, Júlia consegue manter 

sua atenção e concentração por um período considerável (aproximadamente uma hora e 

meia). Além disso, o elemento da repetição ainda é muito interessante para a aluna. 

 

4.2 – As Sessões de Intervenção 

 

- Sessão de intervenção psicopedagógica 1 – 12/06/2015 

 

Objetivo: Apresentar o calendário de mesa para a aluna. Explorar o calendário e 

localizar a data de aniversário da aluna; identificar o nome do mês e o dia. Introduzir a 

quantificação (cinco) de movimentos durante a ação de escovar os dentes; estimular a 

realização dos movimentos para dar um nó e incentivar o trabalho com fios de barbante 

confeccionando nós. 

Procedimentos e materiais utilizados: Utilizei o mesmo calendário da primeira sessão 

de avaliação (de mesa, da Caixa Econômica, com números grandes), apresentei e 

auxiliei na sua manipulação. Marcamos com adesivos as datas do meu aniversário e o 

da aluna. Para a escovação, utilizamos um kit novo contendo escova e pasta de dente, 
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utilizando um procedimento de contagem até cinco para cada local a ser escovado. Para 

a confecção de nós, utilizamos um rolo de barbante amarelo. Esta atividade foi 

desencadeada na própria oficina, onde a professora regente trabalha com barbantes. 

Inicialmente, a pesquisadora e a aluna estavam manipulando o barbante ajudando a 

professora regente a cortar pedaços para a confecção de tapetes. Sugeri que fizéssemos 

uma pulseira e Júlia gostou da ideia. Confeccionamos então uma pulseira de nós, 

inicialmente Júlia finalizava os nós puxando as pontas, em seguida completando as 

instruções verbalmente. 

 

Resultados obtidos e discussão: 

 Júlia ficou afastada da instituição por aproximadamente um mês, em decorrência 

da cirurgia de catarata. Por esse motivo, os encontros ficaram suspensos até a volta da 

aluna. Assim, o primeiro encontro aconteceu no dia 12 do mês de junho, durante três 

horas do período vespertino.  

 Iniciamos a sessão logo após o almoço, trabalhando a escovação. Júlia havia 

perdido seu material de higiene, fato que só foi percebido pela professora quando 

questionei onde o material estava. Consegui um kit de escovação novo e fomos para o 

banheiro feminino. Combinamos de fazer a escovação com contagem, contando até 

cinco em cada lugar, para auxiliar a troca de posição da escova. Júlia colocou a pasta, 

molhou a escova e levou à boca, sem que fosse necessário realizar intervenção. A aluna 

gostou da abordagem, observando atentamente a contagem. A troca da posição da 

escova foi realizada nessa primeira intervenção com ajuda física total, explicando que 

naquele momento era a hora de trocar de lugar. A contagem foi feita em voz alta e 

mostrando os dedos, em frente à aluna. Terminada a escovação, Júlia lavou a escova e 

encheu a boca de água, engolindo. Expliquei o procedimento correto, e em seguida ela 

encheu novamente a boca de água, mas dessa vez cuspiu na pia. Secou-se e voltamos 

para a sala de oficinas manuais. 

Começamos explorando o calendário. Perguntei a Júlia sobre seu aniversário, ao 

que respondeu apenas “Dia de índio”, a isso complementei com “Dia 19 de abril! 

Vamos achar o seu aniversário aqui?”. Com ajuda inicial, Júlia passou as folhas do 

calendário até chegarmos ao mês de abril. Explorei a organização do mês, e mostrei 

vários adesivos para que Júlia escolhesse um para marcar seu aniversário. A aluna 
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escolheu uma flor e juntas colamos no dia 19 de abril. Ao final desse momento, 

apontando para a flor e repeti “O seu aniversário” ao que Júlia respondeu “Abril”. 

Marcamos também meu aniversário, em agosto, com uma borboleta. Ao longo da tarde 

explorei mais duas vezes o calendário, Júlia necessitou de menos ajuda para passar as 

páginas, e sempre que apontava para seu aniversário verbalizava “Abril”. 

Aparentemente, a aluna realizava a repetição como uma forma de fixar a nova 

informação, apropriando-se do nome do mês de forma autônoma. Ressalta-se que 

mesmo a repetição mecânica constitui um processo saudável para a aprendizagem. 

