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“É melhor arriscar em coisas grandiosas, 

conquistar triunfo e glórias, 

mesmo expondo-se, 

do que formar fila com os independentes, 

que nem vibram muito, 

nem sofrem muito, 

mas vivem no mundo daqueles 

que não conhecem vitórias nem derrotas.” 
(sem identificação) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Olhares (out. 2000). Xerogravura, sementes sobre papel canson (30 x 23). 
 Soraia Cristina Cardoso Lelis. 
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 Soraia Cristina Cardoso Lelis nasceu em Uberlândia-MG, onde reside. Habilitou-se 

no Magistério de 1º e 2º graus, graduou-se em Educação Artística pela Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU), e em Pedagogia, pela Associação Brasil Central 

(ABRACEC), na mesma cidade. Especializou-se em Educação para o Magistério do        

3º grau, na Universidade Francana (UNIFRAN). Tornou-se especialista em Artes 

Plásticas, pela UFU. Foi selecionada para docente da carreira de 1º e 2º graus da 

Universidade Federal de Uberlândia, em 1º de fevereiro de 1980, atuando até 1985 

como professora alfabetizadora e de 1986 até a presente data, como arte-educadora da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental na Escola de Educação Básica da UFU. 

Buscou a formação em Psicopedagogia Clínica e Institucional, como estratégia para 

fundamentar e sustentar sua práxis, bem como, descobrir novas formas de olhar o 

processo de aprender-ensinar. Nesta monografia, faz uma junção da bibliografia 

básica indicada pelo SEDES SAPIENTIAE e CEAPp, para a formação em 

psicopedagogia e tece uma reflexão acerca de outros referenciais teóricos, 

evidenciando como os percebe, os incorpora, os bebe e os cola à sua prática 

psicopedagógica. Realiza um trabalho teórico-prático vivencial, trazendo o processo de 

estágio supervisionado em atendimento clínico de 20 meses, tempo fisicamente tão 

curto, mas densa e intensamente tão vivido - tempo em maturação. 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Retrato Soraia (nov. 2000). 

Composição plástica em desenho com giz açucarado sobre cartolina (44 x 32). 
Vanessa Tavares da Silva. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Este dossiê, bem mais do que um trabalho final para a conclusão do Curso de 

Formação em Psicopedagogia Clínica e Institucional, muito além de uma exigência para 

a obtenção do título de Psicopedagoga, ou ainda, a entrega dos registros da práxis 

psicopedagógica na relação terapeuta-paciente em espaço clínico, ou até mesmo a 

conclusão de monografia técnica do processo de transformar-se para constituir-se 

psicopedagogo... é uma vivência híbrida, ímpar, e ao mesmo tempo plural, de escuta, 

pois exigiu atos de reflexão e análise, priorizando exercícios de busca para romper 

obstáculos, vencer barreiras e ampliar o olhar. 

 Cuidar e ser cuidado, alimentar e ser alimentado, desvelando movimentos de 

ação-reação-ação para a construção da vivência psicopedagógica, mobilizou em mim 

posturas e pensamentos inéditos até então. 

 Remetendo-me assim, aos meus trabalhos acadêmicos (estágios e monitorias) e à 

minha vivência profissional na atuação pedagógica da Educação Infantil ao Ensino 

Fundamental, deparei-me com instrumentos e ferramentas de fácil manuseio, 

lembranças ricas, erros e acertos, mas nada que se compare às significações e à 

relevância da psicopedagogia enquanto mobilizadora de estados e vivências, 

aplicabilidade, desdobramentos e coerência. 

 Os recursos oferecidos para trabalhar a minha criança interior, o meu ser total, as 

funções arquetípicas, tornaram possíveis grandes emoções e alcançaram um nível de 

excelência na sensibilização para o recriar, o revelar, o transgredir, o reinventar, o 

redescobrir. 
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 A valorização da vivência e a dobradinha teoria x prática, despertou em mim a 

espontaneidade, o deixar ir e vir, o sentimento fluir - regulamentando a relação afetiva 

entre o eu e o outro, oferecendo-me imenso prazer no meu processo de aprendizagem e 

aquisição de novos e diferentes saberes. 

 Acreditando na eficiência da arte como um dos recursos para o alcance do 

desbloqueio e o aflorar dos sentimentos e da expressão, no que se refere à resistência ao 

aprender, ao contato com o novo, com o desequilíbrio, com o desafio - priorizei esta 

linguagem como eixo do trabalho psicopedagógico em questão, por sabê-la capaz de 

viabilizar o trânsito pelas diferentes áreas de conhecimento e referendar conquistas 

valiosas, profundas e eficazes. 

 Nesta perspectiva, este condensado apresenta-se embasado no atendimento e 

estudo de caso da menina Vanessa que, ao ser trabalhada em atendimento 

psicopedagógico, possibilitou-me adentrar o mundo da psicopedagogia, ao auxiliá-la 

nas questões e problemas de aprendizagem, bem como conectar-me com o referencial 

teórico e o processo vivencial dos módulos do curso de formação do CEAPp e do 

SEDES SAPIENTIAE. 

 Psicopedagogia e arte: um diálogo possível no processo de ensinar-aprender, é 

a culminância de uma seqüência de momentos inesquecíveis, responsáveis em grande 

parte pelo meu eu-psicopedadoga, meu ser-si-mesmo e a excelência das respostas que 

tenho obtido ultimamente no tocante à pessoa, à profissional, à educadora, à artista, à 

esposa, à filha, à mulher, enfim, à cidadã Soraia. Procuro assim, estabelecer uma 

conexão entre o curso e o atendimento clínico, buscando transferência no processo do 

desvelar da prática psicopedagógica na primeira e inesquecível experiência - o primeiro 

cliente. 
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 No Capítulo 1, destaco a Psicopedagogia Clínica, a Arte, a Relação Vincular e a 

Metodologia de Projetos, como pontos fundamentais para a estruturação do processo de 

construção instaurado, como alicerce e suporte à vivência psicopedagógica. 

 Apostando na parceria teoria e prática para que a aprendizagem significativa         

se processe, trago no Capítulo 2, referências básicas que devem nortear a ação 

psicopedagógica. 

 Elegendo abordagens específicas para cercar o processo ensino-aprendizagem, 

remeto-me a campos diversificados que se inter-relacionam para abrigar um 

conhecimento globalizado e não fragmentado. Temas como Letramento e Alfabetização, 

Linguagem (a leitura e a escrita), O Pensamento Operatório, As Diferentes Inteligências 

e Os Canais Junguianos, bem como a expressão corporal, são priorizados por terem 

trânsito entre si e complementariedade recíproca na construção dos diversos saberes. 

 Buscando a junção dos capítulos citados, à luz de uma reflexão sobre o alinhavar 

dos pontos (Cap. 1) e o costurar das linhas (Cap. 2), bordo uma colcha de retalhos no 

capítulo 3, com a intenção de trazer o caso, propriamente dito, a queixa, a síntese da 

anamnese, a ampliação do olhar - do diagnóstico à intervenção, os projetos desenvolvidos 

(estratégias, dinâmicas e atividades) e a análise fenomenológica do processo, em       

uma visão panorâmica. Neste momento, a produção artístico-cultural-intelectual             

da paciente, estampa imagens, falas e gestos que contribuíram para a construção do 

todo. 

 No Capítulo 4, faço sucintamente uma apreciação pessoal de toda a trajetória, 

revelando as contribuições que a psicopedagogia ofereceu a mim e à Vanessa, 

proporcionando-nos momentos ímpares em nossas vidas tão diferentes, porém tão 

próximas e empáticas. 
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 Espero com este relato, abrigar fontes importantes para mim e para a 

psicopedagogia, em um dossiê que me permita consultá-lo sempre que houver dúvidas e 

principalmente, quando a saudade deste tempo sofrido, porém mágico e gratificante, 

bater mais forte. 

