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RESUMO 

 

A Psicopedagogia tem acompanhado algumas discussões sobre as dificuldades na 

abordagem do ensino-aprendizagem que demonstram quão tal processo deve estar 

atrelado ao comprometimento familiar e escolar. O presente estudo propõe 

identificar a importância da atuação dos pais juntamente com o professor para 

detectar possíveis problemas de aprendizagem, pois muitas vezes crianças são 

prejulgadas e recebem estigmas ou atitudes equivocadas referentes às suas ações 

na sala de aula e fora dela. O objetivo aqui está em verificar como todo e qualquer 

distúrbio ou problema de aprendizagem pode ser superado quando existe a 

interação família-escola. Para tanto, é apresentado um estudo de caso de um 

adolescente cujo acompanhamento psicopedagógico clinico após um período de 

cinco meses apontou resultados que denotam a possibilidade de aprendizagem. Os 

resultados desse estudo contribuem para reflexões sobre os problemas de 

aprendizagem e a relação familiar com o sujeito. 

Palavras-chave: aprendizagem, família, estudo de caso, atuação psicopedagógica 

clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

The Psychology itself has been taken part into some discussions about the difficulties 

in the teaching-learning approach and researches have shown how such process 

should be linked to the family and school involvement together. This study aims to 

identify the importance of the parental role with the teacher in order to find out  

possible learning disorders, for as usual, children with this difficulty receive some 

labels or wrong attitudes regarding to their actions inside or outside the classroom 

(and beyond). The target here is to confirm how any disturbance can be overcome 

when there is a family-school interaction. Thus, a case study, analyzing a teenager 

whose clinical psycho-pedagogical monitoring was done during a period of five 

months, showed results that clearly denoted the possibility of learning. Such findings 

contribute to reflections on the problems of learning and the relationship between 

family and individual. 

Keywords: learning, family, case study, clinical psycho-pedagogical activity. 
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 INTRODUÇÃO  

  

    Este trabalho apresenta o papel da instituição familiar como base fundamental 

para o processo de aprendizagem, que visa o despertar e a integração do sujeito 

desde seu nascimento, passando pelo convívio social e escolar de modo a 

concretizar sua formação e desenvolvimento. 

    Para ilustrar esse trabalho, nos Capítulos 1 e 2, fez-se um levantamento 

teórico na área da Aprendizagem e da Psicopedagogia espelhada em autores que 

contribuem para o esclarecimento dos problemas apresentados no processo de 

formação do sujeito. 

 No Capítulo 3, um estudo de caso é apresentado relatando a história de vida do 

adolescente Y, que durante a sua primeira infância ficou desacreditado ao ser 

avaliado ao nascer com anomalias orgânicas. Após este período foi considerado 

como uma criança normal com nível de desempenho intelectual compatível à sua 

faixa etária e com suas funções neurocognitivas preservadas, favorável ao processo 

de aprendizagem. Desta forma, o desenvolvimento do adolescente aconteceu em 

duas etapas: primeiramente, como desacreditado e após o diagnóstico de sua 

capacidade cognitiva, como capaz de aprender.  

A proposta apresentada para alavancar a aprendizagem do adolescente Y se 

desenvolveu com atendimentos realizados na Clínica de Psicologia do Instituto 

Sedes Sapientiae com acompanhamentos psicopedagógicos e psicoterapêuticos. 

Durante o período de cinco meses foram utilizadas várias técnicas e intervenções 

psicopedagógicas que estão demonstradas no Capítulo 4, juntamente com as 

análises do seu desenvolvimento e aprimoramento. 

Este trabalho propõe reflexões sobre as responsabilidades dos núcleos         

envolvidos no processo de ensino aprendizagem e o quanto uma avaliação pode 

rotular e desprover o sujeito de suas capacidades e potencialidades. Em uma época 

de inclusão onde devemos ver e respeitar o sujeito na sua totalidade e abrir 

caminhos para que todo e qualquer indivíduo possa ter chances iguais, convido você 

leitor, a refletir sobre esta questão. 
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1 FAMÍLIA E APRENDIZAGEM  

  

 A família é o núcleo onde se estabelece o primeiro vínculo com a 

aprendizagem, pois é por meio dela que se dá o seu primeiro contato social. Devido 

a sua relevante importância façamos uma reflexão sobre a seguinte colocação: qual 

é o papel que a estrutura familiar exerce no desenvolvimento da aprendizagem 

infantil? Será que são tão determinantes para a criança os vínculos de 

aprendizagem desenvolvidos na relação familiar? 

Primeiramente, para se entender a relação família e aprendizagem faz-se 

necessária uma exposição teórica, abordando as relações vinculadas à família e 

seu funcionamento quanto à circulação do conhecimento como fator determinante 

no processo de aprendizagem. 

Dentro desse processo na concepção de Vygotsky (2000), a criança inicia 

sua aprendizagem antes de ingressar à escola. O bebê se desenvolve nas 

diferentes interações aprendendo os primeiros ensinamentos no meio em que vive 

através das experiências e vivências mediadas pela verbalização de conceitos de 

seu cotidiano.  

As experiências vivenciadas no meio serão elaboradas pela criança, e de 

acordo com este autor, o conhecimento adquirido impulsionará o desenvolvimento 

do sujeito dentro do contexto sócio-histórico-cultural. 

[...] o aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento, 
que são capazes de operar somente quando a criança interage com 
pessoas em seu ambiente e quando em cooperação com seus 
companheiros” (VYGOTSKY 1989, p. 101).  

 

A cada nova ação novos vínculos se estabelecerão e a criança construirá sua 

história através dos conhecimentos adquiridos. Sobre essas aquisições, Paín (1992) 

esclarece que é no vínculo triangular estabelecido entre mãe, bebê e objeto do 

conhecimento que a aprendizagem se realiza, isto é, quando os olhares se 

encontram e se deslocam para o objeto em comum. 

Formatado: Fonte: 10 pt, Cor da

fonte: Preto

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Fonte: 10 pt, Cor da

fonte: Preto

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Fonte: 10 pt
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 Andrade (2011) sob uma outra ótica valoriza a família e o vínculo 

estabelecido entre seus componentes, ressaltando que esses serão os 

responsáveis pela constituição da criança e pelos modelos de aprendizagem que 

circulam neste meio, contribuindo para a formação deste sujeito tanto nas questões 

materiais e emocionais como também nos aspectos objetivos e subjetivos. Esses 

aspectos contribuem para a realização das trocas afetivas que desencadearão o 

desenvolvimento emocional, físico e cognitivo. Ainda afirma essa autora que é na 

constituição subjetiva que se desenvolve a representação simbólica na criança 

sobre essa família, ou seja, a imagem dessa família que se mostra fecundada pelas 

questões inconscientes. 

Compreende-se, que os papeis assumidos por uma criança demonstram o 

relacionamento entre ela e o conhecimento. Quanto mais o contato social é 

complexo e rico, mais a criança desenvolve áreas da sua aprendizagem, 

principalmente a questão da linguagem.  

Cunha (2010) cita Vygotsky (2001) ao abordar sobre a complexidade do 

pensamento, o qual se efetiva primordialmente pelas trocas sociais na família. O 

afeto possui função relevante e afirma que as reações emocionais exercem 

influência sobre todas as formas de comportamento no processo educativo. 

O desempenho da função materna e paterna faz-se muito importante na 

constituição do sujeito aprendente. Dupas (2008) também destaca a relação 

triangular formada entre mãe, pai e bebê, que irá se constituir mutuamente. A mãe 

dará a criança o sentido e o significado, ensinará sobre o tempo e o espaço e a 

diferença entre a realidade interna e externa. Ainda será a responsável pela 

inserção da função paterna na vida da criança, que acontecerá no decorrer do seu 

desenvolvimento de forma amorosa, representando a lei e os limites. 

Assim, a presença deste pai será percebida de forma afetiva como amparo e 

autoridade e será a estrutura para futuros relacionamentos. Desta forma, a autora 

ressalta que as experiências emocionais iniciais são importantes e decisivas para 

desenvolver a capacidade do pensamento (p.38), referindo-se à teoria do pensar de 

Bion (1991 p.185) em que a transmissão desse pensamento dependerá dos 

cuidados que o bebê exige de sua mãe, no decorrer de uma atividade complexa que 
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engloba pensar, sentir, comunicar, ou seja, “integrar-se no e pelo grupo, 

principalmente pela mãe”. 

Neste período inicial da aprendizagem mostra-se o quanto o núcleo familiar 

atua de forma efetiva sobre o desenvolvimento da criança. Para que ocorra a 

aprendizagem significativa, as trocas afetivas deverão acontecer de forma 

harmoniosa satisfazendo tanto as necessidades fisiológicas como as psicoafetivas.  

 Lebouch (2001, por outro lado, sinaliza que a carência desses cuidados 

maternais afetivos poderão implicar em desorganizações na constituição total do 

sujeito. Segundo o autor, as funções necessárias para o desenvolvimento global da 

criança ocorrem no período entre 0 a 3 anos. Nesse período se inserem às 

condições socioculturais, dependendo do tipo de organização familiar, variável com 

o sistema social, que deverão satisfazer as seguintes necessidades: fisiológicas 

como alimentação, sono, exercícios das funções sensoriais, motoras; afetivas ou de 

comunicação, havendo necessidade de um diálogo interpessoal com a criança; de 

segurança e estabilidade, para o bom desenvolvimento físico e afetivo, tanto no 

plano material como em modelos de identificações; linguísticas que dependerá 

muito da evolução da função simbólica que está diretamente ligada a ação, ao 

movimento; cognitivas que se desenvolvem através de certa curiosidade 

(exploração do meio, descobertas) que deverá ser mediada pelos pais com uma 

atitude permissiva que favoreça o esforço de ajustamento da criança, evitando-lhe 

fracassos, fonte de inibição e de insegurança.  

