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RESUMO  

O presente artigo trata de um relato de experiência com crianças de 7 a 10 anos no âmbito 
da clínica e a contribuição do lúdico neste processo. Este trabalho tem o objetivo de se 
compreender a importância do uso de jogos e de atividades lúdicas como ferramenta 
facilitadora do processo de ensino e aprendizagem. O vivenciar do lúdico nas sessões 
psicopedagógicas, seja através de brincadeiras, jogos ou outra atividade lúdica direcionada 
é importante para a formação da criança, atingindo seu sistema integral de formação, a 
afetividade, a cognição, a motricidade e a socialização, trazendo significado às suas 
experiências. Nesse contexto foi realizado uma análise através de suportes teóricos, 
informes psicopedagógicos e relatórios de evolução e pôde-se constatar que quando o 
espaço de aprendizagem e o espaço de jogar são coincidentes contribui para despertar o 
interesse dos aprendentes, melhora o desempenho e facilita a aprendizagem, mesmo 
aqueles com transtornos ou problemas de aprendizagem. 

Palavras-chave: Psicopedagogia. Ludicidade. Dificuldade de Aprendizagem.  

 

ABSTRACT  

This article deals with an experience report with children from 7 to 10 years of age 
within the clinic and the contribution of the ludic in this process. This work aims to 
understand the importance of the use of games and play activities as a facilitating 
tool of the teaching and learning process. The experience of playfulness in 
psychopedagogical sessions, whether through play, games or other directed play 
activity is important for the formation of the child, reaching his integral system of 
formation, affectivity, cognition, motor and socialization, bringing meaning to his 
experiences. In this context an analysis was carried out through theoretical supports, 
psychopedagogical reports and evolution reports and it was verified that when the 
learning space and the playing space coincide, it helps to arouse the interest of 
learners, improves performance and facilitates learning, even those with disorders or 
learning disabilities. 

Keywords: Psychopedagogy. Ludicity. Learning Difficulty. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo se propõe a elencar a eficiência do lúdico aplicado em sessões 
psicopedagógicas e a revisar e discutir alguns conceitos e orientações de alguns autores e 
subsídios que fundamentam sua relevância como aliado importante no processo de 
aprendizagem e descobertas das crianças. Vele adiantar que a palavra lúdica está 
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empregada ao longo do texto no sentido de “brincar”, “jogar”, “representar” e “dramatizar”. 
As atividades lúdicas preparam a criança para o desempenho de papéis sociais, para a 
compreensão do funcionamento do mundo, desenvolvendo os mais variados aspectos, 
desde os afetivos-emocionais, motor e cognitivo.  

Diante destes questionamentos, como o lúdico contribui para o processo de 
aprendizagem no atendimento psicopedagógico para crianças de 7 a 10 anos?   

Acreditando na premissa de que o jogo é uma atividade criativa e curativa, além de 
uma importante ferramenta terapêutica, do ponto de vista cognitivo significa a via de acesso 
ao saber. Ao vivenciar atividades lúdicas a criança em seu processo aprendizagem, 
desenvolve habilidades que ajudam na formação da personalidade, contribuindo mais tarde 
com suas escolhas e atitudes. Na concepção de Piaget (apud CEARÀ, 2007 p. 18): “A 
criança deve reconstruir, criar, inventar, descobrir valores sociais que são fundamentais ao 
seu processo de desenvolvimento”. Entende-se que para desenvolver essas potencialidades 
de aprendizagem, a criança necessita de oportunidades e ambientes que propiciem essa 
realização, tanto na família, quanto na escola ou na clínica.   

Dessa forma, pretende-se por meio desse trabalho descrever um relato de experiência 
elaborado a partir dos resultados obtidos na clínica, registrados nos informes 
psicopedagógicos e relatórios de evolução, com o intuito de valorizar e informar sobre a 
importância do lúdico na clínica, focando na colaboração da Psicopedagogia nesse 
segmento que alicerça a formação da criança de 7 a 10 anos e desmistificar a concepção 
sobre o papel do jogo visto como uma atividade de passa tempo, sem uma contribuição 
social relevante.  