Após essa atividade, Júlia pediu o Jogo dos Irmãos Gêmeos e fomos buscar. 

Nesse momento, é interessante apontar que a aluna expressou seu desejo, apresentando 

iniciativa e sendo correspondida. A aluna realizou a atividade com tranquilidade e 

atenção, acertando em todas as vezes e manifestando alegria ao ver o jogo completo. 

Após o jogo, auxiliamos a professora regente a cortar pedaços de barbante amarelo para 

os tapetes. Júlia manipulou a tesoura com alguma dificuldade. Segundo a professora, a 

aluna não utiliza o instrumento na instituição. Foi necessário demonstrar para a aluna 

como segurar a tesoura, a posição dos dedos e a abertura. Ao final da atividade, Júlia 

manipulou a tesoura com alguma dificuldade, iniciando seu processo de aprendizagem.  

Sugeri que fizéssemos uma pulseira de barbante e a aluna gostou da ideia. 

Começamos cortando um longo pedaço de barbante e mostrei para Júlia como realizar 

os nós. Para isso, dividi a atividade em etapas, as quais foram executadas de forma 

concomitante com instruções verbais. Realizei três nós com Júlia assistindo 

atentamente, em seguida, realizei o nó até a penúltima etapa e pedi que a aluna 

concluísse puxando as pontas, o que realizou tranquilamente. Nos nós seguintes, retirei 

a instrução verbal da última etapa e, parando na penúltima, questionei qual seria o passo 

seguinte ao que a aluna realizava verbalizando “...e agora puxa”. Continuei o 

procedimento, chegando até o momento em que a aluna realizou a penúltima etapa, 

verbalizando a instrução e com pouca ajuda. Júlia ficou interessada na atividade durante 

todo o tempo transcorrido, apresentando motivação e demonstrando muita alegria com o 

resultado final, quando amarramos as pulseiras nos pulsos da pesquisadora e dela. 

Nessa sessão inicial foi possível perceber a participação da aluna nas atividades, 

sempre com atenção no que era proposto. Percebi também que, talvez pela quantidade 

de alunos, 28 alunos para uma professora regente, muitas vezes a aluna passa 
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despercebida para a professora. Na ausência de um apoio mais próximo e 

individualizado, pode ocorrer por parte do professor, escolhas voltadas para os alunos 

mais autônomos ou sem tantas demandas, fato que está presente na história de Júlia, 

quando esta não participa efetivamente das oficinas, não aprende a utilizar a tesoura, 

não tem controle dos movimentos para realizar a higiene bucal e não se manifesta em 

busca de seus próprios objetos (como os de higiene). Júlia produz muito bem com a 

presença próxima de uma monitora individual, focando na atividade e mostrando seu 

potencial.   

 

- Sessão de intervenção psicopedagógica 2 – 20/06/2015 

Objetivo: Fixar o uso do calendário; avaliar o desempenho da aluna na localização do 

dia e do mês do seu aniversário e da pesquisadora; ampliar o uso do calendário para a 

identificação de outro aniversário; incentivar a realização autônoma da higiene bucal; 

introduzir a confecção do tapete de nós. 

 

Procedimentos e materiais utilizados: Mesmo calendário das sessões anteriores, 

relembrando os aniversários marcados, com menos auxílio na manipulação das folhas 

do objeto. Para a escovação após o almoço, utilizei o mesmo kit com escova e pasta de 

dente, agora guardado em um estojo com o nome da aluna. Durante a higiene bucal fixei 

o procedimento de contagem até cinco para cada local a ser escovado. 

 

Resultados obtidos e discussão: 

 No período da manhã, Júlia não compareceu à instituição, pois havia ido para 

uma consulta. Realizamos a intervenção no período da tarde, porém, com apenas uma 

hora de duração, já que a turma iria para um passeio em uma feira de artesanatos às duas 

horas da tarde. Assim, iniciamos a sessão logo após o almoço, onde a própria Júlia fez o 

pedido para escovar os dentes. Verifica-se neste comportamento, o processo de 

autorregulação interna, na qual o próprio sujeito consegue antecipar a atividade e parece 

demonstrar interesse e reconhecer sua importância. A este respeito, a professora regente 

relatou que, no dia em que a mesma havia deixado o kit de escovação da aluna no 

armário, Júlia requisitou o material sem que precisasse ser lembrada. Tal fato evidencia 

novamente a capacidade da aluna em internalizar e organizar suas atividades. Após o 
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acontecido, a professora passou a deixar o kit de escovação dentro de um estojo com o 

nome da aluna, em uma prateleira fora do armário, para que Júlia pudesse ter acesso 

sempre.  

