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RESUMO 

 

Compreender a complexidade do objeto de estudo da Psicopedagogia – a 

aprendizagem – o processo de constituição desse objeto e os desafios colocados na 

delimitação desse novo campo de estudo é fundamental para a elaboração dos processos 

práticos de intervenção clínica. Compreender ainda que o ato de aprender e ensinar deve 

considerar igualmente os aspectos cognitivos, afetivos, sociais, culturais e psicomotores, que 

ao ocupar-se do problema de aprendizagem, a Psicopedagogia deve ocupar-se com a 

investigação de sua etiologia, com o como se aprende, com os vários fatores condicionantes 

dessa aprendizagem, com as alterações produzidas no processo de aprender, com o como 

reconhecê-las, tratá-las e preveni-las, que a atuação psicopedagógica pressupõe aspectos 

preventivos e terapêuticos, situar teoricamente esse conjunto de questões, reconhecer a 

importância dos conhecimentos teóricos de outras áreas do conhecimento, indubitavelmente 

impacta e qualifica a intervenção clínica. Partindo então, dessa compreensão teórica e 

metodológica, a presente monografia pretende apresentar uma análise sobre o 

desenvolvimento da compreensão da linguagem escrita na pratica clínica psicopedagógica 

considerando as estratégias utilizadas no atendimento de uma paciente em uma clínica 

psicológica situada na cidade de São Paulo. À luz de estudos elaborados pelo campo da 

Psicopedagogia, a análise foi desenvolvida considerando ainda estudos desenvolvidos pelo 

campo da Psicanálise e da Psicologia Sócio-histórica que mesmo pertencentes à matrizes 

teóricas diferentes compuseram um diálogo apoiado nas concepções teóricas desenvolvidas 

por Freud e Melanie Klein no que dizem respeito à perda da onipotência e o abandono do 

princípio do prazer e por Vygotsky a partir do conceito de Zona de Desenvolvimento 

Proximal e da importância da interação para os processos de aprendizagem da linguagem 

escrita.  
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INTRODUÇÃO 

 

A escolha de apresentar nesta introdução as razões que me aproximaram dos 

estudos do campo da Psicopedagogia, as quais explicam a escolha temática, teórica e 

metodológica que abordarei nesse trabalho monográfico, não se faz por acaso. Elas 

certeiramente justificam a opção que fiz por relatar e analisar teoricamente a experiência 

vivida no atendimento de uma paciente que desenvolvi em uma Clínica Psicológica situada na 

cidade de São Paulo. 

Desde os estudos realizados no curso de Pedagogia, na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo - PUC-SP entre os anos de 1991-1994, e a partir da minha atuação 

como professora alfabetizadora na rede municipal de ensino de São Paulo, os desafios ligados 

ao entendimento dos processos de aprendizagem, ao êxito e fracasso das crianças na 

alfabetização, à construção de uma escola pública inclusiva, democrática e participativa 

sempre estiveram presentes em meu horizonte e hoje ainda estão.  

Contudo, a necessidade de responder a esses desafios colocados pela prática 

pedagógica, de aprofundar os estudos sobre os problemas e as dificuldades, observadas por 

mim, nos processos de aprendizagem das crianças, tão significativos naquela ocasião, foram 

redimensionados numa outra necessidade que, por escolha metodológica na organização de 

um projeto acadêmico de longo prazo, se reconfigurou: escolhi entender, identificar, conhecer 

os aspectos históricos da alfabetização e ao terminar o curso de Pedagogia, ingressei no curso 

de Mestrado, na Pós-graduação da PUC-SP, em 1995, no Programa de História e Filosofia da 

Educação no qual desenvolvi uma pesquisa sobre como foi concebido o ensino de leitura e 

escrita no final do século XIX e início do XX – 1890-1920 ocasião em que a escola pública se 

organizava com um novo ideário defendido por um novo regime no Brasil, a República.    

Consequentemente, os estudos do curso de Mestrado e a pesquisa que desenvolvi 

conferiram profundidade às indagações anteriormente formuladas sobre os processos de 

ensino e aprendizagem da leitura e da escrita e motivaram movimentos de pesquisa, ainda 

numa perspectiva histórica, que se constituíram num projeto de doutoramento que, por sua 

vez, não se concluiu com a configuração inicial, mas rendeu conhecimento bastante 

significativo. Recuando bem mais no tempo, pesquisei sobre como foram concebidas as 

escolas de ler e escrever implementadas pelo padre Manuel da Nóbrega na missão jesuítica 

iniciada com a vinda da armada de Tomé de Souza para o Brasil, em 1549. Com esse estudo 

pude identificar as raízes e a tradição que ainda se mantém vivas no sistema educacional 

brasileiro e na organização escolar. Pude observar como o ensino da língua portuguesa se 
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estruturou bem como a constituição dos métodos de ensino que, tradicionalmente, marcaram 

os estudos sobre a alfabetização no Brasil. 

Não obstante meu objeto de pesquisa indicar em seu recorte uma perspectiva 

histórica, as questões ligadas aos problemas de aprendizagem se mantinham fortemente nas 

fronteiras de seu contorno. E desenvolver estudos num tempo histórico contemporâneo me 

pareceu uma oportunidade importante de me aproximar dos contextos atuais de aprendizagem 

da leitura e da escrita de crianças nas salas de alfabetização. 

 Então, com um novo projeto de pesquisa, ingressei em 2011 no curso de 

Doutorado oferecido pela Pós- graduação da Faculdade de Educação da Universidade 

Estadual de Campinas - UNICAMP-SP que concluí em 2016. Meu objetivo era estudar o 

processo de elaboração do Programa Ler e Escrever – prioridade na escola municipal, 

implementado na rede de ensino a partir de 2006.   

Os estudos desenvolvidos para compreender o processo de elaboração dessa 

política pública de alfabetização implementada na cidade de São Paulo entre os anos de 2006 

e 2012 permitiram observar, identificar, conhecer quais eram as concepções de aprendizagem, 

de leitura, de escrita, de fracasso, de êxito, de escola que estavam sendo consideradas, como 

se constituíram e quais pressupostos teóricos eram sustentadores das diferentes políticas 

públicas implementadas pelos diferentes governos da cidade de São Paulo, desde quando a 

prefeitura assumiu a responsabilidade de oferecer o ensino primário aos cidadãos paulistanos 

– 1549 até 2006, ano em que foi instituído na rede municipal de ensino o Programa Ler e 

Escrever – prioridade na escola municipal. 

Toda a riqueza de dados históricos observados nesse processo de conclusão da 

pesquisa de Doutorado continuava provocando a necessidade de aprofundamento dos estudos 

sobre a constituição dos problemas e das dificuldades de aprendizagem bem como me 

impulsionava a saber o que os profissionais dedicados aos estudos dessa área estariam 

discutindo, quais os desafios estariam sendo identificados e quais as estratégias para resolvê-

los estariam sendo consideradas por esses profissionais.  

A Psicopedagogia apresentou-se, então, como uma possiblidade de lugar no qual 

eu poderia aprofundar esse conhecimento. E para ingressar na nova área não poderia 

prescindir da compreensão de seus fundamentos e pressupostos teóricos, da identificação de 

seu objeto de estudo, de seus desafios de construção metodológica em seu movimento de 

constituir-se como campo científico. Nos processos de estudo que realizei durante a 

frequência no curso de especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional, oferecido 

pelo Instituto Sedes Sapientiae, pude rever conhecimentos teóricos, por mim já acessados 
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anteriormente; pude conhecer novas abordagens teóricas e metodológicas sobre a 

aprendizagem e, especialmente, cotejá-las com a compreensão teórica e metodológica já 

constituída no percurso acadêmico que percorri.  

Nessa perspectiva e aproveitando esse exercício de elaboração monográfica, meu 

investimento constituiu-se num esforço de síntese. Mas, advertidamente, reconheço o risco 

iminente dessa ação: a síntese poderia conferir maior presteza e significação para a estudiosa 

que no momento a realizou. Todavia, considerando-me um produto resultante de um processo 

formativo que passa a constituir e caracterizar, como parte integrante, a área transdisciplinar 

da Psicopedagogia, toda a clareza teórica e metodológica, construída individualmente no 

processo, significaria qualificação para o campo científico ainda em constituição. 

Além disso, entendendo que, em nenhuma circunstância, essa síntese pretendeu-se 

definitiva e que como toda síntese, deveria dialeticamente estimular novas teses e antíteses, 

para o bom desenvolvimento da área científica, ainda nova no que diz respeito ao volume de 

sua produção cientifica e acadêmica, o que poderia prometer de entregar nesse exercício de 

elaboração seria a confirmação de que os pressupostos teóricos e metodológicos, estudados 

por mim nesse processo formativo e defendidos no campo da Psicopedagogia foram 

norteadores e sustentaram a prática clínica que realizei no atendimento de uma paciente numa 

Clínica Psicológica situada na cidade de São Paulo.  

Sendo minha escolha temática o desenvolvimento da compreensão da linguagem 

escrita na prática clínica psicopedagógica, delimitei minha questão problema evidenciando a 

seguinte indagação: Como as estratégias utilizadas no processo de atendimento 

psicopedagógico clínico podem contribuir para a superação da dificuldade nas práticas de 

leitura e escrita?  

Delimitei assim os seguintes objetivos: 1.apresentar as estratégias 

psicopedagógicas utilizadas no processo de atendimento de uma paciente atendida numa 

Clínica Psicológica situada na cidade de São Paulo com dificuldades nas práticas de leitura e 

escrita; 2.analisar a partir do referencial teórico indicado as produções realizadas pela paciente 

em resposta as estratégias psicopedagógicas utilizadas nos atendimentos e 3. Construir uma 

hipótese, a partir dessa análise, sobre a etiologia da dificuldade de aprendizagem da referida 

paciente.  

À luz de estudos elaborados pelo campo da Psicopedagogia, a análise tomou 

como referencial teórico e metodológico estudos desenvolvidos pelo campo da Psicanálise e 

da Psicologia Sócio histórica que mesmo pertencentes à matrizes teóricas diferentes 

compuseram um diálogo apoiado nas concepções teóricas desenvolvidas por Freud e Melanie 
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Klein no que dizem respeito à perda da onipotência e o abandono do princípio do prazer e por 

Vygotsky a partir do conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal e da importância da 

interação para os processos de aprendizagem da linguagem escrita.  

Ainda que advertida sobre as diferentes matrizes teórico-metodológicas dos 

autores considerados aqui como referenciais, minha escolha pautou-se na orientação de que é 

imprescindível colocá-los em diálogo quando os objetivos são a compreensão de problemas 

de aprendizagem e a qualificação da prática clinica psicopedagógica. Considerar a 

contribuição advinda de cada um desses autores para a iluminação da compreensão das 

necessidades do sujeito aprendiz tem qualificado a prática clínica psicopedagógica em sua 

intervenção. 

Assim sendo, apresento no Capítulo 1, de forma sistemática e breve, referências 

importantes que indicam o processo de constituição do objeto de estudo da Psicopedagogia. 

No Capítulo 2 indico a concepção de Problemas de Aprendizagem a partir de autores 

referenciais para o campo de estudo da Psicopedagogia. Seguem, no Capítulo 3, alguns 

aspectos importantes da contribuição da Psicanálise para a prática psicopedagógica, 

especialmente no que diz respeito a situações de inibição intelectual. No Capítulo 4 apresento 

contribuições de Vygotsky e sua pertinência para a prática psicopedagógica. A apresentação 

das estratégias psicopedagógicas utilizadas no processo de atendimento psicopedagógico 

clínico desenvolvida à luz dos aspectos teóricos e metodológicos abordados nos capítulos 

anteriores bem como a análise dessas estratégias e a identificação da etiologia da dificuldade 

de aprendizagem da leitura e da escrita irão compor o Capítulo 5.  Encerro com 

Considerações finais.  

Convido, assim, o leitor para apreciar a síntese. Pode ser que ela não traga 

novidade para os mais experientes que compreendem com maior clareza os embasamentos 

que sustentam suas escolhas no trabalho clínico. Com esses, ficarei satisfeita em compartilhar 

meu percurso e se eu puder provocar algum apontamento crítico terei superado minhas 

expectativas. Mas para os que ingressam no campo de estudo e iniciam a prática 

psicopedagógica, para esses dedico em parte a produção desse trabalho. Que esse esforço de 

construção possa contribuir para o início da prática clínica psicopedagógica desses colegas. 

Contudo, não posso deixar de dizer que a inspiração primeira de realizar esse 

empreendimento encontrei no desejo de contribuir com aqueles que por algum motivo não 

conseguem aprender. Para esses dedico o esforço não somente dessa elaboração, mas todo o 

caminho que até agora percorri.  
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CAPÍTULO 1 

A PSICOPEDAGOGIA E SEU OBJETO DE ESTUDO 

 

A compreensão do objeto de estudo da Psicopedagogia, de seus fundamentos e 

pressupostos teóricos, de seus desafios de construção metodológica em seu movimento de 

constituir-se como campo científico, foi acessada por mim a partir dos estudos que realizei de 

NEVES (1991), SCOZ (1992), GOLBERT (1985), RUBINSTEIN (1992), WEISS (1991), 

FERNANDEZ (1984), VISCA (1987), MÜLLER (1984), BOSSA (2000). A partir desses 

estudos pude conhecer novas abordagens teóricas e metodológicas sobre a aprendizagem e, 

especialmente, cotejá-las com a compreensão teórica e metodológica já constituída em meu 

percurso acadêmico. Então, inicio meu esforço de síntese apresentando aspectos que julguei 

relevantes para a qualificação da prática clínica psicopedagógica.  

Neves (1991) indica que 

 
... a psicopedagogia estuda o ato de aprender e ensinar, levando sempre em conta as 

realidades interna e externa da aprendizagem, tomadas em conjunto. E, mais, 

procurando estudar a construção do conhecimento em toda a sua complexidade, 

procurando colocar em pé de igualdade os aspectos cognitivos, afetivos e sociais que 

lhe estão implícitos. (NEVES, 1991, p.12)  

  

Na visão de Scoz (1992, p.2) “... a psicopedagogia estuda o processo de 

aprendizagem e suas dificuldades, e numa ação profissional deve englobar vários campos do 

conhecimento, integrando-os e sintetizando-os.”   

Também são significativas as considerações de Golbert (1985) 

 
(...) o objetivo de estudo da Psicopedagogia deve ser entendido a partir de dois 

enfoques: preventivo e terapêutico. O enfoque preventivo considera o objeto de 

estudo da Psicopedagogia o ser humano em desenvolvimento, enquanto educável. 