 Com certeza e extrema nitidez...o que ficou na cabeça foi porque mereceu. O que 

chegou ao coração e esquentou o peito, trazendo um brilho diferente e novo no olhar, 

jamais será esquecido - momentos únicos de pleno gozo: a sensação da missão cumprida, a 

satisfação de chegar lá e o desejo de continuar, porque tem gosto de quero mais. 

Figura 4. Grupo de Estudos e Supervisão Local:  
Guilhermina, Maria Helena, Ana Carolina, Soraia, Sandra e Eurípedes.  

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (1999). 

 

Figura 5. Comemoração dos aniversariantes do mês de março: 
Regina, Soraia, Eliane e Inez. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (1999). 
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OLHARES 

 

Meu olhar, seu olhar. 

No ir e vir de nossos olhares, 

buscando olhar o seu olhar, 

encontrei um novo olhar. 

 

Um olhar, n’outro olhar. 

Seu olhar no meu 

Meu olhar no seu. 

Sobre o seu olhar, o meu olhar. 

Sem olhar, não-olhares. 

Descobrindo olhares. Cem olhares! 
 

Soraia 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Série O Olhar (Jul. 1999). 
Composição plástica em giz pastel seco sobre papel canson (4:25 x 10 e 1;20 x 12). 

Soraia Cristina Cardoso Lelis. 
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1.  ALINHAVANDO PONTOS FUNDAMENTAIS DESTA CONSTRUÇÃO: 

A PREPARAÇÃO DO SUPORTE 

 

“A psicopedagogia usa o fazer criativo como caminho de 
revelação das potencialidades, para que cada um se 
aproprie dos seus conhecimentos e desvele conteúdos não 
contactuados.” 

Ferretti (1994, p. 13) 
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“Uma certa magia, 

uma força que nos alerta...”. 
 

Milton Nascimento/Fernando Brant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Mandala (out. 1999). Técnica mista (30 x 30), composição com parafina derretida em água.  

Soraia Cristina Cardoso Lelis. 
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1.1 A psicopedagogia clínica 

“A psicopedagogia estuda o processo de aprendizagem a partir de uma 
contextualização teórica-prática que advém da Pedagogia e da Psicologia. A práxis 
pedagógica apresenta propostas educacionais que convidam a criança a participar 
ativamente de seu processo de aprendizagem, o que configura a necessidade de uma 
mudança qualitativa no ensinar e no aprender. O aprender vivido de forma mais 
integrada propõe um conhecimento experienciado na totalidade das relações 
intrínsecas e extrínsecas à aquisição do conhecimento.” 

(Allessandrini, 1996, p. 21) 
 

 A orientação do trabalho do psicopedagogo fundamenta-se em aspectos 

metodológicos e filosóficos. Desenvolvida como área de conhecimento colocada a 

serviço da educação, a psicopedagogia enfoca como lidar com as dificuldades 

apresentadas no âmbito escolar, enquanto espaço construcional de saberes e relações 

sociais. 

 Com pesquisa supervisionada nas áreas Clínica e Institucional, busca um objeto 

de estudo com problema educacional ou pedagógico, baseando-se no sócio-construtivismo, 

ou seja, processo da educação relacionado com a priorização do social. Não se deve 

analisar apenas um aspecto separadamente, pois, para haver uma evolução integrada da 

proposta de atendimento psicopedagógico é necessário olhar de forma diferente o objeto 

de estudo, em todas as suas dimensões: afetiva, cognitiva, sócio-cultural e psicomotora. 

 O papel do psicopedagogo envolve-se em uma relação vinculada na tríade: Eu, 

O Trabalho, O Paciente. O eu (psicopedagogo), o trabalho (diagnóstico e terapia 

psicopedagógica - intervenção), e o paciente. 

 A proposta é muito desafiadora, porque é na relação que se dá todo o trabalho. Sem 

vínculo afetivo, não há atendimento que se sustente de forma eficiente, prazerosa e positiva. 

 O processo começa com o diagnóstico psicopedagógico que tem origem na 

entrevista inicial com os pais ou responsáveis pelo paciente encaminhado a nós. Neste 

primeiro contato inicia-se a Anamnese. 
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 Começa então a função do psicopedagogo, que busca acolher quem o procura e 

entender as causas e razões das queixas familiares/ou escolares. Nesta fase do 

atendimento é fundamental a investigação, a aproximação de tudo o que cerca o 

paciente, da relação com os pais ao material escolar. 

 Cercando todos os lados e de posse das hipóteses levantadas no diagnóstico, 

passa-se à síntese dos dados para organizar o planejamento para o atendimento. É 

comprovado que quanto maior o número de hipóteses, menor o número de erros para 

aplicação na 2ª fase, que é a terapia psicopedagógica. Apesar de flexível, é importante 

lembrar que o diagnóstico é um processo que tem início, meio e fim. 

 Segundo Pichon Riviere (1982, p. 80) “Em termos de aprendizado podemos 

dizer que o processo terapêutico consiste basicamente em abrir o círculo vicioso e 

provocar a abertura para o mundo exterior.” 

 O paciente é convidado a livrar-se das amarras que o impedem de conviver com as 

atividades sistematizadas em aprendizagem escolar, sendo despertado e restaurado para 

imaginar novos esquemas de ação. O sujeito desse processo trabalha incessantemente 

com a sua capacidade cognitiva, pois identifica simbolicamente as ações, repete e 

associa, recontextualizando-as, porque, segundo Alessandrini (1996, p. 102): 

 “...transforma sua aprendizagem, pois pode experienciar o que lhe é significante no 
‘aqui e agora’, compreendendo o que lhe aconteceu em uma aprendizagem anterior, e 
podendo resignificá-la. O indivíduo que antes vivia no caos, agora coordena sua ação 
de aprender no espaço e no tempo: o caos torna-se cosmo e ele experiencia uma 
libertação interna que o reconecta com a vida.” 

 

 A partir da década de 80, a psicopedagogia têm se mostrado muito eficiente na 

prática clínica e se transformado em um campo de estudos multidisciplinares. 

 Vejamos o papel do psicopedagogo, do planejamento à avaliação da atividade, 

na vivência trazida a seguir, onde o afetivo, o sócio-cultural, o corporal e o cognitivo se 

interagem na sua concretude. 
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 No dia do aniversário da Vanessa, planejei fazermos juntas uma torta para 

comemorarmos a data festiva. Providenciei antecipadamente os ingredientes de uma 

receita rápida e bem acessível, como também papel crepon colorido, músicas infantis, 

velas e balões coloridos. Deixei um bilhete no quadro e surpreendi-me com a leitura 

feita prontamente e com êxito. 

 
Figura 8. Mensagem de aniversário escrita com pilot-color em quadro branco. 

Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (2000). 
 

 Preparei uma dinâmica (viagem mental) para que imaginasse uma festa de 

aniversário. Ela retornou ao final comentando que nunca havia festa no seu aniversário e 

que imaginou uma festa na clínica, com balões, bolo, docinho, guaraná e nós duas, 

apenas. Insisti perguntando porque não havia convidado os familiares e os amigos, ao 

que me respondeu que não queria que eles fossem. Na minha leitura, Vanessa não 

queria compartilhar com outras pessoas este espaço conquistado por ela e só dela. 
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 Convidei-a então, para prepararmos uma festinha, parecida com a que ela 

imaginara. Mostrei os ingredientes e falei sobre a torta que faríamos. Fui explicando os 

passos e ela trabalhando, aproveitando espaço para leitura dos rótulos e sondar se 

conhecia aqueles produtos. Ela não conhecia creme de leite, nem suspirinho, apenas 

“suspiro grande cor de rosa lá do bar.” 

 
Figuras 9 e 10. Cozinha da Clínica: Vanessa confeccionando a torta. 

  
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (2000). 

 

 Esta receita leva 10 minutos para ser feita e é muito simples, prática e gostosa. 

