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RESUMO 

DAUD, Isabel Soares de Mello. O vínculo atrelado ao trabalho psicopedagógico. 

2017. 43f. Trabalho Monográfico apresentado ao curso de Formação em 

Psicopedagogia, como exigência parcial para obtenção do diploma de 

Psicopedagogo, do Instituto Sedes Sapientiae. 2017. 

 

A presente monografia narra o processo de construção do vínculo entre o terapeuta e 

o paciente no trabalho psicopedagógico e analisa a sua importância para o mesmo, a 

partir do relato da experiência pessoal da autora como psicopedagoga durante a 

realização do curso. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, dedicada ao tratamento da 

face empírica e fatual de uma realidade. Ela se desenvolve na clínica do Instituto 

Sedes Sapientiae, localizado na zona oeste de São Paulo. Para relatar esse caminho 

psicopedagógico atrelado ao vínculo, alinhavou-se à história de um adolescente de 

16 anos em atendimento clínico, uma intervenção psicopedagógica realizada com 

ferramentas baseadas na afetividade. O vínculo estabelecido entre a aluna do curso 

de pedagogia, como terapeuta, e o paciente, em atendimento clínico, revelou-se como 

sendo uma ferramenta fundamental para o fortalecimento da autoestima e, 

consequentemente, para o desenvolvimento cognitivo do paciente.  

 

PALAVRAS-CHAVE: psicopedagogia; trabalho psicopedagógico; construção de 

vínculo; afetividade. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

DAUD, Isabel Soares de Mello. The link tied to psychopedagogical work. 2017.43f. 

Monographic Work presented to the Training Course in Psychopedagogy, as a partial 

requirement to obtain the diploma of Psychopedagogue, from the Sedes Sapientiae 

Institute. 2017. 

 

The present monograph narrates the process of building the link between the therapist 

and the patient in the psychopedagogical work and analyzes its importance for the 

same, from the report of the author's personal experience as a psychopedagogue 

during the course. It is a qualitative research, dedicated to the treatment of the 

empirical and factual face of a reality. It develops in the clinic of the Sedes Sapientiae 

Institute, located in the western zone of São Paulo. In order to report this psycho-

pedagogical path linked to the link, it was based on the story of a 16-year-old 

adolescent in clinical care, a psychopedagogical intervention performed with tools 

based on affectivity. The link established between the student of the pedagogy course, 

as a therapist, and the patient, in clinical care, has proved to be a fundamental tool for 

strengthening self-esteem and, consequently, for the cognitive development of the 

patient. 

 

KEY WORDS: psychopedagogy; psychopedagogical work; link building; affectivity. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este projeto é o trabalho de conclusão do curso de Psicopedagogia, do Instituto 

Sedes Sapientiae. Minha intenção com este trabalho é destacar um pouco da minha 

experiência clínica, em especial o trabalho baseado no vínculo, na confiança e na 

paixão do psicopedagogo. Quero mostrar como a construção de um bom vínculo, 

atrelado ao trabalho psicopedagógico, pode contribuir para resultados positivos com 

os pacientes. 

Para Pichon-Rivière (1988), vínculo é definido como “uma estrutura complexa que 

inclui um sujeito, um objeto, e sua mútua Inter relação com processos de comunicação 

e aprendizagem." (PICHON, 1988) 

Por meio das observações dos resultados obtidos dentro do trabalho clínico, em 

que trabalho como aprimoranda há dois anos, analisei a importância do vínculo entre 

paciente e psicopedagogo para esse tipo de trabalho utilizando ferramentas como um 

projeto, jogos e brincadeiras. Também descrevo o trabalho baseado na confiança e 

na paixão, evidenciando a sua importância, a partir do acompanhamento e análise 

feitos durante os atendimentos com o paciente Matheus1. 

As perguntas que nortearam o presente trabalho foram: Qual a importância do 

vínculo estabelecido entre o terapeuta e o paciente nos atendimentos 

psicopedagógicos? O que auxilia o terapeuta para a criação do vínculo com o 

paciente?  E, como tal vínculo pode promover o desenvolvimento do paciente? 

 Tais perguntas derivam de minha crença de que a transformação dos pacientes 

não decorre apenas da ação psicopedagógica. Neste sentido, transcrevo texto de 

Edith Rubinstein, in verbis: 

 

No caso específico da psicopedagogia, é o vínculo transferencial que o 
paciente estabelece com o terapeuta que lhe permitirá vivenciar novas 
experiências, desenvolver a autoconfiança, o prazer em aprender e a 

capacidade de autonomia. (RUBINSTEIN, 1999, p.50). 
 

Fundamentei minha pesquisa nos estudos de Pichon-Rivière (São Paulo, 1998) 

sobre a teoria do vínculo, Rubinstein (São Paulo, 1999) sobre o percurso da 

Psicopedagogia, convidando àqueles que são da área a refletirem e dialogarem sobre 

o seu próprio estilo psicopedagógico, Weiss (Rio de Janeiro, 2012) sobre a 

                                                           
1 Matheus é um nome fictício que será referido quando se tratar do garoto de 16 anos. 
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psicopedagogia clínica e Silva (São Paulo, 2010) sobre a paixão de formar, o afeto 

que transita a centelha, faz de um professor um grande professor.  

A escolha em buscar tais publicações justifica-se por ser o trabalho 

psicopedagógico uma ação em que o psicopedagogo, não só transforma a vida de 

outras pessoas, mas também, a sua própria vida. Ambos estão sendo modificados, 

pois trata-se, além de tudo, de uma relação humana entre sujeitos com suas 

potencialidades, limites e saberes. 

Neste sentido, faz-se necessária uma profunda reflexão sobre a mútua troca 

que se estabelece entre terapeuta e paciente. Desta forma, recorro aos ensinamentos 

de Alícia Fernandez (2001) ao afirmar que: “ensinar é situar-se nos limites da própria 

posição; limites que vão permitindo construir um vínculo amoroso corporal de ternura 

[...]” (FERNANDEZ, 2001, p.133). 

Parto da hipótese que as relações interpessoais têm grande relevância na vida 

social e na construção do aprendizado do ser humano e, que um aspecto importante 

da relação psicopedagógica é o vínculo. Neste, cada paciente é único em sua maneira 

de se vincular. Uma das tarefas do psicopedagogo é estar atento aos seus sinais de 

vinculação e aos sinais do paciente, que vai transmitir suas experiências de vida a 

cada instante, na forma específica com que eles desempenham seus papéis no 

contexto psicopedagógico.  

Na obra Teoria do Vínculo, Rivière fala de uma “... maneira particular pela qual 

cada indivíduo se relaciona com outro ou outros, criando uma estrutura particular a 

cada caso e a cada momento, que chamamos vínculo. ” (1998, p. 24).  

 O presente estudo está estruturado em cinco capítulos, sendo que o primeiro 

capítulo traz um pouco de minha trajetória e de minhas descobertas pessoais e 

profissionais; o segundo trata da psicopedagogia e da criação do vínculo terapeuta-

paciente; o terceiro e o quarto falam sobre a minha experiência, bem como das minhas 

intervenções que estabeleceram uma relação de confiança entre meus pacientes e 

eu, integrada ao tratamento psicopedagógico; o último traz uma avaliação de como o 

processo se deu.  

 Para a realização desta pesquisa que se caracteriza como um relato de 

experiência em que procurei tecer “um texto que descreve precisamente uma dada 



10 
 

experiência que possa contribuir de forma relevante para sua área de atuação”2. Nela, 

o próprio agente da ação traz sua vivência, motivação e compartilha as metodologias 

utilizadas.  

A proposta é a de uma pesquisa qualitativa, dedicada ao tratamento da face 

empírica e fatual de uma realidade. A escolha desse tipo de pesquisa foi feita com 

base na possibilidade de proporcionar maior concretude às argumentações, por mais 

tênue que possa ser a base fatual. A pesquisa de campo se desenvolveu na Clínica 

do Instituto Sedes Sapientiae, localizada na zona oeste de São Paulo, durante os 

atendimentos psicopedagógicos com o paciente Matheus, de 16 anos.  

Além de estar cursando a especialização em psicopedagogia, já sou formada em 

pedagogia, o que me ajudou bastante na escolha de atividades que promovessem a 

criação do vínculo com meu paciente. Todos os dados coletados foram de 

experiências já realizadas com meu paciente, por meio das quais pude refletir sobre 

elas e analisá-las, na busca de pontos positivos e negativos. 