Seu objeto de estudo é a pessoa a ser educada, seus processos de desenvolvimento e 

as alterações de tais processos. Focaliza as possibilidades do aprender, num sentido 

amplo. Não deve se restringir a uma só agência como a escola, mas ir também à 

família e à comunidade. Poderá esclarecer, de forma mais ou menos sistemática, à 

professores, pais e administradores sobre as características das diferentes etapas do 

desenvolvimento, sobre o progresso nos processos de aprendizagem, sobre as 

condições psicodinâmicas da aprendizagem, sobre as condições determinantes de 

dificuldades de aprendizagem. O enfoque terapêutico considera o objeto de estudo 

da psicopedagogia a identificação, análise e elaboração de uma metodologia de 

diagnóstico e tratamento das dificuldades de aprendizagem. (GOLBERT, 1985, 

p.13) 

 

De acordo com Rubinstein (1992), a Psicopedagogia se ocupou primeiramente  

 
... com a busca e desenvolvimento de metodologias que melhor atendessem aos 

portadores de dificuldades, tendo como objetivo fazer a reeducação ou remediação e 

desta forma promover o desaparecimento do sintoma. (...) a partir do momento em 
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que o foco de atenção passa a ser a compreensão do processo de aprendizagem e a 

relação que o aprendiz estabelece com a mesma, o objeto da psicopedagogia passa a 

ser mais abrangente: a metodologia é apenas um aspecto no processo terapêutico e o 

principal objetivo é a investigação de etiologia da dificuldade de aprendizagem, bem 

como a compreensão do processamento da aprendizagem considerando todas as 

variáveis que intervém neste processo. (RUBINSTEIN, 1992, p.103) 

 

Para Weiss, “a psicopedagogia busca a melhoria das relações com a 

aprendizagem, assim como a melhor qualidade na construção da própria aprendizagem de 

alunos e educadores.” (WEISS, 1991, p.6) 

Fernandez, inspirada por considerações de Sara Pain, considera o problema de 

aprendizagem a plataforma de lançamento para construir uma teoria psicopedagógica. 

 
Pero aún no hemos podido construir alguna teoría acerca de nuestra práctica 

específica, em la patologia del aprendizaje. Recurrimos a la teoría de la inteligencia 

de Piaget, que nos aporta un modelo de la inteligencia, pero no uma teoría acerca de 

las fracturas em el aprender, acerca del sujeito que no aprende. Recurrimos también 

al psico-análisis, que nos permite , entre tantas otras cosas, realizar uma lectura de lo 

inconciente y nos posibilita um marco psicopatológico al cual remitimos para 

comprender la estructura de personalidad de nuestros pacientes. Pero carecemos de 

uma psicopatologia acerca del aprendizaje. Estamos realizando intentos de construir 

nuestra propia teoría, nuestro específico encuadre, los rasgos diferenciadores de 

nuestra técnica y nuestro lugar como especialistas em problemas de aprendizaje. 

(FERNANDEZ, 1984, p.102) 

 

Visca (1987) considera a “... Psicopedagogia, que inicialmente foi uma subsidiária 

da Medicina e da Psicologia, perfilou-se como um conhecimento independente e 

complementar, possuída de um objeto de estudo – o processo de aprendizagem – e de recursos 

diagnósticos, corretores e preventivos próprios.” (p. ) 

E completa com as considerações de Müller (1984) “El sujeito que aprende (...) és 

motivo de interrogantes para los psicopedagogos y destinatario de su actividad profesional” 

(MÜLLER, 1984, p.7 e 8) 

Bossa (2000), em seu exercício de síntese afirma que  

 
A Psicopedagogia se ocupa da aprendizagem humana, que adveio de uma demanda 

– o problema de aprendizagem, colocado num território pouco explorado, situado 

além dos limites da Psicologia e da própria Pedagogia – e evoluiu devido a 

existência de recursos, ainda que embrionários, para atender a essa demanda, 

constituindo-se, assim, numa prática. Como se preocupa com o problema de 

aprendizagem, deve ocupar-se inicialmente do processo de aprendizagem. Portanto, 

vemos que a Psicopedagogia estuda as características da aprendizagem humana: 

como se aprende, como essa aprendizagem varia evolutivamente e está condicionada 

por vários fatores, como se produzem as alterações na aprendizagem, como 

reconhecê-las, tratá-las e preveni-las. Esse objeto de estudo, que é um sujeito a ser 

estudado por outro sujeito, adquire características específicas a depender do trabalho 

clínico ou preventivo. (BOSSA, 2000, p. 21)  
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E aponta ainda para a importância dos conhecimentos teóricos, de outras áreas do 

conhecimento, que são fundamentais para a definição do objeto de estudo da Psicopedagogia. 

Indubitavelmente, eles contribuem com a reflexão científica e com a construção de um modo 

de operar no campo psicopedagógico: a Psicanálise, a Psicologia Social, a Psicologia 

Genética, a Linguística, a Pedagogia, a Neuropsicologia.   

Contudo é importante considerar o que apontou Masini (2006). A autora afirma 

que a Psicopedagogia ainda não está suficientemente delimitada como área de estudo. Os 

profissionais ainda debatem em meio a mal entendidos sobre fins, locais, modalidades e 

recursos de atuação. Conforme a autora, é fundamental compor um quadro referencial que 

delimite a área, que apesar de sua imprecisa demarcação apresenta consenso na ideia de que a 

“... Psicopedagogia é a área que lida com questões referentes ao processo de aprendizagem e 

seus bloqueios” (MASINI, 2006, p.255) 

Para Masini, a Psicopedagogia tem desafios importantes para se constituir como 

área de estudo. O primeiro deles concentra-se na sua própria definição que será encaminhada 

pela análise de pesquisas e registros de trabalhos psicopedagógicos desenvolvidos, os quais 

deverão apontar: a prática específica das atividades e sua diferença com as de outras áreas; 

fundamentação teórica adequada para a metodologia de pesquisa em Psicopedagogia; as inter-

relações entre psicopedagogos e outros profissionais de outras áreas afins evidenciando os 

mal entendidos que dizem respeito ao pertencimento da área de estudos da Psicopedagogia. 

O segundo desafio concentra-se no esforço de esclarecer o sentido atribuído à 

aprendizagem a fim de conferir consistência ao campo de estudos e especificidades da área. 

Masini aponta que concebe a aprendizagem  

 
... como processo responsável pelas transformações que acompanham o ser humano 

do seu nascimento à sua morte, transformações que emergem das inter-relações 

sociais e interações ambientais no contexto de vida do indivíduo e são constituídas 

pelas aquisições de habilidades, raciocínios, atitudes, valores, vontades, interesses, 

aspirações, integração, participação e realização. (MASINI, 2006, p. 255) 

 

Um terceiro desafio, subjacentes aos apontados, poderia ser identificado nas 

possibilidades de contribuições da Psicopedagogia para a análise e superação dos baixos 

índices de aprendizagem apontados pelo Programa Internacional de Avaliação de Alunos 

(PISA) no que diz respeito a compreensão de textos. O Brasil ocupou, em 2001, o último 

lugar. Para Masini, a reflexão e superação desses desafios podem contribuir com a 

comunidade científica da psicopedagogia em seu esforço de definir mais propriamente seu 

objeto de estudos. 
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Nos movimentos de definição do objeto de estudo da Psicopedagogia foi possível 

entender a busca pela visão, primeiramente interdisciplinar e depois pela visão 

transdisciplinar. Blatyta e Rubinstein (2008) informam que a interdisciplinaridade da 

Psicopedagogia, constituída a partir da contraposição a uma visão que buscava classificar os 

problemas sem relacioná-los profundamente com o seu entorno, foi favorecendo o 

aparecimento de um perfil profissional disponível para observar limites e conflitos no 

exercício da profissão, mas com a preocupação ainda de resolvê-los harmonicamente, 

abolindo-os (p.183).  

A partir do entendimento de que “os conflitos são pertinentes e inerentes ao 

sujeito de aprendizagem [e que] cabe ao psicopedagogo criar condições e desencadear 

processos que possibilitem o deslocamento desse sujeito como decorrência das elaborações 

que o mesmo vier a desenvolver” (BLATYTA e RUBINSTEIN, 2006, p. 184) configurou-se 

uma visão transdisciplinar da Psicopedagogia. Pela Psicopedagogia Dinâmica uma nova 

escuta do sujeito da aprendizagem é constituída e a queixa escolar passa a ser analisada mais 

complexamente considerando as relações existentes entre sujeito – aluno – discurso escolar – 

social (p.184). 

As autoras indicam, aproveitando as considerações de Mery (1985), que 

 
... o objetivo do psicopedagogo diante de uma criança com dificuldades de 

aprendizagem não será unicamente o de colmatar suas lacunas. Mas sobretudo o de 

lhe fazer recuperar um dinamismo que parece ter sido bloqueado. Para tanto, ele não 

se interessará unicamente pelo escolar, mas pela criança em sua totalidade. (MERY, 

1985, p.22 apud BLATYTA E RUBINSTEIN, 2008, 185) 

  

Entendendo que a transdisciplinaridade subsidia a preocupação psicopedagógica 

de estudar e compreender a relação do sujeito da aprendizagem com o conhecimento e com o 

saber a partir de um estilo próprio, a Psicopedagogia Dinâmica levará em consideração as 

contradições do sujeito de aprendizagem, as tensões que lhe são pertinentes e que devem ser, 

por sua vez, acolhidas e ressignificadas. As autoras recuperam Pain (1996, p. 99) para afirmar 

que a função do Psicopedagogo é “... devolver à criança seu anseio de saber, uma vez que em 

algum momento o perdeu.”  

 Mas o movimento de reconfiguração de uma visão inter para uma visão 

transdisciplinar da Psicopedagogia deve, conforme as autoras apontam, considerar o que 

Morin propõe: a adoção de uma posição eco disciplinar. Trata-se de compreender as 

disciplinas considerando seu contexto cultural e social.  Nas palavras de Morin  

 
... o importante não é apenas a ideia de inter ou transdisciplinaridade. Devemos 

“ecologizar” as disciplinas, isto é, levar em conta tudo que lhes é contextual, 
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inclusive as condições culturais e sociais, ou seja, ver em que meio nascem, 

levantam problemas, ficam esclerosadas e transformam-se. É necessário também o 

“meta-disciplinar”; o termo “meta” significando ultrapassar e conservar. Não se 

pode demolir o que as disciplinas criaram; não se pode romper todo o fechamento: 

há o problema da disciplina, o problema da ciência, bem como o problema da vida; é 

preciso que uma disciplina seja, ao mesmo tempo, aberta e fechada. (MORIN, 2001, 

p. 115 apud BLATYTA E RUBINSTEIN, 2008, 199)  

 

O conhecimento e a compreensão da complexidade do objeto de estudo da 

Psicopedagogia, do processo de constituição desse objeto, dos desafios colocados na 

delimitação desse novo campo de estudo são fundamentais para a elaboração dos processos 

práticos de intervenção clínica. Identificar que o problema de aprendizagem está situado para 

além dos limites da Psicologia e da Pedagogia, que o ato de aprender e ensinar deve 

considerar igualmente os aspectos cognitivos, afetivos e sociais, que ao ocupar-se do 

problema de aprendizagem, a Psicopedagogia deve ocupar-se com a investigação de sua 

etiologia, com o como se aprende, com os vários fatores condicionantes dessa aprendizagem, 

com as alterações produzidas no processo de aprender, com o como reconhecê-las, tratá-las e 

preveni-las, que a atuação psicopedagógica pressupõe aspectos preventivos e terapêuticos, 

compreender e situar teoricamente esse conjunto de questões indubitavelmente impacta e 

qualifica a intervenção clínica.  

Para aprofundarmos os elementos apontados, seguimos apresentando alguns 

aspectos importantes sobre a compreensão dos problemas de aprendizagem no campo da 

Psicopedagogia. 
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CAPÍTULO 2 

A PSICOPEDAGOGIA E OS PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM 

 

Sara Pain (1986) nos aponta aspectos muito importantes quando se refere ao lugar 

que ocupa a Psicopedagogia na iluminação da aprendizagem como instância alienante e como 

possibilidade libertadora.  Indubitavelmente, a opção da autora pela psicopedagogia que 

promove a aprendizagem do sujeito que não aprende, possibilitando a ele transformar-se a si 

próprio nesse processo e, por decorrência, transformar a sociedade, me parece a mais 

acertada. A advertência que a autora faz quando nos chama a atenção para a importância de 

diferenciar os problemas de aprendizagem, dos problemas de nível e dos problemas escolares, 

bem como para a necessidade de diferenciar a perspectiva psicopedagógica da perspectiva 

estritamente pedagógica contribui para o êxito dessa opção.  

E para tanto, não deixa de prestar os devidos esclarecimentos de como conceitua 

as “... perturbações na aprendizagem [como sendo] aquelas que atentam contra a normalidade 

desse processo, qualquer que seja o nível cognitivo do sujeito” (p.13). Pain esclarece também, 

os problemas de aprendizagem como “... aqueles que se superpõem ao baixo nível intelectual, 

não permitindo ao sujeito aproveitar as suas possibilidades” (p.13). Esses problemas não são 

dependentes de déficits embora “... seja frequente uma criança de baixo nível intelectual 

apresentar dificuldades para aprender” (p.13). A autora diferencia, ainda, dos problemas de 

aprendizagem, as perturbações ocorridas exclusivamente no espaço escolar quando os 

problemas são identificados na resistência às regras disciplinares, na falta de integração nos 

grupos correspondentes a faixa etária, nas relações estabelecidas com professores, na inibição 

mental ou expressiva. Para esses casos, a autora indica o tratamento psicoterapêutico grupal 

com apoio pedagógico que terá o objetivo de evitar o fracasso escolar desse sujeito. Por fim, 

Pain indica a pertinência de delimitar o espaço de atuação do psicólogo preocupado com a 

aprendizagem como aquele que se ocupa com os fatores que determinam o não aprender 

identificados no significado que a atividade cognitiva tem para o sujeito. Diferentemente, a 

atuação do especialista em Ciências da Educação indicará a elaboração de situações de ensino 

promotoras de aprendizagem, utilizando-se de técnicas, meios, instruções que favoreçam a 

correção da dificuldade do sujeito.  

Isto posto, para Pain, a atuação do Psicopedagogo deverá inscrever-se na 

descoberta do que justifica o sintoma e construir as condições para que o sujeito possa se 

situar num lugar em que o não aprender seja superado.   
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 Sara Pain nos relembra, destacando na epistemologia genética piagetiana, três 

tipos de conhecimento:  

 
... o das formas hereditárias programadas definitivamente de antemão, junto ao 

conteúdo informativo relacionado ao meio no qual o indivíduo atuará; o das formas 

lógico-matemáticas que se constroem progressivamente segundo estados de 

equilibração crescente e por coordenação progressiva das ações que se cumprem 

com os objetos, dispensando os objetos como tais; e, em terceiro lugar, o das formas 

adquiridas em função da experiência, que fornecem ao sujeito informação sobre o 

objeto e suas propriedades. (PAIN, 1986, p.15) 

 

E ainda, do ponto de vista biológico, a autora acrescenta um aspecto importante 

compreendido nos marcos da epistemologia genética de Piaget: a existência de uma 

aprendizagem em sentido amplo, estrutural, constituída na construção das estruturas 

operatórias, e a existência de uma aprendizagem mais estrita, que possibilita conhecer as 

propriedades e lei dos objetos particulares, sempre por assimilação às estruturas, aquelas 

primeiras, que possibilitam a organização inteligível da realidade.   

Referindo-se ao Tratado de Psicologia Experimental de P. Gréco, Sara Pain indica 

a diferenciação de três tipos de aprendizagem. O primeiro indica a aquisição de uma conduta 

nova, que se adapta a uma situação anteriormente não conhecida. Nesse tipo de aprendizagem 

o movimento de ensaio e erro deve ser dirigido e, para que a experiência seja proveitosa, o 

erro e o êxito devem ser considerados na organização do conhecimento que se apresentará 

como correta ou não. O segundo é aquele que indica uma aprendizagem que regula as 

transformações dos objetos a serem conhecidos a fim de corrigir ou confirmar hipóteses que 

são elaboradas a partir da manipulação dos mesmos. O terceiro tipo indica a aprendizagem 

estrutural, ligada ao nascimento das estruturas lógicas do pensamento, que permite a 

organização da realidade inteligível. (p.17) Essas estruturas, conforme a autora, não podem 

ser consideradas como aprendidas porque elas se constroem na condição de toda a 

aprendizagem; elas são, por sua vez, sempre questionadas quando não podem dar conta de 

certas transformações oferecidas pela experiência vivida.  