Durante o ato de escovar os dentes, o processo foi iniciado com a solicitação da 

aluna da dica verbal da contagem até cinco, realizando a escovação ainda com alguma 

necessidade de ajuda física parcial para a mudança de posição da escova. A força que 

emprega na escova está mais adequada, porém, aumentando de intensidade em alguns 

momentos, o que é corrigido pela pesquisadora verbalmente.  

 Após a escovação, perguntei para Júlia onde estava o calendário que havia 

deixado para ela e requisitei que o trouxesse. A aluna buscou o calendário e começamos 

a manipulá-lo, apontando o dia e o mês em que estávamos. Questionei sobre seu 

aniversário e, passando as folhas, Júlia localizou o mês de abril, apontando para a data 

indicada pelo adesivo que havíamos colado na sessão anterior. Explorando o calendário, 

encontramos outra data marcada, colorida com lápis de cor verde. Questionei se Júlia 

sabia por que o dia estava marcado, ao que respondeu “Débora, aniversário...”, sendo 

que Débora é o nome de uma professora assistente. Segundo essa professora, durante a 

semana, Júlia pediu pelo calendário e por isso as duas haviam explorado o objeto e 

marcado nele mais uma data. Em decorrência disso, não adicionei outra data, deixando 

apenas as três marcadas. A partir disso, conversamos sobre festas de aniversários, 

presentes e o que dizemos para alguém que está fazendo aniversário. Mais uma vez a 

aluna apresentou desempenho esperado pela pesquisadora, manifestou seu desejo de 

trabalhar com o calendário, de rever o material didático explorado anteriormente, o qual 

passou a ter um significado. 

  Acompanhei a aluna no passeio para a feira de artesanato e pude observar 

novamente seu comportamento no meio social diferente da instituição. Cada aluno havia 

levado a quantia de dez reais para que pudessem comprar algo que os interessasse. 

Nesse momento, percebi a ótima oportunidade de intervenção existente para todos os 

alunos. Aproveitei a minha proximidade com Júlia para observar seu desempenho em 

uma situação de compra e manipulação de dinheiro. Júlia interessou-se por um anel, 

provou e verbalizou sua vontade “Quero levar esse”. Explorei a situação falando que 

primeiro precisaríamos saber o valor e indiquei que, para isso, ela deveria mostrar o anel 

para a vendedora e perguntar quanto ele custava. Júlia olhou para a vendedora, que 
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estava desatenta e perguntou duas vezes, verbalizando em seguida “Ela não escuta!”. 

Perguntei então o que faríamos e a aluna respondeu que não sabia, indiquei que, talvez, 

pudéssemos chegar mais perto da vendedora. Júlia se aproximou e fez a pergunta 

novamente. Ao receber a resposta, a aluna não teve reação até que eu perguntasse 

“Onde você guardou seu dinheiro?”, ao que Júlia respondeu que estava com a 

professora. Pedimos para que a vendedora guardasse o anel e buscamos o dinheiro. 

Expliquei que a quantidade de dinheiro que Júlia tinha seria suficiente para comprar 

apenas o anel. A aluna entregou o dinheiro, inicialmente para mim e com correção 

verbal, entregou para a pessoa responsável pela barraca. Colocou o anel em seu dedo, 

agradeceu abraçando a vendedora. Nesse espaço social, no curto espaço de tempo, foi 

possível perceber que, provavelmente, a aluna não realiza pequenas compras de forma 

independente ou com ajuda. É provável que, nos seus ambientes habituais, Júlia 

verbalize seus desejos para seus responsáveis e seja atendida, sem participação na ação. 

Nota-se que o desempenho da aluna em situações de interação social de compra e venda 

não faz parte de suas experiências cotidianas. Porém, durante a atividade, ficou evidente 

que Júlia pode melhorar seu desempenho desde que seja ensinada.  