Ainda esse autor afirma que grande rigidez e autoritarismo dos pais levam a 

criança a certa passividade e a dependência, de modo que a educação deva ser 

suave e não desprovida de autoridade, favorecendo assim o desenvolvimento 

sensório motor e intelectual da criança.  

Denota-se, portanto, que irá depender da estruturação e da dinâmica familiar 

em buscar uma sustentação razoável para que a criança possa constituir-se de 

modo significativo. É, a família que inscreverá nessa criança, marcas que a levará 

ao aprender. 
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[...] a boa constituição do sujeito está em consonância com a ligação, com a 
tradição, isto é, o saber transmitido pelos adultos significativos. A 
inteligência e a capacidade para beneficiar-se do letramento exigem a 
participação de um saber que não é apenas racional. Para interpretar 
criativamente um texto, há necessidade da presença do sujeito, de suas 
marcas. Sem uso, não há reconstrução nem autonomia. (RUBINSTEIN, 
2003 p. 87).   

 

Se por um lado a organização familiar é determinante para o 

desenvolvimento psicossocial de seus membros, por outro Bordignon (2011) 

ressalta sobre os possíveis desequilíbrios que podem  acontecer no meio familiar, 

uma vez que, neste núcleo estrutural em desenvolvimento progressivo ocorrem 

transformações contínuas, com momentos estáveis ou não, momentos como a 

chegada de um bebê, da adolescência, as perdas, as doenças inesperadas, as 

rupturas conjugais, os problemas na escola fazendo com  que a família apresente 

certa instabilidade e não consiga lidar com estes momentos difíceis e tenha que 

procurar ajuda.  

 Esses desequilíbrios e instabilidades levam ao não aprender, pois o problema 

da aprendizagem não está na estrutura individual e sim aportado nos vínculos 

familiares, na modalidade da aprendizagem construída nessa interação familiar: 

 

 ... a aprendizagem é um processo cuja matriz é vincular e lúdica e sua raiz 
corporal; seu desdobramento criativo põe em jogo a dinâmica de articulação 
entre inteligência-desejo e do equilíbrio assimilação-acomodação”. 
(FERNANDEZ, 2011, p. 48) 

 

Ainda segundo a autora, para se dar conta das fraturas no aprender é 

necessário atender aos processos e não aos resultados ou rendimentos. O 

problema de aprendizagem surge então como um sintoma no sujeito, no 

entrelaçado familiar e pode ser mantido na instituição escolar ocasionando um 

aprisionamento da inteligência e da corporeidade por parte da estrutura simbólica 

inconsciente. 

Nesta abordagem, Pitombo (2001) faz uma análise do significado do termo 

“problema”, que segundo Cunha (1987), refere-se a uma questão de ordem lógica, 

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Fonte: 10 pt



15 
 

proposta a fim de que seja dada uma solução e “fratura” significa “quebradura, 

fragmentação” (p. 16). Desta forma, a autora sugere que o problema de 

aprendizado seja visto como parte de um todo, ou seja, uma fratura que solicita uma 

demanda de solução, de construção, pois o sintoma cumpre uma função positiva 

tão integrativa como o aprender. 

Seguindo esse pensamento, Pitombo ainda sugere que se deva olhar a 

criança com problema no aprender identificando as suas capacidades potenciais no 

seu próprio desenvolvimento e aprendizado, reconstruindo a fratura de um 

momento, ao invés de entendê-lo como distúrbio ou doença. 

Diferentemente do problema de aprendizagem que é de ordem e origem 

pedagógica, o distúrbio de aprendizagem envolve situações orgânicas, sendo uma 

disfunção do sistema nervoso central, que segundo Carvalho (2007 p. 230) impede 

o indivíduo de aprender.  De acordo com essa autora, o distúrbio caracteriza uma 

perturbação dentro de um processo, ou seja, uma modificação dos padrões de 

aquisição, assimilação e transformação, sejam por vias internas ou externas ao 

indivíduo. Ainda complementa que o sintoma de não aprendizagem advém do 

grupo: família, escola, em todos os ambientes de convivência. É uma conduta de 

ação que vai se repetindo em várias situações, como uma constelação de 

comportamentos que se caracterizam como sinal de descompensação. 

A partir desta exposição sobre a relação da família com a aprendizagem 

conclui-se que a família cumpre um papel fundamental na constituição total da 

criança e para a sua aprendizagem, dado que, é nas relações primárias através da 

dinâmica familiar e da modalidade de aprendizagem estabelecida neste meio que se 

constituirá a base para a aprendizagem significativa. 

No próximo capítulo sob um olhar psicopedagógico abordarei a partir das 

relações estabelecidas na família, como é desenvolvida a modalidade de 

aprendizagem constituída e as suas possíveis fraturas. 
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2 PSICOPEDAGOGIA E APRENDIZAGEM  

 

 No capítulo anterior foi discutido a relação entre família e aprendizagem. 

Denota-se que a família ocupa o papel de ensinante nesta relação, uma vez que a 

aprendizagem começa a ser estabelecida nas interações sociais que este meio 

proporciona. É justamente neste contexto que a criança tece sua história e adquiri 

conhecimentos de acordo com a dinâmica familiar, seguindo os modelos de 

aprendizagem ali estabelecidos.  

 A partir desse inter jogo entre ensinar e aprender na relação primária, aquela 

estabelecida na família, será exposto neste capítulo uma reflexão teórica sobre a 

relação entre Psicopedagogia e Aprendizagem e a necessidade da intervenção 

clínica do psicopedagogo como um terceiro elemento. 

 Segundo Griz (2009), a Psicopedagogia é um campo de conhecimento 

recente que surgiu a partir dos conhecimentos trazidos da Pedagogia e da 

Psicologia. Evoluiu em busca de um corpo teórico próprio e encontrou muito de seus 

aportes teóricos na integração de vários campos de conhecimento, com o objetivo 

de ter uma compreensão mais integradora do processo da aprendizagem humana. 

Essa tarefa da integração se dá a partir da construção do profissional da 

psicopedagogia, num corpo de conhecimento específico, cujo objeto central é o 

processo da aprendizagem humana. 

 Esse campo amplia sua ação e caminha em busca da resolução dos 

problemas de aprendizagem para inserir o indivíduo não apenas na condição de 

cidadão, mas na condição de sujeito integrado, participante das decisões dessa 

sociedade, agindo com compromisso junto aos seus semelhantes, para que todos 

atinjam seus objetivos. 

 O trabalho psicopedagógico consta de uma atuação na clínica e na 

instituição. Griz (2004) esclarece que a ação psicopedagógica na instituição 

apresenta um caráter preventivo e social, enquanto que a clínica possui um caráter 

ressignificador das modalidades de aprendizagem. 
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 Fernandez (1991) considera que o indivíduo para manter uma relação sadia 

com o objeto do conhecimento é necessário que estejam articulados e em sintonia o 

organismo, o corpo, a inteligência e o desejo. Essa relação se constitui na 

modalidade de aprendizagem que é singular ao indivíduo.  

De acordo com essa autora o psicopedagogo deve considerar: a imagem de 

si mesmo como aprendente, como agem as figuras de ensinantes; pai e mãe; o 

vínculo com o objeto do conhecimento; a história das aprendizagens; a maneira de 

jogar, a modalidade de aprendizagem familiar e as características deste modo 

familiar de se aproximar do não conhecido (se ocultam, se escondem, se valorizam 

o segredo, de que forma se comunicam com o conhecimento). 

 Destaca ainda que devemos considerar de que forma o sujeito aprendeu 

aquilo que sabe, quais processos ele utilizou para realizar o que aprendeu, uma vez 

que a modalidade de aprendizagem de um sujeito está intimamente ligada à 

modalidade de aprendizagem familiar. 

 Em se tratando do diagnóstico dos problemas de aprendizagem, Pain (1985) 

privilegia na história vital aspectos que constituem antecedentes na construção do 

conhecimento. Neste caso, saber se a criança uma vez que adquiriu um padrão de 

conduta, se é autônoma para realizá-lo ou se a mesma se movimenta em função do 

controle materno: “te veste, te lava, toma leite, cuidado, pegue o cachecol”. Esses 

aspectos que antecedem a aprendizagem são caracterizados pela autora como: 

modalidade do processo assimilativo – acomodativo; situações dolorosas; 

informação e escolaridade. 

 Na modalidade do processo assimilativo – acomodativo, pautada em Piaget 

(1969), Pain (1985) esclarece que através do processo assimilativo o sujeito 

transforma a realidade para integrá-la às suas possibilidades de ação e, através do 

processo de acomodação, transforma e coordena seus próprios esquemas ativos 

para ajuda-los às exigências da realidade. 

 Dentro dessa modalidade, no período sensório – motor, a inteligência do bebê 

se desdobra na ação que exerce sobre o mundo, a assimilação dos objetos aos 

esquemas e a modificação destes por acomodação à resistência da realidade, 

verificam-se plasticamente através de uma regulação dialética. No período 

representativo intuitivo encontramos atividades com mais influência assimilativa, 
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como o jogo, e outras acomodativas como a imitação, que possibilitam a 

internalização de imagens. Na linguagem ambos os processos se conjugam em dois 

níveis que não se integram até o período operatório lógico concreto e de articulação, 

que obedecem às normas da sintaxe e do código e o da significação, que é o 

egocentrismo e simbólico. 

 Com relação aos problemas de aprendizagem Pain (1985) esclarece que 

estão frequentemente ligados às perturbações precoces que determinaram a 

inibição dos processos assimilativo e acomodativo, além do predomínio de um sobre 

o outro, impedindo a integração destes processos que possibilitam a aprendizagem. 

Como exemplo dessa inibição, a autora esclarece que a criança na fase em que 

exercita a sucção leva a boca o objeto para conhecê-lo e identificá-lo como mole, 

duro, seco, mesmo assim, a função do vazio determinará a ausência do objeto. No 

caso de a criança ser proibida de levar objetos a boca, nesta fase em que é capaz 

de integrar conhecimento oral e visual, tal conhecimento fica desintegrado do objeto, 

irrecuperável para a experiência do sujeito.  