O artigo trata de uma breve introdução sobre o surgimento da Psicopedagogia e seu 
objeto de estudo, sua atuação e contribuição para o processo de ensino-aprendizagem. 
Fundamenta o conceito de ludicidade e corrobora sua eficiência em relação ao aprender 
vinculado de forma dinâmica e prazerosa para aqueles com dificuldades de aprendizagem. 

 

FUNDAMENTOS DA PSICOPEDAGOGIA  

De acordo com o código de ética da Associação Brasileira de Psicopedagogia – 
ABPp:  

A Psicopedagogia é campo de atuação em educação e saúde que lida com 
o processo de aprendizagem humana; seus padrões normais e patológicos, 
considerando a influência do meio-família, escola e sociedade- no seu 
desenvolvimento, utilizando procedimentos próprios da Psicopedagogia. 
(BOSSA 2011, p. 151) 

 

A Psicopedagogia nasceu da necessidade de uma melhor compreensão do 
processo de aprendizagem, na busca de soluções para a difícil questão do problema 
de aprendizagem. Trata-se de uma área de conhecimento multidisciplinar, 
eminentemente prática sem deixar de ser campo de investigação e saber científico, 
a qual tem buscado sistematizar um corpo teórico próprio que recorre contribuições 
da Psicologia, Pedagogia, Psicanálise, Fonoaudiologia, Medicina, Filosofia entre 
outras. Tais áreas não surgiram especificamente para responder a problemática da 
aprendizagem humana, elas fornecem meios para refletir cientificamente e operar no 
campo psicopedagógico. 

A psicopedagogia vem se desenvolvendo para duas vertentes: a 



 

 

Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde - ISSN 2525-4014Nº 7, p. 27-37, Nov/2019 

 

 

 

VIERA&TIMBÓ(2019) 

REVISTA 

PLUS FRJ 
A Revista Multidisciplinar em 

Educação e Saúde  

ISSN - 2525-4014 

 
“Psicopedagogia curativa ou terapêutica” e a “Psicopedagogia preventiva”. A 
primeira acontece em consultórios, com atendimento individual. A segunda tem o 
objetivo de desenvolver projetos pedagógico-educacionais, favorecendo o trabalho 
em sala de aula, as avaliações e planejamentos da educação sistemática e 
assistemática. Um trabalho que vem sendo realizados em grupo, no contexto 
institucional como escolas, creches, centros de reabilitação e hospitais. Segundo 
Bossa (2011, p.47) “O trabalho clínico não deixa de ser preventivo, uma vez que, ao 
tratar alguns transtornos de aprendizagem, pode evitar o aparecimento de outros”. O 
trabalho preventivo, em uma abordagem psicopedagógica, é sempre clínico, levando 
em conta a singularidade de cada processo. Essas duas formas e atuação, por sua 
vez, não deixam de resultar em um trabalho teórico. 

De acordo com Neves: 

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 são implícitos.  (1991, p. 12) 

 

O objeto central de estudo da psicopedagogia estrutura-se em torno do 
processo de aprendizagem humana: seus padrões evolutivos, normais e patológicos 
e a influência do meio em seu desenvolvimento. A aprendizagem com seus 
problemas constituem-se no pilar-base da psicopedagogia, a concepção de 
aprendizagem resulta de uma visão de homem, ser holístico, analisado em sua 
totalidade, e é em razão desta que acontece a práxis psicopedagógica. Por se 
preocupar com o problema de aprendizagem, deve ocupar-se inicialmente do 
processo de aprendizagem, estudando suas características: como se aprende, quais 
os fatores influenciam nesse processo, como essa aprendizagem varia 
evolutivamente e está condicionada por vários aspectos, como se produzem as 
alterações na aprendizagem, como reconhecê-las, tratá-las e preveni-las; sendo 
capaz de entender que o não aprender é carregado de significados e não se opõe 
ao aprender, levando em consideração a singularidade do indivíduo. 