 

- Sessão de intervenção psicopedagógica 3 – 26/06/2015 

 

Objetivo: Enfatizar o uso do calendário; repetir o processo de higienização bucal, 

viabilizar condições para a participação efetiva da aluna no tema e na atividade da 

oficina que participa (confecção de tapetes); iniciar a confecção de um tapete de 

barbante feito com nós simples. 

  

Procedimentos e materiais utilizados: Buscou-se repetir as atividades introduzidas em 

sessões anteriores, assim sendo, utilizamos o kit com escova e pasta de dente e o 

procedimento de contagem até cinco. Utilizamos uma tela para confecção de tapetes, 

tesoura e barbante roxo para realizar o trabalho com nós, utilizando o mesmo 

procedimento da primeira sessão, retirando a ajuda gradativamente em cada avanço da 

aluna, com isso estimulando Júlia a reter a sequencia de informações necessárias para a 

confecção do tapete.  
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Resultados obtidos e discussão: 

 Iniciamos a intervenção no período da manhã, no ambiente da oficina. 

Inicialmente, procuramos pelo calendário, mas não estava na sala. Segundo a 

professora, provavelmente algum dos alunos levou para casa sem que ela visse, o que 

prejudicou a intervenção com Júlia, já que a aluna ainda precisa das dicas visuais dos 

adesivos para manipular o calendário e encontrar as datas que havíamos trabalhado. 

Como não havia outro calendário, pedi para que a professora conversasse com os alunos 

quando possível, para tentar reaver o objeto. Este fato evidencia o cuidado que se deve 

ter com o material que está sendo trabalhado com o aluno com dificuldades de 

assimilação, acomodação e adaptação da informação. No caso do calendário, 

poderíamos ter preparado um substituto para não haver prejuízo na atividade, além de 

ter avaliado se a aluna conseguiria localizar o mês do seu aniversário sem a presença da 

dica visual do adesivo, atividade que não foi realizada. Ao constatarmos que o 

calendário não estava presente, Júlia reclamou da situação, dizendo “Ah não, Marília! 

Sumiu! E agora?”. Expliquei para a aluna que a professora procuraria o calendário e 

perguntaria para os alunos sobre o objeto e, caso não achasse, traria outro calendário. 

Após a explicação a aluna entendeu e concordou com a solução. 

 Passamos então para a confecção do tapete de nós (ver figura 5). Apresentei o 

material e perguntei o que ela achava de fazer um tapete para sua mãe, e a aluna 

respondeu “Legal!”. Júlia novamente manipulou a tesoura, agora com mais habilidade, e 

cortamos diversos pedaços de barbante roxo, do mesmo tamanho. Passei o pedaço de 

barbante na agulha de tapeçaria e iniciei a passagem pela tela, deixando para que Júlia 

puxasse o resto. Realizamos os nós com o mesmo procedimento da primeira sessão de 

intervenção, diminuindo gradativamente a ajuda para completar a tarefa. Percebi que a 

retirada da ajuda necessita ser de forma muito gradativa, pois se surge uma dificuldade 

um pouco maior, Júlia tende a desistir. Este fato evidencia como o medo de fracassar 

interfere na ação do sujeito sobre o meio.  
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 Figura 5. Atividade de confecção de tapetes com pesquisadora e aluna. 

Após algum tempo, ensinei para Júlia como se passava a agulha na tela, e com 

pouca ajuda física ela passou a realizar também essa etapa do processo. Júlia 

permaneceu por mais de uma hora na atividade, conversando em alguns momentos, mas 

sempre voltada para a tarefa, muito motivada. Com ajuda da pesquisadora (segurando o 

barbante), Júlia cortava alguns pedaços, amarrando em seguida e voltando a cortar 

outros. Nessa atividade, aproveitei para incentivar a contagem dos elementos, pedindo 

para que contasse quantos pedaços de barbante já havíamos cortado, sempre oferecendo 

uma quantidade inferior a dez. Sem resistência e de forma correta, Júlia contou diversas 

vezes, perguntando em algumas vezes ao final se iríamos cortar mais. Nota-se no 

desempenho da aluna a motivação, o interesse e a capacidade de dominar a técnica, 

além de aparentar estar aberta a novos desafios. Tal fato reforça a necessidade de um 

acompanhamento mais individualizado para que a aluna se aproprie do conhecimento.  
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Após o almoço, Júlia novamente me chamou para escovar os dentes 

espontaneamente. Buscou o estojo com o kit de escovação e nos dirigimos ao banheiro 

feminino. A aluna necessitou de menos ajuda física para a mudança de posição da 

escova e empregou força inadequada apenas em um momento. Após intervenção verbal 

da pesquisadora , ela manteve a força adequada pelo resto da atividade. Em seguida, 