A coleta de tais dados ocorreu por meio da documentação e arquivamento do 

material que desenvolvi junto a meu paciente durante as atividades realizadas ao 

longo dos dois anos em que o processo clínico se deu, de modo a possibilitar-nos uma 

visão linear de sua transformação pedagógica. 

O material arquivado pode, desta forma, ser revisitado em todos os nossos 

atendimentos, bem como nas reuniões com os pais, o que nos possibilitou, não só 

relembrar as atividades realizadas, como também, ver suas conquistas ao longo do 

tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Disponível em: http://www.escritaacademica.com/topicos/generos-academicos/o-relato-de-experiencia/ 
Acesso em: 25 de setembro de 2017. 
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CAPÍTULO 1. O INÍCIO DA PAIXÃO PELA PSICOPEDAGOGIA 

 

1.1 . A minha história pessoal e meu amor interior 

O meu encontro com a psicopedagogia não demorou muito a acontecer. Quando, 

pela primeira vez, prestei vestibular, fiquei na dúvida entre a pedagogia e a psicologia. 

As duas opções tinham muito a ver com a minha história de vida e com a minha 

personalidade. Desde pequena, já gostava de brincar de escolinha e amava ser a 

professora. Na adolescência, isso apareceu com mais força e comecei a ajudar meus 

amigos a estudar. Dava aulas particulares, a eles, sem cobrar nada. Aos 15 anos, 

iniciei o trabalho voluntário e a minha escolha foi desempatada pela experiência na 

ONG Sonhar Acordado3, onde constatei a importância da Educação como ferramenta 

fundamental para a formação do ser humano. Queria, de alguma maneira, fazer a 

diferença, contribuir mais com a vida de crianças e de adolescentes. 

Terminei o colegial e, então, entrei para a faculdade de Pedagogia da PUC. Uma 

escolha feita que veio acompanhada de muitas críticas. Ser professor no Brasil é uma 

tarefa difícil, é uma profissão desvalorizada e, por isso, muito pouco escolhida pelos 

jovens hoje em dia. Acredito que tal escolha precisa ser feita com muita segurança, 

pois gostar do que faz é essencial para se poder contribuir com a sociedade. Esse 

último ponto foi o que me motivou a buscar o que queria. Comecei a trabalhar logo no 

primeiro ano da faculdade, o que me confirmou ainda mais da escolha certa que havia 

feito. No decorrer desses anos, obtive mais sucesso do que esperava e consegui 

constatar, que tudo que se faz com amor e felicidade, faz-se muito bem. Nesse 

sentido, Maria Cecília Pereira da Silva, em seu livro, A Paixão de Formar, fala sobre 

a importância do professor, da Educação no Brasil e a essa paixão por formar, como 

pode ser compreendido em texto transcrito a seguir: 

 

Já é tempo de fazer renascer no Brasil uma reflexão sobre a prática da 
educação, ressuscitando a paixão de formar. Só assim será possível devolver 
aos educadores a consciência de sua importância numa sociedade que é 
uma vasta empresa, mas que deve ser orientada para uma cultura livre, 
criativa, apaixonada e apaixonante e, aos mesmo tempo, por uma real 
eficácia. Urge, portanto, exigir participação dos políticos no sentido de 

                                                           
3 ONG Sonhar Acordado é uma instituição sem fins lucrativos, que tem como missão é formar jovens líderes e 
comprometê-los com a vivência e transmissão dos valores, levando a uma verdadeira transformação da 
sociedade. Disponível em: http://sonharacordado.org.br/nossa-causa/ Acesso em: 16 de novembro de 2017. 

http://sonharacordado.org.br/nossa-causa/
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contribuir para o reconhecimento do valor do professor como peça chave na 
formação cultural da sociedade. (SILVA, 2010, p.17) 

 

A minha paixão por formar vem do meu objetivo de vida que não é ser feliz, 

como a maior parte da sociedade acredita. O meu objetivo de minha vida é dar às 

pessoas algo que elas não teriam se eu não existisse. Ser útil às pessoas. Ser útil 

dentro de casa, no trabalho, na faculdade, no bairro, cidade, estado. Ser útil para um 

país. Precisamos ser pessoas úteis. Somos capazes de contribuir com algo para o 

mundo, mas precisamos de um propósito, conforme texto de BENDASSOLLI, transcrito, 

in verbis:   

 

Todos têm seu talento próprio; todos sabem fazer algo de uma maneira 
excepcional ou diferente dos demais. Basta desenvolver esses "dons" e fazê-
los caminhar a serviço do indivíduo. (BENDASSOLLI, 2000) 

 

O trabalho voluntário, algo que já faz parte do meu “ser”, fez-me enxergar 

muitas coisas. Fazer tarefas voluntárias leva à transformação das pessoas. Logo, um 

dos maiores motivos para eu ter vindo cursar pedagogia e depois psicopedagogia, 

além de amar crianças, foi o de acreditar que como professora e psicopedagoga 

poderia formar seres humanos mais honestos, esperançosos, generosos e mais 

amorosos. Há dez anos realizo o trabalho voluntário, e não há nada que me dê mais 

prazer do que poder transmitir o que eu tenho de melhor dentro de mim. Poder ajudar 

pessoas que já se sentem gratas pelo pouco que passo a elas. É uma transformação 

mútua, em que saio sentindo que ajudei muito menos do que fui ajudada. 

Inspiro-me em uma frase do livro Caminhos e Escolhas: o equilíbrio para uma 

vida mais feliz, de Abílio Diniz (2004, p.141), que diz: “As chances de sucesso rumo à 

felicidade se multiplicam no momento em que você coloca amor naquilo que faz. Em 

tudo o que faz. ”. Acho que assim como na pedagogia e na psicopedagogia, como na 

ONG Sonhar Acordado, coloco tanto amor que a minha felicidade já se satisfaz toda 

vez que saio de qualquer lugar, onde eles estão presentes. Diniz (2004, p.163) 

também cita outra frase que vai ao encontro com minhas crenças “Amar ao próximo 

como a ti mesmo é talvez a ideia mais difícil de ser seguida, mas também é, sem 

dúvida, a que mais benefícios nos traz no dia-a-dia.”  

Como citei no primeiro parágrafo, vejo todos os momentos e aprendizados da 

minha vida como sendo o principal motivo por eu ter ido atrás de minha causa, 
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buscado meus sonhos. A minha felicidade vem daí, de ajudar o outro, de contribuir 

com o que tenho e receber muito mais do que estou dando. 

 

O professor apaixonado é aquele que é capaz de renunciar ao aluno e de 
perdê-lo no crescimento de suas próprias ideias e pensamentos (do aluno). 
É aquele que pode sentir prazer nas diferenças, nas divergências de ideias e 
pode conviver com elas, amá-las e transformar-se. Viver uma relação de 
reciprocidade. Transformar-se, não para ser igual ao outro, mas para pensar, 
para crescer, para desenvolver-se, concebendo-se como um ser inacabado 
que abre mão das certezas e do próprio saber, da própria onipotência. A 
consciência de sua ignorância pode-se tornar o princípio de sua sabedoria. 

(SILVA, 2010, p.156) 

 

1.2 .  A descoberta e o processo 

Diante desse meu desejo de ajudar a sociedade, ao cursar a faculdade, 

juntamente com a prática, descobri a importância da pedagogia atrelada a psicologia. 

Vi o quanto nossas crianças e adolescentes precisam de um apoio psicopedagógico 

em meio a esse momento em que atravessa o mundo. 

A tecnologia invadindo e abrindo muitas possibilidades de usos e, pais que 

cada dia são mais ausentes por precisarem trabalhar para sustentar suas famílias, 

estabelece uma nova era, onde a comunicação passou a ser digital e o cuidado com 

o outro está sendo deixado de lado. Um momento em que os papéis estão se 

invertendo e sendo perdidos, em que as crianças passam a ter agenda de adulto, 

atoladas de cursos e de responsabilidades, ao mesmo tempo em que perdem 

autonomia e respeito.  

Neste sentido, Munhoz (2003) fala sobre a era globalizada, e sobre o novo 

conjunto familiar que incumbe às escolas a tarefa de suprir as carências e expectativas 

dos pais na educação de seus filhos diante do coletivo, das vivências básicas e da 

cidadania.  