Sara Pain indica que na dimensão social a aprendizagem pode ser considerada 

como um dos polos do par ensino-aprendizagem que, em síntese, constitui o processo 

educativo. Entendendo que nesse processo estão compreendidos os movimentos de 

transmissão da cultura, inclusive aqueles inseridos nas instituições – a escola, a família – é na 

dimensão social que o sujeito histórico incorpora a cultura particular própria do grupo social 

no qual está inserido. Mas, toda a transmissão de cultura supõe uma seleção de modalidades 

de ação determinadas pela situação do educando e sua relação com o meio social. É a 

aprendizagem que garantirá a continuidade do processo histórico e a conservação da 
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sociedade como é. Contudo, a aprendizagem cumpre um papel relevante na implementação de 

transformações que promovem uma educação revolucionária porque, igualmente a ação 

conservadora dos sistemas estabilizados, os revolucionários podem também conscientizar e 

motivar a militância. 

Por isso, a transmissão da cultura é sempre ideológica. Pain destaca a contribuição 

das análises embasadas no Materialismo Histórico que denunciam as representações 

implícitas nos conteúdos transmitidos.  

Indubitavelmente as considerações de Pain são indefectíveis quando nos explica a 

escolha que a humanidade necessitou fazer entre a pulsão e a civilização. Sendo a civilização 

vencedora, por meio da educação a civilização mantem o controle da pulsão e dirige a sua 

energia para a produção da cultura. Conforme a autora, às demandas pulsionais são oferecidas 

oportunidades de satisfação substitutivas, o que permitirá, além de resolver a pressão dos 

impulsos, inserir o adiamento que supõe o trabalho mental entre a necessidade e o desejo. 

Referenciando-se em W. Bion, a autora destaca que o ego é uma estrutura que tem 

por objetivo estabelecer contato entre realidade psíquica e a realidade externa. Indica assim a 

função alfa, responsável em transformar dados sensoriais em elementos para serem pensados, 

rememorados e sonhados. Os elementos alfa são captados em uma experiência emocional e 

integrados ao conhecimento como parte da pessoa. Mas há também os elementos beta que 

entram no sujeito como coisas não digeridas, não utilizáveis pela imaginação e pela 

inteligência.  Daí, a formalização de uma distinção entre o pré-consciente, de representações, 

e de objetos inconscientes não verbalizados. (p.19) 

Partindo do entendimento freudiano de que a aceitação do real se baseia sempre 

em uma resignação, da noção Kleiniana que postula a capacidade de frustração que 

caracteriza a saúde do ego e da versão de Lacan para quem o ego é essencialmente frustração, 

Pain indica que o ego é então uma instância que volta a significar (re-signa). Por isso permite 

conformar-se, ser frustrado. Assim, o interesse desse ponto de vista deve ser o reverso da 

aprendizagem: o que se oculta quando se ensina e o que se desprende quando se aprende. 

Daí a síntese muito pertinente da autora quando aponta, a partir da revisão do 

sentido da aprendizagem, a dificuldade de compreender a aprendizagem como objeto único e 

científico. 

Conforme Pain nos chama a atenção, as condições externas da aprendizagem são 

frequentemente desprezadas pelo psicopedagogo, especialmente se este profissional teve uma 

formação qualitativamente psicanalítica. Certamente, esse aspecto mereceria maior 
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investimento analítico porque, conforme a autora mesmo afirma, à Freud não pode ser 

debitada essa orientação.  

Para as condições internas, são referidos três planos estreitamente inter-

relacionados. O plano do corpo como infraestrutura neurofisiológica ou organismo. Nas 

palavras da autora, “... é com o corpo que se aprende [e suas condições] (...) constitucionais, 

herdadas ou adquiridas favorecem ou atrasam os processos cognitivos e, em especial, os de 

aprendizagem.”. O plano cognitivo que com sua estrutura organiza os estímulos do 

conhecimento. O plano do comportamento que indica que a aprendizagem é um processo 

dinâmico que determina uma mudança no sujeito. Essa mudança é indicadora qualitativa das 

possibilidades que o sujeito tem em atuar sobre a realidade.  

Em síntese, conforme Pain, as condições externas de aprendizagem que definem o 

campo do estímulo e as internas que definem o sujeito, podem ser estudadas em seu aspecto 

dinâmico como processos e em seu aspecto estrutural como sistemas. “A combinatória de tais 

condições nos leva a uma definição operacional da aprendizagem, pois determina as variáveis 

de sua ocorrência.” (Pain,1986, p.25) 

Sara Pain, ocupa-se aqui em definir a aprendizagem no âmbito de sua perturbação, 

a patologia da aprendizagem. E propõe tal entendimento em sentido amplo e em sentido 

estrito. Em sentido amplo, poucos são os trabalhos que se dedicam a  

 
... determinar como o adulto dotado das mais complicadas estruturas formalizantes 

limita sua atividade cognitiva a níveis às vezes de regulação intuitiva e, só diante da 

estimulação especial da prova, sai de uma espécie de letargo mental que o reduz à 

dependência intelectual. É claro que uma análise socioeconômica das 

superestruturas educativas nos permite compreender por que o sujeito acaba sendo 

alienado da ignorância, mas necessitamos ver que estrutura possibilita a disfunção 

da inteligência, e como isto ocorre. (...) enquanto não se solucionar o problema 

teórico amplo das perturbações da aprendizagem, não será possível avaliar 

completamente sua aparição clínica. É evidente que o campo da patologia é o mais 

apto para construir aquela teoria, na medida em que nos apresenta a realidade em seu 

limite. O conhecimento virá da mútua interrogação de ambos os níveis. (PAIN, 

1986, p.26) 

 

Mas, o problema de aprendizagem pode ser considerado como um sintoma uma 

vez que o não-aprender não é situação permanente. Para avaliar o sintoma será necessário 

compreendê-lo “... como um estado particular de um sistema que, para equilibrar-se, precisou 

adotar este tipo de comportamento, (...) que caracterizamos como não aprendizagem.” (p.28). 

Assim, para Pain, a não-aprendizagem não é o contrário de aprender. Como sintoma ela 

cumpre uma função positiva, integrativa. A autora exemplifica ao indicar que “a maioria das 

crianças conserva o carinho de seus pais gratificando-os através de sua aprendizagem, mas há 



21 

 

casos nos quais a única maneira de contar com tal carinho é precisamente não aprender.” 

(p.28). 

O diagnóstico é sempre uma hipótese, afirma a autora. O processo diagnóstico e o 

tratamento permitirá ajustar a hipótese sempre quando as transformações forem obtidas e para 

tanto alguns fatores precisam ser levados em consideração no diagnóstico de um problema de 

aprendizagem. São eles: Fatores orgânicos: ligados a integridade anatômica e de 

funcionamento dos órgãos diretamente comprometidos com a manipulação do entorno, bem 

como dos dispositivos que garantem sua coordenação no sistema nervoso central. A 

investigação neurológica será necessária para conhecer a adequação do instrumento às 

demandas de aprendizagem, bem como a investigação do funcionamento glandular porque 

muitos estados de hipomnésia, falta de concentração, sonolência, explicam-se por deficiências 

glandulares. Também será necessário verificar a qualidade e quantidade da alimentação. O 

déficit alimentar crônico produz uma distrofia generalizada que interfere na capacidade de 

aprender. Assim como as condições de abrigo e conforto do sono serão importantes de serem 

verificadas porque a qualidade delas determina o aproveitamento das experiências. Pain nos 

adverte que tais perturbações podem gerar problemas cognitivos, mas não são 

necessariamente problemas de aprendizagem. Uma boa equilibração do organismo garante ao 

sujeito o exercício cognitivo e a possibilidade de encontrar outros caminhos que não afetam 

seu desenvolvimento intelectual. Fatores específicos: ligados a certos tipos de transtornos na 

área da adequação perceptivo-motora que aparecem no nível da aprendizagem da linguagem, 

sua articulação e sua lecto-escrita. Manifestam-se em perturbações como a alteração da 

sequência percebida, na impossibilidade de construir imagens claras de fonemas, sílabas e 

palavras, na inaptidão gráfica.  Fatores psicógenos: ligados a compreensão de que o não-

aprender pode se constituir como sintoma, supondo a prévia repressão de um acontecimento; 

ou como uma retração intelectual do ego, que acontece em três oportunidades: quando há a 

sexualização dos órgãos comprometidos na ação, quando há a evitação do êxito ou compulsão 

ao fracasso diante do êxito, quando o ego está absorvido em outra tarefa psíquica que 

compromete toda a energia disponível. Ou ainda ligados a compreensão de que o não-

aprender pode se constituir como inibição do processo sintetizador do ego aparecendo como 

uma particularidade do fenômeno neurótico. Duas reações opostas são apresentadas pelo 

sujeito: o impulso de repetição da situação traumática e a necessidade de evitação do lugar, 

indicado pela cicatriz, como perigoso podendo passar de inibição a fobia. Conforme Pain, o 

fator psicógeno do problema de aprendizagem se confunde com sua significação. Por isso a 

significação do problema de aprendizagem não deve ser procurada no conteúdo do material 
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sobre o qual se opera, mas na própria operação. Fatores ambientais: são aqueles que 

permitem compreender sua coincidência com a ideologia e com os valores vigentes no grupo. 

É importante, além de situar o paciente em uma classe social, elucidar qual é o seu grau de 

consciência e participação social. O problema de aprendizagem, nessa perspectiva, terá 

significado diferente a depender da norma contra ou a favor da qual o sujeito atua.  

Indubitavelmente, as contribuições de Sara Pain (1986) são fundamentais para a 

qualificação da prática clínica psicopedagógica. A autora acertadamente nos chama a atenção 

para a necessidade de diferenciar os problemas de aprendizagem, dos problemas de nível e 

dos problemas escolares bem como para a identificação da diferença entre a perspectiva 

psicopedagógica e a perspectiva estritamente pedagógica e ou psicológica.  

Quando solicita atentar para as perturbações na aprendizagem em qualquer que 

seja o nível cognitivo do sujeito aprendiz, entendendo que os problemas de aprendizagem 

estão sobrepostos ao baixo nível intelectual e são responsáveis por não permitir ao sujeito 

aproveitar suas possibilidades, a autora ilumina a intervenção clínica. Ao apontar a 

importância de identificar o problema de aprendizagem como sintoma e compreendê-lo como 

um dos aspectos de um sistema que necessita dele para manter um equilíbrio, Paim oferece 

uma chave importante para o desenvolvimento da prática psicopedagógica.  

A autora ainda nos alerta sobre a necessidade de considerar fatores orgânicos, 

específicos, psicógenos e ambientais e eu, ainda, acrescentaria os aspectos sociais e culturais 

no processo de elaboração do diagnóstico. Para a autora é importante entendermos que o 

diagnóstico é sempre uma hipótese, que deverá ser ajustada quando forem observadas as 

transformações.  

Todos esses aspectos, abordados por Paim, contribuem substancialmente para a 

qualificação da intervenção clínica. Contudo a eles somam-se as considerações de Alícia 

Fernandez.  

... 

É nessa perspectiva que seguiremos apresentando alguns aspectos das 

contribuições da teoria psicanalítica para a compreensão do problema de aprendizagem.  
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CAPÍTULO 3 

CONTRIBUIÇÕES DA PSICANÁLISE PARA A PRÁTICA PSICOPEDAGÓGICA 

 

Audrey Setton Lopes de Souza, em Pensando a Inibição Intelectual: perspectiva 

psicanalítica e proposta diagnóstica, de 1995, apresenta aspectos importantes a serem 

considerados numa prática psicopedagógica quando aborda a relação que a criança estabelece 

com o conhecimento, o desenvolvimento de sua capacidade de pensar, marcado por um 

processo que vai da curiosidade ao desejo de aprender.  

Souza desenvolve seu estudo partindo da constatação de que as dificuldades das 

crianças no processo de aprendizagem somente são apresentadas como queixas nos 

diagnósticos psicológicos quando ela ingressa na escola, mas que Freud já se interessava pela 

problemática bem antes dessa criança iniciar sua vida escolar. Ele se interessava por saber 

como o indivíduo, desde os seus primeiros anos de vida, busca conhecer o mundo em sua 

volta, especialmente os objetos ligados a seus desejos – seu corpo, os pais, os irmãos. Freud 

observou, em seus trabalhos, como as crianças elaboram e modificam suas teorias sexuais 

infantis de acordo com estágio de seu desenvolvimento: os padrões da oralidade concebidos 

na fase oral, o modelo de retenção e expulsão, típico da fase anal, as questões das diferenças 

sexuais anatômicas na fase fálica. O interesse e pesquisa demonstrados por elas, conforme 

Freud, são mais intensamente mobilizados pelos temas que abordam como nascem os bebês, 

as relações sexuais de seus pais, o papel paterno na concepção, as diferenças sexuais 

anatômicas.  

Mas a existência de uma crítica social em relação à curiosidade – aprendemos 

desde cedo que não se deve ser curioso, especialmente em relação aos temas ligados à 

sexualidade – possibilita com que as investigações infantis sejam castigadas e por decorrência 

a curiosidade seja inibida carregando, por sua vez, forte carga de ansiedade. O oferecimento 

de uma educação não-repressiva, que pudesse responder aos questionamentos das crianças, 

poderia evitar sintomas neuróticos e bloqueios no desenvolvimento.  

Contudo, Souza nos alerta que a conotação perigosa conferida à curiosidade não é 

decorrente apenas da atitude dos pais, mas é observada também nas fantasias infantis. Cita, 

para exemplificar, Freud em Leonardo da Vinci e uma lembrança da sua infância, (1910).  

 
Para Freud, o pesquisador existente em Leonardo nunca libertou o artista Leonardo; 

pelo contrário, chegou a limitá-lo, uma vez que muitas de suas obras eram 

lentamente elaboradas ou mesmo abandonadas, pois, segundo Freud, o remetiam às 

suas primeiras experiências sexuais infantis, seus primeiros anos de vida em que 

viveu sozinho com sua mãe. (SOUZA, 1995, p.8) 
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... sua origem ilegítima e a ternura exagerada de sua mãe tiveram influência decisiva 

na formação de seu caráter e na sorte de seu destino, pois a repressão sexual que se 

estabeleceu depois desta fase de sua infância levou-o a sublimar sua libido na ânsia 

de saber e estabelecer sua inatividade sexual para o resto de sua vida. (FREUD, 

1980, p.122 apud SOUZA, 1995, p.8) 

 

Freud interessou-se então, a partir do caso de Leonardo, em descobrir como a 

repressão do instinto sexual poderia não ocasionar uma inibição intelectual. Essa repressão, 

para Freud, poderia ocorrer sem relegar ao inconsciente o desejo sexual instintivo. Seria pela 

sublimação da curiosidade que um poderoso instinto de pesquisa seria reforçado. 