Júlia pediu para que continuássemos o trabalho com o barbante, tarefa que realizamos 

por mais uma hora e meia. Novamente, este fato demonstra a motivação e o interesse da 

aluna pela atividade que anteriormente não realizava, além de sua capacidade de 

expressar seu desejo e escolha.  

Posteriormente, conversando com a professora regente, surgiu um relato 

merecedor de destaque. Em sua turma, no ano anterior, a professora tinha o costume de 

realizar uma produção de texto coletiva, hábito que não teve continuidade no ano 

presente. Porém, em determinado dia, enquanto anotava a história que uma aluna estava 

contando, Júlia expressou o desejo de contar uma história também. Segundo a 

professora, a aluna contou uma pequena história com início meio e fim, 

espontaneamente. Tal acontecimento a impressionou, pois Júlia nunca havia feito algo 

parecido. Este fato demonstrou a capacidade da aluna para uma elaboração criativa e 

com sequência significativa. Além disso, Júlia mostrou a autonomia para também contar 

sua história, fazendo-se ouvir e ser notada.  
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V – Discussão geral dos resultados da intervenção psicopedagógica 

 

Ao final das sessões de intervenção psicopedagógica foi possível perceber a 

evolução da aluna em diversos pontos distintos como: a ampliação do tempo de 

concentração, atenção e persistência em uma atividade, cuidados com o próprio corpo, 

ampliação da noção temporal e espacial e desenvolvimento de habilidade manual com 

tapeçaria. Assim, como resultado das intervenções com o propósito de auxiliar na 

escovação, Júlia começou a apresentar comportamento e desempenho mais adequado, 

empregando menos força na ação, modificando a posição da escova dentro da boca e 

realizando o enxágue corretamente, sem engolir a água com flúor. A aluna mostrou 

compreender os comandos que são dados e que tem a capacidade para executá-los, bem 

como autonomia para requisitar o kit na ausência da pesquisadora. A solicitação do kit 

para a professora regente evidencia que a aluna valorizou a aprendizagem e quis repeti-

la na ausência da pesquisadora, talvez considerando a importância da atividade da 

higiene bucal. Aparentemente, pode-se deduzir que a rotina realizada com a 

pesquisadora contribuiu com o processo de aprendizagem e desenvolvimento e que 

atuamos na zona de desenvolvimento proximal, uma vez que a aluna continuou com o 

comportamento de escovar os dentes sem que fosse necessária supervisão ou lembrete 

por parte da professora regente ou da pesquisadora.  

Nas avaliações iniciais, Júlia não tinha conhecimento sobre como manipular um 

calendário de mesa, além de não identificar seu aniversário (mês ou dia), apenas 

relacionando-o ao Dia do Índio. No decorrer das sessões podemos ver como a aluna 

passa a apreender gradualmente o objeto e, com ajuda de pistas visuais, encontrar a data 

de seu aniversário e nomear o mês em que o mesmo ocorre. Além disso, Júlia passou a 

se interessar pelo objeto, requisitando manipulá-lo mesmo na ausência da pesquisadora. 

Desempenho este que evidencia sua capacidade cognitiva de se apropriar das 

informações, mas que precisa ser ensinada para que possa realizar suas reivindicações.  

Nos momentos em que utilizamos o barbante e a confecção de nós, Júlia 

apresentou, durante as sessões de intervenção, gradual avanço nas habilidades 

necessárias para dominar a técnica da tapeçaria. Tal trabalho possibilitou que, nesse 

momento, a aluna efetivamente integrasse a oficina da qual faz parte (tapeçaria), 

utilizando a habilidade de fazer nós para iniciar a confecção de um pequeno tapete. 
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Durante essa atividade, incluí a contagem dos pedaços de barbante utilizados para fazer 

os nós do tapete, e Júlia apresentou uma consistência maior do que a apresentada nas 

avaliações iniciais em relação à sua capacidade para realizar a contagem. 