Diante dessa integração entre as diversas ciências, compreende-se que a 
Psicopedagogia vem conquistando espaço e colaborando de forma terapêutica e 
preventiva na compreensão do processo de desenvolvimento e das aprendizagens 
humanas, buscando as dificuldades e transtornos de seus aprendentes.  

Ao psicopedagogo cabe saber como se constitui o sujeito, como este se 
transforma em suas diversas etapas de vida, quais os recursos de conhecimento 
que ele dispõe e a forma pela qual produz conhecimento e aprende. É necessário 
também que o psicopedagogo saiba o que é ensinar e o que é aprender, como 
interferem os sistemas e métodos educativos; os problemas estruturais que intervêm 
no surgimento dos transtornos e dificuldades de aprendizagem e no processo 
escolar. Admitindo-se como aprendente entre as ciências, buscando assim, sentido e 
significado a sua prática. 

 

CONCEITUANDO JOGO, BRINQUEDO, BRINCADEIRA E ATIVIDADE LÚDICA. 
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Os jogos são práticas culturais que se inserem no cotidiano das sociedades em 

diferentes partes do mundo e em diferentes épocas das vidas das pessoas, 
participam da construção das personalidades e interferem na aprendizagem 
humana, estão presentes desde os primeiros dias de vida. Para tratar do tema jogo 
é necessário definir o significado de jogo a ser utilizado.  

Segundo Kishimoto (2012, p. 195) 

O termo jogo possui um conglomerado de significados, o que pode interferir 
no entendimento da abordagem aqui desenvolvida. Nesse sentido, o jogo 
como recurso de intervenção psicopedagógica será abordado como um 
sistema de regras que possui uma estrutura sequencial que ajuda a 
especificar a sua função e a ação do jogador. 

O termo lúdico segundo o dicionário universal da língua portuguesa (2000) vem 
do latim ludus que significa jogo, estão incluídos o brincar, brinquedos e 
divertimentos, é relativo também à conduta daquele que joga, brinca ou se diverte. 

Para a palavra brincadeira, segundo o dicionário Aurélio (1993, p.84) dentre os 
diversos significados, encontramos como definição “entretenimento, passatempo, 
divertimento”. 

Muitos estudiosos, em diferentes épocas, têm defendido a ideia de que 
precisamos promover um ensino mais lúdico e criativo, surgindo, assim, a noção de 
“brinquedo educativo”. A esse respeito Kishimoto (2003, p.36) mostra-nos que: 

O brinquedo educativo data dos tempos do Renascimento, mas ganha força 
com a expansão da Educação Infantil […]. Entendido como recurso que 
ensina, desenvolve e educa de forma prazerosa, o brinquedo educativo 
materializa-se no quebra-cabeça, destinado a ensinar formas ou cores; nos 
brinquedos de tabuleiro, que exigem a compreensão do número e das 
operações matemáticas; nos brinquedos de encaixe, que trabalham noções 
de sequência, de tamanho e de forma; nos múltiplos brinquedos e 
brincadeiras cuja concepção exigiu um olhar para o desenvolvimento infantil 
e materialização da função psicopedagógica: móbiles destinados à 
percepção visual, sonora ou motora; carrinhos munidos de pinos que se 
encaixam para desenvolver a coordenação motora; parlendas para a 
expressão da linguagem; brincadeiras envolvendo música, danças, 
expressão motora, gráfica e simbólica. 

 

Brinquedos e jogos não trazem um saber pronto e acabado, mas sim um saber 
em potencial que pode ou não ser desenvolvido, cabe ao psicopedagogo selecionar, 
adequar ao objetivo que se deseja.  A utilização do jogo pode potencializar a 
construção e a exploração do conhecimento, por contar com a motivação interna, 
típica do lúdico. 

 

O JOGO E A BRINCADEIRA COMO RECURSO DE INTERVENÇÃO 
PSICOPEDAGÓGICA. 

Na área da Psicopedagogia temos várias propostas de diferentes modos por 
vários autores que percebem que o processo lúdico é fundamental no trabalho do 
Psicopedagogo seja para o diagnóstico ou no tratamento, dentre eles podemos citar: 
Sara Pain com a Hora do Jogo Diagnóstico; Alícia Fernández e a hora do jogo no 
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DIFAJ (Diagnóstico Interdisciplinar Familiar de Aprendizagem em uma Jornada); 
sessões Lúdicas Centradas na Aprendizagem de Maria Lúcia Leme Weiss, entre 
outros. 