Não vai ao forno e não usa batedeira. Estando pronta a torta, levamos ao congelador por 

20 minutos, tempo este utilizado para enfeitarmos a sala para a festa. Enchemos os 

balões, forramos a mesa e escrevemos VANESSA com recorte e colagem de papel de 

revista para decorar a parede. 

 Buscamos a torta na geladeira e entreguei-lhe uma caixa com 15 velas, pedindo 

que colocasse o número de anos sobre a torta para cantarmos parabéns. Colocou 12. 

Perguntei quantas sobraram. Disse 3. Então, quantas tinham? 15, respondeu. Você sabe 

que está completando uma dúzia de anos? Uma dúzia são 12 unidades. Ela estranhou 

porque desconhecia a minha afirmação. 

 Cantamos parabéns, dançamos um pouquinho e ela não gostou muito quando 

cantei “Com quem será?” Disse não gostar de ninguém para casar. 
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Figura 11. Vanessa soprando as velas do 12o aniversário. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (21/02/2000). 

 

 Perguntei se queria comer a torta ali, ou se gostaria de levar para casa e comemorar 

com a família. Ela disse que nós duas comeríamos e depois levaria para casa. 

 
Figura 12. Vanessa provando e aprovando a torta do seu aniversário. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (21/02/2000). 
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 Comemos a deliciosa torta e então entreguei o meu presente. Dei-lhe 24 

pulseirinhas de silicone com miçangas coloridas. Rapidamente perguntei se sabia 

quantas pulseiras tinha ali. Contou uma a uma: 24. E se você quisesse repartir com suas 

irmãs, a Andressa e a Verediana, com quantas pulseiras cada uma iria ficar? Dividiu em 

3 grupos, como quem dá cartas de baralho, fazendo distribuição uma a uma. E então, 

com quantas pulseiras cada uma vai ficar? Com oito, contando e confirmando cada 

montinho. Quantas pulseiras terão juntas as suas irmãs? Contou: 16. Quem terá mais, as 

duas ou você? Elas, porque têm 16 e eu 8. Quanto é uma dúzia, Vanessa? Você falou 

que é 12. Então eu posso falar que 6 pulseiras são meia dúzia? Vacilou, arriscou, mas 

não entendeu. Mostrei concretamente. 6 e 6 são 12. Dois grupos de 6 pulseiras. Posso 

dizer que 12 é o dobro, ou seja, tem 2 vezes mais que 6? Pode. 

 
 S- Você poderia organizar estas pulseiras de maneira que combinem ou formem conjuntos? 
 V- Todas são pulseiras. Um conjunto de 24 pulseiras. 
 S- Não tem outro jeito? 
 V- Só se for cor das bolinhas porque são todas do mesmo tamanho. 
 S- Faça isso! 
 

 Vanessa classificou em cores: rosa, amarelo, branco, preto e verde. 

 Escondi uma pulseira e repeti o processo, pedindo para repartir comigo. Fez dois 

grupos, na mesma dinâmica anterior, tipo uma para você, uma para mim - uma para 

você, uma para mim - correspondência termo a termo. 

 
 S- E agora, recebemos o mesmo tanto?  
 V- Não sei. Preciso contar. Você tem 12 e eu 11. Você tem mais que eu. 
 S- Mas nós temos que ficar com o mesmo tanto! O que você precisa fazer? 
 V- Tirar uma e levar para Andressa. 
 

 Na outra sessão perguntei se a família gostou da torta. Ela disse que todos 

comeram, além da madrinha que estava lá e da Élida, responsável pela condução da 

menina à clínica. 
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 Rememoramos cada passo. De posse dos rótulos dos ingredientes, que eu tomei 

o cuidado de guardar, disse a ela que se não registrássemos as etapas da confecção da 

torta, depois de alguns dias ela se esqueceria e não  poderia repetir a receita. Expliquei 

então, a modalidade de escrita - gênero receita. Levei algumas receitas e li para ela. 

 
Figura 13. Receita da torta de suspiro. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (28/02/2000). 
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Figura 14. Modo de fazer a torta de suspiro. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (28/02/2000). 

 

 Nas dúvidas quanto à forma convencional da escrita ortográfica, ela recorria       

aos rótulos para certificar-se. Construímos a silhueta da receita em ZDP (Zona de 

Desenvolvimento Proximal).  

 Posteriormente, perguntei se ela não queria presentear a mãe, a madrinha e a 

Élida com a receita da torta. Fomos para o computador e ela digitou ao meu lado, a 

receita. Imprimimos 5 cópias para ela distribuir às pessoas escolhidas, principalmente 

para aquelas que experimentaram a torta. 
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TORTA DE SUSPIRINHO 
 
 

INGREDIENTES 
 
 
2 SAQUINHOS DE SUSPIRINHO 
1 LATA DE CREME DE LEITE COM SORO 
10 COLHERES DE SOPA DE CHOCOLATE EM PÓ 
 
 
MODO DE FAZER 
 
COLOCAR UM SAQUINHO DE SUSPIRINHO EM UM PIREX. EM UMA VASILHA MISTURAR O CREME 
DE LEITE E O CHOCOLATE EM PÓ, FAZENDO UMA CALDA. REGAR O SUSPIRO COM A METADE DA 
CALDA. JUNTAR O OUTRO SAQUINHO DE SUSPIRO E REGAR COM O RESTO DA CALDA. 
COLOCAR NA GELADEIRA E SERVIR GELADO. 
 
RENDIMENTO: 8 PORÇÕES. 
 
 

VANESSA TAVARES DA SILVA 
13/03/2000 

 

 Esta atividade/estratégia também foi fundamental para que a paciente percebesse 

a importância da escrita e da leitura, enquanto meios de comunicação e a sua função 

social além do meio escolar (Weiss, 1994, p. 93): 

 
“A leitura sem significado (criança que não opera, faz linearmente o enfileiramento de 
palavras e frases), causa angústia e bloqueia momentaneamente o pensamento. Isto 
acontece porque a criança construiu um vínculo inadequado com os objetos e cada vez 
menos investe na escola, tornando-se um aluno à parte, desatento e até bagunceiro.” 

 

 As vivências em terapia psicopedagógica norteiam todo o processo, porque 

objetivam a interação do paciente no contexto social e cultural, integrando-se no        

fazer, no sentir e na ação de aprender a aprender do sujeito que apóia-se na sensibilidade 

e na percepção do seu eu e dos objetos que o cercam. De acordo com Alessandrini 

(1996, p. 39)“Cada ação é vivida profundamente, e seu encadeamento é direcionado de 

modo que a cada momento o indivíduo possa dar continuidade ao processo de 

descoberta, expressão e elaboração de conteúdos pessoais e significativos.” 



 30

1.2 A arte como viés no processo psicopedagógico 

“O instante da atividade artística, como um estado alterado da consciência, ajuda a 
enfocar o mundo interior, adentrando em um canal mais intuitivo e mágico, onde nos 
surpreendemos com nossos próprios feitos e com os significados que lhes atribuímos”  

(Ciornai, 1994, p. 18) 
 

 Na arte, emoção e cognição se interagem. Em espaço psicopedagógico, trabalha-

se tanto a emoção, como o pensamento. Os recursos da arte podem colaborar para que 

os conteúdos se elaborem, sejam significativos e prazerosos. É portanto, um espaço 

construcional, de re-significação. 

 Segundo Allessandrini (1996, p. 29-30): 

 
“A experiência artística, expressão da alma e da percepção que o homem tem do 
mundo, apresenta-se como recurso importante para ampliar a aprendizagem daquele 
que se relaciona com o outro, e aprende a partir dessa relação. [Considera também] 
...a linguagem da arte importante na expressão da atividade cognitiva do aprendiz.”  

 

 É fundamental que o psicopedagogo tenha um olhar sensível para compreender 

os processos internos da sua criança, para nortear a sua práxis e sua ação construtiva, 

porque através do fazer criativo, pode potencializar a ação do aprendiz, levando-a a 

acreditar em sua competência adormecida, resgatando sua auto-estima e também 

oportunizar o redimensionamento do aprender. 