Rosely Sayão, em uma entrevista, traz uma reflexão sobre esse momento atual 

das famílias e fala sobre a importância do vínculo que hoje não se tem mais, como 

pode ser observado por meio de sua contribuição, que, abaixo reproduzo: 

 

Os pais hoje têm esse receio enorme de desagradar, um medo de perder o 
amor dos filhos. Sempre foi o oposto. Era o temor dos pequenos de perder o 
afeto dos mais velhos que permitia muitas vezes que fossem educados, 
deixando de fazer várias besteiras. Entendi melhor essa movimentação com 
os temas do Bauman (o sociólogo polonês Zygmunt Bauman): a fragilidade 
dos laços afetivos hoje é uma coisa que nos assombra. O ser humano precisa 
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de vínculos razoavelmente estáveis e duradouros, mas nada mais é assim 
entre nossos pares. Então, estamos jogando sobre os filhos essa expectativa. 
Com isso, o que temos visto, em geral, são os pais super obedientes. 
Loucura, não?4 (SAYÃO, 2017) 

 

Diante de tal mudança na sociedade, corroborada com meus princípios e 

valores, quis fazer algo a mais. Não estava satisfeita em apenas dar aulas. Optei pela 

psicopedagogia, mesmo tendo uma visão muito vaga do que era ser um 

psicopedagogo. A única certeza que eu tinha era a de que, com essa especialização 

poderia continuar ajudando a sociedade e ampliando minhas habilidades. Não só isso, 

mas também, que todo conhecimento acrescentado seria capaz de trazer-me novos 

olhares, novos desejos e curiosidades.  

É certo que, o curso de psicopedagogia me trouxe tudo isso. 

Durante as aulas, pude me descobrir como psicopedagoga, encontrei-me 

dentro da profissão, obtive a certeza do meu desejo em ajudar mais meus alunos, 

pacientes e, também, outras crianças e adolescentes que futuramente precisarem de 

mim. Sem dúvida, o curso foi muito significativo, dando-me mais confiança do caminho 

que estou seguindo e pretendo seguir futuramente. Olhar para o outro, verificar suas 

potencialidades, valorizá-lo, achar caminhos por outros lugares, entender o que ele 

sente.  

Foi nesse processo, que também descobri a importância do vínculo para que 

tudo isso pudesse ser realizado durante os atendimentos. Esse vínculo ao qual 

Pichon-Rivière (1998) descreve, em sua teoria, como sendo uma relação que se 

repete e evolui como se fosse uma espiral dialética, em que tanto o sujeito como o 

objeto se realimentam mutuamente.  

 
O vínculo é algo diferente, que inclui a conduta. Podemos definir o vínculo 
como uma relação particular com o objeto. Essa relação particular tem como 
consequência uma conduta mais ou menos fixa com esse objeto, formando 
um pattern, uma pauta de conduta que tende a se repetir automaticamente, 
tanto na relação interna quanto na relação externa com o objeto. (PICHON-

RIVIÈRE, 1998, p.19) 

 
 
 
 

 

                                                           
4 Disponível em: http://veja.abril.com.br/educacao/rosely-sayao-os-pais-andam-obedientes-demais/ Acessado 
em: 18 de novembro de 2017. 

http://veja.abril.com.br/educacao/rosely-sayao-os-pais-andam-obedientes-demais/
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CAPÍTULO 2. PSICOPEDAGÓGIA E A CRIAÇÃO DO VÍNCULO 

 

2.1. O Trabalho Psicopedagógico 

Dentro ou fora de um consultório psicopedagógico, a construção de qualquer tipo 

de relação é sempre desafiadora. Ainda mais com uma pessoa totalmente 

desconhecida, com a qual conviveremos por um tempo indeterminado. Nos 

atendimentos psicopedagógicos, o primeiro contato entre terapeuta e paciente vem 

sempre carregado de sentimentos de ansiedade de ambos os lados. O desconhecido 

está ali entre os dois, as perguntas e medos também. 

 

A ansiedade existe sempre, em qualquer situação diagnóstica: no terapeuta, 
em face da necessidade de penetrar no desconhecido; no paciente e seus 
pais, ante o desconhecimento da situação e o medo de revelar aspectos 
pessoais ou da vida familiar – aspectos esses conhecidos ou desconhecidos 

deles próprios. (WEISS, 2012, p.53) 
 

O trabalho do psicopedagogo é ajudar aquele que, por diferentes razões, não 

consegue aprender, focalizando nesse sujeito, a sua relação com a aprendizagem. A 

aprendizagem tem função de adaptação - sempre que ela existe, algo está sendo 

modificado. Ela é responsável por conservar a espécie humana e introduzir o indivíduo 

na cultura e na sociedade. 

Hoje – frente à cultura, mundo e indivíduos atualmente produzidos -, o papel do 

psicopedagogo é, não somente olhar a subjetividade, mas acima de tudo, analisar o 

enfoque de mundo em que cada criança está inserida, sua escola, o que essa escola 

trabalha, como vê a aprendizagem, a cidade em que estuda. Pensar em “COMO”, 

“PORQUE” e “O QUE” o aluno aprende.  

A função do psicopedagogo é dar ferramentas para que o sujeito consiga, 

dentro de suas dificuldades, aprender de acordo com o seu próprio ritmo. É, ainda, 

trabalhar as potencialidades do sujeito, levando em conta suas especificidades. Para 

um melhor aprendizado, a criança tem que ter um desejo, motivação e, 

principalmente, um significado. 

O trabalho do psicopedagogo dependerá das particularidades de cada 

paciente, de suas habilidades, de seu raciocínio, e não no que lhe falta, nem apenas 

em suas dificuldades. O psicopedagogo precisa se colocar no lugar do paciente 
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(alteridade).  Seu trabalho, nesse sentido, é fundamental para potencializar o que o 

paciente tem, como citei anteriormente: 

 

[...] ter uma postura de “tolerância ativa”, onde acolhe a performance possível 
num determinado momento e investe em uma mediação bem conduzida, de 
qualidade, para acionar, desenvolver, desencadear o potencial de 
aprendizagem que não se manifesta. (MUZZETI e VINHAS, 2011, p.245)  

 

Importante ressaltar que o psicopedagogo precisa estabelecer, ainda, uma boa 

relação com a escola e com a família, para que o trabalho seja feito em conjunto e 

haja trocas entre as três partes. 

Por fim, cumpre acrescentar que existem muitos tipos de trabalhos 

psicopedagógicos, cada um com o seu foco e objetivo, bem como respeito às 

particularidades de cada indivíduo, apesar de todos terem a mesma intenção: produzir 

contribuições positivas aos pacientes.  

 

 

2.2. A importância do vínculo nos atendimentos 

 

Para que tudo isso aconteça é fundamental a criação de um bom vínculo entre 

terapeuta e paciente. Do ponto de vista de Wallon: 

 

[...] construção do sujeito e do objeto com a qual ele construirá seu 
conhecimento depende da alternância entre afetividade, ou seja, com o modo 
como o indivíduo vai relacionar o objeto de estudo com o seu cotidiano, 
discutindo ativamente com o professor, estabelecendo relações mais íntimas 
com o professor, e a inteligência caracterizada pelo processo de cognição do 
aluno. (NETO, 2012, p. 21) 
 

 

Desta mesma maneira, além do psicopedagogo ajudar a criança, ele também 

estará criando ferramentas para a sua prática, estará adquirindo novos 

conhecimentos, mostrando a importância que Wallon traz sobre a presença dos 

conceitos de afetividade na formação do professor. 

Essa afetividade que envolve sentimentos, emoções, sentidos e subjetividades 

são fatores, não apenas, essenciais à relação professor e aluno, como também, 

determinantes na qualidade da escolarização e do processo de aprendizagem.  

A discussão sobre afetividade no ambiente escolar ganhou relevância no 

século XXI, quando a ausência dos pais e a carência afetiva das crianças se 

intensificaram.  
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Não só isso, mas também, quando a crescente violência, indisciplina, 

desmotivação e dificuldade de manter a atenção do aluno em sala de aula apontaram 

para a urgência em se construir um vínculo entre aluno e professor. 

Apesar da consciência desta urgência, muitos são os entraves a serem 

superados para se transformar uma escola racional em uma escola afetiva. 

A concepção de sujeito sofreu alterações relevantes na pós-modernidade, 

sobretudo, com o advento do conceito do inconsciente trazido por FREUD no início 

do século XX. 

A visão de sujeito, antes calcada na dicotomia razão-emoções, ganhou 

contornos mais complexos que permitiram mudanças significativas nas relações 

humanas. 