Além de tais evoluções pontuais, as sessões de intervenção evidenciaram uma 

aluna diferente da que foi desenhada pelas descrições e avaliações iniciais. Surgiu, 

durante esses momentos e fora deles, uma pessoa capaz de expressar seu desejo e sua 

preferência por determinada atividade, exercendo seu poder de escolha, motivada para 

realizá-las e capaz de permanecer focada e concentrada no que era proposto. Revelou-se 

uma aluna capaz de integrar verdadeiramente o ambiente que frequenta, passando a ser 

considerada no meio, fazendo-se enxergar como pessoa com potencialidades e não 

apenas um conjunto de comportamentos e desempenhos inadequados e invisíveis. Nesse 

sentido fomos ao encontro dos autores Rossato e Leonardo (2011), que ressaltam a 

participação plena dos indivíduos com deficiência nos âmbitos sociais. Com Júlia, foi 

possível perceber sua capacidade de integração, além da motivação de atuar no meio, 

com apoio e independentemente.  

A intervenção realizada foi baseada em uma mudança na qualidade da interação 

entre a aluna e o ambiente. Conforme citado anteriormente, o processo educativo das 

pessoas com deficiência deve ser permeado de novos desafios e exigências, para que se 

possa ultrapassar as barreiras biológicas e suas dificuldades decorrentes (Vygotsky, 

1997). Oferecendo uma atenção voltada para Júlia e não para “a deficiente”, e 

apresentando novas formas de interação, oportunidades, novas atividades e desafios, 

surgiu um indivíduo criativo, capaz de exercer sua autonomia, expressar seus desejos e 

iniciar o processo de obtenção dos mesmos. A intervenção também evidenciou que no 

contexto atual da aluna, sua necessidade de participação em interações significativas 

não tem sido suprida. Podemos retomar aqui, o fato de que há apenas uma professora 

regente, responsável por vinte e oito alunos, cada um apresentando suas respectivas 

demandas, o que faz com que seja muito difícil oferecer a atenção individualizada que 

Júlia ainda necessita para desenvolver seu processo de autorregulação nas interações 

estabelecidas com o meio ambiente.  

O trabalho com a aluna Júlia evidencia a necessidade de redes de apoio e suporte 

para indivíduos com deficiência intelectual. No caso da aluna, há a necessidade de um 

acompanhamento mais próximo e frequente. A American Association on Intellectual 
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and Developmental Disabilities (AAIDD), apresenta em seu manual um sistema de 

apoio que envolve sistemas de organização, incentivos, suportes cognitivos, 

ferramentas, ambiente físico, habilidades e conhecimento. Para o planejamento do apoio 

aos indivíduos, deve ser levando em consideração a compatibilidade entre as 

competências da pessoa com deficiência e as demandas ambientais, o planejamento 

individualizado, de acordo com as necessidades de cada sujeito, e o oferecimento de um 

apoio que visa melhoras significativas na autonomia e ação do sujeito sobre o meio (São 

Paulo, 2012). Desta forma, a rede de apoio tem como objetivo fornecer subsídios para 

que o indivíduo possa desenvolver suas potencialidades, ultrapassar barreiras, 

emancipar-se e atuar no mundo. 

 A perspectiva histórico-cultural de Vygotsky ressalta justamente essa 

emancipação demonstrada brevemente por Júlia, tendo uma visão pautada em um 

sujeito ativo, que tem voz e participa da sua própria história. E para que possa se 

construir dessa forma, é necessário que esse indivíduo esteja inserido nos diversos 

contextos sociais, onde ocorram interações significativas que sirvam de degrau para seu 

desenvolvimento.  