 A psicopedagogia trabalhada através da arte, permite descobertas internas que 

nutrem a essência do aprender de forma prazerosa, do sentir, do tocar, do misturar, do 

agregar, do colar, do juntar, do modelar, do esculpir, do traçar, do dançar. É apostar na 

habilidade manual em sintonia com o prazer do sentimento, do afeto (esta força interna 

que faz crescer...), que constrói um mundo de significados e significantes. Um mundo 

de cores, de palavras, de pensamentos e de ações. De vida tecida e construída em 

alicerce de afeto cognitivo. 
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 Nas inter-relações, os aspectos afetivos e cognitivos juntam-se em um corpo de 

conhecimentos que penetram o universo da formação dos conceitos e da construção 

cognitiva. 

 O uso de recursos expressivos e artísticos para trabalhar criança com problemas 

de aprendizagem, ampliam propostas psicopedagógicas porque enriquecem as 

vivências, abrem, permeiam e fecham atividades de movimentos, expressão e 

consciência corporal. 

 Através do fazer-criativo a criança se entrega, se envolve e se mobiliza para       

a reconstrução do fazer, do criar, do descobrir, do aprender, pois “O trabalho de arte 

passa pela mente, pelo coração, pelos olhos, pela garganta, pelas mãos; e pensa e 

recorda e sente e observa e escuta e fala e experimenta e não recusa nenhum momento 

essencial do processo poético” (Bosi,1985, p. 71). 

 
Figura 15. Vanessa em atividade de expressão artística:  

pintura com guache em borboleta modelada em argila sobre suporte de isopor. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Ago. 1999). 

 

 Barbosa (1991, p. 4) afirma que “Arte não é apenas básico, mas fundamental na 

educação de um país que se desenvolve. Arte não é enfeite. É cognição. É profissão. É 

uma forma diferente da palavra para interpretar o mundo, a realidade, o imaginário, e 

é conteúdo.” 
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1.3 Relação vincular: afeto-cognição 

“A razão nasce da emoção e vive da sua morte.” 
Izabel Dantas 

 

 O vínculo é uma relação particular com o objeto. O vínculo é sempre social, 

porque resulta de uma relação estabelecida com outro de uma maneira particular, ímpar. 

 Um dos trabalhos do psicopedagogo, objetiva captar o vínculo que se estabelece 

entre paciente e terapeuta, para poder realizar inferências nos processos internos do 

paciente. Segundo Fagali (1987, p. 40): 

 
“A proposta da psicopedagogia é trabalhar basicamente com as relações afetivas 
ocorridas durante a aprendizagem, de modo a garantir que o sujeito seja criativo, 
espontâneo, perseverante e transformador ao trabalhar seu pensamento. Além disso, é 
fundamental neste trabalho, desenvolver todos os processos psicomotores e de 
raciocínio que estão por trás de qualquer aprendizagem.” 

  

 Portanto, o vínculo pode ser externo e interno, passando de dentro para fora e de 

fora para dentro, numa espiral dialética, contribuindo para a configuração da noção de 

limite dentro e fora. Como afirma Pichon Rivière (1982, p. 41) “...isso determina com 

que as características do mundo interno de uma determinada pessoa sejam 

completamente diferentes daquelas do mundo interno de outras pessoas ante a mesma 

experiência da realidade externa.” 

 O primeiro vínculo é com a mãe, chamado de vínculo intra-uterino. A partir daí, 

a criança pode estabelecer uma relação saudável com seu primeiro núcleo social, que é a 

família, e depois com a escola. 

 Para Didonet (1998, p. 46): “(...)Mesmo que não tenhamos um vocabulário 

adequado para designar os variados matrizes que o componente afetivo assume no ato 

educativo, é impossível desconhecer o papel da emoção como moduladora e 

estabilizadora dos processos de aprendizagem.” 
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 Entre psicopedagogo e paciente, a formação do vínculo é fundamental para uma 

relação de confiança. O processo psicopedagógico é muito mais rico quando se estabelece 

uma forte relação afetiva. A maioria das crianças encaminhadas para atendimento 

psicopedagógico são muito fragilizadas, daí a necessidade de se priorizar o afeto na relação 

paciente-terapeuta, para que a cognição possa ser trabalhada de forma mais eficaz. Tudo é 

importante neste inter-relacionamento dinâmico e de condutas inter dependentes:               

a palavra, o modo de falar, a atitude, os gestos, a movimentação do corpo. 

 São inevitáveis os fenômenos de transferência e contra-transferência entre o 

psicopedagogo, o paciente e seus pais. Esses mecanismos devem ser bem conduzidos 

para não comprometer o processo. Segundo Weiss (1994, p. 20): 

 “É necessário também que o terapeuta consiga compreender os pedidos de ajuda, 
dependência, proteção, reações onipotentes e fantasiosas, expressas através de 
mecanismos transferenciais (...) compreender bem o que acontece, discriminando o seu 
papel pode auxiliar o paciente a prosseguir, sem que ocorra fixação em pontos 
inadequados.” 

 

 As emoções, assim como os sentimentos e os desejos, são manifestações da vida 

afetiva. De acordo com Wallon (In: Galvão, 1995, p. ?): 

“A afetividade não é apenas uma das facetas da pessoa, ela é uma fase de 
desenvolvimento do indivíduo, a mais arcaica (...) da afetividade vem o racional, o 
cognitivo (...) no início, a afetividade e a inteligência estão sincreticamente misturadas, 
com predomínio do emocional. As aquisições de uma repercutem sobre a outra.” 

  
Figura 16. Exercício de embalar: Maria Helena e Soraia. XXVI Módulo do II Curso de Psicopedagogia 

CEAPp e SEDE SAPIENTIAE - Profa Vera Ferretti.  

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (12/05/2000). 
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 Ao chegar na clínica, em 22 de maio de 2000, Vanessa brincava de boneca. 

Aproveitei a situação e pedi que fizesse a sua família. Dei-lhe fichas e caneta para que 

ela identificasse cada um, através da escrita dos nomes. Sutilmente questionei quem era 

o mais velho, que idade tinha, quem era maior, quem era menor... Ex: se a Veridiana 

tem 14 anos e você 12, quem tem maior número de anos? Quem tem menos? Porque? 

Se o Vítor tem 35 anos e a Vânia 28, quem nasceu primeiro? Quem é mais novo, a 

Andressa ou o Vanilson? Porque? 

 Vanessa demorava a achar a resposta quando envolvia cálculo numérico (35 - 28 = ?) 

e só dava a resposta contando nos dedos. Pedi que armasse a operação e efetuasse, o que 

conseguiu com certa dificuldade. Pegamos fichas coloridas e, concretamente, realizou 

as situações-problema colocadas. 

 
Figura 17. Brincando de...família. Jogo simbólico com bonecos e fantoches. 

Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Maio 2000). 
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 Descrição pessoal da cena familiar instalada no jogo simbólico: 

 A Andressa é pequenininha, tem 5 aninhos. A roupinha dela é colorida. O cabelinho dela é igual 
ao meu, cacheado. Ela é atentada porque faz muita bagunça. 
 O Vanilson é o mais atentado da escola. Ele leva faca para a escola e até tesoura para 
machucar a professora. Todo mundo é atentado lá em casa. Eu sou mais ou menos. Ele tem 9 anos. 
 O Vinícius tem 10 e vai fazer 11. Eu vou fazer mais que ele, 13. 
 A Veridiana é quietinha. É um anjinho. Minha mãe põe os meninos no quintal para dar sossego pra ela. 
 A Vânia é boazinha. Minha mãe não é sempre brava. Tem vez que a gente teima e ela dana com nós. 
 Olha o bigode do pai! [brincou muito com o boneco que representava o pai, cantando e dançando, 
descobrindo posições corporais diferentes]. Ele gosta de trabalhar. [E a Vanessa, como ela é? - perguntei]. 
 Eu gosto de estudar e ler. Escrever mais ou menos. Ela é feliz. O motivo é ter um pai mais uma 
mãe. Eu fiz uma carrocinha com um caixote, duas rodinhas e um pau. Eu fiz pra gente brincar de puxar, 
de andar de cavalinho. 
 Lá em casa também tem um galo que acorda a gente pra ir para a escola. E tem a Lila [latiu 
imitando a cachorra]. Eu só gosto de fêmea. Não gosto de machinho porque morde e é muito bravo. É 
bravo porque puxou a o pai.” 
 