 Na fase da mamada, em que ocorre o processo assimilativo, a autora 

exemplifica com a passagem para a comida semissólida, com o manejo da colher, 

no caso da mãe não permitir que isso aconteça, que a criança explore por si só essa 

vivência, durante a anamnese a mãe se expressará desta forma: “Eu a alimentava 

com a colher para que não se sujasse”; “eu lhe segurava as mãozinhas, caso 

contrário seria uma lambuzera.”.  

No período do controle dos esfíncteres encontra-se o processo acomodativo. 

É quando a criança reconhece através de certos sinais interoceptivos suas 

necessidades. Entretanto, no caso de ameaças e castigo ou de assiduidade no uso 

do urinol poderá ocorrer inibição quanto a esse aspecto. 

 Essa inibição precoce de atividades assimilativo-acomodativas dá lugar a 

modalidade nos processos representativos cujos extremos podemos caracterizar da 

seguinte maneira: hipoassimilação, hiperassimilação, hipoacomodação e 

hiperacomodação. 

Na descrição da hipoassimilação ocorre que os esquemas de objeto 

permanecem empobrecidos, bem como a capacidade de coordená-los, resultando 

num déficit lúdico e criativo. Na hiperassimilação acontece uma internalização 
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prematura dos esquemas, com o predomínio lúdico, que ao invés de permitir a 

antecipação de transformações possíveis, desrealiza negativamente o pensamento 

da criança, ou seja, há o predomínio da subjetivação, dificuldade para resignar-se. 

 A hipoacomodação aparece quando o ritmo da criança não foi respeitado, 

nem sua necessidade de repetir muitas vezes a mesma experiência. Não há 

internalização das imagens, há pobreza de contato com o objeto, pois a criança 

sofreu a falta de estimulação ou abandono. Na hiperacomodação acontece quando 

houve superestimulação da imitação. A criança pode cumprir as instruções atuais, 

mas não dispõe de suas expectativas ou de experiência prévia com facilidade. Essa 

criança é descrita não como um mau aluno, mas que não tem iniciativa, sem 

criatividade e com falhas na redação.  

Paín (1985) ressalta que o importante no processo psicopedagógico é 

compreender como tais processos representativos se desenvolveram na criança, 

pois a modalidade de aprendizagem circulante na dinâmica familiar constituirá o seu 

modelo interno de aprendizagem.  

No caso de situações dolorosas, ressalta que as perdas são acontecimentos 

que merecem especial atenção, pois acarretam mudanças consideráveis para a 

criança, como mudança de casa, o nascimento de um irmão, morte ou afastamento 

de familiares, mudança de escola e outros.  

A informação que é fornecida à criança na comunicação direta pelos 

membros da família e a recepção que estes lhe oferecem para seu discurso também 

estão vinculadas ao problema de aprendizagem. 

Quanto à escolaridade os problemas de aprendizagem ressaltados por Pain 

(1985) mostram a importância das experiências escolares pelas quais a criança 

tenha vivenciado, as mudanças atribuíveis à instituição e às transformações 

ocorridas com a mesma. Para exemplificar, a autora comenta sobre as experiências 

que a criança viveu em cada série, ou causas de ausência do jardim de infância, 

precocidade no ingresso na escola primária, as características das instituições 

escolares como: bilinguismo, religiosidade e outros. Ela destaca também como a 

escola pode ser para a família, que função cumpre dentro das expectativas do 

grupo, qual é a representação do mundo em que a escola adquire sentido e, até que 

ponto este sentido se ressente em função da dificuldade da criança. 
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Quando o problema de aprendizagem é caracterizado como um sintoma, 

instala-se uma cristalização que impede o sujeito de transforma-se, ou seja, de 

aprender.  

Para Fernandez (1991) a intervenção psicopedagógica não deve se dirigir ao 

sintoma, mas à modalidade de aprendizagem circulante na dinâmica do grupo 

familiar como modelo de observação. Isso significa que o psicopedagogo deve “olhar 

através da família” e levar em consideração três níveis: o nível individual, o vincular 

e o nível dinâmico. 

O nível individual está centrado no aprendente com sua singular inter-relação 

organismo – corpo – inteligência- desejo. O psicopedagogo deve observar em que 

medida estas situações se modificam conforme a atitude da criança em relação  ao 

exterior; o modo de transmitir ou expressar seus sentimentos e ideias; sua 

disponibilidade corporal; seu grau de curiosidade; a forma de expressão verbal e 

outros. 

 No nível vincular, o psicopedagogo deverá observar o modo de circular o 

conhecimento entre membros da família e focar sua atenção nas características dos 

segredos (algo que não foi revelado), tipos de alianças e distribuição de subgrupos 

para as exclusões ou inclusões em relação a eles; as possíveis qualificações e 

desqualificações; se as mensagens são implícitas ou explícitas; o modo de 

atribuição de verdade ao conhecimento ou à informação; a metodologia utilizada 

para ensinar a caminhar, a controlar esfíncteres, com castigos, sanções ou prêmios; 

como é transmitida a informação e quem transmite; atitude em relação ao outro 

como investigador do conhecimento (se é facilitada a pergunta; se as lembranças 

são guardadas ou mostradas; se aceita ou é repelida a autonomia de pensamento; 

se a criança é escutada; se dá opinião; se é levada em conta ou se é ignorada). 

No nível dinâmico, o profissional deverá observar o sistema de papéis 

necessários para o funcionamento e manutenção da estrutura familiar e os modelos 

de interação possíveis. O grau de contato com a realidade circundante (se o sistema 

o permite, o castiga, o proíbe, o estimula); se admite, sanciona ou estimula a 

autonomia de seus membros; se respeita a privacidade ou o direito de guardar 

informações pessoais sem ser considerado por ele segredo. 
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Diante de algumas situações os pais percebem que não podem compreender 

o que o filho está pensando, sentindo ou desejando sem que este lhes fale e assim, 

se colocam em uma posição de escuta. De acordo com Dias (1997), os pais aceitam 

o filho como ser pensante e lhes dão oportunidade para que busque o conhecimento 

tornando-se construtor do seu próprio saber. De modo contrário, se os pais não 

conseguem se colocar nesta posição, estarão impedindo a possibilidade de a 

criança pensar com autonomia. 

 A busca dessa autonomia e da autoconfiança é estabelecida no corte da 

relação biunívoca entre a mãe e a criança pela figura paterna que será o terceiro 

elemento a possibilitar a circulação de lugares dentro da estrutura familiar, bem 

como do conhecimento e informações que geram a aprendizagem individual de cada 

elemento e a do grupo como um todo. 

 Mãe e filho terão que se distanciar para entenderem que são seres 

independentes, que um não basta para o outro, porque possuem necessidades 

diferentes. Consequentemente, surge a falta e com isso irão buscar outros meios de 

suprir suas necessidades, possibilitando a realização de trocas e a circulação do 

conhecimento. 

 A estrutura triangular formada pela função paterna, função materna e pelo 

sujeito, de acordo com Dias (1997), possibilitará novas triangulações que serão 

constituídas pelo sujeito aprendente, sujeito ensinante e pelo conhecimento, dando 

assim, condição ao processo de aprendizagem.  

A autora discorre que ao entrar para a escola a relação triangular 

estabelecida com os pais e a criança é rompida pelo afastamento destes e do 

ambiente familiar e a criança é incluída em um novo grupo, onde terá que se 

posicionar e adaptar-se às leis e normas ali estabelecidas. A criança traz consigo 

uma maneira própria de aprender, uma modalidade de aprendizagem construída 

através de sua história, da sua cultura e da significação dada pela família ao 

conhecimento. A escola representada pela figura do professor deverá atuar também 

como um terceiro elemento, propiciando o corte e introduzindo o conhecimento. No 

caso de o professor ser o detentor de todo o conhecimento não haverá a inclusão 

deste terceiro elemento, visto que se estabeleceu uma relação simbiótica entre o 
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professor e o conhecimento e assim, a triangulação não será constituída e não 

acontecerá a aprendizagem. 

Se o elemento, a quem cabia a função de terceiro, fundir-se na relação 
simbiótica, a criança ficará aprisionada nesta vinculação e o seu 
conhecimento obturado, sendo necessário que outra pessoa assuma este 
lugar para que a triangulação seja estabelecida. (DIAS, 1997, p.8). 

 

 Não havendo a aprendizagem incorrem os sintomas conforme acima descrito 

por Dias, tornando-se assim a intervenção do psicopedagogo como terceiro 

elemento fundamental para poder realizar os cortes necessários afim de que os 

membros envolvidos nesta relação, através de um outro olhar possam movimentar-

se e enxergarem uma nova situação. 

 Portanto, o objetivo do psicopedagogo não é ensinar, mas dar oportunidade 

ao indivíduo de assumir-se como sujeito desejante e aprendente, que ao entrar em 

contato com o conhecimento assume o lugar de quem aprende. Ao ser assistido 

pelos pais que deixarão de ver seu filho como incapaz de aprender identificando 

suas possibilidades e seus limites, o professor deverá oportunizar situações flexíveis 

e adequadas a cada tipo de ação a ser realizada para a construção do 

conhecimento. 
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3 ESTUDO DE CASO  

 

3.1 MÉTODO 

 

 A metodologia do estudo de caso abordada neste trabalho foi embasada no 

construtivismo social, pois forneceu os preâmbulos necessários para documentar 

esta pesquisa de foco investigativo científico.  

 

O estudo de caso é um método de pesquisa que utiliza, geralmente, dados 
qualitativos, coletados a partir de eventos reais, com o objetivo de explicar, 
explorar ou descrever fenômenos atuais inseridos em seu próprio contexto. 
Caracteriza-se por ser um estudo detalhado e exaustivo de poucos, ou 
mesmo de um único objeto, fornecendo conhecimentos profundos. 
(EISENHARDT, 1989; YIN, 2009) 

 

 A partir do momento em que toda a pesquisa científica necessita definir seu 

objeto de estudo e construir um processo de investigação, observa-se que no 

estudo de caso há sempre a preocupação de se perceber o que sugere o assunto. 