Também no âmbito escolar, importantes contribuições de pensadores como 

PIAGET e VIGOTSKI romperam com o conceito de aluno baseado na cisão cognição-

afetividade, o que provocou transformações na relação professor e aluno dando 

espaço para que o aluno fosse visto como sujeito ativo na construção de seu próprio 

conhecimento. 

Contudo, não se pode dizer que a nova concepção de sujeito tenha sido 

assimilada pela totalidade dos educadores. Há, ainda, os que acreditam ser a escola 

um local de construção de conhecimento por meio da racionalidade. 

Acredito ser a afetividade uma construção de uma relação pautada por uma 

visão de aluno integral, com aspectos emocionais, motores, culturais e sociais - por 

contemplar todos os aspectos das relações escolares. 

Não se pode, contudo, confundir tal definição com passar a mão na cabeça, 

nem com deixar de estabelecer limites, conforme relato de alguns professores. 

Tampouco pode ser entendida como dar carinho ou ser afetuoso. 

Para ANITA ABED, psicóloga e pesquisadora da Unesco, afetividade tem a ver 

com a observância do que afeta cada aluno, positiva ou negativamente, como se 

verifica a seguir, in verbis: 

 

Trata-se muito mais de dar atenção ao que afeta este ser, seja de maneira 
negativa ou positiva. Quanto mais o educador tiver consciência do que está 
presente nas dinâmicas estabelecidas na relação direta com os alunos, maior 
será a chance de utilizar os recursos corretos para auxiliar o aprendizado. 
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Isso não é diferente para os psicopedagogos na clínica, que precisam também 

ter consciência da sua atuação priorizando essa relação. Criar espaços entre a 

criatividade e o jogar, entre objetividade e subjetividade, para as ações que levam o 

sujeito a se reconhecer como autor, sejam manifestadas. 

Segundo Alícia Fernandez (2001, p.13) os pais e professores “como primeiros 

ensinastes, podem nutrir e produzir nas crianças esses espaços, nos quais o aprender 

é construtor de autoria de pensamento [...]”. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO DE UM ESTUDO DE 

CASO 

 

Resolvi compartilhar minhas reflexões sobre o processo psicopedagógico de um 

adolescente de 16 anos de idade, que está cursando o 1º ano do Ensino Médio de 

uma escola estadual de São Paulo. 

Essa escolha se deu, pois Matheus foi meu primeiro paciente e minha primeira 

experiência prática com um adolescente. Nas escolas, em que estive entre 2010 e 

2015, somente havia trabalho com crianças de Educação Infantil.  

Matheus foi meu primeiro desafio diante do desconhecido e foi com ele que 

constato o vínculo aprimorando e até habilitando meu próprio trabalho 

psicopedagógico. 

 

O vínculo configura uma estrutura dinâmica em contínuo movimento, 
acionada por motivações psicológicas, cujo resultado é determinado conduta 
que tende a se repetir tanto na relação interna quanto externa com o objeto. 
É o vínculo interno que condiciona muitos dos aspectos externos e visíveis 
da conduta do sujeito. Os vínculos internos e externos se integram.5 

 

 

3.1. Quem é Matheus? 

O paciente Matheus 16 anos, destro, foi encaminhado, primeiramente, em 

2012, ao atendimento psicoterápico por solicitação da escola - na qual estudou até o 

5º ano, por apresentar perfil agitado e, consequentemente, o que comprometia seu 

aprendizado. Num segundo momento, em 2013, Matheus buscou o atendimento, não 

apenas por recomendação da escola, mas também por solicitação de sua mãe e de 

sua terapeuta, para uma investigação de seu perfil cognitivo, devido a seu histórico 

de insucesso acadêmico, bem como, relatos de dificuldades na leitura e na escrita. 

Em outubro de 2015, fui solicitada a continuar o atendimento psicopedagógico 

de Matheus, que já havia sido iniciado em outubro de 2013 e, o que se efetivou a partir 

de novembro de 2015.   

                                                           
5 Disponível em: https://pt.scribd.com/doc/103293430/Teoria-do-Vinculo-fichamento acessado em: 20 de 
novembro de 2017. 

https://pt.scribd.com/doc/103293430/Teoria-do-Vinculo-fichamento
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Sua mãe me relatou que Matheus era inteligente, que apresentava bom 

comportamento na escola e que gostava muito de aprender sobre as histórias dos 

países, bem como, suas localizações. Contudo, deixou claro que ele apresentava 

intensa dificuldade na esfera da escrita e da leitura, ao afirmar que: “ainda come 

muitas palavras quando lê e quando escreve”.  

Na primeira entrevista trouxe, também, sua preocupação diante da frequente 

dificuldade que Matheus vinha apresentando em ir à escola. Relatou que ele ficava 

jogando videogame até tarde e que não acordava no dia seguinte para ir à escola. 

Disse: “o negócio dele é ficar acordado de noite e dormir de dia”; “ele espera eu ir 

dormir para ele voltar para a sala e jogar videogame”; “o meu marido vê, o irmão vê, 

a irmã vê e ninguém fala nada. Meu marido não interfere, deixa tudo nas minhas 

costas. Não chama atenção do Matheus. Eu dou suporte para todo mundo”.  A mãe 

se queixa bastante, relatando que ninguém a ajuda em casa e que tudo fica nas costas 

dela.  

Além disso, ela demonstrou preocupação no que concerne aos 

relacionamentos de amizade do filho, conforme relato da mãe de um de seus amigos. 

Foi, também, chamada na escola por conta da baixa frequência do filho nas aulas e 

do videogame. Relatou, ainda, um evento em que o Matheus, por influência dos 

amigos, pegou o seu cartão de crédito e comprou um jogo pela internet. A mãe, então, 

o confrontou dizendo que ele a havia roubado, que isso quem faz é ladrão. 

Inicialmente, Matheus negou a acusação, mas, depois, confirmou sua suspeita. A mãe 

disse ter conversado seriamente com o filho sobre o ocorrido e revelou o seu medo 

de ver seu filho ir na onda dos amigos, por achar que ele fazia tudo que eles faziam. 

Por fim, afirmou: “ele é muito maria vai com as outras”. 

 

Descobrimos que o paciente, através de seus familiares, manda uma parte 
de si mesmo, colocadas nos outros, para indagar sobre seu estado psíquico. 
É possível, com os mesmos termos, interpretar essa situação à família. 
(PICHON-RIVIÈRE, 1998, p. 8).  

 

Ouvi essa mãe cheia de medos e desconfianças, preocupada com os estudos 

do filho, mas também com algo além. Algo que ela não estava conseguindo controlar 

em casa, pois trabalhava o dia todo. Trazia um medo na fala do filho seguir um 

caminho errado. Mas, também, cheia de ansiedades, desabafou sobre estar 

sobrecarregada. Vi aí, nesse momento, minha primeira oportunidade de intervir 
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afetivamente. Acolhi essa mãe, estive aberta a escutar seus anseios, sem 

interpretações, compreendendo o porquê de estar sendo procurada, pois segundo 

Weiss, “é preciso que se considere sempre a grande carga de ansiedade posta pelos 

pais nesse primeiro contato, pois é um movimento que poderá se definir pró ou contra 

a avaliação. ”  (WEISS, 2012, p. 46) 

 

 

3.2. Dados significativos da Anamnese  

 

Considero a entrevista de anamnese um dos pontos cruciais de um bom 
diagnóstico. É ela que possibilita a integração das dimensões de passado, 
presente e futuro do paciente, permitindo perceber a construção ou não de 
sua própria continuidade e das diferentes gerações, ou seja, é uma 
anamnese da família. (WEISS, 2012, p.65) 

 

Matheus é procedente de São Paulo - SP, reside com os pais e os irmãos, é 

terceiro filho de uma prole de três (tem um irmão e uma irmã mais velhos). Seus pais 

são casados: a mãe trabalha em uma produtora e o pai é motorista.  

Na entrevista, compareceu somente a mãe. 

Com relação aos irmãos, segundo relato da mãe, em anos anteriores, as brigas 

eram frequentes, sendo que, ninguém queria brincar com Matheus por ele ser muito 

impaciente e não parar quieto. Contudo, acrescentou que, ultimamente, todos 

estavam se dando bem e que essa fase já havia passado. 