Na continuidade dos estudos freudianos, Souza aponta a contribuição de Melanie 

Klein que também se interessou, no início de seu trabalho, pelo problema da inibição 

intelectual. Trabalhando especificamente com crianças ela postulou, conforme Souza, a 

existência de um impulso, denominado por ela, de epistemofílico, que constituiria 

 
... uma sede pulsional de saber e compreender, cujo primeiro objeto seria a mãe, seu 

corpo e, particularmente, o interior de seu corpo. Tal pesquisa seria modulada pelas 

angústias despertadas principalmente por suas fantasias agressivas e persecutórias 

em relação à mãe, para posteriormente serem modificadas por fantasias depressivas 

e reparatórias. (SOUZA, 1995, p.9) 

 

Por isso, Souza, apoiada em Grinberg (1981), indica a importância de prestar 

atenção nas relações que podem ser estabelecidas entre o sujeito e o objeto, vinculados pela 

curiosidade, observando que na oralidade estão implicados componentes destrutivos os quais 

podem conferir características patológicas e inibidoras da curiosidade. Conforme a autora, o 

desenvolvimento psicossexual da criança é sustentado pelas concepções que ela vai 

construindo a partir das descobertas que faz durante o seu desenvolvimento sexual. 

Contudo, Souza aponta que a criança por volta dos 6 anos de idade, ao iniciar a 

aprendizagem formal na escola, muito já conheceu e aprendeu sobre si e sobre o mundo que a 

cerca e por isso já tem condições de dirigir sua energia sexual para a aprendizagem, por 

exemplo, da leitura e da escrita. Assim sendo, a curiosidade e as pesquisas infantis não se 

limitariam no campo da sexualidade. Teríamos que atentar para o desejo de conhecimento 

ligado à aprendizagem.  

Apoiada em Pain (1985), Souza afirma a importância da educação como forma de 

direcionar a pulsão e sua energia para o desenvolvimento de projetos culturais. Pela 

sublimação, constituída no processo de repressão da sexualidade edípica, toda a energia que 

era voltada para as questões sexuais agora pode ser direcionada para a aprendizagem e o 

conhecimento. 
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Assim, na fase da latência, as crianças, apoiadas num superego já incorporado, são 

capazes de realizar ponderações entre a necessidade e o desejo, podem adiar a satisfação ou o 

cumprimento de uma ação, podem prever as condições em que essa ação é possível, são 

capazes de avaliar as situações, os aspectos que estão em jogo, realizando assim um trabalho 

mental.  

Considerando esses aspectos, a oportunidade de acessar o conhecimento da leitura 

e da escrita configura-se como um novo desafio. A capacidade que tinha antes de elaborar 

teorias sexuais agora é reorganizada para a de elaboração de hipóteses sobre como funciona 

esse novo tipo de linguagem. Souza destaca as contribuições de pesquisa de Emilia Ferreiro e 

Ana Teberosky (1985). De base teórica e metodológica piagetiana, elas demonstraram como a 

criança em idade escolar elabora hipóteses sobre como funciona o sistema de escrita.  

Por isso, com o objetivo de compreender o que mantém a criança em busca de 

conhecimento e, sobretudo verificar quais os fatores a impedem de aprender, Souza tentou 

mostrar em seu estudo como a curiosidade infantil encontra-se, primeiramente, na relação que 

estabelece com sua mãe (no seu corpo e seu conteúdo), depois na elaboração de suas teorias 

infantis. Ocupou-se ainda em saber como essa curiosidade pode dirigir-se de modo prazeroso 

ou com alto nível de ansiedade para a exploração do mundo que a cerca, para a possibilidade 

de aprender com liberdade de pensamento sobre a realidade interna e externa. Souza ainda 

quis identificar quais fatores poderiam facilitar ou impedir o desenvolvimento do pensamento 

como recurso a ser utilizado pela criança para a elaboração de conhecimento. 

Conforme a autora, muitas crianças não conseguem liberdade para pensar e por 

isso não conseguem superar resistências, externas e internas, refugiando-se na ignorância 

como forma de lidar com as suas angústias. É necessário que auxiliemos essas crianças a 

descobrir o que as impedem de pensar e assim a recuperarem o prazer da curiosidade.  

Apoiada em Freud (1900), Souza afirma que 

 
A passagem pelos processos psíquicos que tornam possível a utilização do 

pensamento, em substituição à descarga imediata da tensão, permite ao sujeito o 

acesso a um modo mais criativo de relação com a realidade, interna e externa, além 

de melhorar a qualidade de seu relacionamento com os outros e com o próprio 

processo de aprendizagem. Como se daria esse processo? (...) o pensamento surge a 

partir das transformações das modalidades de funcionamento primário. O 

pensamento seria ativado no processo secundário como substituto de um desejo 

alucinatório. (...) a evolução do processo primário ao processo secundário conduz ao 

aparecimento de funções essenciais para a inteligência, tais como: a atenção, a 

memória, o julgamento, o pensamento e a fantasia. No entanto, para alcançar o 

processo secundário, é também necessário passar por duras renúncias, como perda 

da onipotência e o abandono do princípio do prazer, como forma predominante de 

relacionar-se com o desprazer. (...) quando o bebê se vê perturbado por sensações 

desprazerosas, como a fome, por exemplo, sua primeira reação seria uma satisfação 
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alucinatória de seus desejos, a alucinação de um objeto que satisfaria imediatamente 

às suas necessidades, eliminando o desprazer. (...) o pensamento desenvolve-se a 

serviço do teste da realidade, como um meio de tolerar as tensões e adiar a satisfação 

imediata, anteriormente buscada a partir da identidade perceptiva (satisfação 

alucinatória de desejos). A fantasia estaria subordinada apenas ao princípio do 

prazer, como uma das espécies de pensamento que estaria liberada do teste da 

realidade, permanecendo funcionando no âmbito do princípio do prazer. (SOUZA, 

1995, p. 14-15) 

 

Então, se a criança desenvolve o pensamento a partir do desenvolvimento do 

princípio de realidade, renunciando ao princípio do prazer como forma de lidar com a 

realização de seus desejos e, se a fantasia se configura como uma espécie de pensamento, 

mas, por sua vez, está liberada do teste da realidade e ainda permanece funcionado no âmbito 

do princípio do prazer, qual é, então, a sua importância, a sua contribuição para o 

desenvolvimento do pensamento? 

Souza, considerando a contribuição de Segal (1982), afirma que 

 
... não poderíamos considerar que entre fantasia e pensamento existiria uma 

oposição, pois a fantasia também permite ao ego sustentar a tensão sem uma 

descarga motora imediata, (...) a gratificação alucinatória de desejos (...) para 

Melanie Klein, seria uma forma de, ante a uma experiência de frustração, apelar para 

a fantasia do seio idealizado, o que permitiria ao bebê tolerar, com a ajuda dessa 

fantasia, por certo tempo, o desejo até que seja possível uma satisfação na realidade. 

(...) a origem do pensamento residiria no processo de testar a fantasia contra a 

realidade. Assim, o pensamento não se contrastaria com a fantasia e, sim, nela se 

fundamentaria e dela se derivaria. (...) a criança abordaria a realidade armada de suas 

fantasias inconscientes; ao testá-las na realidade, gradualmente aprenderia quais 

seriam as fantasias aplicáveis e de que forma poderiam capacitar a criança a lidar 

com a realidade. (SOUZA, 1995, p.16-17) 

 

Tendo em vista os apontamentos apresentados, Souza recupera, então, os estudos 

de Melanie Klein, especialmente o conceito de pulsão epistemofílica bem como o modo como 

as ansiedades infantis perturbam a curiosidade intelectual. Conforme Klein as inibições da 

epistemofilia, principalmente as relacionadas à ansiedade dos impulsos sádicos poderiam 

originar sérios problemas de aprendizagem. Para Klein, a criança dirige seus primeiros 

impulsos e interesses para o corpo da mãe, seu próprio corpo e para os objetos que lá podem 

estar contidos em sua fantasia e o acesso ao caráter de tais fantasias infantis pode ser feito a 

partir de jogos que a criança se utiliza para representar essas fantasias de forma simbólica.  

Klein, ao se ocupar com a análise de um caso, em 1930, que envolveu uma 

criança autista que não podia falar nem brincar, observou que “... a obstrução no processo de 

formação de símbolos tinha sido decorrente de uma excessiva defesa do ego contra o sadismo, 

o que impedira o desenvolvimento da vida de fantasia e da relação com a realidade.” (Souza, 

1995, p.19). Klein, observou que os objetos de interesse dessa criança representavam 

simbolicamente o corpo da mãe e o pênis paterno e que o temor à agressividade em relação a 
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eles e o medo que sentia decorrente de fantasias de castigo resultaram na inibição da 

agressividade e na parada de formação de símbolos. Conclui, então, que 

 
... quando no período inicial da vida, marcado pelo sadismo, defesas prematuras e 

excessivas do ego contra o sadismo impedem o desenvolvimento da relação com a 

realidade e o desenvolvimento da vida de fantasia, então todo o movimento de 

exploração do corpo materno e do mundo externo fica também bloqueado 

impedindo que se desenvolva a relação simbólica com as coisas e objetos que 

representam o corpo materno, impedindo a exploração e elaboração de tais angústias 

e bloqueando o processo de formação de símbolos e o desenvolvimento psíquico 

como um todo. (SOUZA, 1995, p.19) 

 

Assim sendo, as perturbações identificadas na relação estabelecida entre o ego e 

os objetos podem ser entendidas, conforme a autora, como perturbações no processo de 

formação de símbolos. Cita, considerando Segal (1982) exemplarmente, que a posição 

equizo-paranóide configura mecanismo de cisão, nos quais o ego procura unir-se apenas com 

o objeto bom e aniquila o objeto mau, produzindo, então, um sentido de realidade precário, 

porque projeta no objeto partes do ego e de objetos internos, obscurecendo a diferenciação 

entre o ego e o objeto. Entendendo que assim uma parte do ego está confundida com o objeto, 

o símbolo – entendido como criação realizada pelo ego – está, por sua vez, também 

confundido com o objeto que é simbolizado.  

O desafio, manifestado pelo desenvolvimento normal, conforme Souza, seria a 

formação de um objeto bom interiorizado, que permitisse à criança, ante suas frustrações, 

suportar um pouco mais os desconfortos da frustração, sem ter que recorrer a cisão e a 

identificação projetiva, possibilitando, assim, uma percepção dos objetos como bons e maus 

ao mesmo tempo, gratificadores e frustradores, diferenciando o mundo interno do externo e 

reconhecendo a impossibilidade de possuir apenas o bom e aniquilar o mal. 

Alcançar êxito nesse desafio, desenvolver uma posição depressiva abordada por 

Segal a partir dos estudos de Klein, é fundamental porque, conforme Souza,  

 
A percepção de que tanto o amor quanto o ódio são dirigidos a um mesmo objeto 

(gratificador e frustrador), predominantemente amado, sua relação com ele passa a 

caracterizar-se pela culpa, o medo de perda, a urgente necessidade de preservá-lo e 

repará-lo, passando a preocupar-se em salvar o objeto amado de sua própria agressão 

e possessividade. Tal situação emocional é um poderoso estímulo para a criação de 

símbolos. (SOUZA, 1995, p.21.) 

 

Se nessa experiência emocional o símbolo não é equivalente ao objeto original, se 

o ego não está confundido com o objeto simbolizado, é possível para a criança ampliar seu 

mundo e a variedade das relações de objetos, evoluir nas atividades lúdicas, desenvolver a 

fala, progredir intelectualmente porque agora é possível para ela expressar suas angústias e 
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fantasias simbolicamente. Assim, na posição depressiva, a fantasia não é mais onipotente e 

permite a utilização do pensar. 

Souza se apoia em Bion para expor o que é pensar.  

 
O termo “pensamento” se restringiria à união de uma pré-concepção com uma 

frustração, isto é, com um seio não-disponível para a realização (um não-seio). (...) a 

ausência do seio pode desenvolver uma habilidade para imaginar que o sentimento 

desagradável de sentir-se frustrado não provém da experiência com um seio mau e 

sim um seio bom que está ausente, mas que pode retornar. Se, no entanto, a 

capacidade de tolerar a frustração é baixa, a experiência de “não-seio” é sentida 

como a presença de um seio mau, como um objeto concreto, persecutório, do qual é 

preciso se livrar através da evacuação. (SOUZA, 1995, p.23) 

 

Indubitavelmente, a exposição de Souza (1995) sobre a relação que a criança 

estabelece com o conhecimento, o desenvolvimento de sua capacidade de pensar, marcado 

por um processo que vai da curiosidade ao desejo de aprender, contribui substancialmente 

para a compreensão dos aspectos que constituem a inibição intelectual. Ao não conseguirem 

pensar com liberdade, muitas crianças assumem um lugar de ignorância como forma de lidar 

com suas angústias.  

A importância dos processos de utilização do pensamento como um meio de 

tolerar as tensões e adiar a satisfação imediata do desejo e a observação de que pensamento e 

fantasia não estão em oposição porque é testando a fantasia na realidade, é conseguindo 

sustentar por algum tempo a não satisfação do desejo, que a criança desenvolve sua 

capacidade de pensar e, por decorrência, se capacita para lidar com as exigências e frustrações 

da realidade indicam importantes elementos para prática psicopedagógica e podem favorecer 

a elaboração de estratégias clínicas que estimulem a superação de inibição intelectual.  

Somados a esses elementos, é importante destacar também os apontamentos de 

Souza sobre o conceito de pulsão epistemofílica, trazido dos estudos de Melanie Klein. 

Compreender que as inibições da epistemofilia – desejo de conhecer – manifestadas pela 

criança nos impulsos e interesse pelo corpo da mãe, por seu próprio corpo e por objetos 

podem originar graves problemas na aprendizagem porque prejudicam o desenvolvimento da 

fantasia e por consequência atrapalham o desenvolvimento da capacidade simbólica; observar 

que as perturbações no processo de formação de símbolos traduzem um mecanismo de cisão 

que compreende o objeto dividido em objeto bom e objeto mau e que ao identificar-se 

projetivamente apenas com o objeto bom, aniquilando o objeto mau, a criança produz uma 

compreensão precária da realidade, obscurecendo a diferenciação entre si mesma e o objeto; 

identificar que o símbolo por ser criação realizada pela criança estará também confundido 

com o objeto simbolizado é de extrema importância para o trabalho psicopedagógico. 
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Indubitavelmente, o desenvolvimento da percepção dos objetos como bons e maus ao mesmo 

tempo, reconhecendo a impossibilidade de cisão, possibilitaria à criança maiores recursos para 

lidar com os desconfortos das frustrações. 

Compreender todos esses aspectos significa conferir qualidade ao planejamento 

da intervenção clínica que deverá investir na descoberta dos elementos que promovem a 

inibição intelectual e que impedem o desenvolvimento do pensar. 

Vejamos a seguir, ainda no campo da Psicologia, as contribuições da Psicologia 

Sócio-histórica de Lev Vygotsky. A opção de considerar a pertinência da perspectiva 

vygotskyana juntamente com a perspectiva psicanalítica apoia-se nos estudos desenvolvidos 

por Magiolino e Smolka (2009). Com a contribuição das referidas autoras podemos encontrar 

uma reflexão importante que aponta uma possível interlocução entre os estudos de Freud, que 

aqui foram acessados pelas contribuições de Souza (1995), e Vygotsky que norteiam para a 

análise aqui empreendida. Para as autoras, Freud e Vygotsky sendo contemporâneos e 

fazendo parte da mesma ambiência cultural enfrentaram questões parecidas em seus estudos, 

ainda que sejam observáveis as diferenças conceituais que assumiram em suas teses.  