Assim, como há diferentes posicionamentos que relatam as origens do estudo de 

caso, para a apresentação do seu significado como modalidade de pesquisa, há na 

literatura mundial contemporânea a contribuição de muitos autores, com posições 

diversas entre os quais destacam-se: Goode (1979), Yan (2001), Gil (1995) e Hatt 

(1979).  

 Para Goode e Hatt (1979), o estudo de caso é um meio de organizar os 

dados, preservando do objeto estudado o seu caráter unitário. Considera a unidade 

como um todo, incluindo seu desenvolvimento (pessoa, família, conjunto de 

relações ou processos).  

 Segundo Yan (2001), o estudo de caso representa uma investigação 

empírica e compreende um método abrangente, com a lógica do planejamento, da 

coleta e da análise de dados. Pode incluir tanto estudos de caso único quanto de 

múltiplos, assim como abordagens quantitativas e qualitativas de pesquisa. 

Formatado: Fonte: 10 pt
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 Segundo Gil (1995), o estudo de caso não aceita um roteiro rígido para a sua 

delimitação, mas é possível definir quatro fases que mostram o seu delineamento: 

a) delimitação da unidade – caso; b) coleta de dados; c) seleção, análise e 

interpretação dos dados. 

 A primeira fase desta pesquisa consistiu em selecionar a história de um 

adolescente com dificuldade de aprendizagem que possibilitasse o desenvolvimento 

de uma avaliação psicopedagógica. Para tanto, obtive junto aos pais do adolescente 

o consentimento livre e esclarecido por escrito, autorizando a utilização dos dados 

do atendimento, garantindo o devido sigilo. O adolescente também foi devidamente 

informado de sua participação no desenvolvimento deste trabalho, onde foi 

escolhido o nome fictício de Adolescente Y. 

 A segunda fase constituiu a coleta de dados que foi realizada com vários 

procedimentos qualitativos: observação, entrevista formal ou informal, história de 

vida, aplicação de questionário com perguntas fechadas e abertas, levantamentos 

de dados, análise de conteúdo dos procedimentos aplicados (diagnóstico e 

intervenção). 

 A terceira fase é conjunta, representada pela seleção, análise e interpretação 

dos dados. Na seleção dos dados foi considerado os objetivos da investigação que 

consistia na relação família e sujeito. 

 A quarta fase é representada pela elaboração dos relatórios parciais e finais. 

Vale lembrar que nesta fase serão especificados como foram coletados os dados; 

que teoria embasou a categorização dos mesmos e a demonstração da validade e 

da fidedignidade dos dados obtidos. 

 

3.2 DELIMITAÇÃO DA UNIDADE - CASO 

 

Neste capítulo apresento o estudo de caso do adolescente Y que está em 

acompanhamento psicopedagógico no estágio clínico supervisionado pelo curso de 

Psicopedagogia Clínica Institucional do Instituto Sedes Sapientiae. 
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 Este adolescente Y tem 13 anos e 10 meses e está cursando atualmente o 9º 

ano do Ensino Fundamental em uma escola pública na periferia da Cidade de São 

Paulo. Apresenta uma defasagem entre o nível pedagógico adquirido e as 

exigências escolares normais. Apesar de ter vontade de aprender o conteúdo 

pedagógico apresentado em sala de aula e assim fazer parte da turma e realizar 

suas tarefas e trabalhos exigidos pela escola, ainda não consegue. 

 Considero importante relatar que os nove primeiros anos de sua vida esteve 

sob acompanhamento médico por ter sido diagnosticado ao nascer com 

anormalidades orgânicas e que, após este período, obteve alta e foi considerado 

uma criança normal, com suas funções neurocognitivas preservadas. Porém, não 

houve efetiva aprendizagem por parte do adolescente, por ter sido pouco estimulado 

durante a primeira fase de amadurecimento, prejudicando seu desenvolvimento de 

forma geral. 

 O adolescente Y foi direcionado à Clínica Psicológica do Instituto Sedes 

Sapientiae pela PUC – Pontifícia Universidade Católica que havia recebido o 

estudante com uma carta de encaminhamento datada em 04/10/2010, elaborada 

pela coordenadora responsável da Escola Estadual Antônio Prudente para 

tratamento psicopedagógico. 

 Nesta ocasião o adolescente Y estava com nove anos de idade, cursando o 

4º ano do Ensino Fundamental e veio acompanhado pelos pais com a seguinte 

queixa da escola: “Defasagem na sua aprendizagem, não consegue acompanhar as 

aulas, é tímido, muito calado e quando fala é difícil de entendê-lo.  

Após atendimento pela equipe de acolhimento, o adolescente Y foi 

encaminhado para psicoterapia de grupo, mas como não havia vaga naquele 

momento, foi direcionado para psicoterapia individual e posteriormente para 

atendimento psicopedagógico. 

O tratamento psicoterapêutico com o adolescente Y foi iniciado em 7/06/2011, 

e posteriormente a família foi direcionada para orientação familiar. Esse atendimento 

aconteceu por algum tempo e os pais foram encaminhados para psicoterapia 

individual, porém somente a mãe deu continuidade. Atualmente o irmão de Y está 
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em atendimento nesta clínica, tanto em psicoterapia individual, como também em 

acompanhamento psicopedagógico clinico. 

 Dei início ao atendimento psicopedagógico em outubro de 2014. O 

adolescente Y tinha 13 anos e seis meses de idade e estava cursando o 8º ano do 

Ensino Fundamental. Fui apresentada a ele pela psicoterapeuta que o havia 

encaminhado. Neste primeiro contato com o adolescente, ele manifestou seu desejo 

em aprender matemática e de melhorar a sua letra.  

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

 Para coleta de dados realizei contatos e entrevistas diretamente com os pais 

(entrevista contratual e anamnese), atendimentos clínico -  psicopedagógicos iniciais 

para estabelecimento do vínculo terapêutico, aplicação de roteiros com técnicas de 

observação, produções artísticas e produções de textos escritos, análise das 

observações de atividades corporais. 

O processo psicopedagógico foi iniciado fazendo o primeiro contato com a 

família por telefone para que esta se sentisse acolhida desde o primeiro momento. 

Na sequência, realizei em torno de dez sessões, que foram destinadas ao 

estabelecimento do vínculo com o cliente e a realização do diagnóstico 

psicopedagógico. 

Nesse período realizei duas entrevistas com os pais: a primeira, para ouvir a 

apresentação da queixa pela família e fazer e esclarecimentos sobre o papel do 

psicopedagogo e de como seria o estabelecimento do contrato.  

Desde o primeiro contato procurei observar a dinâmica circulante na família. 

Após o estabelecimento do vínculo e quase com o diagnóstico já concluído realizei a 

segunda entrevista voltada para a anamnese, em que procurei fazer um 

levantamento da história de vida da criança e elaborei minhas hipóteses sobre a 

modalidade de aprendizagem ali existente. 
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 Antes da finalização, fiz uma visita à escola e procurei me informar sobre a 

relação ensino e aprendizagem.  Esta etapa foi concluída com a devolutiva à família 

e ao cliente com o meu parecer, esclarecendo que o próximo passo a ser 

desenvolvido seria o processo interventivo. 

Com o adolescente Y, nesta ocasião, os atendimentos aconteceram duas 

vezes por semana durante 60 minutos, em salas específicas para atendimento 

infantil. Optei por estabelecer primeiramente o vínculo com o adolescente com a 

intenção de melhor conhecê-lo e posteriormente, conhecer pessoalmente a família.  

Tratando-se de um atendimento em uma Clínica Psicológica Institucional, o 

contrato é estabelecido e renovado anualmente com a participação da Assistente 

Social. Neste caso, o contrato já estava estabelecido e o cliente teve direitos 

adquiridos quanto à isenção dos pagamentos, visto que, o baixo poder aquisitivo da 

família lhe dava este direito.  

 

3.4 HISTÓRIA DE VIDA 

 

 O adolescente Y é o filho caçula de uma família composta por quatro pessoas 

/ pai a mãe e o irmão mais velho. Nasceu no mês de abril de 2001 a termo de parto 

cesariano. Sua mãe sofreu de hipertensão arterial durante a gestação e teve neste 

período o acompanhamento médico necessário. Após o nascimento, mãe e filho 

tiveram alta juntos, mas a criança foi encaminhada para avaliações com 

especialistas, visto que fora diagnosticada com as seguintes anomalias orgânicas: 

Microcefalia e Braquidactilia.  

 A Microcefalia trata-se de uma condição neurológica em que o tamanho da 

cabeça é menor do que o tamanho típico da idade da criança. Constitui-se no déficit 

do crescimento cerebral, quer pelo pequeno tamanho da calota craniana, quer pelo 

reduzido desenvolvimento do cérebro (Soares 1989). 

A Braquidactilia é uma anomalia genética que provoca o encurtamento dos 

dedos da mão, traço causado por um gene dominante (Silva, 2015). 
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 Durante nove anos a criança foi avaliada pelos especialistas do Hospital São 

Paulo, através de vários exames. Os pais relatam que não houve necessidade de 

medicações. A cada quatro meses era acompanhada pelo neurologista, pois o 

tamanho da calota craniana era menor, comparado a sua faixa etária. Também foi 

necessário o acompanhamento da equipe de nefrologia, dado que os rins 

apresentavam dimensões diminuídas para a idade. A equipe do Centro de Genética 

Médica acompanhou a criança com a realização de exame de Cariótipo, devido à 

Braquidactilia. 

 Aos nove anos de idade a criança teve alta e de acordo com os laudos 

médicos, os exames estavam normalizados, seus rins funcionando normalmente e 

iria passar neste hospital apenas para exames periódicos. O tamanho da cabeça 

estava compatível com a idade. 