Disse ainda que, desde a sua infância Matheus teve problemas quanto ao sono, 

não gostando de dormir à noite. Já, na primeira experiência escolar, apresentou 

cansaço por conta dessa preferência em dormir durante o dia e ficar acordado durante 

a noite.  

Quanto aos aspectos de personalidade e comportamento, a mãe considera o 

filho afetuoso, querido, carinhoso com animais e pessoas, de temperamento estável, 

mas bastante ativo, fechado diante de seus assuntos, preferindo não expor seus 

sentimentos, o que dificultava compreendê-lo em alguns momentos. 

Seu desenvolvimento psicomotor é normal, locomovendo-se com facilidade e 

rapidez. Joga futebol, apresentando uma boa e ampla coordenação motora ao fazer 

embaixadinhas, bem como, equilíbrio e agilidade.  

Quanto às atividades de seu interesse, Matheus gosta de jogar futebol e 

videogame, ouvir música em seu celular, assistir séries na TV (sua preferida é Flash), 
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usar o computador, geografia, história da França e sair com seus amigos para jogar 

bola. Também, adora brincar com seu cachorro e seu ídolo é o jogador Christiano 

Ronaldo. Conta a mãe que ele sempre gostou de brincar de tudo quanto é jogo, mas 

que demonstra preocupação com os jogos de violência. Matheus costuma jogar online 

com os vizinhos. 

A mãe disse ter mudado sua conduta em relação ao filho por recomendação da 

psicoterapeuta - que a comunicou que Matheus tinha medo de crescer e medo de 

perder o amor da mãe. Por esse motivo, passou a lhe dar mais liberdade, 

independência e, principalmente, autonomia para realizar as coisas sozinho. 

Diante de todos os dados coletados, fiquei pensando na posição de Matheus 

perante sua família, pais e irmãos. Que lugar estaria ocupando? Por que estaria 

faltando às aulas? Qual significado essa escola estaria tendo para Matheus? 

 

Tudo se organiza em uma estrutura, em uma Gestalt, na qual uma parte é o 
paciente e o resto, a família. Forma-se assim, uma totalidade, e trabalhar o 
grupo como totalidade torna possível um manejo dinâmico em espiral 
dialética da situação médico-paciente. (PICHON-RIVIÈRE, 1998, p. 8) 
 

 

Foi nesse contexto que iniciamos um trabalho, Matheus e eu, em atividades 

que primeiramente tinha o intuito de conhecê-lo, de entender suas necessidades, de 

saber seus interesses, para, segundamente, conduzir o trabalho psicopedagógico. Foi 

nesse percurso que vi a importância do vínculo atrelado a psicopedagogia. 

 

 [...] um desenvolvimento saudável da afetividade contribui para a ampliação 
de seus vínculos sociais, interesses para explorar seus problemas e 
autoestima suficiente para enfrentar suas crises de identidade no futuro. 
(MUNHOZ, 2003, p.67) 
 
 

 

3.4. Conclusões diagnósticas 

 

Durante todo o processo psicopedagógico, foi possível diagnosticar que 

Matheus possui uma defasagem cognitiva na área de leitura e escrita, assim como, 

no que concerne às questões relacionadas à operação concreta.  

Enquanto lia, observei que a expressão de sua fala e compreensão verbal 

espontânea estavam preservadas, apesar de apresentar uma leitura ainda sem 

fluência, sem aplicação automática de regras fônicas, bem como, dificuldade em 
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reconhecer, de forma instantânea, algumas palavras (necessitou parar e voltar 

algumas vezes no texto para reler algumas palavras). Em alguns momentos, sua 

leitura se mostrou sem pontuação e com eventuais omissões e acréscimos de letras 

e palavras. Contudo, ao expressar as ideias extraídas do texto, demonstrou ter 

compreendido os textos lidos, bem como as instruções dadas de forma adequadas.  

A habilidade acadêmica escrita de palavras e de texto sob leitura de imagem e 

texto dissertativo se revelou prejudicada, evidenciando adições, omissões e trocas de 

letras (ex.: t/d, p/b, s/c/ç/ch/ss/x/z, e/i, g/c, m/ão - masam, ervilha dorta, padata, 

mixirica, camcuru, purro, caçoro), com alterações quanto a organização, uso de 

parágrafos, notando-se aglutinações de palavras e falhas no uso de letras maiúsculas, 

acentuação e pontuação (não internalizava as regras gramaticais). Na cópia, aparece 

uma pequena dificuldade, porque se dispersava entre a leitura e a escrita, perdendo 

a localização e o sentido - o que acaba por prejudicar o tempo que leva o resultado. 

Sua produção textual é bem defasada, sem estruturação, sem sequência de fatos, 

conteúdo e vocabulário “pobre”, além de expor muitos erros ortográficos. 

Matheus apresentou, desde o início, defasagens, também, na tabuada e na 

realização de cálculos de multiplicação e divisão. Nas operações de adição e 

subtração mostrou-se mais seguro, apesar de, por vezes, errar por tentar calcular 

rapidamente e de cabeça, sem pensar muito. Quando isso aconteceu, ficou ansioso e 

foi “chutando”. 

Não tentava desenvolver novas estratégias para resolver problemas, tentava 

descobrir qual operação o problema pede e já montava a conta fazendo cálculos 

escritos. Se ia por uma direção insistia nela - não por falta de flexibilidade e, sim, por 

falta de conhecimento de diferentes estratégias para a resolução do problema. 

Descobri também, durante esse processo, a dificuldade de Matheus em relação 

aos estudos. Apesar de ter uma boa organização em seu caderno, copiando tudo que 

os professores passam em sala de aula, ficou nítido que o estudo em casa não 

acontecia. Matheus não tinha uma rotina estipulada em casa, não dava continuidade 

à aprendizagem da escola. Percebi, nesse momento, que a estruturação em casa 

também está confusa. 

Foi quando chamei a mãe de Matheus para conversar sobre esse processo que 

havia sido iniciado e, pergunto a Matheus se gostaria de participar da reunião. 

Matheus aceita. 
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Finalmente, é preciso que a devolução se encerre clarificando o Modelo de 
Aprendizagem do paciente e de sua família, suas facetas saudáveis e suas 
dificuldades, bem como as possibilidades de mudança na busca do prazer e 
eficiência no aprender. (WEISS, 2012, p. 142). 

 

Desta forma, o paciente pode contar e mostrar a sua mãe nosso trabalho 

desenvolvido naquele período, falar sobre suas evoluções e firmar, juntos, alguns 

combinados, como suas responsabilidades em relação a seus estudos e obrigações. 

Ficou acertado que a mãe de Matheus iria lembrá-lo dos momentos de estudo e não 

cobrá-lo, pois caberia ao próprio paciente se responsabilizar por seus estudos. Desta 

forma, criamos uma relação de confiança e de trocas para ajudar no processo de 

Matheus 

A minha preocupação inicial foi a pouca estimulação e independência que 

apresentava em relação a seus estudos e a importância que atribuía à escola. Tratava-

se de um adolescente sem rotina, com atitude passiva, sem autoestima, porém com 

uma grande capacidade para a aprendizagem. “Basta acreditar nele mesmo e se 

desafiar”. 

Diante desse diagnóstico, foi pensado um trabalho com Matheus voltado às 

suas defasagens cognitivas na área de leitura e escrita e nas operações concretas. 

Não só isso, mas também um trabalho relacionado à organização de estudo e seus 

métodos, atrelando o vínculo como ferramenta para potencializar esse paciente diante 

de suas dificuldades. 

Sua grande habilidade é sua potência e a disponibilidade de aprender e querer 

crescer. 
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CAPÍTULO 4. INTERVENÇÕES - ATIVIDADES PARA A 

CONSTRUÇÃO DO VÍNCULO 

 

Durante meu processo de diagnóstico com Matheus, percebi sua resistência 

em fazer atividades relacionadas à leitura e à escrita. Observei uma negação diante 

da sua dificuldade. Meu sentimento então foi: “quero ajudar esse adolescente, quero 

poder tirá-lo desse lugar e trazer a escola como um espaço muito maior do que só o 

da aprendizagem”. Assim, em todo processo, vi a importância da mobilização do 

sentimento durante as intervenções, criando e estabelecendo um bom vínculo com o 

paciente, acolhendo-o e potencializando-o. 

Para esse vínculo ser constituído entre nós e as questões pedagógicas 

poderem ser trabalhadas, utilizei-me de ferramentas que me auxiliaram nessa 

construção. Os jogos, brincadeiras e o uso de um projeto foram essenciais durante 

todo o processo. 