 A proposta do presente artigo não é apresentar mais um modelo de sessão 
lúdica, nem de promover um estudo mais eficaz sobre como esses teóricos 
conduziram sua prática, mas recortar também alguns aspectos desse trabalho 
vinculado a minha experiência na clínica com crianças de 7 a 10 anos, de modo a 
auxiliar o psicopedagogo na construção de sua própria forma de agir, dando um ‘ar 
lúdico’ seja durante um diagnóstico ou um tratamento. 

O material a ser utilizado na clínica psicopedagógica dependerá do objetivo 
específico da sessão, tempo disponível, do que se pretende avaliar e desenvolver no 
aprendente, considerando sempre sua faixa etária. Cabe ao psicopedagogo 
observar, compreender, cooperar e registrar o significado do material, da brincadeira, 
das ações necessárias para realizar a atividade planejada. É indispensável que se 
use cada instrumento de forma articulada, envolvendo a área afetivo-social, 
pedagógica e cognitiva, pois Weiss (2016, p. 80) aponta “o jogo como algo inerente 
ao homem, e por revelar sua personalidade integral de forma espontânea, é que se 
podem obter dados específicos e diferenciados em relação ao Modelo de 
Aprendizagem do paciente”. 

 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM x TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM. 

Inúmeros são os termos usados na literatura e na prática escolar e clínica para 
designar quadros diagnósticos diferentes, dentre eles temos: distúrbios, transtornos, 
dificuldades e problemas de aprendizagem. Uma delimitação de terminologia faz-se 
necessária para uma comunicação mais precisa entre os profissionais da área.  

Embora não seja o propósito deste artigo detalhar os Transtornos de 
Aprendizagem é imprescindível tais definições para não atribuir o rótulo de 
Transtorno a qualquer manifestação de Dificuldade por parte do aluno. Moojen et al., 
(1999, p. 249) afirma: 

Fazer a distinção entre Transtornos X Dificuldade de Aprendizagem é uma 
tarefa que exige muita experiência profissional e diálogo com outros 
profissionais […]. É tarefa indispensável no estabelecimento do diagnóstico 
, prognóstico e, fundamentalmente, na determinação de prioridades de 
tratamento. Um primeiro ponto de partida para essa distinção muitas vezes 
é dado pelo motivo inicial de consulta que é mais específico para os 
Transtornos (problemas na leitura, na escrita, na matemática) e mais geral 
para as Dificuldades de Aprendizagem (desmotivação, desinteresse, 
dificuldades em todas as matérias, etc.). 

Diante desse pressuposto, compreende-se que qualquer aprendente pode 
apresentar um rendimento acadêmico abaixo do esperado, em qualquer etapa. As 
alterações da aprendizagem podem ser devido a uma diversidade de fatores como: 
desinteresse, perturbação emocional, inadequação metodológica, mudança no 
padrão de exigência da escola, organização pedagógica afastada da realidade 
psicossocial daqueles que transitam por tal processo, entre outros. Portanto a 
Dificuldade de Aprendizagem associada ao baixo rendimento escolar deve ser 
analisada a partir de diferentes vertentes, considerando fatores orgânicos, 
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emocionais e ambientais. 

Já o Transtorno apresentado como uma inabilidade específica, que afeta o 
funcionamento do Sistema Nervoso Central, levando o desempenho abaixo do 
esperado, pode ser herdado geneticamente, causam prejuízo e persistem ao longo 
da vida 

O trabalho psicopedagógico não se restringe unicamente ao tratamento dos 
Transtornos de Aprendizagem, uma vez que também recebe diretamente das 
escolas crianças com problemas de aprendizagem e que muitas vezes, requerem 
outro tipo de atendimento. Cabe ao profissional reconhecer a distinção entre esses 
termos para a seleção da orientação a ser seguida e aperfeiçoar o diagnóstico, a 
intervenção e o encaminhamento. 