 Neste período de acompanhamento clínico e hospitalar, em paralelo, a 

criança seguiu sua vida convivendo no meio familiar e escolar, sem no entanto, ter 

um olhar mais específico para suas dificuldades e habilidades. 

 De acordo com a narrativa dos pais sobre a história de vida da criança, 

quando bebê mostrou-se uma criança mais quieta, comparado ao irmão mais velho, 

que tem uma diferença de um ano e meio de idade. Sua postura física era de uma 

criança mais molinha, demorou mais tempo que o irmão para firmar o pescoço, o ato 

de sentar-se aconteceu por volta de oito meses e engatinhar entre os dez e onze 

meses. Neste período, a mãe utilizou o andador. Com um ano e três meses a 

criança deu os primeiros passos. 

 O leite materno foi oferecido até o terceiro mês. Após este período por 

necessidade de afastar-se da criança para retornar ao trabalho, a mãe passou a 

oferecer o leite em pó. Até um ano a criança ficou sob os cuidados de parentes. 

 O controle dos esfíncteres e a retirada da fralda aconteceram com a ajuda 

dos profissionais da creche, entre dois e três anos, mas a criança apresentou 

enurese noturna até os quatro anos. 

 No decorrer do seu desenvolvimento maturacional não houve progresso 

positivo quanto a oralidade. A criança iniciou sua fala mais tarde e a mãe não soube 
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dizer ao certo, pois segundo ela, sempre era difícil de entender o pouco que seu filho 

falava. Sabia chorar e fazia-se entender quando queria algo. A mãe relatou também 

que ficou surpresa da criança ser capaz de conseguir segurar o copo e também a 

colher com o propósito de se alimentar. 

 Esse desenvolvimento da criança se deu em meio aos cuidados familiares, 

com as idas e vindas ao centro hospitalar, à creche e à escola. Neste momento, a 

mãe se culpou, por ter dado mais atenção ao bebê, do que ao seu filho mais velho, 

visto que a criança mais nova necessitou mais da sua dedicação. Ela relatou o fato 

desta forma: “Acho que é por isso que ele dá tanto trabalho e é mais revoltado e não 

obedece”. A mãe fala sobre o comportamento do irmão de Y, que atualmente está 

com quinze anos e costuma se ausentar das aulas, sair com amigos sem a 

permissão dos pais. Devido a esse comportamento foi transferido de escola por 

quatro vezes e para facilitar, os pais também transferiam o filho mais novo. 

 É uma família com poucos recursos financeiros. Moram em uma casa no 

mesmo quintal em que também vivem os avôs paternos e os tios, em um bairro da 

periferia da Cidade de São Paulo. Atualmente trabalham na fabricação e venda de 

doces e para isso fazem uso de um carro, tanto para o transporte da família como 

para a venda dos doces. Este movimento envolve os pais e também o filho mais 

velho, que segundo o pai, sabe matemática e sabe manipular a máquina de cartão 

de crédito. Porém, seu filho mais novo, o adolescente Y fica em casa, “porque é 

preguiçoso, não aprendeu matemática e não sabe conversar com as pessoas”, 

segundo o pai. 

 A queixa principal da família com relação ao adolescente Y é de que ele não 

acompanha a aprendizagem escolar, sabe ler, mas não há interpretação, não sabe 

matemática é tímido e muito calado e de acordo com o relato do pai “ninguém 

entende o que ele fala”. Por outro lado, a coordenação escolar complementou que é 

uma criança educada, de bom comportamento, mas que além das dificuldades com 

a leitura, a escrita e a área de matemática, o adolescente se desconcentra nas aulas 

de história e geografia.  

 Além da queixa quanto à aprendizagem, os pais reforçaram que o 

adolescente Y, apesar de ser uma criança que não dava trabalho, por ser quieto, 
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sempre foi muito egoísta, principalmente com o irmão. Havia muitas brigas entre eles 

e de acordo com o relato do pai, “ele não costuma dividir nada, por exemplo, quando 

está assistindo televisão, o sofá é só dele, e só ele pode assistir aquela 

programação, naquele momento. Se for comer alguma coisa, como pão de queijo 

que ele assou, às vezes divide com os pais; mas, com o irmão não divide nada. 

Também não gosta que o irmão mexa nas suas coisas, como seu cobertor, e 

principalmente seu material escolar”.  

 Os pais relataram que já na pré-escola os professores estranhavam o 

comportamento de Y pela falta de comunicação, pois não entendiam sua dicção, e 

por se isolar se negando a fazer as atividades e desenhos.  

Aos sete anos, a escola solicitou aos pais uma avaliação fonoaudiológica, que 

foi realizada em 26/03/2009 em uma Unidade Básica de Saúde da Prefeitura de São 

Paulo. A especialista concluiu que: “A criança não apresenta alterações de 

linguagem oral nas provas de repetição, nomeação e elaboração de discurso. No 

entanto, fala com baixa intensidade e somente quando é solicitado, consegue falar 

com maior intensidade”. As profissionais em questão em suas considerações finais 

sugeriram um acompanhamento psicopedagógico por conta de um distúrbio de 

aprendizagem, pois segundo alguns exames de audiometria foi descoberta uma 

pequena perda auditiva. 

Nesta ocasião a escola também pediu que a criança passasse por uma 

avaliação neuropsicológica, que o entanto, não foi realizada nesta época. A equipe 

de Genética, que o acompanhava, fez uma solicitação em 30/06/2009 conforme 

segue: “Paciente com Braquidactilia e Déficit Intelectual não quantificado. Solicito 

avaliação neuropsicológica”.  

No laudo da avaliação neuropsicológica datado em 10/03/2010, nove meses 

após a solicitação, o especialista concluiu que: “a criança apresenta nível de 

desempenho intelectual compatível à sua faixa etária e que suas funções 

neurocognitivas encontram-se preservadas e favorecem o processo de 

aprendizagem”. 
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 Nesta avaliação este especialista relatou que os aspectos de maior domínio 

cognitivo observados foram o de compreensão verbal, o conhecimento de normas e 

a atenção auditiva que apresentou boa discriminação das partes em relação ao todo 

e que a criança também se beneficiava de estímulos do ambiente. Já a 

desmotivação e certa lentidão apresentadas na realização das tarefas pareciam ser 

reproduzidas no ambiente escolar, reduzindo o aproveitamento na aprendizagem e 

na socialização.  

Contudo, foi recomendado por este especialista ao adolescente Y o incentivo, 

a interação com outras crianças e a participação em jogos e brincadeiras em grupo, 

além da prática de esportes coletivos. Sugeriu também encaminhamento para a 

psicopedagogia para a avaliação do processo de aprendizagem e possíveis 

transtornos específicos de aprendizagem, além de orientações sobre como 

favorecer o aprendizado e a escolarização da criança. 

Esse laudo nos mostra que o adolescente Y foi diagnosticado com 

normalidades orgânicas somente aos nove anos de idade demonstrando sua 

capacidade para a aprendizagem. Porém, seu desenvolvimento de forma geral, 

durante todos estes anos de acompanhamento clínico hospitalar parece ter ficado 

comprometido por ter sido desacreditado e pouco investido, visto que, carregava 

com ele neste período o rótulo de incapacidade o que lhe proporcionou uma 

defasagem na aprendizagem. Com a aprovação automática, o adolescente chegou 

ao oitavo ano do ensino fundamental sem ter elaborado, no processo ensino e 

aprendizagem, os conceitos básicos pedagógicos e sem entender as atividades 

propostas para este nível. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 TÉCNICAS PSICOPEDAGÓGICAS CLÍNICAS 

 

   Para a realização de uma avaliação psicopedagógica com o objetivo de 

obter uma compreensão global da forma do aprender do adolescente Y, bem como, 

dos desvios que estão ocorrendo em seu processo de ensino e aprendizagem, 

utilizei as seguintes técnicas:  

 Montagem da Caixa Lúdica: consiste em decorar uma caixa de papelão 

promovendo uma atividade em conjunto para que haja o 

estabelecimento do vínculo terapêutico. Também observar a 

criatividade, autonomia, a  antecipação e investigar o interesse pela 

aprendizagem.  

 A Hora do Jogo Psicopedagógico: tem por objetivo identificar a 

modalidade aprendizagem, as questões cognitivas relacionadas às 

habilidades mentais de classificação, ordenação e seriação.  

 Provas Projetivas: tem por objetivo investigar os vínculos estabelecidos 

com a família, a escola e consigo através dos seguintes desenhos: 

desenho de uma família; desenho da família fazendo alguma coisa 

juntos; desenho do par educativo. 

 As Provas Cognitivas Operatórias de Piaget: possibilitam conhecer o 

funcionamento do pensamento operatório e permitem observar o 

desenvolvimento das funções lógicas, investigar o nível cognitivo e a 

defasagem em relação a idade cronológica e a aprendizagem.  

 Provas Pedagógicas das áreas de Língua Portuguesa e de 

Matemática: consistem na sondagem da escrita, leitura e interpretação 

de textos; testes de compreensão oral, utilização de rimas e 

manipulação de fonemas, senso numérico, raciocínio lógico, conceitos 
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de unidade, dezena, centena e milhar; adição, subtração, multiplicação 

e divisão. 

 Provas de Observação Psicomotora Breve: consiste em observar a 

cinestesia, a lateralidade, a imagem proprioceptiva, a motricidade 

global e fina, espacial e temporal. 

 

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS E INTEPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

  No início do acompanhamento psicopedagógico o adolescente apresentava 

uma postura enrijecida, costumava cumprimentar-me apenas balançando a cabeça 

e olhando para baixo, demonstrando timidez, falava pouco e baixo. Demonstrava 

dificuldades na linguagem receptiva e expressiva. Sua fala era silábica com 

problemas de verbalização. Mostrava-se educado e prestativo. 

 O estabelecimento do vínculo aconteceu tranquilamente apesar da sua 

timidez e da dificuldade de se fazer entender. Mostrava-se contrariado todas as 

vezes em que tinha que repetir para que pudesse ser entendido.  