No que diz respeito aos estudos que vinculam a palavra com o afeto, Magiolino e 

Smolka (2009) citam Freud, apontando que 

  

Por meio de palavras uma pessoa pode tornar outra jubilosamente feliz ou levá-la ao 

desespero, por palavras o professor veicula seu conhecimento aos alunos, por 

palavras o orador conquista seus ouvintes para si e influencia o julgamento e as 

decisões deles. Palavras suscitam afetos e são, de modo geral, o meio de mútua 

influência entre os homens. Assim, não depreciaremos o uso das palavras na 

psicoterapia, e nos agradará ouvir as palavras trocadas entre o analista e seu 

paciente. (Freud, 1986: 10 apud MAGIOLINO E SMOLKA, 2009, p.5) 

 

As autoras indicam que Vygotsky reconheceu a importante tarefa da metodologia 

psicológica, destacando a psicanálise, para o aprofundamento dos estudos sobre a relação 

entre a palavra e o afeto, o que demonstrou uma proximidade entre os autores no modo como 

eles   

 

... discutem a relação entre emoção e linguagem e o papel desta na transformação ou 

elaboração do afeto e das emoções – apesar das diferenças, sobretudo em relação à 

concepção de linguagem e, como já apontado, ao princípio explicativo assumido por 

Vygotsky fundamentado no materialismo histórico e dialético. (MAGIOLINO E 

SMOLKA, 2009, p.5) 

  

Seguimos, então, abordando as contribuições de Vygostky para a prática clínica 

psicopedagógica.  
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CAPÍTULO 4  

CONTRIBUIÇÕES DE VYGOTSKY PARA A PRÁTICA PSICOPEDAGÓGICA 

 

 Indubitavelmente, a prática psicopedagógica pode ser substancialmente 

qualificada quando assume como um de seus referenciais a teoria de Vygotsky. Na busca por 

compreender os aspectos envolvidos na aprendizagem, a prática psicopedagógica, encontra no 

pensamento vygotskyano uma importante e inesgotável fonte de contribuições para beneficiar 

àqueles que necessitam superar as dificuldades no processo de aprender. 

A Psicologia sócio-histórica e a abordagem sociointeracionista de Vygotsky 

apresentam a compreensão de que o ser humano se constitui nas relações sociais estabelecidas 

entre os indivíduos e de que o pensamento é constituído em um ambiente histórico e cultural. 

Além disso, apontam que nos processos de interação, vivenciados pelas gerações, são 

construídos e desenvolvidos, os instrumentos físicos e ou simbólicos, mediadores da relação 

estabelecida entre os seres humanos e a realidade. Sendo a linguagem o principal instrumento 

simbólico de representação, é por meio dela que a transformação das funções psicológicas 

elementares serão transformadas em funções psicológicas superiores.  

Esses aspectos, indubitavelmente, têm grande importância para a prática 

psicopedagógica. Aproveitamos as considerações de Martins (1997) para identificar o grau de 

importância que tem esses conceitos desenvolvidos pelo pensamento vygotskyano. 

 
A passagem das funções psicológicas elementares para as superiores ocorre, 

portanto, pela mediação proporcionada pela linguagem que, na abordagem 

vygotskyana, intervém no processo de desenvolvimento intelectual da criança desde 

o momento de seu nascimento; por si só, a criança não se apropria qualitativamente 

dos conhecimentos desejáveis que alcança por meio de interações profícuas com os 

elementos mais experientes do seu grupo social. A linguagem do meio ambiente, 

que reflete uma forma de perceber o real num dado tempo e espaço, aponta o modo 

pelo qual a criança apreende as circunstâncias em que vive, cumprindo uma dupla 

função: de um lado, permite a comunicação, organiza e medeia a conduta; de outro, 

expressa o pensamento e ressalta a importância reguladora dos fatores culturais 

existentes nas relações sociais. (MARTINS, 1997, p114-115) 

 

As práticas de mediação e interação são preciosas para as intervenções 

psicopedagógicas. Na sala de aula e na escola elas qualificam o processo de desenvolvimento, 

especialmente, quando valorizam as ações que são propostas considerando a Zona de 

Desenvolvimento Proximal dos alunos. O professor que assume uma postura mediadora no 

processo de intervenção pedagógica e oportuniza, na sala de aula, atividades que favoreçam a 

interação entre os alunos, qualifica o processo educativo. Para Martins, a escola é um lugar de 

apropriação e de sistematização de conhecimento e quando promove ambiente de interação, 
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no qual alunos e professor envolvem-se motivados, contribui para o reconhecimento e o 

encantamento com a vida pessoal e a vida social e descobrem-se uns em meio à vida de 

outros.  

Mas quando as práticas de mediação, propostas na escola ou vivenciadas no 

cotidiano, não são suficientes para promover a aprendizagem, elas podem ser especificamente 

recuperadas pela prática psicopedagógica com o objetivo de recuperar processos de 

aprendizagem perdidos e tratar os problemas de aprendizagem constituídos. 

Podemos aprofundar o estudo sobre a mediação com as contribuições de Marta 

Kohl de Oliveira (1993). Com uma explicação bastante didática do pensamento de Vygotsky 

a autora trata da mediação simbólica e nos chama a atenção para a dedicação de Vygotsky ao 

estudo das funções psicológicas superiores ou processos mentais superiores que podem ser 

entendidos como os mecanismos psicológicos mais sofisticados, mais complexos que são 

típicos do ser humano. 

A possibilidade de se pensar em objetos ausentes, imaginar situações nunca 

vividas, planejar eventos, são exemplos de atividades psicológicas superiores que se 

diferenciam de processos psicológicos elementares identificados em ações reflexas e ou 

automatizadas, como o movimento de cabeça que fazemos ao ouvir um barulho forte, 

inesperado. 

Muitas vezes, os problemas de aprendizagem podem ser originados pela 

dificuldade do indivíduo no desenvolvimento das suas atividades psicológicas superiores. A 

ausência de condições de imaginar objetos ausentes e situações não vivenciadas, de planejar 

ações futuras e antecipar situações que possivelmente ocorram pode indicar para o 

psicopedagogo um caminho para o tratamento do problema de aprendizagem. Assim, as 

atividades que partem de processos psicológicos elementares podem favorecer o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores. E isso ocorrerá quanto maior for o 

investimento do psicopedagogo em propostas de interação que possam mediar a relação do 

individuo com o seu meio. 

No processo de aprofundamento dos estudos sobre as funções psicológicas 

superiores, Vygotsky confere importância para a mediação. Conforme Oliveira (1993) para 

ele, a mediação 

   
... é o processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação; a 

relação deixa, então de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento (...) a 

relação do homem com o mundo não é uma relação direta, mas, fundamentalmente, 

uma relação mediada. As funções psicológicas superiores apresentam uma estrutura 
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tal que entre o homem e o mundo real existem mediadores, ferramentas auxiliares da 

atividade humana. (OLIVEIRA, 1993, p.26 e 27) 

  

Identificamos dois tipos de elementos mediadores, conforme o que nos mostra 

Vygotsky: os instrumentos e os signos. 

A partir de sua filiação teórica aos postulados marxistas, Vygotsky compreende o 

ser humano inserido numa sociedade que tem por base o trabalho e que por sua vez diferencia 

esse homem das outras espécies de animais. O ser humano, pelo trabalho, transforma a 

natureza e se une a ela criando a cultura e a história da humanidade. É no trabalho que o ser 

humano desenvolve a atividade coletiva, nas relações sociais, e cria e se utiliza, também, de 

instrumentos. 

O instrumento, conforme o que nos explica Oliveira (1993) é um elemento que se 

interpõe entre o trabalhador e o objeto de seu trabalho. Ampliando as possibilidades de 

transformação da natureza, o instrumento carrega em si a função para a qual foi criado e o 

próprio modo de utilização desenvolvido durante a história do trabalho, mediando assim a 

relação entre o indivíduo e o mundo (p.29). 

Diferentemente, os signos para Vygotsky são instrumentos psicológicos. Nas 

palavras de Oliveira (1993) 

  
... são orientados para o próprio sujeito, para dentro do individuo; dirigem-se ao 

controle de ações psicológicas, seja do próprio indivíduo, seja de outra pessoa. São 

ferramentas que auxiliam nos processos psicológicos e não nas ações concretas, 

como os instrumentos. (...) Na sua forma mais elementar o signo é uma marca 

externa, que auxilia o homem em tarefas que exigem memória ou atenção. (...) Eles 

podem ser definidos como elementos que representam ou expressam outros objetos, 

eventos, situações. (OLIVEIRA, 1993, p.30) 

 

Assim, conforme Oliveira (1993) os estudos de Vygotsky e de seus colaboradores 

contribuíram para o entendimento da importância dos instrumentos e dos signos como 

elementos mediadores da relação estabelecida entre o ser humano e o mundo. Por 

constituírem funções psicológicas mais sofisticadas, os processos mediados por instrumentos 

e ou por signos estão diretamente ligados ao desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores. Por isso, esses processos de mediação, especialmente por signos, são caros para as 

práticas psicopedagógicas. É por meio deles que o indivíduo torna suas funções psicológicas 

superiores mais sofisticadas, condição fundamental para a solução dos problemas de 

aprendizagem. 

Mas quando Vygotsky apresenta o conceito de mediação, por instrumentos ou 

signos, introduz um outro conceito, especialmente relacionado à função mediadora dos signos 

que é o conceito de processo de internalização. Conforme Oliveira (1993) o uso de signos, 
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marcas externas, vão sendo internalizados pelos indivíduos e se organizam em sistemas 

simbólicos fundamentais para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Os 

conteúdos mentais que tomam o lugar dos objetos são um exemplo da internalização de 

signos. A autora aponta a linguagem como um exemplo de sistema simbólico básico, que para 

Vygotsky é constituído a partir da experiência vivida pelo indivíduo no mundo, do seu 

contato com a cultura que organiza o real.  

Contudo, para Vygotsky, a cultura não é considerada como algo pronto, e não é 

assimilada passivamente pelo indivíduo. Inserido numa vida social dinâmica, este indivíduo é 

ativo e seu mundo subjetivo interage com o mundo cultural, transformando a própria cultura e 

a sua própria constituição subjetiva. 

Assim, conforme nos diz Oliveira (1993), as funções psicológicas superiores são 

encontradas nas relações sociais. Os elementos mediadores são fornecidos pelas relações 

estabelecidas entre os seres humanos e os sistemas simbólicos, especialmente, a linguagem, 

fundamental para a comunicação entre os indivíduos que possibilitam essas relações.  

Oliveira (1993) destaca a importância da relação entre o pensamento e o 

desenvolvimento da linguagem na teoria de Vygotsky.  

Conforme a autora, entre as duas funções básicas da linguagem, a principal delas é 

o intercâmbio social. É para se comunicar entre si que os seres humanos criaram a linguagem 

e essa necessidade de se comunicar provocou o seu desenvolvimento. 

A segunda função, também muito importante: a de pensamento generalizante.  

A partir da ordenação do real, classificando as experiências vividas pelo indivíduo 

em categorias de conceitos, a linguagem se transformou em um instrumento de pensamento. É 

por meio da linguagem que o indivíduo organiza o real. É também por meio da linguagem que 

ele interage com o objeto de conhecimento. Por isso, a relação entre pensamento e linguagem 

é fundamental para compreendermos o funcionamento psicológico do ser humano. 

Oliveira (1993) nos aponta a existência de uma fase pré-verbal no 

desenvolvimento do pensamento e uma fase pré-intelectual no desenvolvimento da linguagem 

antes de pensamento e linguagem se associarem no pensamento da criança. É por volta de 

dois anos de idade que o encontro do pensamento com a linguagem permitirá uma nova forma 

de funcionamento psicológico. Conforme Oliveira (1993),  

 
... a fala torna-se intelectual, com função simbólica, generalizante e o pensamento 

torna-se verbal, mediado por significados dados pela linguagem. (...) Quando os 

processos de desenvolvimento do pensamento e da linguagem se unem, surgindo, 

então, o pensamento verbal e a linguagem racional, o ser humano passa a ter a 
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possibilidade de um modo de funcionamento psicológico mais sofisticado, mediado 

pelo sistema simbólico da linguagem. (OLIVEIRA, 1993, p. 47)  

 

Compreender que o pensamento verbal e a linguagem racional são a base de um 

funcionamento psicológico mais sofisticado é fundamental para tratar os problemas de 

aprendizagem. Práticas psicopedagógicas que desconsideram os aspectos envolvidos na 

constituição das funções psicológicas superiores poderão privilegiar ações que não favoreçam 

o desenvolvimento das mesmas. 

Nessa perspectiva, ganha importância o significado como componente essencial 

da palavra. Como ato de pensamento, o significado é um ato de generalização. Conforme a 

teoria de Vygotsky, no significado da palavra estão unidos o pensamento e a fala, 

caracterizando assim o pensamento verbal.  

Mas Oliveira (1993) nos chama a atenção para a distinção que Vygotsky faz entre 

dois componentes do significado da palavra: o significado propriamente dito e o sentido. 

Conforme a autora,  

 
O significado propriamente dito refere-se ao sistema de relações objetivas que se 

formou no processo de desenvolvimento da palavra, consistindo num núcleo 

relativamente estável de compreensão da palavra, compartilhado por todas as 

pessoas que a utilizam. O sentido, por sua vez, refere-se ao significado da palavra 

para cada indivíduo, composto por relações que dizem respeito ao contexto de uso 

da palavra e às vivências afetivas do indivíduo. (OLIVEIRA, 1993, p.50) 

 

O entendimento de que o uso da linguagem desenvolve no indivíduo seu 

pensamento e seu discurso interior e de que, conforme Oliveira (1993), esse discurso interno, 

sem vocalização e voltado para o pensamento, tem a função de auxiliar as operações 

psicológicas do indivíduo é importante para compreender que primeiro a criança utiliza a fala 

com a função de se comunicar com os outros e somente depois ela vai desenvolver a 

linguagem como instrumento de pensamento bem como a internalização do discurso. 

A identificação desses processos psicológicos, vivenciados pelo indivíduo, é 

fundamental para a prática psicopedagógica. Quando o tratamento do problema de 

aprendizagem considera que o uso da linguagem desenvolve no indivíduo seu pensamento e 

seu discurso interior terá condições de potencializar, por meio da interação, o 

desenvolvimento de sua linguagem e por consequência as suas funções psicológicas 

superiores.   

O processo de desenvolvimento de uma fala socializada para um discurso interno 

é marcado no desenvolvimento da criança pelo aparecimento da fala egocêntrica. Conforme 

Oliveira (1993), Vygotsky indica que 
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... ao tomar posse da linguagem, inicialmente utilizada apenas com a função de 

comunicação, a criança passa a ser capaz de utilizá-la como instrumento (interno, 

intrapsíquico) de pensamento. Como esse processo é gradual, a fala egocêntrica 

aparece como um procedimento de transição, no qual o discurso já tem a função que 

terá como discurso interior, mas ainda tem a forma da fala socializada, externa. 

(OLIVEIRA, 1993, p.52) 

 

Mas, nesse aspecto, divergem explicitamente Vygotsky e Piaget. Conforme 

Oliveira (1993), para Piaget, a fala egocêntrica é “... uma transição entre estados mentais 

individuais não verbais, de um lado, e o discurso socializado e o pensamento lógico, de 

outro”. Seu entendimento é explicitamente oposto ao de Vygotsky. 

Oliveira (1993) trata ainda dos conceitos de desenvolvimento e aprendizado, 

temas centrais no pensamento de Vygotsky.  