 

METODOLOGIA 

A abordagem metodológica do presente trabalho consiste em um debate bibliográfico 
sobre o tema a partir de leitura de livros e o recorte de informes psicopedagógicos 
elaborados durante minha prática clínica, que mostram a importância do uso do lúdico nas 
sessões psicopedagógicas.  

Os informes descritos abaixo não estão na íntegra, mas vale a pena analisar processo 
de evolução da aprendente a partir do uso de jogos e brincadeiras. 

 

1.Informe Psicopedagógico 

MC, sete anos de idade, período de avaliação/intervenção: 1° semestre de 2017, cursa 
o 2º ano do Ensino Fundamental numa escola particular. 

Foi encaminhada para intervenção psicopedagógica pela mãe. O encaminhamento 
psicopedagógico partiu da queixa de que a cliente em questão apresenta limitações pelas 
atividades escolares, principalmente nos componentes de escrita e leitura, pelo fato de 
possuir uma atenção reduzida para tais atividades. 

A observação e as anotações realizadas desde o início das intervenções serviram de 
base para o presente informe, bem como os testes e jogos aplicados […]. 

Ao avaliar a área pedagógica foi possível observar que muitas vezes precisa de um 
estímulo para começar e/ou terminar as atividades propostas, perdendo facilmente a 
atenção, não depositando assim toda a energia necessária para produzir adequadamente. 

A aprendente tem dificuldades com rimas e confunde alguns fonemas de sons bem 
próximos. Produz oralmente textos, mas na hora do registro precisa de auxílio, faz leitura de 
sílabas simples e apresenta dificuldade nas complexas. Houve considerável avanço no que 
diz respeito à consciência fonológica, isso se dá ao trabalho realizado com jogos de 
alfabetização. Questões como estas demonstram que o processo de aquisição de leitura e 
escrita está em desenvolvimento, mas precisa de intervenção […]. 

Afetivamente, mostra um bom vínculo com a aprendizagem assistemática, interessa-
se por aprender coisas diferentes, mas esses sentimentos positivos são observados em 
situações onde os objetos de conhecimento não estão organizados de uma forma 
acadêmica.  

 MC é uma criança esperta e feliz, possui muita criatividade e uma boa memória. 
Sente-se capaz para executar o que lhe é proposto, possui iniciativa, gosta de desenhar e 
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pintar apresenta seus desenhos com forma e compreensão, possui um vocabulário amplo. 
Percepção visual ótima.  

Sua imaginação é muito aguçada, nas primeiras sessões criava muitas histórias 
fantasiosas e se dispersava facilmente do que lhe era proposto, isso ainda acontece (com 
menos recorrência) quando a mesma não gosta da atividade ou quando sente dificuldade 
para executá-la.  

Compreendendo os aspectos especificados, pode-se afirmar que MC aprende e 
apreende com muita veemência aquilo que desperta sua atenção e lhe traz prazer; gosta de 
atividades desafiadoras e lúdicas, possui um ‘hiperfoco’ em jogos que exigem boa memória, 
percepção visual, montagem, pintura e desenhos. Deixando a desejar e mostrando-se 
enfadonha e desanimada em atividades que envolvem a leitura e a escrita, reafirmando a 
queixa inicial trazida pela mãe. 

 O meu trabalho interventivo como psicopedagoga no decorrer deste período é 
exatamente o de estabelecer um vínculo positivo onde há a defasagem, por isso se faz tão 
presente recursos lúdicos em nossas sessões, os resultados estão sendo satisfatórios, 
sempre respeitando o tempo da aprendente e valorizando cada progresso. 

 

1.1 Relatório de evolução: 2° semestre de 2017 

O trabalho interventivo realizado com MC, no decorrer deste período tem como 
objetivo estabelecer um vínculo positivo no que tange à aprendizagem da leitura e da 
escrita, uma vez que a aprendente apresenta defasagem neste segmento, com o intuito de 
promover o "despertar de suas potencialidades". 