Na Hora do Jogo com a caixa lúdica o adolescente se mostrou receoso em 

conhecer o novo. Manteve sua caixa antiga, utilizada anteriormente, decorando-a 

com as mesmas cores, não demonstrando interesse pela nova caixa. No momento 

do inventário teve receio em explorar o material e fez a classificação por mera 

manipulação. Não houve espontaneamente curiosidade em ver o que estava dentro 

da caixa. Pegou os objetos um a um, esticando o braço ficando seu corpo longe da 

caixa, e os devolvia. Neste momento, demonstrou pouco contato com o objeto, ou 

seja, pouca assimilação e pouca acomodação.  

No momento da organização manifestou interesse pelo lápis de escrever e 

pegou uma folha iniciando um desenho, sobrepondo sobre a capa de um livro com a 

intenção de copiar a gravura, mas desinteressou-se dizendo ter pouca iluminação 

para copiá-lo. Na sequência, separou um jogo de montagem (A Fazendinha), 

manifestando certa resistência, quis deixar de lado dizendo que faltavam peças, 
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mesmo assim, conseguiu montá-lo demonstrando a integração, ou seja, a 

aprendizagem propriamente dita. 

No desenho da Família Cinética, a sua representação gráfica ocupa todo o 

espaço da folha. Seu traçado é normal e as figuras que representam a paisagem de 

forma geral, são arredondadas. As figuras humanas são representadas em “palito” 

sem representação das mãos e dos pés e orelhas. Seu traçado mostra-se reforçado 

na representação do rosto e da cabeça, na qual diferencia pelo cabelo o sexo dos 

personagens. Seu irmão foi representado graficamente por último e sua posição no 

desenho fica distante do pai, mais próximo da mãe. O adolescente Y se coloca entre 

o pai e próximo da mãe. No momento em que desenhou o irmão retornou à sua 

figura já representada e utilizou a borracha apagando sua própria cabeça, e fez por 

três vezes esse movimento de apagar e desenhar. Por último, apagou o desenho da 

mãe e o fez novamente. 

Neste desenho o adolescente deixou transparecer certo desajuste com o 

vínculo familiar. Demonstrou um vínculo de afetividade maior para com a mãe e 

certa resistência em representar a figura do irmão colocando-o longe da figura 

paterna. Ainda deixou transparecer certa diminuição cognitiva perante o irmão, visto 

que, apagou por três vezes a representação da sua cabeça. Isso nos fez pensar no 

relato do pai sobre a sua preferência pelo filho mais velho, irmão do adolescente Y, 

por saber matemática, requisitava-o para ajudá-lo no trabalho.   

 No desenho do Par Educativo houve muita resistência em fazê-lo. Desenhou 

uma lousa na parede e uma tomada elétrica abaixo desta e um ponto de luz acima 

da lousa.  O vínculo com a aprendizagem é representado por uma lousa em branco 

e uma tomada sem conexão, apenas com um ponto de luz. Deixou transparecer 

muito sofrimento através de verbalizações como: “não sei desenhar a lição na lousa, 

“não consigo desenhar a minha carteira e eu sentado nela”. Neste momento usou 

muito a borracha.  

Em síntese, nos dois desenhos pode ser notada uma problemática 

envolvendo os vínculos estabelecidos na família e com a aprendizagem. Observou-

se na questão cognitiva imaturidade, bloqueios e inibições com o raciocínio. Na 

parte afetiva ficou notória maior ligação com a mãe e certo distanciamento do pai, 
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visto que o mesmo na anamnese ao falar sobre seu relacionamento com o 

adolescente, comentou que: “ele gosta mais de ficar em casa e de conversar com a 

mãe.” 

 Com as atividades pedagógicas o adolescente demonstrou interesse e 

interação, mas apresentou grande resistência e dificuldade na construção de 

histórias e com a interpretação de problemas e cálculos na área da Matemática. 

 Fez a leitura de textos de modo tímido com entonação mais baixa de forma 

ascendente utilizando-se basicamente de estratégias de decodificação e não 

respeitou a pontuação. 

 Quanto à ortografia, de acordo com seu desempenho no teste de sondagem 

houve uma correspondência com a fase alfabética, visto que, reconheceu todas as 

letras do alfabeto, sílabas, palavras e frases. Compreendeu como funciona a escrita 

(CV), mas tem certa dificuldade com a sequência (CVCC). Como exemplo ao 

escrever a palavra “borboleta” escreveu “boboletar”. Com a escrita de textos 

envolvendo a elaboração da história dos desenhos houve de início, recusa em 

escrever. No segundo desenho, do Par Educativo, fez uma breve descrição da sua 

sala de aula. 

 Com atividades envolvendo a Matemática observou-se que tem noção de 

senso numérico, antecessor e sucessor, maior e menor, fez aproximações lógicas e 

conseguiu pensar adicionando. Nomeou e escreveu com facilidade os números até 

1000.  Apresentou dificuldades com a subtração, multiplicação e divisão. 

 Com as Provas Operatórias de Piaget demonstrou entendimento quanto às 

instruções e do reconhecimento do material. Em algumas provas foi necessário 

repetir as instruções. As provas aplicadas foram: conservação de quantidade 

discreta de pequenos conjuntos e elementos, conservação de quantidade de líquido 

e de matéria, de quantidade de peso e de volume, de comprimento, de classificação, 

inclusão e interseção de classes, seriação, provas combinatórias de fichas de 

permutação e de predição.  

 De modo geral, o adolescente foi conservador em todas as provas. Manteve 

seu julgamento durante as contra argumentações. Nas provas de classificação, de 



36 
 

inclusão e intersecção de classes e seriação também manteve o pensamento 

operatório concreto.  Somente apresentou dúvidas na prova de pequenos conjuntos 

discretos de elementos, pois para apresentar suas argumentações de identidade e 

reversibilidade necessitou emparelhar as fichas. Nas provas que exigiu o 

pensamento formal teve êxito com as provas de combinações e permutação, mas 

necessitou de uma explicação prévia do que seria combinações. No momento da 

prova de predição não conseguiu prever a probabilidade, uma vez que suas 

respostas foram aleatórias e suas justificativas incompletas. 

 Denotou-se que o adolescente Y encontrava-se no período operacional 

concreto, em que o pensamento se tornou reversível e conservador, mas, mesmo 

atingindo essa fase apresentou certa insegurança e necessitou fazer 

correspondência qualitativa e intuitiva (não verdadeiramente numérica e operatória) 

no momento de quantificar e identificar a igualdade no teste de pequenos conjuntos 

discretos observando assim, condutas intermediárias. Desta forma pode-se dizer 

que o desenvolvimento cognitivo do adolescente se encontrava em defasagem com 

relação à sua faixa etária. 

 Em relação às atividades corporais o adolescente Y apresentou boa 

coordenação motora global e equilíbrio em lugares que diminuem a base de 

sustentação do corpo. Contudo, seus movimentos ainda foram lentos com tendência 

a ficar sentado a maior parte do tempo. Apresentava boa praxia fina, segurava bem 

o lápis e seu traçado era normal. Sua letra era pequena e legível, demonstrava 

equilíbrio com a escrita em folhas sem pauta.  

  Demonstrou ter boa integração da noção do corpo em relação ao espaço 

tempo e conceito de direita e esquerda. No primeiro teste não reconheceu a 

esquerda e a direita no outro. Posteriormente, em um outro teste de orientação 

espacial o conflito se instaurou ao perceber que a direita do outro ficava do lado 

oposto da sua. Também apresentou boa orientação temporal. 

 Teve bom reconhecimento do corpo no teste de cinestesia e apresentou boa 

imagem proprioceptiva, identificando o espaço extra corporal possível de se alcançar 

com a movimentação apenas dos braços, usando a referência facial. Isso denotava 
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ter boa consciência de si mesmo no aspecto corporal, no entanto ainda apresentava 

falta de flexibilidade nas articulações.  

 Com a finalidade de melhorar a sua flexibilidade corporal, seu emocional e 

seu cognitivo utilizei atividades envolvendo o corpo como:  jogos com bola, jogo com 

a peteca e pular corda. Com esses jogos tivemos resultados muito positivos. A cada 

sessão seu corpo adquiriu maior flexibilidade substituindo o enrijecido, melhorando 

tanto o equilíbrio físico como o emocional e o cognitivo. Com um corpo mais 

descontraído, a cabeça mais erguida e um olhar mais confiante e menos escondido 

passou a esboçar sorriso e até gargalhadas durante os jogos e também nas 

atividades pedagógicas. Sua fala ainda era silábica, mas em tom mais forte e 

arriscava em se expressar, sem medo. Antes, quando eu pedia para repetir o que 

havia falado, ele demonstrava irritação. Atualmente, se expressa procurando outras 

palavras para que eu o entenda.  

 Para desenvolver a área da Matemática, como intervenção, utilizei jogos que 

envolviam adição e subtração, como:  Jogo do “+10 e – 10, +1 e -1”, Jogo das 

Cobras e Escadas, jogo de varetas, Fecha caixa e Pingo no I.  

Empreguei o uso do dinheiro de papel e recortes de encartes de 

supermercados para usar o raciocínio lógico utilizando as operações de Matemática. 

 Na ortografia utilizei jogos como: Pingo no I, Dominó de palavras, e atividades 

com manipulação de fonemas, com palavras escondidas, rimas e cruzadinhas. 

 Com a leitura e interpretação foram utilizados alguns livros e textos de 

autores variados, com a intenção de beneficiar e proporcionar o desenvolvimento do 

vocabulário, de estimular a interpretação e o reconhecimento e significado das 

palavras. 

Na visita à escola averiguei as dificuldades do adolescente tanto na área da 

Matemática como de na área de Português, como também seu desinteresse e 

desligamento nas aulas de História e Geografia. Sua média foi 5,0 em quase todas 

as matérias, somando-se provas, trabalhos e atividades 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao realizar o presente trabalho, constatei que o papel familiar representa o 

alicerce estrutural que dará sustentação para que o sujeito se desenvolva na sua 

totalidade, pois segundo Andrade, a família e os vínculos estabelecidos entre os 

componentes desta são responsáveis tanto pela formação objetiva como também 

pela formação subjetiva da criança e pelos modelos de aprendizagem que 

contribuem para o desenvolvimento emocional, físico e cognitivo. 