Mesmo não tendo formulado uma concepção estruturada do desenvolvimento 

humano com a qual fosse possível interpretar o processo de construção psicológica do 

nascimento até a fase adulta, Vygotsky oferece estudos importantes e dados de pesquisa sobre 

vários aspectos do desenvolvimento que devem compor a prática psicopedagógica.  

Para Vygotsky, é por meio do aprendizado, desde o nascimento, que se dá o 

desenvolvimento, especialmente, o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. O 

aprendizado possibilita o despertar de processos internos de desenvolvimento que ocorrem a 

partir do contato que o indivíduo estabelece com o ambiente cultural. 

Mas é importante ter atenção para o conceito de aprendizado na teoria 

vygotskyana. Conforme Oliveira (1993), para Vygotsky, o aprendizado é 

   
... o processo pelo qual o indivíduo adquire informações, habilidades, atitudes, 

valores, etc. a partir de seu contato com a realidade, o meio ambiente, as outras 

pessoas.  (...) por sua ênfase nos processos sócio-históricos, a ideia de aprendizado 

inclui a interdependência dos indivíduos envolvidos no processo. (...) o conceito em 

Vygotsky tem um significado mais abrangente, sempre envolvendo interação social. 

(OLIVEIRA, 1993, p.57)  

 

Contudo, para compreender as relações entre aprendizado e desenvolvimento 

deveremos dar atenção para outro conceito importante na teoria vygotskyana: o conceito de 

Zona de Desenvolvimento Proximal. 

A Zona de Desenvolvimento Proximal está diretamente relacionada com dois 

outros conceitos: o de Zona de Desenvolvimento Potencial e o de Zona de Desenvolvimento 

Real. 

Para Vygotsky, a Zona de Desenvolvimento Real é caracterizada por funções 

psicológicas já bem estabelecidas em determinado momento da vida. Neste nível de 
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desenvolvimento são considerados os processos de desenvolvimento já alcançados e 

consolidados. 

Mas, para compreender o processo de desenvolvimento do indivíduo, Vygotsky 

chama a atenção para a Zona de Desenvolvimento Potencial que é caracterizado por funções 

psicológicas que podem ser estabelecidas com a ajuda de outros indivíduos mais capazes. 

Entretanto, não é qualquer indivíduo que pode se beneficiar da ajuda de outro indivíduo mais 

capaz. A condição de se beneficiar depende de seu nível de desenvolvimento que deverá 

possibilitar o aproveitamento da colaboração. 

Assim sendo, a Zona de Desenvolvimento Potencial evidencia um momento do 

desenvolvimento que aponta as etapas posteriores, nas quais a interação com outras pessoas 

poderá afetar a ação do indivíduo. 

Considerando, então, esses dois níveis de desenvolvimento, o real e o potencial, 

Vygotsky conceitua a Zona de Desenvolvimento Proximal, conforme aponta Oliveira (1983), 

como 

 
... a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 

através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um 

adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. (...) refere-se assim, ao 

caminho que o indivíduo vai percorrer para desenvolver suas funções que estão em 

processo de amadurecimento e que se tornarão funções consolidadas, estabelecidas 

no seu nível de desenvolvimento real. (...) é, pois, um domínio psicológico em 

constante transformação: aquilo que uma criança é capaz de fazer com a ajuda de 

alguém hoje, ela conseguirá fazer sozinha amanhã. (OLIVEIRA, 1993, p.60)                                                                                                     

 

 Portanto, é na Zona de Desenvolvimento Proximal que a intervenção 

psicopedagógica poderá ser mais profícua.  

Quando a escola, no processo de ensino-aprendizado, não considera como ponto 

de partida o nível de desenvolvimento real e que a proposta de ensino a ser seguida deverá 

considerar o nível de desenvolvimento potencial porque nele estão indicadas as possibilidades 

que a criança terá para avançar em seu desenvolvimento, tende a não proporcionar condições 

para que a aprendizagem ocorra. À atuação psicopedagógica caberá recuperar essas condições 

de aprendizagem seja, no trabalho direto com o indivíduo, detectando esses níveis de 

desenvolvimento, seja no estabelecimento de parceira com os profissionais da educação e 

ainda com o grupo familiar. 

Oliveira (1993) adverte, contudo, para as interpretações equivocadas da teoria de 

Vygotsky. A necessidade de intervenção no processo de desenvolvimento não pode ser 

entendida com a necessidade de aplicação de uma pedagogia diretiva e autoritária. E nisso a 
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intervenção psicopedagógica também será importante porque ela possibilitará a construção de 

possibilidades nas quais o indivíduo poderá recuperar suas condições de aprendizagem seja na 

escola, seja na vida cotidiana.  

Ainda no âmbito dos estudos sobre desenvolvimento e aprendizado podemos 

identificar outro conjunto de colocações tão importantes: a evolução da escrita na criança. A 

escrita, entendida como um sistema simbólico de representação está diretamente ligada aos 

temas da linguagem, mediação simbólica, uso de instrumentos, que são centrais na teoria de 

Vygotsky. 

Para compreender o desenvolvimento da escrita na criança, conforme Vygotsky, 

será necessário estudar a pré-história da linguagem escrita, como a criança pensa a escrita 

antes de estar submetida a processos deliberados de alfabetização. Para que ela seja capaz de 

compreender o funcionamento da língua escrita terá que descobrir que a mesma é um sistema 

de signos que representa outra realidade, que tem função instrumental, que é suporte para a 

memória e transmissão de ideias e conceitos. 

Pertencendo ao grupo de estudos e pesquisa de Vygotsky, Luria observou, a partir 

da produção de diversas crianças um percurso para a pré-história da escrita: Rabiscos 

Mecânicos – correspondentes a imitação do formato da escrita do adulto; Marcas 

Topográficas – correspondentes a distribuição dos registros no espaço do papel; 

Representações Pictográficas – desenhos estilizados usados como forma de escrita; 

Luria ainda chamou a atenção para a ideia de que o percurso da criança não é um 

processo individual e independente do contexto. A criança, ao contrário, interage com os usos 

da língua escrita que ela observa na vida cotidiana a partir dos quais elabora seu 

conhecimento a respeito do funcionamento dessa linguagem. Um trabalho psicopedagógico 

que objetiva a superação de problemas de aprendizagem da linguagem escrita não poderá 

desconsiderar esses aspectos. 

Para tratar do processo de formação de conceitos e do papel desempenhado pelo 

ensino escolar, Rego indica a distinção que Vygotsky faz entre os conhecimentos construídos 

na experiência pessoal e cotidiana das crianças, construídos pela observação, manipulação e 

vivência direta e os conhecimentos construídos na sala de aula, que não são observáveis de 

imediato e necessitam de interações escolarizadas, que possibilitarão diferentes graus de 

generalização, chamados de conceitos científicos.  

Para Vygotsky, é na puberdade que a combinação das funções intelectuais forma a 

base psicológica necessária para que o processo de formação de conceitos amadureça. Mas é 

fundamental que o ambiente externo forneça os desafios e estímulos ao adolescente.  
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Assim, a escola desempenha um papel importante no processo de formação de 

conceitos. Especialmente, no processo de formação de conceitos científicos, a escola pode 

oferecer conhecimento sistemático de aspectos que não estão presentes na experiência direta, 

pode oferecer o acesso ao conhecimento científico produzido pela humanidade, pode 

estimular as crianças para que se conscientizem de seus próprios processos de construção de 

conhecimento. A prática psicopedagógica poderá ser uma aliada poderosa nesse processo de 

construção de conhecimento porque poderá auxiliar os professores na construção dos 

processos de ensino que favorecerão o desenvolvimento das funções psicológicas superiores 

chamando a atenção para a necessidade de práticas de mediação e interação. 

Mas para além disso, Rego também trata da função da brincadeira no 

desenvolvimento infantil. 

A autora indica que para Vygotsky o alargamento dos horizontes da Zona de 

Desenvolvimento Proximal pode ocorrer quando o brinquedo é considerado como uma 

importante fonte de promoção de desenvolvimento. Para ele, é através do brinquedo que a 

criança aprende a atuar cognitivamente. O brinquedo pode servir para a representação de uma 

realidade ausente, impulsiona a formação de conceitos e certamente favorece, por meio da 

atuação da criança em um mundo imaginário, o desenvolvimento da sua Zona de 

Desenvolvimento Proximal. Na ação psicopedagógica o brinquedo, sem dúvida, não poderá 

ser dispensado quando o foco for o desenvolvimento da formação de conceitos na infância. 

Não há duvida que as contribuições de Vygotsky são fundamentais para a prática 

clínica psicopedagógica. Concordamos que é nas situações de interação, sendo a linguagem o 

principal instrumento simbólico de representação, que a criança constrói suas funções 

psicológicas superiores. Quando são observadas a ausência de condições de imaginar objetos 

ausentes e situações não vivenciadas, de planejar ações futuras e antecipar situações que 

possivelmente ocorram é muito provável que identifiquemos problemas no processo de 

aprendizagem. No que diz respeito ao desenvolvimento da linguagem é importante destacar 

que Vygotsky a considera como um instrumento do pensamento porque é por meio da 

linguagem que o indivíduo organiza o real e interage com o objeto de conhecimento. 

Exemplarmente, a compreensão da linguagem escrita pela criança pressupõe sua compreensão 

que a mesma é um sistema de signos que representa outra realidade, que tem função 

instrumental, que é suporte para a memória e transmissão de ideias e conceitos. Somam-se a 

esses elementos a importância do brinquedo para o desenvolvimento das condições de 

aprendizagem.  
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Todos os elementos apresentados da teoria vygotskyana, complementarmente, 

orientam com profundidade a intervenção clínica psicopedagógica. Na sequência 

apresentaremos como esses elementos e os demais apresentados anteriormente contribuíram 

para a escolha dos processos de intervenção clínica no atendimento psicopedagógico de uma 

paciente numa Clínica Psicológica situada na cidade de São Paulo. 
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CAPÍTULO 5 

O DESENVOLVIMENTO DA COMPREENSÃO DA LINGUAGEM ESCRITA  

NA PRÁTICA CLÍNICA PSICOPEDAGÓGICA  

 

O conhecimento e a compreensão da complexidade do objeto de estudo da 

Psicopedagogia – a aprendizagem, do processo de constituição desse objeto, dos desafios 

colocados na delimitação desse novo campo de estudo são fundamentais para a elaboração 

dos processos práticos de intervenção clínica. Compreender que o ato de aprender e ensinar 

deve considerar igualmente os aspectos cognitivos, afetivos, sociais, culturais e psicomotores, 

que ao ocupar-se do problema de aprendizagem, a Psicopedagogia deve ocupar-se com a 

investigação de sua etiologia, com o como se aprende, com os vários fatores condicionantes 

dessa aprendizagem, com as alterações produzidas no processo de aprender, com o como 

reconhecê-las, tratá-las e preveni-las, que a atuação psicopedagógica pressupõe aspectos 

preventivos e terapêuticos, situar teoricamente esse conjunto de questões, reconhecer a 

importância dos conhecimentos teóricos de outras áreas do conhecimento, indubitavelmente 

impacta e qualifica a intervenção clínica. 

Foi precisamente sob a luz dos estudos que realizei nessa perspectiva teórica e 

metodológica que desenvolvi o atendimento de uma paciente numa Clínica Psicológica 

situada na cidade de São Paulo e colocando os autores estudados em diálogo pude 

desenvolver a análise das estratégias psicopedagógicas utilizadas no processo de atendimento 

psicopedagógico clínico e identificar a etiologia da dificuldade de aprendizagem da leitura e 

da escrita da referida paciente que aqui denominarei de M.  

M foi encaminhada à Clínica Psicológica com 10 anos e frequentando o 5º ano do 

Ensino Fundamental para realizar uma Avaliação Psicopedagógica. O motivo da procura do 

atendimento foi a dificuldade que apresenta na leitura e na escrita. Foi diagnosticada aos 6 

anos de idade com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH e  toma 

Ritalina – 10mg pela manhã.  

O processo de avaliação psicopedagógica de M teve início a partir da conversa 

com sua avó e depois com sua mãe. O pai foi chamado, mas não compareceu. 

Sua avó contou que M andou e falou com mais de um ano, usou fraldas até 2 anos 

e alguns meses e usou chupeta até os quatro anos. Relatou que o diagnóstico de TDAH, sua 

preocupação com a escrita e leitura da neta, com as trocas de letras que faz, e o 

encaminhamento da Psicoterapeuta, motivaram a procura por atendimento na Clínica. Contou 
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também que sua neta passou por tratamento fonoaudiológico entre os 4 anos até o primeiro 

semestre de 2017.  

Conforme a avó, M gosta de ir à escola, tem boa relação com os colegas, faz 

amizade facilmente, mas reclama de um menino que tem Síndrome de Down que passou a 

ocupar seu lugar na sala de aula. Nasceu com 34 semanas de gestação, de parto cesariano e 

ficou 42 dias internada com desconforto respiratório. Relatou que a mãe de M é usuária de 

cocaína, que se internou voluntariamente por 5 meses para se desintoxicar e que ainda é muito 

dependente financeiramente. Muitas vezes não consegue se levantar da cama e não cuida das 

necessidades básicas de sua filha. Ela briga muito com a filha que acha que a mãe não gosta 

dela. O pai de M a visita de vez em quando, de final de semana e só quando quer ir e não tem 

qualquer responsabilidade no cuidado da filha. No final da conversa a avó disse não poder 

garantir a presença dos pais de M na Clínica. 

Na semana seguinte, o encontro com a mãe de M iniciou com o seu relato de uso 

de drogas que ocorreu também durante a gestação. Contou que tem uma relação de amizade 

com o pai de M, que eles namoraram por 3 anos e se separam quando M tinha três meses. Há 

cinco anos ela diz ter comprado um apartamento no qual mora com M, com sua mãe, a avó de 

M e com a segunda filha. Contou que desde os 7 anos, M toma hormônio do crescimento 

porque desde os 4 anos parou de crescer. Começou a sofrer bullying na escola por causa da 

altura. Então a avó a levou ao médico que receitou o hormônio. Ela irá tomar até iniciar a 

menstruação. Diz que a avó de M, sua mãe, passa por cima das decisões que tem a respeito da 

educação de sua filha, o que faz com que M fique “respondona”. Ela fica sem paciência e se 

diz muito intolerante por causa do uso de drogas. Quando perguntei a ela se lembrava de algo 

positivo que tinha feito com a filha ela respondeu que quando M tinha 5 anos elas assistiam 

filmes juntas, iam passear na casa dos amigos e que foram ao Circo. Conforme a mãe, o pai de 

M foi usuário de Crack e hoje não usa mais a droga.   

Quando M chegou para a primeira sessão se mostrou uma menina silenciosa, 

cuidadosa em explorar o material que organizei na sala e receosa para apresentar seu desejo. 

Ao entrar na sala de atendimento ficou observando em silencio a disposição dos materiais. 

Num canto da sala havia organizado sobre um tapete a casinha de bonecas com os móveis e 

uma família de bonecos e sobre a mesa materiais para desenhar com lápis, tintas e folhas. M 

ficou parada em pé observando tudo... Perguntei o que ela gostaria de fazer... ela pensou um 

pouco e preferiu sentar no tapete e brincar com a casinha. Ia colocando os bonecos em cada 

cômodo, sempre realizando alguma tarefa... Fui pedindo que ela contasse o que estava 

acontecendo na cena e ela ia descrevendo, realizando tímidas explorações, sem muita 
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articulação entre elas, expressando seu pensamento de forma literal. “A avó está arrumando a 

cama, a mãe cuidando do bebê no outro quarto, a tia preparando o café na cozinha, o pai 

assistindo TV na sala, as crianças, um menino e uma menina, tinham fugido de casa. Eles 

tinham se levantado sozinhos, preparado o café da manhã antes de todos acordarem e tinham 

fugido...” perguntei por que eles fugiram e M disse que eles quiseram fugir... quiseram ir 

embora...  