Diante da necessidade de se trabalhar aspectos que estimulassem a atenção, a 
capacidade de operar de forma lógica, de estabelecer variados níveis de análise, 
associações e classificações, optaram pela escolha do jogo: Matrizes Lógicas, como 
material de intervenção. Ao todo são 14 níveis e até o presente momento, MC está no 
décimo nível, destacando que não houve necessidade de repetir o nível, pois a cada sessão 
a aprendente consegue finalizar com êxito. A cada nível concluído percebo que a 
aprendente se mantém mais concentrada e animada, em relação ao erro é induzida a 
perceber e corrigi-lo com autonomia. 

MC vem evoluindo significativamente no que diz respeito à autorregulação e a 
promoção das funções executivas, tanto no comportamento adaptativo quanto a regulação 
emocional. Houve redução na intrusão de informações descontextualizadas. Tais avanços 
são possíveis devido ao uso do Programa de Intervenção em Autorregulação e Funções 
Executivas (PIAFEX). 

A metodologia do PIAFEX é voltada para jogos e brincadeiras que auxiliam no 
processo de desenvolvimento da atenção seletiva, flexibilidade cognitiva, planejamento, 
controle inibitório, organização, memória de trabalho, regulação emocional e organização. 

 

1.2 Relatório de evolução: 1° semestre de 2018 

Síntese da evolução: 

No aspecto pedagógico MC apresenta avanço na condução da sistematização no 
processo de alfabetização entre fonemas e grafemas. Sua leitura encontra-se aquém em 
relação sua série escolar e as atividades exigidas pela mesma, porém percebe-se que a 
aprendente já faz uma leitura autônoma de palavras do cotidiano algumas até com sílabas 
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complexas, isso se dá ao trabalho interventivo feito com jogos que estimulam a prática de 
leitura e escrita para sua faixa etária.  

É notório também um desenvolvimento na habilidade em relação a organização 
sintático semântico. Produz textos oralmente com estímulos visuais e verbais.  

Em relação ao conhecimento lógico-matemático a aprendente encontra-se no período 
pré-operatório, e já sabe efetuar continhas de adição e subtração simples usando o 
concreto, tem dificuldade na realização de operações matemáticas complexas, ainda não 
sequencia os dias da semana e os meses do ano. 

No nível afetivo-social estabeleceu-se um vínculo positivo também com a 
aprendizagem sistemática, a aprendente não se mostra mais enfadonha e desanimada 
durante as sessões que exigem leitura, escrita e cálculo; outrora demonstrava bastante 
resistência.  

É criativa e possui uma boa memória. Possui uma atenção diferenciada em relação a 
jogos e atividades que te proporcionam prazer. Está mais concentrada durante as sessões 
psicopedagógicas. 

 

1.3 Relatório de evolução: 2° semestre de 2018 

No período de intervenção psicopedagógico acima citado foram trabalhados os pré-
requisitos necessários para o desenvolvimento da leitura e da escrita, considerando que 
estes ainda se encontra aquém em relação a série escolar da aprendente. Diante disso 
percebeu-se a necessidade de dar ênfase ao treinamento do processamento auditivo, 
consciência fonológica e a estimulação da leitura e da escrita. 

Durante esse período foram trabalhados: 

- Jogos de alfabetização que contemplam atividades de análise fonológica e 
consolidam as correspondências grafofônicas (Palavra Dentro de Palavra, Bingo da Letra 
Inicial, Troca Letras, Caça Rimas, Dado Sonoro, Trinca Mágica, Palavra Secreta, Ache o 
Invasor, entre outros). 

- Atividades voltadas para a escrita e a leitura: descobrindo o limite de cada palavra, 
rimas, memória, atenção seletiva, caça-palavras dos dígrafos e de sons parecidos, leitura de 
fichas com correspondências frases/figuras, leitura autônoma de pequenos livros e 
pequenas produções textuais. 

- Software educativo: Pluck no Planeta dos Sons (trabalhado semanalmente também 
pela fonoaudióloga). 