 Para Weiss (1994, p. 101): 

“As dificuldades escolares podem estar ligadas às ausências de uma estrutura 
cognoscitiva que organize os estímulos desconhecidos de modo a possibilitar a 
aquisição dos conteúdos programáticos ensinados em sala de aula. Dentro de uma 
visão piagetiana, o conhecimento se constrói pela interação entre o sujeito e o meio, de 
modo que, do ponto de vista do sujeito, ele não pode aprender algo que esteja acima do 
seu nível de competência cognitiva, ou seja, o seu nível de estrutura cognoscitiva.” 

 

1.4 Metodologia de projetos 

 “A pedagogia tem que estar ciente de que o conhecimento só emerge em sua dimensão 
vitalizadora quando tem algum tipo de ligação com o prazer. Mesmo que não tenhamos 
um vocabulário adequado para designar os variados  matizes que o componente afetivo 
assume no ato educativo, é impossível desconhecer o papel da emoção como 
modeladora e estabilizadora dos processos de aprendizagem.”  

Assnan (In: Didonet, 1998, p. 46) 
 

 Percebendo a atividade do sujeito aprendiz como determinante na construção do seu 

saber, e concebendo-o em constante interação com os meios à sua volta, optei por trabalhar 

em atendimento psicopedagógico clínico, com a pedagogia ou metodologia de projetos. 

 A justificativa a essa opção, se deu por ser uma estratégia pedagógica centrada, 

por parte do psicopedagogo e do paciente, no planejamento, na execução e na avaliação 

de um conjunto de atividades e procedimentos que visam atingir um determinado fim, 

proposto e acordado entre ambos, de acordo com as necessidades e interesses mais 

latentes do paciente. 
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 Esta estratégia metodológica estimula e facilita o aprendizado, porque responde 

a uma problemática própria, que leva em consideração as experiências anteriores do 

paciente, seus padrões culturais, suas expectativas individuais e sua motivação para a 

vivência do processo de construção do projeto em seu respectivo eixo ou complexo 

temático. 

 É importante frisar que em um projeto, cada etapa deve ser estruturante para o 

que será proposto a seguir, ou seja, cada passo significa uma base de conhecimentos e 

competências adquiridas que, introjetadas, darão o suporte necessário para novas 

investidas. 

 Um projeto torna-se uma produção intelectual, porque proporciona a 

investigação e a ação que podem desvendar atos de transformação e formação 

globalizada. É por isso que um projeto não surge do nada, a propósito de qualquer 

realidade, mas contextualizadamente (Barbier, Apud Nilson, 1996, p. 64):“...com uma 

ação específica, não repetitiva, com caráter eventualmente experimental, implicando 

uma estrutura particular e inédita de operação que permitam realizá-lo.”   

 O trabalho com projeto encoraja a mobilização das múltiplas inteligências, 

estimulando a curiosidade e o interesse, criando oportunidades para que se estabeleça 

múltiplas significações para as idéias nele envolvidas. 

 O projeto também permite que se utilize de diferentes representações e que se 

pense sobre seus procedimentos, porque está vinculado à perspectiva do conhecimento 

global. 

 Para garantir a aprendizagem significativa, aspectos como a natureza e a função 

social do conteúdo a ser trabalhado, as estratégias para vencê-lo e as formas de 

avaliação, devem estar claras para o terapeuta. 
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 Sendo os projetos procedimentos metodológicos sem previsão de duração, pois 

envolvem pesquisas e produção de idéias, sobretudo o interesse do paciente, são 

completamente diferentes do trabalho a partir de temas geradores, onde se elege um 

tema que espera-se funcionar como motivador para uma série de atividades sem ligação 

estrutural entre si. 

 Os parâmetros curriculares nacionais (PCNs) para a Educação Fundamental e os 

Referenciais Pedagógicos para a Educação Infantil, dois documentos do Ministério da 

Educação e da Cultura (MEC), sugerem a Metodologia Pedagogia de Projetos na ação 

pedagógica. 

 Foi na reflexão sobre o posicionamento de Lowis Ferdinand Celine, criticando a 

escola, no epílogo do livro O Desenho Infantil de Florence de Merediéu, que entendi a 

necessidade de restaurar e resgatar na minha paciente, o desejo, a emoção e o prazer 

pelo aprender: 

 
“Os professores, armados com o programa, têm que fazer um longo esforço para matar 
o artista que existe na criança. E não é só. As escolas funcionam com esse objetivo, são 
lugares de tortura para a perfeita inocência, a alegria espontânea, o estrangulamento 
dos pássaros, a fabricação de uma tristeza que já escorre de todas as paredes, o grande 
grude social primitivo, o verniz que penetra em tudo, sufoca, mata para sempre toda a 
alegria de viver.”    
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2.  COSTURANDO LINHAS:  

A TEORIA E A PRÁTICA NA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

“O processo pelo qual o indivíduo internaliza a matéria-
prima oferecida pela cultura não é pois, um processo de 
absorção passiva, mas de transformação, de síntese.” 

Oliveira (1995, p. 38) 
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É necessário romper com 

a visão tradicional do fragmento, 

das partes. 

É preciso enxergar no movimento  

sua multiplicidade de dimensões e significados. 

É preciso olhar o indivíduo como ser concreto, 

corpóreo e total, 

uma pessoa completa. 

 
   Soraia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Parte-todo (Set. 1999). 
Xerogravura com troncos fatiados de eucalipto sobre papel canson  (30 x 21). 

Soraia Cristina Cardoso Lelis.
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2.1 Letramento e alfabetização 

“...um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado; alfabetizado 
é aquele aluno que sabe ler e escrever; já o aluno letrado, o indivíduo que vive em 
estado de letramento, é não só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que usa 
socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita, responde adequadamente 
às demandas sociais de leitura e de escrita.” 

(Soares, 2000, p. 39-40) 
 

 As pesquisas atuais em Educação deixam claro a diferença entre alfabetização e 

letramento. Alfabetização, é a ação de alfabetizar, de tornar alfabeto; é ensinar a ler e a 

escrever. Alfabetizar é formar o indivíduo capaz para atos de leitura e escrita. 

 A palavra letramento é nova no vocabulário da educação e da ciência lingüística 

e ainda não consta dos dicionários nacionais. A primeira referência a letramento,            

foi feita por Mary Kato, em 1986; em 1988, foi distinguida de alfabetização por            

Leda Verdiani Tfouni; em 1995, Ângela Kleiman fala dos significados do letramento, 

numa perspectiva social da escrita. 

 Os estudiosos que pesquisam sobre usos e práticas sociais da leitura e da escrita 

em um determinado grupo social, referem-se à alfabetização. Aqueles que buscam 

documentos e fontes, as práticas de leitura e escrita em diferentes épocas e grupos 

sociais, pesquisam sobre letramento. 

 Alfabetização e letramento, ou seja, aprender a ler e a escrever e ainda, usar a 

leitura e a escrita para a transformação social, cognitiva, cultural e lingüística, são ações 

imprescindíveis para a formação do cidadão crítico e contextualizado. 

 Enfim, letramento é todo o conjunto de experiências que o sujeito adquire ao 

longo da vida, é o estado ou condição de quem se envolve nas numerosas e variadas 

práticas sociais de leitura e de escrita. 