 De acordo com Luria (2001, conforme citado por Carvalho, 2007), os ambientes 

escolares tem grande influência na instrumentalização dos indivíduos para lidar com os 

problemas do cotidiano, uma vez que trazem desafios cada vez mais complexos e 

impulsionam a evolução contínua das funções superiores. Desta forma, o indivíduo 

adquire a capacidade de produzir mudanças em seu ambiente, como um sujeito ativo, 

reinventando o meio e a si mesmo. É possível considerar que, durante todo o seu 

desenvolvimento, Júlia tenha encontrado o oposto, pessoas e instituições que, como diz 

Vygotsky (1997), tratam a deficiência intelectual como uma “coisa estática” e não como 

um processo. Nesse caso, as consequências sociais da deficiência acabam por acentuar, 

alimentar e consolidar a própria deficiência (Vygotsky, 1997). Compreendendo a 

influência das relações com o meio e das consequências sociais é possível compreender 

e concordar com as críticas ao tão utilizado modelo médico e a não utilização da 

classificação proposta pelo DSM 5, que foca ainda na deficiência numa visão da pessoa 

e não da interação. 
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VI – Considerações Finais  

 No decorrer do presente trabalho, foram apresentadas intervenções com uma 

aluna adulta com deficiência intelectual. Trabalhamos com a manipulação de um 

calendário de mesa, a orientação e incentivo para uma adequada escovação e a 

confecção de nós, que permitiu com que a aluna se inserisse efetivamente no meio ao 

qual faz parte, juntando-se aos seus colegas nas produções de tapeçaria. Dentre os 

resultados dessa intervenção individual, foi possível perceber o início do 

desenvolvimento da iniciativa, autonomia por parte da aluna, que passou a expressar 

seus desejos e realizar escolhas no ambiente da instituição. De acordo com a Declaração 

de Montreal (2004) “todas as pessoas com deficiências intelectuais são cidadãos plenos 

(...) o direito a igualdade para as pessoas com deficiência intelectual não se limita à 

equiparação de oportunidades, mas requerem também (...) medidas apropriadas, ações 

afirmativas, adaptações ou apoio”. Destarte, o desenvolvimento da iniciativa e 

autonomia vai ao encontro dessa declaração, auxiliando na promoção do 

desenvolvimento pessoal da aluna, no sentido de colaborar com a sua afirmação como 

um sujeito ativo. 

 Tais intervenções e resultados fazem questionar sobre como vem sendo 

desenvolvido o papel das instituições que se propõem a atender a população de adultos 

com deficiência intelectual. Foi possível observar, através da convivência e da fala da 

professora regente, a dificuldade em atender as demandas de tantos alunos que são de 

sua responsabilidade. Além disso, há também certa exclusão dentro da própria 

instituição, onde há professores que escolhem uns alunos em detrimento de outros, em 

decorrência de outros motivos que não educacionais. Ou seja, segregam os alunos 

considerados “difíceis”, mesmo quando estes apresentam interesses condizentes com a 

proposta pedagógica oferecida por aquele professor (como no caso da oficina de 

contação de histórias). Deste modo, vale a pergunta: até que ponto a instituição 

consegue ultrapassar o estigma de “escola para deficientes” e promover um ambiente 

onde o indivíduo possa transpor suas dificuldades? São oferecidas oportunidades 

suficientes para que o indivíduo desenvolva suas potencialidades?  

 A possibilidade de intervenção e análise, através da redação do presente 

trabalho, consistiu em grande ferramenta de aprendizado para a prática 

psicopedagógica. Foi possível compreender a gama de influências que recaem sobre o 
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indivíduo, sejam através de interações sociais diretas, sejam conceitos e preconceitos 

passivamente assimilados por pessoas com quem o sujeito convive. Trabalhar 

observando o indivíduo como um todo, não segmentado, e sua interação com o 

ambiente, permitiu observar as dificuldades que o sujeito encontra, mesmo em um 

ambiente teoricamente preparado para recebê-lo. Ainda assim, foi possível experimentar 

a satisfação dos resultados obtidos nas intervenções. Tal estudo fez-me conhecer melhor 

a realidade que encontraremos no exercício da psicopedagogia, em suas dificuldades e 

recompensas. 