MC apresenta um avanço considerável em relação a seu processo de alfabetização, 
demonstra prazer em aprender, fica orgulhosa de suas produções, está mais confiante e 
participa com mais autonomia durante as sessões. A intrusão de informações 
descontextualizadas antes tão presente, tornou-se rara. Sua habilidade para o desenho e a 
criação de histórias encontra-se cada vez mais precisa e em sintonia com suas emoções e 
motivações pessoais. 

Possui excelente percepção visual, nas atividades que envolvem caça-palavras 
encontra as palavras muito rápidas e usa sempre estratégias, afirma gostar das sessões 
porque é o lugar em que ela brinca se diverte e aprende. 

 

2.Informe Psicopedagógico – Relatório de Evolução 
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BF, tem 8 (oito) anos e 11 (onze) meses de idade, cursa o 3°ano do Ensino 

Fundamental numa Instituição particular. Queixa inicial: Limitações pelas atividades 
escolares de escrita e leitura, sintoma apresentado pela mãe. 

Síntese da evolução: 
[…] No aspecto pedagógico BF apresenta avanço na condução da sistematização no 

processo de alfabetização devido ao estímulo de atividades lúdica propostas durante as 
sessões, o que de fato denota uma melhora na escrita e leitura, vale ressaltar que chegou 
ao consultório em fevereiro de 2018 e não reconhecia todos os fonemas. Sua leitura 
encontra-se aquém em relação sua série escolar. O aprendente demonstra exaustão em 
relação às atividades sistemáticas, foi notório que ao propor atividades desafiadoras como 
jogos e brincadeiras reagem com mais ânimo e empolgação. Em relação ao conhecimento 
lógico-matemático já sabe efetuar continhas de adição e subtração simples de forma 
abstrata, consegue sequenciar números.  

No aspecto afetivo-social, BF é uma criança inteligente e carinhosa, porém apresenta 
muita agitação, dificuldade em seguir regras. Remexe-se na cadeira com frequência, 
movimenta os pés constantemente, esses fatores tiram sua concentração e contribuem para 
o mau desempenho escolar, porém durante as sessões ao propor atividades atraentes o 
mesmo possui um ‘hiperfoco’.  

Na área cognitiva apresenta um baixo nível de funcionamento em relação a 
organização, planejamento, estratégia e antecipação. Possui uma ótima percepção visual. É 
notório também uma dificuldade na habilidade em relação à organização sintático 
semântico. […]. Quanto à lateralidade, obedeceu bem aos comandos mostrando domínio 
correto, gosta muito das brincadeiras de Psicomotricidade feitas na Clínica. O aprendente 
não se mostra mais enfadonho e desanimado durante os exercícios que exigem leitura, 
escrita e cálculo; desde que estes tragam algo concreto, desafiador e lúdico. 

 

3. Informe Psicopedagógico: Avaliação 

MM tem 10 (dez) anos e 11 (onze) meses de idade, cursa o 5°ano do Ensino 
Fundamental. A motivação para a avaliação psicopedagógica partiu da queixa de que o 
aprendente apresenta limitações pelas atividades escolares, principalmente em relação a 
assimilação de conteúdo, sintoma apresentado pela mãe. 

Instrumentos Utilizados na Avaliação: 

 Anamnese (entrevista com a mãe do aprendente) 

 EOCA 

 Teste de Audibilização (Adaptado de GOLBERG, Clarissa S. A Evolução 
Psicolinguística e suas Implicações na alfabetização) 

 Jogo da Memória e Jogo de Sequência Lógica 

 Provas Operatórias: conservação de matéria, conservação de superfície, 
conservação de líquido, conservação de comprimento, conservação de líquido, inclusão e 
interseção de classes e mudanças de critério (dicotomia) 

 Técnicas Projetivas por vínculos 

 Avaliação da Consciência Fonológica 

 Análise da Síntese Oral 

 Análise de Cálculos Matemáticos 

 

Síntese: 
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A avaliação se deu no período de 2 meses (24/04/2018 a 18/06/2018), com 10 

sessões no total, sendo 2 encontros semanais com duração de 60 minutos de análise 
diagnóstica. 