 No livro Letramento: um tema em três gêneros, a autora Magda Soares traz 

definições de diversos estudiosos quanto ao termo letramento: 
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 “...o uso de informação impressa e manuscrita para funcionar na sociedade, para 
atingir seus objetivos e desenvolver seus conhecimentos e potencialidades.” 

Kirsch e Jungeblut (1990, p. 74) 

 

“...um termo-síntese para resumir as práticas sociais e concepções de leitura e escrita.” 

Street (1984, p. 75) 

 

“...é a habilidade de colocar em ação todos os comportamentos necessários para 

desempenhar adequadamente todas as possíveis demandas de leitura.” 

Bourmuth (1973, p. 68) 

 

“...seria prudente usar o termo letramento para referir-se à leitura, e a expressão 

cognitiva para referir-se a habilidades de ler, ouvir, escrever e calcular.” 

Guthrie (1978, p. 68) 

 

“...o letramento é, acima de tudo, uma tecnologia ou conjunto de técnicas usadas para a 

comunicação e para a decodificação e reprodução de materiais escritos ou impressos.” 

Graff (1987, p. 66) 

 

“...é um fenômeno social. Compreender o que é o letramento envolve uma análise social.” 

Scribner (1984, p. 66) 

 

“...simples posse individual de tecnologias mentais complementares do ler e escrever.” 

Wagner (1983, p. 66) 

 

 Para Sônia Maddi letramento é o domínio de todos os gêneros discursivos que 

estão disponíveis na sociedade; um processo contínuo que começa no nascimento e vai 

até a morte. A professora Maddi (Set. 1998) concebe a alfabetização como um pedaço 

do letramento, o momento da construção do código, “O que se sabe hoje é que a 

construção do sistema alfabético está no caminho do processo de produção de leitura, 

não é o ponto de partida.”  
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 Para ser capaz de ler, produzir e compreender o que lê, é necessário estar 

familiarizado com o gênero da escrita. Os gêneros são formas próprias de se comunicar 

em determinada condição, em determinados contextos e situações. Cada área de 

conhecimento se organiza em torno de um gênero, podendo ser ele formal, oral ou 

escrito. Os gêneros se organizam por discurso e para cada um a estrutura da linguagem é 

diferente. 

 Tendo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) em mãos e o referencial 

teórico trazido pelo curso quanto à alfabetização e letramento, ambos apontando a 

necessidade de nos voltarmos para a construção do gênero, montei um Kit de 

modalidades de escrita, contemplando o narrar, o relatar, o expor, o argumentar, o instruir.  

 Organizei textos informativos (bula de remédios), narrativos (livros de história, 

romance, artigo de revistas), explicativos (dicionário), relato histórico (bíblia), poético 

(poesias), instrucional(manual, regras de jogo), convencimento (revista feminina, 

folhetos de propaganda), relato (noticiário, jornal), bem como cópia xerográfica de 

catálogo, agenda, diário, receitas culinárias, listas de compras, panfletos, cartas, 

bilhetes, texto infantil, cardápios. 

 Ao primeiro contato com a caixa (Kit), Vanessa preocupou-se, pensando ter que 

ler tudo aquilo. Expliquei que era um material importante e que iríamos utilizar bastante. 

Informalmente, fui introduzindo as silhuetas, muitas de total desconhecimento dela. 

 Desde o diagnóstico psicopedagógico, busquei avaliar todas as realizações da 

paciente, autônomas ou não, ou seja, tanto a nível das funções mentais que se 

estabeleciam como resultado de certos ciclos de desenvolvimento já completados (zona 

de desenvolvimento real), quanto a solução de problemas sob a minha orientação (zona 

de desenvolvimento proximal).  
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 Hoje, a perspectiva de diagnóstico na linha fenomenológica é olhar a criança, naquilo 

que é capaz de fazer também com ajuda do outro. É importante dar dicas e atuar em ZDP. 

 Algumas vezes precisei injetar no planejamento das sessões, questões 

relacionadas a roubo, pois na escola, em casa e em outros ambientes, havia queixa de 

desaparecimento de dinheiro e objetos escolares. 

 Comecei trabalhando com a história O Urso Guloso (Editora Edipar, 1996), livro 

que a presenteei no natal, cuja mensagem era pedir e nunca pegar ou roubar. 

 A seguir, transcrevo atividade de leitura de imagens que antecedeu a leitura de 

códigos e exemplifico, concomitantemente, uma situação onde o processo dialógico 

utilizado foi o de complementariedade, em exercício de leitura monitorada. 

 
Livro: O Urso Guloso 

Transcrição de atividade gravada em fita cassete 

 
 S- O que você sente ao olhar essa imagem? O que ela te fala? 
 V- Ele fazia um bolo só pra ele. 
 S- Ele quem? 
 V- O urso. 
 S- Então como ele era? 
 V- Guloso. 
 S- Além de guloso, ele era o quê? 
 V- Ridico. 
 S- E o que mais? O que é isso que ele está usando? É uniforme? Como se chama isso? Aquilo 
que a gente usa para não sujar a roupa. Usamos na cozinha... você não sabe? Esse negócio que a gente 
põe e amarra atrás para não molhar nossa barriga. Não sujar. Você conhece isso? Na sua casa tem? 
 V- Tem. 
 S- Sabe o nome? 
 V- Esqueci. 
 S- Vou te contar: É avental. Então ele está usando chapeuzinho na cabeça e avental. Isso parece 
uniforme de quê? (procure no texto!). 
 V- Aqui. Cozinheiro. 
 S- Isso, cozinheiro. Então o urso era guloso, ridico e cozinheiro. 
 S- Ele preparou esse bolo para quê? Para quem será? 
 V- Para o seu aniversário. 
 S- E aqui, o que o desenho te conta? O que é isso? 
 V- Um gato. 
 S- E o que é que o gato falou para o cozinheiro? 
 V- Miau-miau. 
 S- Miau-miau é o nome do gato. Então o que é que ele falou? Que o bolo estava o quê? 
 V- Gostoso. 
 S- E o Rói-rói, este ratinho, falou o que? Vou te contar: Jamais experimentei um... 
 V- Bolo tão delicioso! 
 S- E aqui, o que acontece nesta parte? O urso foi buscar o quê? 
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 V- Mel. 
 S- Para quê? Lembra. 
 V- Para... 
 S- Buscar mel para fazer o que? 
 V- Comer. 
 S- Além de comer ele podia fazer o que com o mel? 
 V- (Lendo o texto) Uma torta. 
 S- Isso! Uma torta de quê? 
 V- De nozes com mel. 
 S- E quem ensinou para ele? 
 V- Vovó. 
 S- A vovó dele que ensinou a receita da torta. 
 S- Ele achou mel onde? 
 V- Nas flores. 
 S- Perto das flores tinha o quê? 
 V- A colméia da abelha. 
 S- A colméia da rainha abelhinha. E o quê mais? O que ele falou para a raposa? 
 V- Falou para ele não  por a mão. 
 S- Não por a mão onde? 
 V- Na colméia. 
 S- Porque você acha que a raposa não devia por a mão na colméia da abelhinha? 
 V- Porque as abelhas iam picar o nariz dela. 
 S- E o que aconteceu? 
 V- Picou. 
 S- Como ficou o nariz dela? 
 V- Vermelho. 
 S- E aqui, o que está acontecendo? 
 V- A Rainha abelha falou para ele ir colher mel nas flores. 
 S- Olha o que o urso diz: “Alô, amiga, Rainha abelha! Sou eu, o urso. Vim pedir um pouquinho 
de mel!”. A abelha mordeu ele? 
 V- Não. 
 S- Por que será? 
 V- Porque ele pediu. 
 S- E na raposa, porque ela mordeu? 
 V- Porque ela estava pegando o mel. 
 S- Porque ela não pediu e estava colocando a mão em coisas que não era dela. Não é? 
 V- É. 
 S- E aqui, o que acontece? O que o urso levou para a abelha? 
 V- Flores. 
 S- Muito bonitas, né?. A abelha falou para ele: “Como o senhor é gentil, seu urso!”. O urso vai 
pedir as abelhinhas para preparar o quê? 
 V- Mel. 
 S- Mel para você levar. O urso levou a sacola... 
 V- Cheia de mel. 
 S- Qual é a mensagem da história? O que é que o urso falou para a raposa? Quando a gente 
quer uma coisa, o que é que a gente tem que fazer? 
 V- Pedir. 
 S- E não... 
 V- Roubar! 
 S- E nem pegar sem falar e nem pedir licença. 
 