 Nesta perspectiva, atento também para a organização familiar que de acordo 

com sua dinâmica pode ser determinante tanto para o equilíbrio como também aos 

desequilíbrios que promovem situações que levam ao não aprender.  

No estudo de caso aqui apresentado, a falta de conhecimento das reais 

dificuldades do adolescente impediram a família em procurar uma forma de resgatar 

e desenvolver as potencialidades desse adolescente, propiciando uma estagnação 

de seu crescimento global. Fernandez afirma que o problema de aprendizagem não 

está somente na estrutura individual, mas nos vínculos familiares, no modo de 

aprender construído de acordo com a dinâmica ali estabelecida, desenvolvendo 

assim, uma forma peculiar de modalidade de aprendizagem. 

 No caso da não aprendizagem, a qual essa autora denomina como fraturas 

no aprender, destaca que é necessário atender aos processos e não aos resultados. 

Desta forma, este estudo de caso mostrou a caminhada de um adolescente rumo a 

aprendizagem, no qual espelhou no decorrer do processo fraturas de um momento 

que o impediram de evoluir de forma significativa. 

 Atenta à abordagem de Pitombo quando afirma que o problema de 

aprendizagem seja visto como parte de um todo, propus uma reflexão no início desta 

pesquisa sobre as responsabilidades dos núcleos que promovem a aprendizagem 

para uma avaliação desprovida de rótulos levando em consideração todas as 

capacidades e potencialidades do adolescente Y.  
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O atendimento psicopedagógico clínico proporcionou ao adolescente um 

reconhecimento de suas potencialidades permitindo que o mesmo se auto 

valorizasse e ocorressem mudanças significativas no seu comportamento físico, 

emocional e cognitivo. Conforme considera Fernandez, o indivíduo para manter uma 

relação sadia com a aprendizagem é necessário que estejam articulados e em 

sintonia o organismo, o corpo, a inteligência e o desejo. 

Para tanto, a proposta de continuidade desse trabalho concentrar-se-ia em 

inserir a família no processo psicopedagógico estabelecendo intervenções que 

possam promover mudanças na dinâmica da circulação do conhecimento e em 

diferentes contextos de ação para o adolescente. Assim, direcionando-os a um novo 

olhar sobre as capacidades deste, incluindo-o no meio familiar de forma participativa 

e no meio social como sujeito autoconfiante e capaz de criar, de aprender, 

transformar e se relacionar. 

Ao meu ver, os resultados do estudo de caso apresentado dão indicações de 

que é possível a aprendizagem quando existe um olhar por parte da família em 

estimular as habilidades potenciais que todo e qualquer indivíduo apresenta 

proporcionando assim, seu crescimento. 

Espero que as ideias aqui colocadas nesse estudo abram caminhos para 

novas reflexões na área da Psicopedagogia Clínica. 
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APÊNDICE I 

ENTREVISTA INICIAL COM OS PAIS 
Data: 03/11/2014 
Local: Clínica Psicológica do Instituto Sedes Sapientiae 
Questionário com perguntas abertas pré-estabelecidas realizado com os pais. 
 
QUESTÃO 1- Queixa livre 
 O que está preocupando vocês que os trouxe até aqui? 
Pai: “Meu filho tem dificuldade em aprender matemática e de entender o que lê. Fica nervoso quando 

eu vou ler e erro alguma coisinha. Ele não quer mais que eu o ajude. Também é tímido, fala pouco e 
ninguém entende o que ele fala”. 
 
QUESTÃO 2- 
Me fale sobre o problema que necessitou de acompanhamento médico? 
 Mãe: Y nasceu com a moleira fechada (microcefalia) e com uma síndrome (olhos puxados)”. 
 
QUESTÃO 3- 
Quais foram as atitudes de vocês com relação a essa problemática, além do tratamento 
médico, como vocês agiam com ele? 
Mãe: “Ficamos muito preocupados porque além do problema da moleira fechada, também 
suspeitavam de uma síndrome, porque ele tinha os olhos puxados e os dedos encurtados. Ficou em 
tratamento até os nove anos”. 
 
QUESTÃO 4- 
Como é o comportamento dele em casa?  
Pai: “Ele é egoísta, não gosta de dividir nada, nem que mexam nas suas coisas. Quando está vendo 

TV, é só o que ele quer e não permite que o irmão assista, porque foi ele quem ligou o aparelho de 
televisão. Quando ele assa o pão de queijo, por exemplo, não aceita que o irmão pegue, até divide 
com outras pessoas, mas, com o irmão não. O cobertor, por exemplo, ele fica bravo se o irmão troca 
ou pega”. 
 
QUESTÃO 5-  
Fale-me como é o dia do seu filho, desde o levantar-se 
Mãe: “Ele acorda um pouco mais cedo do que o irmão, por volta do meio dia. Ele gosta de se arrumar 

e cuida das coisas da escola, mas, roupas e sapatos fica tudo jogado. Ele divide o quarto com o 
irmão. 
Pai: “As coisas da escola ele não gosta que o irmão pegue, nem um lápis”. 
Mãe: Ele entra na escola as 13:30 e sai as 18:20. Dois dias da semana ele precisa entrar na escola 

mais cedo, porque tem aula de reforço. Atualmente ele não está tendo aula de reforço de Matemática. 
Quando temos que fazer alguma coisa para o trabalho, fazer doces, ele ajuda a lavar a louça. 
Pai: “Ele não vai junto com a gente para o trabalho, porque não sabe mexer na máquina de cartão de 
crédito. Nós chegamos tarde e ele fica em casa. Assiste a televisão e costuma dormir tarde”. 
 
QUESTÃO 6-  
Como ele se comporta com as lições de casa? Consegue fazer, pede ajuda? 
 Mãe: “Fica nervoso porque não consegue fazer”.  
 Pai: “Às vezes tento ajudar, mas, quando erro um pouquinho ele fala que eu não sei nada. Poderia 
pedir para o irmão, mas, não pede. Fica emburrado e não faz a lição. Ele lê um texto, mas, não 
entende o que é para fazer. Queremos ajudar, mas, acaba ficando pior. 
 
QUESTÃO 7- 
 Quais são as qualidades e eficiência de seu filho 
 Pai: “Os dois tem mais defeito do que qualidade”. 
 Mãe: “Y é mais apegado, pede permissão quando quer fazer alguma coisa como jogar bola, pergunta 

se pode sair e obedece quando eu não deixo. O outro filho reclama mais”.  
Pai:: “Os dois tem desculpa para tudo”. 

 



44 
 

APÊNDICE II 

QUESTIONÁRIO REFERENTE À ANAMNESE- PARTE I 

Data: 17/11/2014 

Local: Clínica Psicológica do Instituto Sedes Sapientiae. 

Questionário com perguntas abertas pré-estabelecidas realizado com os pais. 

 

 

QUESTÃO 1- 

Ele é o segundo filho e tem 1 ano de diferença do irmão. Esta gravidez estava programada? 

Mãe: “Foi sem esperar, mas, não tivemos dúvida em seguir em frente”. 

 

QUESTÃO 2-  

Como foi o período gestacional -  A gestação foi difícil? 

Mãe: “Tive pressão alta durante os nove meses da gravidez, com risco de eclampsia”. 

 

QUESTÃO 3- 

O parto como foi? 

 Mãe: “Foi parto normal, mas, muito difícil. O parto do meu outro filho foi fórceps. 

 

QUESTÃO 4- 

Há além do irmão e de Y, outros filhos? 

Mãe: “Sim, dois filhos de outra união do meu marido. Eles não moram com a gente, já são casados e 

eles se dão bem”. 

 

QUESTÃO 5- 

Você mãe, trabalhava fora no período gestacional, o que pensou quando soube da gravidez, de 

como cuidar dos bebês?  

Mãe: “Foi difícil, eu não esperava tão cedo, mas, parei de trabalhar pouco antes dele nascer e depois 

de quatro meses voltei a trabalhar. Y ficou com a avó e logo coloquei na creche. 

 

QUESTÃO 6- 

Como foi a amamentação? 

Mãe: “Amamentei durante 3 meses, depois passei para o leite em pó. Tomou na mamadeira até 5 

anos. Entrou para a creche com 1 ano.  

 

QUESTÃO 7- 

Quando ele deixou de usar fraldas, como foi? 

Mãe: “Com 2 anos, mas, fez xixi na cama até 4 anos”.  

 

QUESTÃO 8- 

Como foi a introdução dos alimentos de sal? 

Mãe: “Foi bem. Na creche eu não via, mas em casa comia bem a comida sem ter que amassar. Ele 

segurava bem o garfo e o copinho e eu me espantei por causa dos dedos curtos dele”. 

 

QUESTÃO 9- 

 E hoje como é a alimentação dele? 

Mãe: “Fácil, come de tudo.  

Pai: “Ele é preguiçoso, quer tudo no prato, não gosta de pegar. 

Mãe: “Eu deixo a comida na panela e quando eu não estou por perto ele tira e esquenta no micro-

onda. 

 

Mãe: “Eu deixo a comida na panela e quando eu não estou por perto ele tira e esquenta no micro-

onda. 
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QUESTÃO 10- 

 Ele dormia bem? 

Mãe: “Sim.  

E hoje como é o seu sono?  

Mãe: “Ele dorme demais”. 

 

QUESTÃO 11- 

Chorava muito?  

Mãe: “Não. Ele era mais quieto do que o irmão, mas, chorava também. 

 

QUESTÃO 12- 

Quando pequeno dormia com o casal ou ficou em quarto separado. Com que idade foi para o 

outro quarto? 