 Durante todo o processo de intervenção psicopedagógica, percebi o quanto a 

expectativa do profissional diante do aluno é, muitas vezes, determinante do tipo e da 

forma como viabilizar a informação para o aluno. Realizar este trabalho foi gratificante, 

uma vez que foi possível constatar que, desde que sejam oferecidas as condições 

adequadas para que o indivíduo acesse e se aproprie dos dados, a aprendizagem é 

possível. Além disso, os dados evidenciaram que, contrariando o modelo médico, não se 

pode mais classificar a deficiência intelectual como leve, moderada, severa ou profunda 

em relação à própria pessoa e suas ações no meio. Ao invés disso, precisamos 

redimensionar o olhar para o outro e as demandas que possui em termos de apoio 

psicopedagógico que viabilize o processo de aprendizagem e desenvolvimento. 
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APÊNDICE 

Apêndice A 

 

Roteiro para entrevista inicial - Família 
 
Data da aplicação: ___________ Local da aplicação:______________________ 
 
I – Identificação 
Nome: ______________________________________________________________________ 
D.N.:_______________ Idade: _____ Sexo: _____ Naturalidade:________________________ 
 
II - Filiação 
Mae: ___________________________________________________________D.N:_______ 
Profissão:_____________________________ Escolaridade:____________________________ 
Pai: ___________________________________________________________ D.N._________ 
Profissão:_____________________________ Escolaridade:____________________________ 
Religião: _____________________________ 
Composição familiar (irmãos, quem ainda convive na mesma residência): 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
III - Habitação 
(    ) casa própria  (    ) casa alugada  (    ) casa cedida 
(    ) apartamento próprio (    ) apartamento alugado (    ) apartamento cedido 
  
IV - Antecedentes terapêuticos/clínicos 
Informações sobre gravidez, parto e o que foi feito para detectar o problema da criança 
(exames, acompanhamento médico, especialistas, tratamentos anteriores) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
V – Desenvolvimento 
Quando sentou? 
______________________________________________________________________ 
Quando engatinhou? 
______________________________________________________________________ 
Quando andou? 
______________________________________________________________________ 
Quando começou a falar? Primeira palavra?___________________________________ 
Apresentou dificuldade no desenvolvimento da fala? 
______________________________________________________________________ 
Verificação da capacidade auditiva: 
______________________________________________________________________ 
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Verificação da capacidade visual: 
______________________________________________________________________ 
 
VI – Alimentação e Sono 
Como é a alimentação? Tem restrições? 
______________________________________________________________________ 
Quando começou a se alimentar sozinha? 
______________________________________________________________________ 
Quais as preferências alimentares? 
______________________________________________________________________  
Dorme sozinha? 
______________________________________________________________________ 
Sono tranquilo ou agitado? 
______________________________________________________________________ 
Sonambulismo? 
______________________________________________________________________ 
Toma medicamentos? 
______________________________________________________________________ 
Na hora de dormir vai sozinha para a cama? 
______________________________________________________________________ 
Apresenta (apresentou) enurese noturna? Até quando? 
______________________________________________________________________ 
 
VII – Rotina 
Descrever a rotina de um dia normal. Hora que acorda, alimenta-se, dorme. Exemplo de rotina 
de final de semana. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
VII – Atividades de Vida Diária e Outros Comportamentos 
Veste-se? 
______________________________________________________________________ 
Toma banho? 
______________________________________________________________________ 
Escova os dentes corretamente? 
______________________________________________________________________ 
Veste o calçado? 
______________________________________________________________________ 
Amarra cadarços? 
______________________________________________________________________ 
Apresenta alguma mania? 
______________________________________________________________________ 
Apresenta comportamentos considerados estranhos? 
______________________________________________________________________ 
 
VIII – Escolaridade 
Idade de ingresso, escola normal/ especial, alfabetização, socialização. 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
IX – Outras Informações 
 
Que atividade mais gosta de fazer? 
______________________________________________________________________ 
Como reage às pessoas que não são familiares? 
______________________________________________________________________ 
Como se comporta quando repreendida?  
______________________________________________________________________ 
Sabe o endereço e telefone de casa? 
______________________________________________________________________ 
O que gosta de fazer no tempo livre? 
______________________________________________________________________ 
 
Preferências: 
Comer: _________________________________________________________________ 
Beber: __________________________________________________________________ 
Jogos: __________________________________________________________________ 
Objetos: ________________________________________________________________ 
Passeios: ________________________________________________________________ 
Lazer: __________________________________________________________________ 
A.V.D: __________________________________________________________________ 
Pessoas: ________________________________________________________________ 
 

 