 

 

4.1. Uso de jogos e brincadeiras  

 

A minha proposta inicial com Matheus foi a de brincar. Comecei com os jogos de 

sua preferência, como o futebol e os de tabuleiro. Dessa forma, consegui me 

aproximar e conversar sobre seus interesses, além de deixar o paciente mais à 

vontade, em um território conhecido. 

Posteriormente, fomos diversificando esses jogos e ampliando os objetivos e as 

dificuldades. O jogo, em todos os âmbitos, aproxima a criança do aprendizado, por 

ser lúdico, instigar um desafio e ser motivador. Além de poder refletir sobre o sistema 

de escrita, sem fazer treinos sem sentido. O jogo aponta para a reflexão e adquire 

hipóteses sobre as palavras, é uma maneira de refletir sobre a escrita com o propósito 

de usá-la. 

Brincando, também socializamos e consolidamos aprendizados antigos e 

aprimoramos novos saberes. É durante a brincadeira que a criança consegue colocar 

para fora, revelar sua forma de pensar, construindo seus conhecimentos.  “Quando a 

criança brinca, realiza a tarefa de construção e reconstrução permanente. ” 

(Fernandez, 2001, p. 130). Mas, também nem tudo se aprende e se consolida na 
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brincadeira. Precisamos sistematizar a aprendizagem para não ficar só no jogo. Por 

isso é importante pensar em qual jogo será trazido e a potência do saber. 

 Winnicott (1975) também traz a brincadeira como elemento essencial de uso 

nos primeiros contatos com a criança, para criar uma relação amigável e um espaço 

de “confiança”. Quando, nós psicopedagogos, nos colocamos no papel de 

apreendente, também estamos nos colocando no papel de quem erra e isso resulta 

no paciente um pensamento diante de suas ações, estimula-o na construção de seus 

pensamentos, pois o erro nada mais é do que essas tentativas de construção. Essa 

ação acaba transformando o medo de errar em algo bom, traz paciente e 

psicopedagogo para o mesmo lugar, aproxima. 

 
Avançamos muito quando damos ao erro um papel construtivo no processo 
de aprendizagem. Avançamos, portanto, culpabilizar a criança por seu 
fracasso em aprender, ou seja, ao não castigá-la. Porém, não avançamos se 
a expropriamos de sua autoria e responsabilidade. (FERNANDEZ, 2001, 
p.97). 

Dessa forma a aprendizagem se dá através das trocas com o outro e também 

com o objeto de conhecimento, através da relação que se estabelece. Foi durante 

esses momentos que pude mobilizar o sentimento em Matheus, investindo em 

intervenções potentes que o instigassem a acreditar em seu potencial e suas 

capacidades. Sempre misturando o lúdico com o pedagógico, em busca da 

consolidação do vínculo entre psicopedagoga e paciente. 

As crianças acabam por projetar na figura do professor as mesmas relações 
afetivas que tem com os pais. O campo que se estabelece entre professor e 
aluno; que estabelece as condições para o aprender, sejam quais forem os 
conteúdos.  (KUPFER, 1995, p. 87), Freud chamou de transferência. Cabe 
ao professor despertar na criança o desejo pela aprendizagem, pois a arte do 
professor é saber descobrir e mostrar a seus alunos o quanto eles pensam, 
inclusive sem perceber isso. (FERNANDEZ, 2001, p.93). 

 

Utilizei como estratégia, também, não só jogarmos jogos já prontos e sim a 

criação de alguns. Na área de linguagem oral e escrita, criamos o “TAPA CERTO”, 

que é um jogo que tem como objetivo conseguir com uma vareta com mão de ventosa 

na ponta, conseguir o tapa na figura redonda correta, após a figura quadrada ter sido 

apresentada aos jogadores. Ganha quem conseguir o maior número de figuras 

corretas. Fizemos essas cartelas redondas e quadradas com a escrita de algumas 

palavras retiradas de uma redação feita por Matheus, onde ele teve que escrever duas 

vezes palavras que costuma errar ortograficamente.  Durante essa escrita e, também, 

durante as partidas do jogo, retomamos as regras de ortografia (m/n antes de p/b, -
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am no passado e –ão no futuro, s/ss/ç/z/x/ch) e também os sons de algumas letras 

que ainda apresentam trocas sonoras (d/t, b/p, g/q, e/i). Esse jogo foi muito importante 

para a evolução de Matheus, que agora pensa sobre sua escrita, tem mais calma ao 

escrever e reflete sobre as regras de ortografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Trabalho com Projetos 

 

Diante das necessidades de Matheus, resolvi trabalhar com projetos, pois esse 

tipo de trabalho educacional organiza a construção dos conhecimentos em torno de 

metas estabelecidas e acontece de forma coletiva. O projeto vem para ajudar, vem 

como um recurso, uma metodologia de trabalho para trabalhar as defasagens do 

paciente e ser algo mais atrativo.  

O meu papel como psicopedagoga é de mediar essa construção do saber que 

estará em constante interação com os meios ao redor. Dessa forma, através das 

intervenções estimuladoras, observadoras e mediadoras do psicopedagogo se cria 

situações de aprendizagem significativas e se consolida mais o vínculo com o 

paciente.  

O tema escolhido para o projeto foi um “Estádio de Futebol”. Esse projeto se 

justifica por possibilitar que o paciente entre em contato com a leitura e escrita de uma 

forma lúdica, pois é um tema de muito interesse de Matheus, o que possibilita trabalhar 

as questões cognitivas, mas também as afetivas e sociais. 

Figura 1 - TAPA CERTO - Jogo criado juntamente com o paciente 
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Assim, por ter uma queixa inicial de dificuldade na leitura oral, escrita, 

matemática, dificuldades em planejamento e organização de estudos, este projeto 

pretende também contribuir para uma postura de pesquisador e investigador, 

estimulando o paciente a buscar informações e a anotar as informações coletadas. 

Paralelamente, foi realizado a construção de uma maquete, que é o tema 

principal do texto e onde trabalhamos também questões relacionadas a área de 

matemática. No texto especificamos as características dessa maquete.  

O propósito inicial foi a produção textual que envolve um tema de interesse do 

paciente. Este texto descreve uma maquete de um Estádio de Futebol do time 

Juventus da Itália, escolhido por Matheus, que foi sendo construído paralelamente. 

Para isso, o paciente precisou buscar informações sobre o estádio, como suas 

medidas, capacidades, história e também os materiais necessários para fazer uma 

maquete.  

No computador, foi fazendo essas pesquisas e anotando em seu caderno o que 

seria necessário e importante a fazer. Para esse trabalho foi necessário ensinar 

métodos de pesquisa e coleta de informações, como também apresentar diferentes 

gêneros textuais ao paciente e analisar suas características.  

Dessa maneira, trabalhamos tanto a matemática, diante das medidas e escala, 

quanto a leitura e escrita, à medida que foi adquirindo os dados necessários e 

escrevendo-os.  

O propósito comunicativo foi apresentar a sua família e aos amigos do colégio 

a maquete, tendo seu texto como apoio. O destinatário será o próprio paciente e ele 

poderá brincar com seus amigos e familiares em sua casa. 

Este projeto teve início em setembro de 2016 e finalização em novembro de 

2017. 

 

CRONOGRAMA/ PESQUISA 

1ª semana: 

 Conversa para explicar o que é um projeto; 

 Apresentação e definição junto ao paciente quanto ao tema. 

2ª semana: 

 Desenvolvimento da postura de pesquisador; 
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 Lista das informações para se criar uma maquete e informações relevantes 

referentes ao tema; 

 Lista de materiais necessários para a construção da maquete. 

3ª semana: 

 Início das pesquisas no computador junto ao paciente; 

 Anotações das informações coletadas. 

4ª semana: 

 Apresentação de textos de diferentes gêneros, como descritivo e jornalístico; 

 Leitura e interpretação dos textos, anotações de informações relevantes; 

 Discussão sobre as diferenças entre eles e escolha do gênero que será 

trabalhado. 

5ª semana: 

 Início da maquete;  

 Planejamento da escrita do texto descritivo; 

Da 6ª semana em diante: 

 Continuação da construção da maquete; 

 E escrita do texto, a partir do planejamento. 