Com esse relato, M terminava a narração dos acontecimentos na casa... 

Demonstrava que tinha finalizado a brincadeira e olhando para a mesa de desenho mostrava 

interesse em mudar de atividade. Perguntei se ela queria desenhar e ela prontamente aceitou. 

Desenhou com tinta um sol de óculos escuros radiante... com árvores frutíferas abaixo. Com 

muito capricho, limpeza e destacada organização – M ia manipulando os pincéis e as tintas 

com muita atenção, não derrubou tinta na mesa, não precisou refazer seu trabalho de pintura 

demonstrando convicção sobre o que gostaria de desenhar e indicando sua satisfação em 

realizar sua produção. 

 

Imagem 1 

Desenho Livre 

 

 

Nos atendimentos subsequentes M sempre preferia iniciar a sessão pela 

brincadeira na casinha. Dispondo os bonecos nas tarefas diárias, ia criando novos cenários e 

estimulada por mim ia descrevendo as tarefas que os personagens iam cumprindo na 

brincadeira. Quando o desejo de criação de cenas parecia se esgotar, M demonstrava o 
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interesse em realizar as atividades de desenho. Às vezes com desenhos livres e às vezes 

pedidos por mim, desenhava com bastante elaboração, com boa habilidade motora, espaço-

temporal e exploração de cores, realizando um trabalho rico e demostrando muita satisfação 

na realização da sua produção.  

 Entendendo que o processo de identificação do problema de aprendizagem 

implica, conforme Neves (1991), em considerar igualmente os aspectos sociais, afetivos, 

cognitivos e acrescento ainda os psicomotores, investi em propostas de atividades pelas quais 

foi possível a observação de aspectos muito significativos e reveladores dos contextos de 

aprendizagem de M na família, na escola e com os amigos. O conteúdo dos desenhos está 

descrito conforme aparece da esquerda para a direita. Foram utilizadas caixas de textos para 

indicar o parentesco dos integrantes da família desenhados a fim de preservar a identidade de 

M. 

 

Imagem 2 

Desenho da Família 
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Imagem 3 

Desenho de Alguém ensinando e alguém aprendendo 

(M (somente o nome), amiga de classe, professora) 

 

 
 

Imagem 4 

Desenho da Sala de Aula 

(M, colegas de classe e professora)   

 

 
 

 

    M 
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Imagem 5 

Desenho de M e seus amigos 

 

 
 

 

Em seus desenhos M apresenta uma elaboração caprichosa, com habilidade 

motora e compreensão espaço-temporal, adequadas para a sua faixa etária. Demonstra 

criatividade e indica o desejo de construir coisas novas. Apresenta-se inserida no grupo 

familiar e no grupo escolar, ainda que sua participação na cena na qual alguém ensina e 

alguém aprende nos chame a atenção – seu nome está na cena, mas a representação de sua 

presença física não. Consegue se comunicar muito bem, apesar de sua cautela e timidez. 

Apresenta-se protagonista, gosta de conversar e interage com facilidade no desenvolvimento 

das atividades. 

Em uma de suas elaborações, depois das cenas criadas na brincadeira na casinha 

de bonecas, propus a M que desenhasse sua família fazendo alguma coisa juntos. Ela 

desenhou alguns integrantes de sua família realizando atividades simultâneas, porém cada um 

sozinho em atividades de interesse particular. Perguntei a M se não havia uma atividade em 

que eles estivessem todos juntos e ela insistiu dizendo que estavam juntos na casa do sitio do 

avô, revelando provavelmente um limite para a minha proposta. 

 
 

 

      M 
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Imagem 6 

Desenho de M no Pomar do Sítio de seu avô 

(Eu gosto de colher frutas) 

 

 
 
 

 

Imagem 7 

Desenho da irmã de M assistindo TV 

(A Vava está assistindo TV) 
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Imagem 8 

Desenho do avô de M cortando as frutas 

(O avô cortando as frutas) 

 

 
 

Imagem 9 

Desenho da mãe de M na piscina mexendo no celular 

(A minha mãe está na piscina mexendo no celular) 
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Criando assim uma rotina, M inicia as sessões regularmente com a brincadeira na 

casinha parecendo revelar sua necessidade de aliviar tensões já possíveis de serem 

identificadas no momento em que nos encontramos na sala de espera da Clínica. Nesse 

momento de encontro, nos olhamos e M só se levanta e vem até mim se solicitada pela avó ou 

por mim mesma. Mostra-se bastante cautelosa, até mesmo distante. Então, a cumprimento, 

dizendo-lhe olá e, por alguns instantes, aguardo sua reação. Ela, timidamente e com um corpo 

meio desarticulado, chega perto de mim num movimento que parece esperar que eu a abrace. 

Correspondo a seu gesto abraçando-a e, com certo receio e desconforto, M me acompanha no 

caminho para a sala. Manifesto, então, meu ânimo com sua presença e minha motivação para 

o trabalho que iremos realizar na sessão e M demora um pouco para se juntar a mim. 

Chegando na sala que já preparei com os cenários preferidos por ela – num canto, sobre o 

tapete, a casinha de bonecas montada com os móveis em seus respectivos ambientes conforme 

organizados anteriormente por ela e na mesa, os materiais para desenho – M observa por uns 

instantes o ambiente e parecendo reconhecer o cenário suspira profundo e senta no tapete. 

Voluntariamente começa a falar sobre os acontecimentos e cenas que vai criando. Ordenando 

e organizando as tarefas e os acontecimentos na casinha, M parece promover uma 

organização interna de sua emoção e angústia que a acalma e a alivia. Cria assim as condições 

para as atividades de desenho as quais, com um alcance ainda bem tímido, suportam alguma 

prática de escrita e de leitura.  

Intencionalmente aproveito a brincadeira na casinha para desenvolver uma 

investigação sobre os aspectos cognitivos relacionados à linguagem oral e escrita e ao 

raciocínio lógico-matemático. Proponho a M que componha uma história com as cenas que 

cria e ela aceita o desafio. Dispondo de um repertório trazido das histórias que conhece vai 

relacionando os acontecimentos que cria com os bonecos na casinha. No decorrer de seu 

processo criativo, vou apresentando problemas que estimulam M a apresentar sua capacidade 

lógico-matemática. M apresenta autocontrole e se mantém concentrada na atividade. 

Demonstra capacidade de reter informações, relacionando assuntos, estabelecendo prioridade 

e indicando capacidade de planejamento na realização das tarefas. Indica flexibilidade 

cognitiva quando expõe seu pensamento criativo, adaptando-se as necessidades de mudança 

encontradas nas situações vivenciadas na brincadeira. É organizada, criativa e apresenta 

argumentação lógica e com senso de humor. 

Quando o movimento de criação de cenas parece se esgotar, ela se encaminha 

para a mesa de desenhos e me diz que vai desenhar a “fada dos finais felizes”. Perguntei a ela 

que fada era essa e ela contou que essa fada é de um desenho animado que ela gosta de assistir 
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e que é a sua fada preferida porque ela transforma finais tristes em finais felizes. M parece 

revelar um desejo de transformação quando demonstra uma articulação entre o trabalho 

interno que realiza no processo de criação de uma história na casinha com o desenho de uma 

fada que transforma finais tristes em finais felizes.  

 

Imagem 10 

Desenho da Fada dos Finais Felizes 

 

 
 

 

No movimento protagonizado por ela, M vai apresentando elementos importantes 

para compreendermos a etiologia de seu problema de aprendizagem. As condições cognitivas 

que M vai demonstrando no desenvolvimento das sessões parecem não confirmar o 

diagnóstico de TDAH recebido quando ela tinha 6 anos. Considerando, conforme indica Pain 

(1986), que o diagnóstico deve sempre ser ajustado quando transformações são obtidas foi 

indicada a realização de nova avaliação neurológica de M. Numa perspectiva psicopedagógica 

a hipótese que formulamos é que a presença de um Transtorno de Déficit de Atenção com 

Hiperatividade pode indicar “... um estado particular de um sistema que, para equilibrar-se, 

precisou adotar esse tipo de comportamento (...) que caracterizamos como não-aprendizagem” 

(Pain, 1986).
1
  

                                                 
1
 Não apresentaremos aqui elaborações sobre Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade por 

compreendermos que as condições de aprendizagem demonstradas pela paciente durante o atendimento clínico 

indicaram fatores que necessitam de nova avaliação neurológica para a confirmação do referido diagnóstico. 
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Durante a realização das atividades propostas, M desenvolveu cálculos mentais e 

respondeu a resolução de problemas envolvendo quantidades, utilizando soma e subtração, 

demonstrando alguma dificuldade com as operações de multiplicação e divisão. Encontra-se 

na fase operatória concreta e necessita do apoio de materiais concretos para realizar operações 

mais complexas e que exigem abstração indicando que seu pensamento lógico matemático é 

adequado para sua faixa etária. Apresentou ainda bom equilíbrio, boa coordenação viso 

motora e motora fina. Ela anda, salta e corre sem dificuldades. Tem a noção de lateralidade e 

conhecimento do esquema corporal. Tem organização temporal, espacial, visual e auditiva. 

Realizou as atividades propostas com atenção e interesse.  

Assim, com o propósito de investigar as dificuldades de leitura e escrita que 

motivaram a busca pelo atendimento psicopedagógico, peço para que ela escreva a história 

considerando os acontecimentos construídos com os personagens e demonstrando 

significativa resistência, dizendo não saber escrever, M aceita o desafio e elabora o seguinte 

texto: 

 

Imagem 11 

Produção Escrita 
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 “Era uma vez uma família, duas crianças e um bebê. A tia tirou a torta do forno e 

colocou na mesa. Aí o vô desceu as escadas. A vó foi acordar as crianças. A mãe foi pegar as 

bebidas na geladeira. A torta estava muito quente e enquanto isso o pai foi limpar o porão. A 

menina foi olhar a paisagem e o menino foi sentar na sala jogando no celular. A tia chamou 

todo mundo para comer a torta e todos foram para a sala. Aí o vô e a vó foram assistir um 

pouquinho de televisão. Aí todos foram dormir.”  

Durante sua produção escrita, M demonstrou grande tensão. Queixou-se, em todo 

o tempo, de dores nas costas. Retorcia-se parecendo extrair de si as palavras que ia, com 

dificuldade, escrevendo. Num processo doloroso de produção, M não desistiu e conseguiu 

concluir o texto. Sua exaustão, ao terminar, era visível e estava acompanhada de uma 

sensação de significativo desprazer. Perguntei a ela se as costas ainda estavam doendo e ela 

me disse que sim. Ofereci, então, uma massagem que ela, prontamente, aceitou. Aos poucos 

foi restabelecendo seu sorriso tímido perdido e então nos sentamos no tapete e ficamos ali 

alguns instantes, ouvindo nossa respiração, muito próximas como ainda não havíamos ficado. 

As produções escritas e as práticas de leitura de M na escola, conforme informa a 

diretora da Escola frequentada por M desde o 1º ano do ensino fundamental, são também 

realizadas com grande dificuldade e necessitam de acompanhamento.   Essas dificuldades 

apareceram desde quando M começou a frequentar a escola. Solicitaram, por isso, que ela 

fosse encaminhada para a Fonoaudiologia, que frequentou até 2017 e para a Oftalmologia que 

receitou para ela o uso de óculos. Por solicitação de sua pediatra, passou também por consulta 

na Endocrinologia que receitou o uso de hormônio do crescimento por M apresentar-se com 

altura inadequada para a sua idade e, por fim, por uma avaliação neuropsicológica que a 

diagnosticou com TDAH – perfil desatento.  

Em apoio ao processo de aprendizagem desenvolvido na classe que frequenta, a 

escola lhe oferece o serviço de reforço escolar. Os registros das produções de M realizados 

nesses grupos de apoio confirmam as dificuldades de escrita apresentadas por ela nas 

atividades desenvolvidas em nossas sessões. 

Além disso, M passou frequentou sessões de Psicoterapia.  Conforme relata a 

Psicoterapeuta, nas sessões que foram realizadas em 2017, M parece não se preocupar com 

sua situação de não aprendizagem na escola e dentre outros assuntos que traz para a sessão, 

apenas recentemente, trouxe que sua mãe não se importa com ela, que não se sente querida, 

que fica triste e que há pouco tempo sua mãe foi morar em outra casa com o pai da sua meia 

irmã. Ela, mesmo observando a intenção de sua mãe em levá-la para a nova casa não quis ir e 

preferiu ficar com sua avó. No ano de 2018, a psicoterapeuta tentou finalizar os atendimentos, 
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por entender que um atendimento psicopedagógico pode responder melhor às suas 

necessidades, especialmente porque estão ligadas a sua aprendizagem, mas ela diz querer 

continuar indo às sessões, que estão sendo realizadas uma a cada mês e já não podem ser 

entendidas como um atendimento psicoterápico. Conforme a psicoterapeuta relatou, ela está 

em processo de finalização dos atendimentos e quer realizá-lo com a concordância de M. 

Não obstante M ter compreendido o funcionamento do sistema alfabético de 

escrita, podemos observar dificuldades importantes em sua produção. M realiza trocas, 

omissões e acréscimos de letras. Na leitura, vacila para falar o que está lendo, repete palavras 

lidas, substitui parte das palavras, omite sílabas. Contudo, quando estimulada a rever o que 

escreveu, é capaz de ler corretamente e proceder a correção ortográfica das palavras com 

autonomia.  

O apontamento de Pain (1986) de que a identificação do problema de 

aprendizagem como sintoma implica em compreendê-lo como um dos aspectos de um sistema 

que necessita dele para manter um equilíbrio nos indica que para M poder superar a oscilação 

entre posturas de saber e não saber, de conhecer e desconhecer necessitará ressignificar seu 

processo de aprendizagem, de ativar seu desejo de saber, seu prazer de aprender. Descobrindo 

o que a impende de pensar e o que inviabiliza a sua aprendizagem poderá desmobilizar uma 

possível funcionalidade de sua dificuldade na leitura e na escrita.  

Nesse sentido, a prática psicopedagógica deve ser instrumento de descoberta do 

que justifica o sintoma e possibilitar ao sujeito a superação do lugar de não aprender. Foi 

nessa perspectiva que se constituiu o Projeto Terapêutico de Atendimento de M considerando 

as dificuldades que apresentou em sua produção escrita bem como seu interesse pela 

brincadeira na casinha de bonecas.  

Iniciamos com a leitura da história “A menina que brincava com as palavras” de 

Fabiano dos Santos, feita por mim e acompanhada por M, e motivadas pelos acontecimentos 

narrados na história, iniciamos a organização de uma caixa onde seriam guardadas as palavras 

favoritas escolhidas e escritas ao final de cada sessão.  

M, então, a cada brincadeira na casinha, que aos poucos foi se tornando também 

uma história organizada em capítulos que eram construídos a cada sessão, ia escolhendo e 

escrevendo as palavras que eram suas favoritas. Logo tínhamos uma caixa cheia de palavras e 

M se propunha a cada sessão contar e verificar o volume de palavras que já tinha escrito. 