A observação e as anotações realizadas desde o início das intervenções serviram de 
base para o presente informe, bem como os testes e jogos aplicados. 

Ao aplicar o Teste de Audibilização, verificou-se que estavam adequados […]. 
Percebeu-se dificuldade na memória de frases, memória de relatos. 

Em relação as provas operatórias aplicadas de acordo com a idade do aprendente 
contatou-se algumas oscilações de respostas, levando-o ao nível intermediário, um nível de 
transição ora conserva, ora não conserva. Isso denota que MM demonstra imaturidade em 
tarefas específicas. 

Sobre as técnicas projetivas por vínculos, através da análise do desenho e do diálogo 
estabelecido durante a atividade, pude perceber que MM é muito passivo (não se impõe 
muito) parece não expor muito seus desejos deixando que ‘o outro’ decida o que é melhor 
para você.  

O aprendente possui uma significativa dificuldade na pronúncia de algumas palavras 
de sílabas complexas que exigem o fonema ‘r’, comprometendo a sonoridade, vale ressaltar 
que isso não acontece no registro escrito. Ao avaliar a Consciência Fonológica MM deixou a 
desejar nas rimas. 

Na Área Pedagógica, MM apresenta leitura e escrita adequada a sua idade.  Não 
apresenta riqueza de detalhes em suas sínteses orais, traz ideias descontextualizadas e 
apresenta pouca criatividade. Demonstrou agilidade e afinidade com as quatro operações 
básicas Matemáticas. Sequencia os meses do ano, dias da semana e deixa a desejar na 
orientação temporal quando vai relatar um fato e não consegue definir ao certo se trata de 
um passado pouco ou muito distante. 

Quanto à lateralidade, obedeceu bem aos comandos mostrando domínio correto, 
domina a noção de esquerdo-direita em relação seu corpo e ao ambiente. Seu lado 
dominante é o direito. Possui boa coordenação motora ampla e fina. Em relação ao jogo não 
se frustra ao perder.  

Em todas as sessões apresentou comportamento que denota que MM é um garoto 
calmo, gentil e educado, tem interesse em aprender, porém precisa de estímulos e recursos 
pedagógicos e psicopedagógicos adequados para continuar desenvolvendo suas 
habilidades cognitivas. 

 

CONCLUSÃO 

De acordo com a pesquisa bibliográfica realizada para elaboração desse artigo, bem 
como as observações feitas na prática clínica foi possível compreender a complexidade do 
processo de aprendizagem humana. Considerar os fatores intrínsecos e extrínsecos faz-se 
necessário para a atuação do profissional que lida com o processo de aprendizagem.  

A psicopedagogia como terapia de aprendizagem humana, contribui tanto para a 
prevenção como para a intervenção de dificuldades atribuídas ao processo de 
ensino/aprendizagem. O terapeuta precisa traçar um vínculo afetivo de confiabilidade com o 
aprendente, uma relação que precisa atingir os aspectos físicos, sociais, e emocionais 
valorizando seu conhecimento prévio e sua cultura.   

O trabalho aqui relatado tem o objetivo de deixar registrada a importância de se 
trabalhar o lúdico nas sessões e seu efeito em relação ao processo evolutivo, focando na 
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colaboração da Psicopedagogia neste segmento que alicerça a formação da criança de 7 a 
10 anos e o lúdico como uma proposta para o enfrentamento das dificuldades de 
aprendizagem. 

Compreende-se, portanto que o uso de jogos oportuniza ludicamente numa 
dimensão mais reflexiva, num contexto que desperta o gosto em aprender. Brincar e 
jogar por si só não se caracteriza um recurso de intervenção psicopedagógica, faz-
se necessário o “olhar” clínico do psicopedagogo capaz de fazer intervenções de 
carácter subjetivo, para que o aprendiz vá se percebendo e se construindo. É por 
meio do jogo e do brinquedo que essa via de comunicação se estabelece e que o 
Psicopedagogo pode intervir no sentido da aprendizagem, rompendo muitas vezes 
com o isolamento oriundo de uma dificuldade ou mesmo de um transtorno de 
aprendizagem. 
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