Mãe: “Dormíamos todos no mesmo quarto, depois ele passou a dormir no outro quarto, com o irmão”. 

 

QUESTÃO 13- 

Como era a saúde como bebê? 

Mãe: “Ele aguenta bem a dor”. 

Teve dores de ouvido?  Pouca. 

Cólicas? Teve bastante 

Gripes e resfriados? Teve até pneumonia 

O nascimento dos primeiros dentes – foi normal 

Audição e visão?  

Mãe: “Fez audiometria e tem uma perda pequena de audição. Levei aos 5 anos no oftalmologista e 

ele tem que usar óculos para longe, mas ele não usa”. 

 Pai: “A bolsa é que usa”. 

Dermatites - alergia a medicamentos?  

Mãe: “Sim, tem alergia a Sigene” 

Desmaios e convulsões? 

Mãe:  “Ele não teve”. 

 

QUESTÃO 14- 

Como era a reação do bebê no banho?  

Mãe: “Não gostava de ficar na água.  

Pai: “Ele tem medo de água. Ele não gosta de entrar na água do mar ou do rio. Ele tem medo”. 

 

QUESTÃO 15- 

Desenvolvimento motor: 

Com quanto tempo ocorreu a sustentação da cabeça?  

Mãe: “Ele demorou, era mais molinho. Sentou entre 7/8 meses 

O engatinhar?  

Mãe: “Entre  8 e 9 meses”. 

Fez uso do chiqueirinho ou a cadeirinha e do andador? 

Mãe: “Usou o andador, mas, eu ajudava a segurá-lo e a se equilibrar também”. 

Quando deu os primeiros passos sem auxílio? 

 Mãe: 1 ano e 3 meses 

O balbucio e as primeiras palavras? 

Mãe: “Demorou, era muito quieto falava baixo”. 
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APÊNDICE III 

QUESTIONÁRIO REFERENTE A ANAMNESE - PARTE II 

Data: 24/11/2014 

 Local: Clínica Psicológica do Instituto Sedes Sapientiae. 

Questionário com perguntas abertas pré-estabelecidas realizado com os pais. 

 

QUESTÃO 1- 

Apresenta ou apresentou alguma dificuldade na linguagem – como vocês perceberam isso e 

como reagiram? 

Mãe: “Ele fala baixo, sempre falou baixo e é difícil de entender o que ele fala. A fonoaudiologista do 

posto disse que ele não tem nada”. 

 

QUESTÃO 2- 

Com que idade entrou para a escola e fez os primeiros rabiscos? 

Mãe: “Na pré escola já verificaram que ele tinha atraso. Nos desenhos ele não fazia nada”. 

 

QUESTÃO 3 

Quando ele conseguiu ter autonomia como se arrumar sozinho e amarrar o cadarço do tênis? 

– 

Mãe: “Demorou muito, estava na quarta série e ainda não amarrava o tênis. 

Vestir-se sozinho sim, e as vezes ele me pergunta se está bem”. 

 

QUESTÃO 4 

Teve algum problema de adaptação na creche ou na escola? 

Mãe: “Não. Do jeito que ele chega na escola ele fica, calado”. 

 

QUESTÃO 5 

E hoje, como ele é com relação a escola? 

Pai: “Do jeito que ele chega na escola ele fica, calado! Ele gosta de ir, copia as lições, mas, não 

entende as lições. Ele tem 3 amigos na escola. 

 

QUESTÃO 6 

Quando vocês perceberam que ele tinha alguma dificuldade com a aprendizagem?  

Mãe: “Desde o início da escolinha. Procuramos ajuda, mas, não tinha vaga. Fomos encaminhados 

pela escola para a PUC e lá indicaram o Sedes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE IV 

QUESTIONÁRIO REFERENTE A ANAMNESE – PARTE III 



47 
 

Data: 01/12/2014 

 Local: Clínica Psicológica do Instituto Sedes Sapientiae. 

Questionário com perguntas abertas pré-estabelecidas realizado com os pais. 

 

QUESTÃO 1 

Ele tem alguma mania, como mexer na orelha (de quem), morder os lábios, roer unhas, 

espasmos, chupar o dedo, puxar e enrolar ou arrancar cabelos? 

Mãe: “Ele roía as unhas, agora não, mas, não pode ver um cortador de unhas, corta as unhas a toda 

hora. Ele usou chupeta até os 6 anos e ele mesmo deixou de chupá-la”. 

 

QUESTÃO 2 

De que forma ele cuida da sua higiene pessoal? 

Pai: “Ele não gosta de tomar banho, temos que mandar. Ele toma banho antes de nós chegarmos. 

Não sei se ele toma ou não”. 

 

QUESTÃO 3 

Manifesta agressividade ou agride fisicamente outras pessoas? Em que momento?  

Mãe: “Ele não é agressivo”. 

 

QUESTÃO 4 

Como se relaciona com os amigos ou com as pessoas? 

Mãe: “Bem. Ele tem 3 amigos na escola e eles vão busca-lo e vão juntos”. 

 

QUESTÃO 5 

Tem dificuldade em fazer novas amizades ou manter os amigos?  

Pai: “Ele é quieto, não leva os amigos para dentro de casa, mas, brinca na rua com os colegas 

vizinhos”. 

 

QUESTÃO 6 

Ele gosta de brincar do quê? 

Mãe: “Gosta de brincar na rua de jogar bola e gosta ouvir música. Fica no computador ouvindo, às 

vezes grava as músicas para ouvir com o fone de ouvido”. 

 

QUESTÃO 7 

Como ele reage diante de uma negativa?  

Mãe: “Fica nervoso, bate o pé e emburra”. 

 

QUESTÃO 8 

Faz birras? Em que momento? 

Mãe: “Bate os pés, bate as mão na parede. Faz assim, quando quer ir jogar bola e eu não deixo”. 

 

QUESTÃO 9 

Qual é a atitude dele diante da repreensão?  

Mãe: “Não gosta de ser chamado a atenção, às vezes chora, fica nervoso”. 

 

 

QUESTÃO 10 

De que forma é punido? 

Mãe: “Tiramos o computador; os jogos e quando ultrapassa pego o chinelo.  O pai pega a cinta. 

QUESTÃO 11 

De que forma o pai se relaciona com Y?  

Pai: “Ele gosta mais de ficar e conversar com a mãe”. 

De que forma a mãe se relaciona com Y? 

Mãe: “Ele é preocupado. É difícil ele falar, mas, fui ao médico e depois fui para o trabalho e quando 

liguei para ele perguntou se eu estava bem, porque queria me ver”. 
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De que forma o adolescente Y se relaciona com o irmão? 

Pai: “Ele é muito egoísta, não conversa muito com o irmão. Eles não ficam juntos porque sempre 

brigam. Um vai para o trabalho comigo e o outro fica em casa”. 

 

QUESTÃO 12 

Em que momento vocês brincam ou conversam com os filhos? 

Pai- Não tenho muito tempo, ela tem mais do que eu, fica mais em casa com ele.  

Mãe fala-  Ryan gosta de assistir filme com o pai, e o Roberto fica passando a mão na cabeça do 

Ryan. 

 

QUESTÃO 13 

Costumam conversar com os filhos sobre algo que assistiram juntos na televisão ou quando 

há alguma novidade ou problema que envolva a família? 

Mãe: Sim. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

APÊNDICE V 

QUESTIONÁRIO REFERENTE À APRENDIZAGEM NA ESCOLA 

Data: 03/12/2014 

Local: Escola Estadual Antônio Prudente. 

O questionário foi realizado com a coordenadora da escola que comunicou que o adolescente 

para o 9º ano do Ensino Fundamental. 

 

QUESTÃO 1: 
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Como é o comportamento do aluno em sala de aula, seu comprometimento e suas dificuldades 

com as disciplinas? 

RESPOSTA: É um menino muito quieto e quase não fala. Tem dificuldades em Português e 

Matemática e nas aulas de Geografia e História, segundo os professores, “ele viaja”. 

 

QUESTÃO 2: 

 Quais as disciplinas que a escola ofereceu como reforço para este aluno durante o ano letivo? 

Resposta: “Português e Matemática. Neste ano praticamente teve apenas aulas de recuperação de 

Português. Matemática quase não teve aulas, pois a professora faltou no início e acabou desistindo 

de dar aulas, por não se sentir segura na escola. Atualmente estamos sem professor desta matéria e 

nem sei se vou ter para o ano que vem”. (Ela comentou que o bairro é perigoso e os alunos 

agressivos e por isso os professores não têm interesse em dar aulas) 

 

QUESTÃO 3-  

Por que o aluno Y não estava, naquele momento, assistindo às aulas? (Y me contara que já 

tinha sido aprovado e estava dispensado de assistir às aulas, pois não faziam mais chamadas).  

Resposta: “Estamos fazendo chamada e estes alunos, que estão hoje aqui, estão de recuperação 

.   

QUESTÃO 4 

Por que Y não foi convocado para este acompanhamento diante das dificuldades que ele 

apresenta?  

Resposta:“Há alunos piores do que ele”. Ele atingiu a média através das provas e trabalhos. 

 

QUESTÃO 5 

Há algum projeto voltado para esses alunos com dificuldades para o novo ano letivo? 

Resposta: Há projetos que eles vão desenvolver e que poderíamos conversar no ano seguinte, mas 

que de imediato poderíamos usufruir da biblioteca para a motivação da leitura. 

 

QUESTÃO 6 

Como é o relacionamento da família com a escola? 

Resp 

osta: “O pai de Y, às vezes me dá medo! Ele vem na escola ver se o filho mais velho está assistindo 

às aulas, e uma vez chegou a bater no rosto dele. Y é um menino educado e quieto e vem sempre às 

aulas, mas fiquei penalizada pelo que aconteceu com o seu irmão.” 

 

 

 

 

 

ANEXOS – FOTO 1 
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Jogo – Raciocínio Lógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS – FOTO 2 
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                   Jogo - Matemática (+ 1 – 1 / + 10 – 10) 

 