 Conversamos sobre a atitude da raposa e da abelha, colocando-a nos dois papéis. 

Vanessa não assume pegar as coisas e este trabalho de conscientização tem permeado as 

sessões, indo e vindo a todo espaço para se trabalhar o roubar e o não roubar. 
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 Trabalhamos também com o livro Roubar e mentir (Amos, 1994), fazendo 

inferências e colocando-se no lugar de quem roubaria ou mentiria e porquê. 

 Outro livro que fiz questão de trazer para nossos encontros foi: Minha irmã é 

diferente (Wright, 1991), pelo fato de Vanessa ter uma irmã deficiente mental, 

procurando ajudá-la a aceitar o problema e que, a relação ambivalente, de cuidar e ser 

responsável pela irmã, mostrando atitudes de afeto e carinho, bem como, raiva e 

cansaço diante dos cuidados que a menina exige, impedindo-a de brincar e ter vida 

própria - são sensações normais que geram sentimentos ambivalentes. 

 Em síntese, os dois conceitos (alfabetização e letramento) se definem 

respectivamente como:  

• Ação de ensinar/aprender a ler e a escrever. 

• Estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e 

exerce as práticas sociais que usam a escrita. 

 Em termos ideais, alfabetizar  letrando seria ensinar a leitura e a escrita no 

contexto das práticas sociais da leitura e da escrita. 

 Por muito tempo, Vanessa receava arriscar-se na leitura, realizando              

pseudo-leitura. Apesar do seu pouco contato com livros, demonstrava desde o início, 

tanto na oralidade quanto na escrita, eixos de coesão (daí, então, né) e marcadores de 

fala letrada (era uma vez, viveram felizes para sempre, o príncipe beijou-a nos lábios), 

bem como domínio das características da capa, título, início e fim da história, manuseio 

correto ao folhear o livro, movimento ocular (viso-motor) acompanhado pelo dedo 

indicador abaixo de cada período (frase). Ciente de que a alfabetização se apoia  no 

letramento, optei por uma postura construtivista, buscando aproximá-la dos vários tipos 

de texto, num processo de sedução. 
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 Weiss (1994, p. 91) afirma que: 

 
“A alfabetização não é mais vista como a transmissão de um conhecimento pronto que, 
para recebê-lo, a criança teria que ter desenvolvidas habilidades, possuir pré-requisitos, 
enfim, apresentar um ‘prontidão’. A alfabetização é resultante da interação entre a 
criança, sujeito construtor do conhecimento e a língua escrita (...). O diagnóstico 
psicopedagógico, levando em conta essa nova visão, usará situações em que o ler e o 
escrever tenham um significado para o paciente.” 

 

 Kate M. Chong (In: Soares, 2000, p. 40-41), estudante norte-americana de 

origem asiática, ao escrever sua história pessoal de letramento, define-o em um poema: 

 
O que é letramento? 

 
 
Letramento não é um gancho 
Em que se pendura cada som enunciado, 
Não é treinamento repetitivo de uma habilidade, 
Nem um martelo quebrando blocos de gramática. 
 
Letramento é diversão 
É leitura à luz de vela 
Ou lá fora,  
à luz do sol. 
 
São notícias sobre o presidente 
O tempo, os artistas da TV 
E mesmo Mônica e Cebolinha 
Nos jornais de domingo. 
 
É uma receita de biscoito, 
Uma lista de compras, recados colados na geladeira, 
Um bilhete de amor, 
Telegramas de parabéns e cartas de velhos amigos. 

É viajar para países desconhecidos, 
Sem deixar sua cama, 
É rir e chorar 
Com personagens, heróis e grandes amigos. 
 
É um atlas do mundo, sinais de trânsito, caças ao tesouro, 
Manuais, instruções, guias, 
E orientações em bulas de remédios, 
Para que você não fique perdido. 
 
Letramento é, sobretudo, 
Um mapa de coração do homem, 
Um mapa de quem você é, 
E de tudo que você pode ser. 
 
 
 
 

 
 

2.2 Linguagem: a leitura e a escrita 

“...não existe nenhuma diferença fundamental entre a maneira pela qual aprendemos a 
reconhecer objetos e a maneira pela qual aprendemos a reconhecer palavras escritas.” 

(Smith, 1999, p. 57) 
 

 O processo de alfabetização não precisa ser doloroso para a criança. A aquisição 

do código, a leitura de signos e imagens acontece naturalmente, quando a criança vive 

em um ambiente favorável a experiências e interações com objetos e principalmente, 

com experiências de letramento que ela vai adquirindo e acumulando em sua vida. 
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 Como a educação é um processo contínuo e não temos receita e nem um único 

método perfeito para alfabetizar, o que se sabe hoje é que deve-se respeitar o tempo de 

cada um para que organize e sistematize seus conhecimentos. 

 O que sabemos também é que a construção do sistema alfabético está no meio 

do caminho do processo de aquisição da leitura e da escrita, e não é o ponto de partida, 

como pensávamos antigamente. Leitura e escrita são conquistadas com a experiência e 

não com o ensino. A alfabetização propriamente dita, a decodificação de símbolos, 

incide normalmente no período de 6 a 7 anos. Mas anterior a essa fase a criança já 

construiu muitos conceitos, já realizou pseudo-leitura, já teve contato com livros, 

revistas e jornais e continuará posteriormente a acumular novas experiências. Daí o 

conceito de letramento, que se processa continuamente, do nascimento à morte. 

 Alfabetização é apenas uma parte do letramento. Ler e escrever deve ser         

algo satisfatório, útil e divertido para a criança, e não algo sem sentido, sofrido e        

inútil. 

 Para aprender a ler, as crianças devem ver formas de empregar a leitura e a 

escrita em contextos diferentes, entendendo sua função social (Smith, 1999, p. 125):     

“Se a linguagem escrita tem significado para a criança, elas aprenderão da mesma 

maneira que aprenderam a usar a linguagem falada.” 

 É inevitável falar especialmente de leitura sem fazer referência à escrita. Ambos 

devem proporcionar prazer e ser algo significativo para a criança, concomitantemente. 

 O ato de ler e o ato de escrever, são dois fenômenos diferentes, ambos 

complexos, porque envolvem uma multiplicidade de habilidades, conhecimentos, 

comportamentos e competências. Ler significa, desde decodificar letras, sílabas e 

palavras, até ler um romance. 
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 Assim, segundo Soares (2000, p. 48), “Ler é um conjunto de habilidades, 

comportamentos, conhecimentos que compõem um longo e complexo continuum.” 

 O escrever aproxima-se do ler, quando pensamos que também envolve 

habilidades, do simples assinar o próprio nome, como escrever uma dissertação de         

pós-graduação. 

 Tanto o ler quanto o escrever, dificilmente têm sido uma experiência significativa na 

escola, porque os textos em sua maioria são de uma alfabetização cartilhada, pobres e 

inexpressivos. 

 Este material sem sentido deveria ser removido de cena, pois existem             

fontes significativas a serem exploradas como cardápios, cartazes, correspondências 

(avisos, bilhetes, cartas), mapas listas telefônicas, panfletos, de modo que a criança, ao 

entrar em contato com o código, o faça naturalmente e de forma contextualizada. 