 

REGISTROS DO PROJETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- PROJETO ESTÁDIO DE FUTEBOL - registros do percurso 

Figura 4- PROJETO ESTÁDIO DE 
FUTEBOL - registros do percurso 

Figura 3- PROJETO ESTÁDIO DE 
FUTEBOL - registros do percurso 
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Figura 10- PROJETO ESTÁDIO DE FUTEBOL - registros do percurso Figura 9- PROJETO ESTÁDIO DE FUTEBOL - registros do percurso 

Figura 5- PROJETO ESTÁDIO DE FUTEBOL - registros do percurso Figura 6- PROJETO ESTÁDIO DE FUTEBOL - registros do percurso 

Figura 8- PROJETO ESTÁDIO DE FUTEBOL - registros do percurso Figura 7- PROJETO ESTÁDIO DE FUTEBOL - registros do percurso 
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Figura 11- PROJETO ESTÁDIO DE FUTEBOL - registros do percurso 

Figura 12- PROJETO ESTÁDIO DE FUTEBOL - registros do percurso 

Figura 13- PROJETO ESTÁDIO DE FUTEBOL - registros do percurso 

Figura 14- PROJETO ESTÁDIO DE FUTEBOL - registros do percurso 
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Figura 15- PROJETO ESTÁDIO DE FUTEBOL - registros do percurso 

Figura 17- PROJETO ESTÁDIO DE FUTEBOL - registros do percurso 

Figura 18- PROJETO ESTÁDIO DE FUTEBOL - registros do percurso 

Figura 20- PROJETO ESTÁDIO DE FUTEBOL - registros do percurso 

Figura 16- PROJETO ESTÁDIO DE FUTEBOL - registros do 
percurso 

Figura 19- PROJETO ESTÁDIO DE FUTEBOL - registros do 
percurso 



33 
 

 

TEXTO FINAL DO PROJETO 

 

A Passagem do Juventus Para a Modernidade6   

Por Matheus. 

O Juventus Stadium é o estádio do time de futebol Juventus da Itália. Ele foi 

inaugurado em 8 de setembro de 2011, após sofrer uma reforma, pois estava 

precisando ser inovado. Também seus torcedores estavam insatisfeitos com a 

distância entre o campo e a arquibancada, dificultando o campo de visão. Sua 

capacidade é de 41 mil assentos, em seu interior tem um shopping, um grande 

estacionamento e ainda uma loja e museu do maior campeão de todos os tempos.  

O Juventus Stadium é a segunda arena mais barata da Copa de 2014, além de 

ser bonita, simples, moderna e ecologicamente correta. Com a economia da 

construção do estádio, o Sport Club Juventus consegui contratar novos jogadores. E 

assim, o time foi reforçado e o estádio modernizado gastando pouco.  

O time Juventus foi fundado como Sport Club Juventus, no dia 1 de novembro 

de 1897. Ele é considerado pela IFFHS como o melhor clube italiano do século XX e 

também é o único a ter ganho as principais competições oficias da Europa, Liga dos 

Campeões, Copa UEFA e a Recopa Europeia. A FIFA considerou o Juventus o 7° 

maior clube de futebol do século XX e o primeiro entre todos os clubes italianos.  

Seu principal uniforme é listrado preto e branco e tem dois uniformes reservas, 

um listrado rosa e branco e outro, listrado de azul e branco. Teve com principais 

jogadores Michel Platini, Zinedine Zidane, o italiano Roberto Baggio e Alessandro Del 

Piero. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Texto de autoria do paciente tendo a psicopedagoga como mediadora. 

Figura 21- Maquete pronta – produto final 
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AVALIAÇÃO DO PACIENTE 

O paciente avaliou seu trabalho como algo importante para sua postura 

investigativa, sua produção textual, habilidades artísticas e na área de matemática. 

Relatou prazer ao realizar o projeto, na construção da maquete e planejamento de 

cada ação. Trouxe a importância do trabalho cooperativo, entre nós, disse que o 

trabalho em conjunto foi motivador e muito gostoso. 

 

AVALIAÇÃO DA PSICOPEDAGOGA 

Pude notar que o projeto foi muito prazeroso e aproveitado por Matheus, que 

se dedicou e pensou em cada detalhe, vibrando com suas conquistas. Também, o 

ajudou a se desafiar, sendo construtor e pesquisador de seus conhecimentos o que 

contribuiu na sua relação com a aprendizagem.  

Realizar esse projeto para mim, foi muito desafiador e ao mesmo tempo 

prazeroso. Tive que buscar informações desconhecidas, rever projetos já realizados 

como professora e também estruturá-lo de forma a contribuir em benefício ao meu 

paciente. 

 

4.3. Metodologia e organização de estudos 

 

Diante das dificuldades de Matheus em organizar seus estudos em casa, visto 

o que foi descoberto durante as investigações, sua rotina desorganizada e um não 

saber estudar, pensei em estratégias para ajudá-lo também nestes aspectos. 

Combinei de trazer para ele um plano de rotina para completarmos juntos e, 

assim, ajudá-lo a se organizar nesse estudo. Estudar pelo menos uma hora por dia, 

criar o hábito e adquirir ferramentas para esse estudo era fundamental para Matheus 

naquele momento. Diante da minha proposta, falou-me que até queria se 

comprometer a estudar duas horas por dia, mas coloquei que iriamos com calma, 

tentando uma hora e depois ir aumentando à medida que entrasse em uma rotina.  

A partir dessa conversa então, demos início a um trabalho baseado na 

organização de sua rotina e métodos de estudo em casa. Montamos um quadro, 

priorizando horários para acordar, ir à escola, estudar e dormir. Conversamos sobre a 
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importância de Matheus ter esse momento de estudo em casa e o quão a televisão 

em excesso atrapalha seu sono e, consequentemente, seu desempenho na escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montamos um caderno com o objetivo de realizar um trabalho de estudos em 

casa. O caderno deveria ir para casa e voltar em todos os atendimentos com 

exercícios escolhidos e criados juntos, para construção de um estudo rotineiro 

fundamentados na sua dificuldade. 

Fizemos combinados baseados na confiança, para o cumprimento dessa nova 

rotina e construção de um estudo pessoal. Matheus se apresentou aberto e 

empolgado para essa mudança nos estudos, mostrou querer investir nisso e disposto 

a melhorar.  

Avaliamos semanalmente o trabalho feito, o que estava conseguindo ou não 

realizar. Um momento de olhar para seu interior, vibrar com conquistas e colocar 

outras. Os combinados estavam sendo cumpridos e Matheus estava trazendo dados 

de confiança na nossa relação. Se sentia seguro em me contar as suas dificuldades 

e mais ainda em me pedir ajuda. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 22- Plano de Estudos 

Figura 23- avaliação do trabalho 
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Desde então, Matheus começou a trazer a todos os atendimentos seus cadernos 

da escola e também o nosso. Usamos o início de cada sessão para olhar os cadernos, 

ver os conteúdos novos e tirar possíveis dúvidas. Retomamos sempre a importância 

do estudo e pensamos em procedimentos que ajudassem a fazê-lo.  

Trabalhamos as metodologias de estudo, o como estudar, o uso do caderno e das 

apostilas em casa, a leitura dos conteúdos passados pelos professores nas aulas, a 

utilização da tecnologia a favor desse estudo, as fontes de pesquisa, resumos e 

perguntas.  

Matheus foi gradativamente mostrando mais interesse em melhorar, trazendo suas 

provas para me mostrar, com notas superiores as que tinha no primeiro semestre e 

desfrutando deste momento em que compartilha suas conquistas. Porém, Matheus 

ainda tem muitos desafios relacionados a essa questão de estudo, principalmente em 

sua constância. 

Pude perceber que transformamos o momento de estudo em um momento 

prazeroso. Tudo aquilo começou a trazer resultados e vi a paixão provocada em meu 

paciente 

 

[...] O que apaixona as pessoas, se é que elas se apaixonam, é a 
possibilidade de aprender alguma coisa [...] O que apaixona as pessoas é a 
paixão. Primeiro, desencadeia em algumas pessoas, eu não me acho nem 
um “pouquinho” realizado. Mas o que sensibiliza as pessoas é que primeiro 
todo mundo gosta de alguém que faz alguma coisa apaixonante. (SILVA, 
2010, p.138)  
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CAPÍTULO 5. AVALIAÇÃO DO PROCESSO 

 

 

Diante dos trabalhos realizados, Matheus apresentou avanços em relação as 

questões apresentadas durante as investigações e também outras se aprimoraram. 