Surpresa com a quantidade observa: “Nossa!!! Isso aqui está parecendo um livro, de tantas 

palavras que já tem!!!”  
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Imagem 12 

Caixa de Palavras Favoritas 

 

 
 

Motivada então por escrever palavras favoritas que também pareciam sintetizar 

ideias formuladas durante a brincadeira na casinha, M vai experimentando um novo contexto 

de produção escrita e, por muitas vezes, acaba se esquecendo da ideia anterior de que não 

gosta de ler e escrever. Vai assim produzindo escritas não somente de palavras, aventurando-

se a produzir bilhetes e listas. 

 

Imagem 13 

Escritas 
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Imagem 14 

Escritas 

 

 
 

 

Imagem 15 

Escritas 

 

 
 

 

Aproveitando seu comentário sobre a quantidade de palavras já escritas lanço para 

ela: “Que tal escrevermos um livro? Já podemos!!! A caixa está cheia de palavras que 

podemos usar!!!  M pergunta: Mas onde vamos colocar esse livro? Quem vai querer ler? 
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Respondo, perguntando: “Na mesa de recepção da Clínica para que as pessoas que estejam 

esperando leiam? M, ressabiada, gosta da ideia e aceita o desafio. Então proponho a ela a 

elaboração de um plano de escrita da história, que até agora está composto por quatro partes. 

Essas partes revelam processos construídos na brincadeira com a casinha de bonecas e estão 

diretamente relacionados a ela.  

 

Imagem 16 

Planejamento da história 

 

 

 
 

 

No planejamento das partes que irão compor a história M se apresenta como uma 

das personagens. Com um repertório trazido dos contos que já conhece vai compondo as 

cenas nas quais há uma família e a personagem central que é a representação de si mesma está 

a serviço dessa família, como empregada da casa. A história que vai compondo traz uma 

argumentação parecida com o conto da Cinderela, além de nomear uma das personagens 

como Rapunzel. M traz para sua história elementos da fantasia dos contos bem como 

personagens reais de seu cotidiano, como no caso de seu amigo Enrico que também consta em 

seus desenhos. Mas o exercício de organizar cada cena em que sua personagem serve a 

família - sendo ela a empregada da casa que levanta mais cedo, prepara o café, arruma os 

quartos, lava os cachorros, lava a roupa e, além de assumir todo o serviço da casa, não pode 

    M 

    M 

      M 
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ter momentos de lazer como os outros integrantes da família - oportuniza a M a elaboração de 

sua angustia. Depois de relatar e compor cenas para cada uma das tarefas que tem na casa M 

cria uma saída para o conflito e expõe seu desejo de superação. Indica que sua personagem dá 

a volta por cima, se empodera e decide alterar as regras da convivência, protagonizando a 

transformação do que não está bom para si. 

 

Imagem 17 

Termos da reunião de acordo que alteraram as regras de convivência 

 

 

 

“Reunião de Acordo. Presentes: M, Mãe Rapunzel, Pai Enrico, Filha Bruna, Tia 

Lara. 1- A M tem o dinheiro (símbolo) infinito e tem o poder. 2- Comprar os materiais para a 

reforma da casa. 3- Todos poderão dormir na hora em que a M dormir e acordar na hora em 

que ela acordar. 4- Se fizerem todo o trabalho poderão tirar um soninho de beleza.” 

Ao registrar os termos do acordo para uma nova convivência, na qual não está 

mais a serviço do desejo do outro, apresenta-se empoderada para realizar a “reforma”, 

mudança de sua realidade. No registro vacila para escrever as sílabas não canônicas. Olha 

para mim, me pede silenciosamente, somente com o olhar, apoio para arriscar sua hipótese de 

     M 

   M 

   M 
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escrita
2
. Encorajo-a perguntando-lhe que letras pode usar para representar, por exemplo, a 

sílaba NHE da palavra dinheiro. Ela pensa, arrisca a letra N e logo em seguida escreve E. 

Digo para ela ler o que escreveu, ela soletra di – ne e pára. Pergunto se não está faltando 

alguma letra entre o N e o E. E ela vacila dizendo não saber. Explico que para representar o 

NHE é preciso um H entre o N e o E. Ela suspira, corrige e segue escrevendo, soletrando cada 

sílaba e contando com o apoio para escrever outras palavras. 

Na história que cria, M resolve que sua personagem irá reformar a casa. 

Aproveito, então, para refletir com ela sobre a função da escrita no processo de comunicação 

e interação social e indico a necessidade de elaboração de uma lista de materiais para solicitar 

à direção da Clínica. M, com resistência, aceita produzir a lista. No meio do processo de 

produção me diz que está cansada e me pede para escrever. Continuo então a escrever os itens 

da lista de materiais necessários e depois ofereço o lápis para que ela termine o que faz com 

inusitada motivação em meio a comentários de que a casa irá ficar uma maravilha. 

Imagem 18 

Carta ao Sedes 

 

 

 

                                                 
2
 Para melhor compreender a respeito das hipóteses de escritas elaboradas por crianças em seu processo de 

aquisição da linguagem escrita ver: FERREIRO, Emilia & TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita. 

Porto Alegre: Artes Médicas, 1986.  
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Produzindo não apenas uma lista, mas uma espécie de carta de solicitação M vai 

apresentando uma escrita que exige poucas intervenções. A partir das ações de escrever e de 

ler o que foi escrito, de pensar que letras usar para escrever palavras escolhidas como 

favoritas vinculadas aos momentos de prazer vivenciados na brincadeira, M vai atravessando 

suas dificuldades se propondo cada vez mais a refletir sobre os usos significativos que pode 

fazer da linguagem escrita. 

Durante a espera pelos materiais solicitados à Clínica realizamos significativos 

trabalhos de artes, nos quais foram utilizados fogo e velas coloridas. O trabalho realizado com 

o fogo, a necessidade de dominá-lo parece ter mobilizado uma compreensão importante que 

M revelou dizendo: “Nossa!!! Olha isso!!! Eu consigo dominar o fogo, Silvia... Olha... e não 

me queimo!!! Isso é fantástico!!!! Eu preciso mostrar isso para a minha professora!!! M 

parece revelar que é capaz de seguir no seu desafio de aprendizagem.  

 

Imagem 19 

Trabalho com Fogo e Velas 

 
 

 

Com a chegada dos materiais para a reforma, foram iniciados os trabalhos. 

Lixamos as paredes da casinha e iniciamos a pintura. M se envolveu com entusiasmo e alegria 

nas atividades. 
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Terminamos a pintura da Casinha de Bonecas. M observou e comentou com 

satisfação o trabalho realizado. “Ficou linda a Casinha, Silvia”. Eu acho que muitas crianças 

aqui do Sedes vão querer levar para a casa”. Eu mesma, se pudesse, queria levar!!!”  

Os apontamentos de Souza (1995) que nos indicam a importância da identificação 

dos fatores que poderiam facilitar ou impedir o desenvolvimento do pensamento como 

recurso a ser utilizado no processo de elaboração do conhecimento são fundamentais para 

desenvolvermos uma análise da dificuldade de M em ler e escrever .  Conforme a autora, 

Freud indica que o pensamento surge como resultado da perda da onipotência e o abandono 

do princípio do prazer como forma de lidar com o desprazer. Nesse processo é favorecido o 

aparecimento de funções muito importantes para o desenvolvimento da inteligência e da 

aprendizagem como a atenção, a memória, o julgamento, o pensamento e a fantasia. Nessa 

perspectiva a capacidade de pensar se constitui como instrumento que auxilia a tolerar as 

tensões e no desenvolvimento de condições que adiam a satisfação imediata do desejo.  

M parece dispor de sua capacidade de pensar e de sua criatividade quando elabora 

uma saída para o conflito revelado em sua história. Sua busca pela realização de seu desejo 

revela-se quando a personagem que representa a si mesma na história consegue reunir as 

condições para superar a situação de conflito e “dá a volta por cima”. Contudo, considerando 

as contribuições de Souza (1995) sobre o que diz Melanie Klein, a saída que cria para o 

conflito traduz a cisão que faz entre o bem e o mal porque agora M, que representa o bem, em 

sua onipotência terá o poder de inverter as relações e eliminar o mal. Todos, depois da reunião 

de acordo, não serão maus porque estarão sob a obediência das novas ordens impostas por M. 

Nesse movimento, M parece produzir uma compreensão precária da realidade que atrapalha, 

por decorrência, sua capacidade de representação simbólica. Sua produção escrita parece 

justamente revelar a dificuldade que tem para compreender o funcionamento de um sistema 

de representação simbólica da linguagem oral, que é a linguagem escrita.   

Conforme Souza (1995) as perturbações no processo de formação simbólica, 

configuradas no mecanismo de cisão do objeto em objeto bom e objeto mau e que indicam as 

projeções realizadas pelo ego quando este se vincula apenas ao objeto bom, aniquilando o 

objeto mau, obscurecem a diferenciação entre o ego e o objeto. Se uma parte do ego está 

projetada e confunde-se no objeto - o símbolo, que é criação realizada pelo ego, estará 

também confundido no objeto que é simbolizado. 

Observamos que no relato de sua avó, M acha que a mãe não gosta dela e, 

conforme a própria mãe de M relatou a relação dela com sua filha é conflituosa. M não foi 

morar com a mãe quando esta se mudou para outro lugar com a filha mais nova, preferindo 
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ficar com sua avó que é quem cuida de suas necessidades básicas, quem traz nas sessões 

psicopedagógicas, quem leva ao médico, quem vai às reuniões na escola, quem garante 

financeiramente a família. A história que M cria na casinha de bonecas e que revela uma 

situação de exclusão – ela é a empregada e não é permitido a ela participar das situações de 

lazer e descanso garantido a família que mora na casa - pode estar relacionada ao seu 

sentimento de exclusão da afeição de sua mãe.  

A produção escrita de M revela seu não saber sobre o que falta para a escrita das 

palavras, revela ainda trocas, omissões e acréscimos em suas tentativas de elaboração. Na 

atividade de leitura, ela vacila para ler, repete e ou substitui palavras. M parece projetar no 

objeto escrito que produz a falta que sente da mãe, sua omissão nos cuidados diários, a 

necessidade de trocar a mãe pela avó, de acrescentar qualquer coisa no lugar da mãe ausente, 

ainda que o que acrescenta não possa ser considerado como eficiente para superar a sua 

angústia. Seu movimento de vacilar para ler, repetir, substituir parece revelar insistentes 

tentativas que são frustradas pelo resultado e que só podem ser resolvidas se algo mágico 

acontecer, por exemplo, ganhar na Mega Sena.    

Indubitavelmente, para que M possa superar sua dificuldade será necessário 

desconstruir a projeção que realiza de conteúdos internos no objeto escrito que produz, 

podendo assim progredir intelectualmente, expressar suas angústias simbolicamente, 

abandonando a onipotência e desenvolvendo sua capacidade de pensamento.   

Também são valiosas as contribuições de Vygotsky quando nos indicam a 

importância da relação estabelecida entre o pensamento e o desenvolvimento da linguagem. 

Conforme Oliveira (1993), para Vygotsky é no significado da palavra que encontramos a 

união do pensamento e da fala, caracterizando-se assim o pensamento verbal que se 

constituindo como discurso interno, sem vocalização e sendo voltado para o pensamento 

auxilia na sofisticação das operações psicológicas. Nas situações de interação social poderão 

ser potencializados o desenvolvimento da linguagem e por consequências das funções 

psicológicas superiores. Conforme Vygotsky, é por meio do intercâmbio social e do 

desenvolvimento do pensamento generalizante, que torna possível a comunicação entre os 

seres humanos, a ordenação do real e a classificação das experiências vividas em categorias 

de conceitos, que a linguagem se transforma em instrumento de pensamento. 

Para que M desenvolva a compreensão do funcionamento do sistema de 

linguagem escrita é importante que as intervenções sejam feitas considerando o que Vygotsky 

conceituou como Zona de Desenvolvimento Proximal – zona intermediária que se encontra 

entre a Zona de Desenvolvimento Real e a Zona de Desenvolvimento Potencial. Nas 
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interações que realizamos durante a elaboração escrita vamos refletimos sobre os usos 

possíveis de letras e sílabas, sobre sua composição de acordo com as regras do sistema e com 

auxilio, M vai consolidando seu conhecimento, demonstrando em muitas situações que não 

necessita de intervenção.   

Em nossas sessões um movimento importante parece ter se constituído. A partir 

de uma brincadeira divertida de inventar, de criar cenas com personagens em uma casinha de 

bonecas foi possível iniciar um processo de ressignificação do que é ler e escrever. M parece 

demonstrar a cada dia melhor disposição para vencer suas dificuldades. Já sabe que pode 

apresentar com segurança suas necessidades e dificuldades nas sessões e que pode contar com 

ajuda para realizar as atividades de escrita. Percebo que segue confiante no percurso!!! 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando concluí meu doutorado e surgiu o desejo de aprofundar os estudos ligados 

à aprendizagem já suspeitava do grau de profundidade que seria necessário e exigido para 

realizar tal empreendimento, mas não tinha ideia de que poderia alcançar a possibilidade de 

exercer a prática clínica e com ela a tamanha satisfação que um desempenho profissional 

pudesse conferir.  

Com o objetivo de compreender melhor os processos envolvidos na aprendizagem 

da leitura e da escrita, para além das práticas de ensino constituídas ao longo do tempo 

histórico e cultural, com as quais eu tinha maior intimidade, conferida pelos anos dedicados 

ao estudo e pesquisa me reencontrei com o Instituto Sedes Sapientiae que já era uma 

referência importante para mim, primeiro por seu posicionamento institucional na luta contra 

a ditadura militar e pela democracia no Brasil, segundo porque na ocasião em que eu concluía 

a graduação em Pedagogia, professores meus, da PUC-SP, já protagonizavam no Instituto 

Sedes Sapientiae estudos na área da Psicopedagogia e as notícias que chegavam provocavam 

entusiasmo e admiração. 

Pelos motivos que já expus, trilhei outros caminhos, muito valiosos para mim sem 

dúvida, antes de chegar aqui. Contudo, sinto que chego numa hora muito especial porque 

compreendo o sentido dessa busca. Nos estudos históricos das práticas de ensino de leitura e 

de escrita, mesmo naqueles em que recuei a tempos bem distantes, a aprendizagem foi pano 

de fundo e nesse movimento que realizei durante todos esses anos fui me conduzindo para 

perto daquilo que me é mais precioso no campo profissional e teórico: o trabalho possível de 

realizar com crianças que apresentam dificuldades para aprender.  

O caminho que elegi para apresentar as considerações teóricas e metodológicas as 

quais embasaram a prática clínica psicopedagógica que possibilitou as aprendizagens da 

paciente por mim atendida demonstra certamente o alcance dos objetivos declarados nesse 

exercício monográfico. 

Por isso, para além de conferir o cumprimento de uma exigência institucional, a 

elaboração dessa monografia me possibilitou apresentar meu processo de construção de 

conhecimento. Compartilho com ela, especialmente, o prazer de ter participado de momentos 

tão especiais durante os estudos realizados na sala de aula com colegas e professores e 

especialmente o desenvolvimento da prática clínica supervisionada. Todos esses elementos se 

não podem ser encontrados explicitamente na argumentação textual é porque sendo 
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motivadores, estão contidos implicitamente, no esforço de síntese. Se o leitor com atenção 

generosa percorreu as páginas aqui produzidas indubitavelmente pode observar que nessas 

linhas está expressa a alegria da vivência porque essa, ah essa... é sem dúvida a mais 

importante de todas!!! 
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