O paciente se mostrou muito motivado por ter passado de ano – de 2016/2017 - e, 

também, consciente das ações que realizou para que esse objetivo fosse alcançado. 

Seu boletim mostrou um crescimento muito grande em comparação aos primeiros 

bimestres, resultado de uma melhor organização de seus estudos em casa, 

aproveitamento dos momentos de trabalhos individuais e em grupos, postura de 

estudante, valorização de seu potencial e reconhecimento de seus desafios. 

Matheus está com o desejo de atingir os mesmos resultados, do ano anterior, no 

final de 2017. Quando pedi que fizesse um desenho sobre o que gostaria para esse 

ano, ele desenhou uma sala de aula com ele e a professora e fez um balãozinho 

escrito: “VOCÊ PASSOU DE ANO”. Quando perguntei sobre seu desenho, ele trouxe 

a felicidade de ter conseguido melhorar seus conceitos e não repetir o ano. O desenho 

também me chamou bastante atenção, pelo capricho com o qual realizou, traços 

firmes, contornos dos corpos mais estruturados e uma pintura bem uniforme. 

Observo seu envolvimento e empenho para obter resultados positivos, pois, para 

isso, mostrou e trouxe, junto com seus cadernos, dúvidas e inquietações sobre as 

novas matérias que estava conhecendo no Ensino Médio, como Biologia, Química e 

Física. Intensificou o pedido de ajuda, trouxe provas e trabalhos para olharmos juntos, 

comemorou bons resultados e também conseguiu reconhecer quando poderia ter feito 

mais.  

Esteve falante, querendo compartilhar seu dia a dia e também aparecem as 

características da faixa etária começa a trazer falas sobre meninas, músicas, baladas 

e amigos.  

Matheus mostrou-se mais seguro na sua relação com a aprendizagem. Aproveitou 

bastante os atendimentos, mostrando-se curioso, interessado e empenhado em 

realizar suas atividades. Vejo, também, que agora existe uma preocupação em 

relação as notas, quer tirar conceitos bons e se incomoda quando não ocorre.  

Na parte de leitura e escrita, observei que a leitura de Matheus apresentou maior 

fluência e segurança, as omissões são menos frequentes e consegue rever e 
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identificar possíveis erros referentes as suas trocas. Porém, ainda omite algumas 

pontuações, principalmente o uso correto da vírgula. Na escrita, já se preocupa mais 

com as questões ortográficas, fazendo as devidas correções quando necessário. Na 

produção textual, ainda apresenta dificuldade na estruturação do texto.  

Na área de raciocínio lógico matemático, também obteve avanços relacionados a 

tabuada e as operações concretas. Está “curtindo” a matéria de Matemática, obtendo 

notas “azuis”, principalmente na parte de geometria. Ainda precisa se dedicar mais a 

Física e Química. 

 

Em relação a seus estudos e diante das intervenções realizadas, o que pude sentir 

e notar no final de 2016: 

 Uma mudança significativa na postura de Matheus em relação a seu 

aprendizado; 

  Conseguiu recuperar suas notas baixas nos dois primeiros bimestres, tendo 

notas superiores a 5,0 no terceiro e quarto bimestres; 

 Se mostrou muito motivado por ter passado de ano (de 2016 para 2017) e 

consciente das ações que realizou para que esse objetivo fosse alcançado; 

 Tudo foi resultado de uma melhor organização de seus estudos em casa, 

aproveitamento dos momentos de trabalhos individuais e em grupos, a sua 

postura de estudante, a valorização de seu potencial e reconhecimento de seus 

desafios. 

 

E em 2017: 

 Se mostrou disposto, já na volta das férias, a se dedicar e empenhar para 

passar de ano novamente; 

 Continuou trazendo seus estudos e intensificou o pedido de ajuda com a busca 

por materiais para realizar trabalhos, lições de casa e provas; 

 Organizou o tempo/prazos para entrega das atividades; 

 Obteve resultados positivos que foram reflexo dessa organização e empenho; 

 Comemorou os bons resultados, dividindo os comigo e também conseguindo 

reconhecer quando poderia ter feito mais, se empenhado mais; 

 Está mais seguro na sua relação com a aprendizagem; 
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 Vem amadurecendo e mostrando ser capaz de realizar seus deveres com 

maior autonomia e qualidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante esses dois anos de atendimento com Matheus, foi possível notar uma 

mudança significativa em sua postura em relação a seu aprendizado.  

Ao decorrer do trabalho, nosso vínculo paciente-terapeuta se constituiu e 

fortaleceu-se em uma relação de confiança e respeito. Foi possível notar isso, pelas 

ações de Matheus, sua dedicação, seu compromisso com os atendimentos e sua 

emoção vendo o trabalho sendo concluído. Fomos cooperativos o tempo todo. 

Yves de La Taille (1992) cita o que Piaget diz 

 

As relações de cooperação são simétricas; portanto, regidas pela 
reciprocidade. São relações constituintes, que pedem, pois, mútuos acordos 
entre os participantes, uma vez que as regras não são dadas de antemão. 
Somente com a cooperação, o desenvolvimento intelectual e moral pode 
ocorrer, pois ele exige que os sujeitos descentrem para poder compreender 
o ponto de vista alheio. (PIAGET,1992, apud Taille,1992, p.59) 

 

Essa relação paciente-terapeuta foi sendo construída a cada atendimento 

através das ferramentas que fomos trabalhando. Uma construção do conhecimento 

em conjunto, com participação ativa de ambos, não somente a transmissão do 

conteúdo, onde o paciente pode discutir comigo sobre seus conhecimentos prévios, 

descobertas e pontos de vistas.  

Desta forma, vi Matheus motivado a procurar as respostas das situações-

problemas, a querer buscar seu espaço como estudante, como se fosse uma energia 

interna que o empurrasse em direção a aprendizagem. Uma energia que motiva! Vejo 

esse fator motivacional como sendo a afetividade, o vínculo estabelecido.  

Estou muito satisfeita com os resultados apresentados por Matheus. Acredito 

que ele adquiriu a consciência da sua capacidade e autonomia do processo de 

aprendizagem, além de estar mais autônomo é capaz de distinguir quando está com 

dificuldade ou quando faz “corpo mole”.   

Diante das análises dos trabalhos realizados com ele, os resultados obtidos 

comprovam que o trabalho psicopedagógico atrelado ao vinculo, traz benefícios ao 

paciente, visto que Matheus, ao decorrer dos atendimentos, foi se soltando, sentindo-

se mais seguro, autônomo diante da aprendizagem e atingindo objetivos perante suas 
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metas. Matheus começou a se autovalorizar, se auto perceber e acreditar em seu 

potencial e, tudo refletiu positivamente em seu empenho escolar. 

No final desse processo, indago Matheus sobre o que foi mais significativo para 

ele durante esses dois anos, me responde que eu fui a parte mais significativa para 

ele, no trabalho.  

Nesse momento, vejo que tive um vínculo estabelecido. Meu intuito foi cumprido e 

minhas questões iniciais foram respondidas, pois realmente o vínculo estabelecido 

entre o terapeuta e o paciente nos atendimentos psicopedagógicos é muito importante 

para o rompimento de barreiras que dificultam a aprendizagem. As atividades 

propostas contribuíram para o vínculo, já que auxiliaram nessa relação, deixando o 

paciente a vontade para compartilhar de sua vida com a terapeuta, envolvendo-o 

afetivamente – com ética e responsabilidade – a fim de que a interação ocorresse de 

uma forma mais autêntica.  

O espaço psicopedagógico foi um espaço de escuta e acolhimento, de trocas de 

experiência, de sentimentos, de empatia, de cumplicidade e de responsabilizações, 

de vínculos e aceitações, tornando possível construir sentidos na vivência do paciente 

e promover mudanças fundamentais na manutenção da saúde do indivíduo, fazendo 

com que ele se desenvolvesse. 

Matheus está no momento de caminhar sozinho, se mostra autônomo e seguro 

para isso. Além de estar munido de ferramentas para continuar progredindo. Estou 

muito satisfeita com esse trabalho que está se encerrando e, ao mesmo tempo, feliz 

do novo processo que se inicia para Matheus. 

 

A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante 
para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da 
ruína que seria inevitável não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos 
jovens. A educação é, também, onde decidimos se amamos nossas crianças 
o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a seus 
próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de 
empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as em vez 
disso com antecedência para a tarefa de renovar um mundo comum. (HANNA 
ARENDT) 
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