 De acordo com Smith (1999, p. 135) “Ninguém nunca aprendeu a usar uma 

lista telefônica durante uma palestra; a experiência com uma tarefa específica, com 

uma ajuda amigável em situações significativas, torna possível a aprendizagem de 

qualquer habilidade”. Weiss (1994, p. 92) vai além, dizendo que: 

 
“...o desrespeito ao ritmo de construção da criança no ler e no escrever pode criar uma 
dificuldade que se avoluma como ‘bola de neve’, podendo chegar a estancar o seu 
processo de verdadeira alfabetização. Ela começa a apelar exclusivamente para a 
memória e, a partir de um certo ponto, passa a não caminhar mais, ou mesmo a se 
recusar a cumprir qualquer tarefa relacionada à leitura e à escrita.” 

 

 Segundo Smith (1999, p. 134):  

 
“A escrita que oferece aos leitores iniciantes as melhores percepções sobre a 
significação da linguagem escrita geralmente está fora dos livros, no mundo mais 
pessoal e próximo de suas próprias vidas. As crianças podem aprender mais sobre as 
bases da leitura lendo o nome da marca de um posto de gasolina, as palavras em um 
papel de bala ou a experiência do seu próprio nome sob o capuz do seu casaco do que 
de uma diversidade de livros e exercícios.” 
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 Esta leitura espontânea e a riqueza da escrita significativa têm maior probabilidade 

de êxito e oferece à criança, oportunidades de insights, levantar hipóteses e construir idéias 

a respeito de determinados objetos, signos, códigos alfabéticos. Nesta perspectiva a criança 

aprende ler e escrever da mesma forma como adquiriu a linguagem oral. 

 Pensando na situação específica da Vanessa, que identificava todas as letras         

do alfabeto, mas não lia, apesar de seus 11 anos de idade e a repetência por 4 anos             

na 1ª série do ensino fundamental, norteei nossos encontros, na aproximação do código 

alfabético, ao qual temia e se recusava a tentar decifrar. 

 Uma das iniciativas foi trabalhar a leitura significativa contextualizada, bem 

distante dos padrões da escola tradicional, onde errar era permitido e supor também. 

 Trabalhamos muito o erro construtivo que é necessário a qualquer ato de 

aprendizagem, até que Vanessa se permitisse pelo menos tentar, saindo daquela baixa 

auto-estima que a envolvia, cercava e causava tanto sofrimento de inferioridade e 

sentimento de incapacidade. Ela mostrava-se inapetente a qualquer ensaio de leitura e 

escrita, a qualquer desafio, fechando-se em si mesma, como um caracol. Nestes casos, 

Weiss (1994, p. 96-97) afirma que: 

 
“...a importância da avaliação pedagógica dentro da visão em que a questão social 
perpassa todas as demais facetas dos problemas de aprendizagem é nítida porque 
percebe-se que os conhecimentos escolares trazidos pelas crianças de nível sócio-
econômico baixo, são desarticulados, apenas informações decoradas, sem 
generalização para a vida real.” 

 

 Convidei Vanessa para um trabalho de leitura diferente, tanto da escola, quanto 

do espaço psicopedagógico. Fomos às ruas, em atos de leitura. 

 É claro que o fato de sair de carro comigo, passear pelo centro da cidade e estar 

envolvida muito afetivamente comigo, contribuíram para o sucesso na decodificação 

das palavras em edifícios, painéis, cartazes, out doors. 
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 A um ponto do trajeto, descemos do automóvel e de posse de prancheta, papel, 

lápis e borracha, fomos realizando o registro dos códigos alfabéticos onde, 

paralelamente, eu fazia explicações e tecia comentários a respeito do tipo de 

estabelecimento, como funcionava, área de abrangência, enfim, enriquecendo o 

repertório cultural da paciente. 

 
Figura 19. Registro das palavras lidas no centro urbano. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (2000). 

 

 Conversamos com um segurança, observamos os sinais de trânsito, os tipos de 

carros, as pessoas, enfim, vivenciamos o corre-corre do centro da cidade, 

completamente diferente da periferia onde mora, vive e estuda. 
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 No retorno, conversamos sobre a atividade e chegando na clínica, enquanto 

aguardávamos a pessoa que iria buscá-la, propus que escrevesse suscintamente, de 

forma bem objetiva sobre o nosso encontro e a atividade desenvolvida. 

 
Figura 20. Vanessa. Produção de texto-relatório. 

Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (28/06/2000). 
 

 No encontro seguinte, Vanessa leu a produção feita e se dispôs a refazê-la no 

computador. Realizamos então a reescrita do texto: 

 
Hoje Vanessa e Soraia olharam placas nas ruas . 
Saíram de carro e leram muitas palavras. 
Andaram a pé pelas ruas do centro da cidade. 
Uberlândia é bonita. 
Foi legal! 
 

Vanessa 
28/6/2000 
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 Outras investidas buscando a escrita e a leitura significativas foram 

potencializadas. No Projeto de Poesia (detalhado no Cap. 3), Vanessa aprendeu a fazer 

borboletas em dobraduras com papel. Trabalhamos também com classificação e 

posteriormente compôs um jardim com colagem das borboletas e pintura em guache. 

 Percebendo que ela não gostou do resultado plástico porque não conseguiu, pela 

primeira vez, dominar o pincel e a tinta, propus  o trabalho com transferência, a partir de 

texturização com giz de cera. Gostou tanto da proposta que não se contentou com um 

trabalho. Fez dois, inclusive surpreendendo-se com a beleza e a magia das formas que 

espoucavam pelo papel na fricção com giz de cera, como também, as linhas que 

sobressaíam no contato com o piso em taco de madeira. 

 
Figura 21. Vanessa realizando composição plástica em texturização de formas 

em papel lay-out A3 e giz de cera colorido. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Mar. 2000). 

 

 Como o conhecimento se mostrara novo, inédito e surpreendente para ela, 

convidei-a para sairmos às ruas para pesquisarmos novas e diferentes texturas. A cada 

descoberta, seus olhos brilhavam e o desejo de buscar outra textura, outra e outra. 
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Figura 22. Vanessa. Pesquisa  de textura em papel sulfite e giz de cera preto. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Mar. 2000). 

 

Figura 23. Vanessa. Pesquisa  de textura em papel sulfite e giz de cera preto. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (2000). 

 

Figura 24. Vanessa. Pesquisa  de textura em papel sulfite e giz de cera preto. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (2000). 
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Figura 25. Vanessa. Pesquisa  de textura em papel sulfite e giz de cera preto. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (2000). 

 
Figura 26. Vanessa. Pesquisa  de textura em papel sulfite e giz de cera preto. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (2000). 

 
Figura 27. Vanessa. Pesquisa  de textura em papel sulfite e giz de cera preto. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (2000). 
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Figura 28. Vanessa. Pesquisa  de textura em papel sulfite e giz de cera preto. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (2000). 

 

 Objetivando verificar a leitura e o conhecimento de sistema monetário, entramos 

numa quitanda e convidei-a para sentarmos à mesa. Pedi ao garçon um cardápio e dei a 

ela para que escolhesse um lanche e avisei que tinha pouco dinheiro, algo em torno de 

três reais. Escolheu pamonha, ao custo de um real. Tem certeza que o dinheiro dá? 

(perguntei). Dá e sobra dois (disse ela). Mas eu também vou comer! (falei). Então sobra 

um (concluiu). 

 Fiquei observando a maneira como ela se comportava à mesa. Para minha 

surpresa, comeu delicadamente, usando corretamente garfo e faca, e também o 

guardanapo. Não sabia descascar a pamonha e eu tomei a frente, mesmo porque estava 

quentíssima. As pessoas olhavam para nós e não entendiam muito bem nossos assuntos. 

Talvez estranhassem eu estar tão atenta às leituras do cardápio e dos cartazes nas 

paredes. Surpreendeu-me a forma como ela lia com desenvoltura, sem silabar, sem 

medo, quase fluentemente. 



 57

 Pedi um copo de água ao preço de cinqüenta centavos. No caixa, pedi a ela que 

pagasse. Aí percebi que ela não dominava a divisão de um real em duas moedas de 

cinqüenta centavos. Peguei um papel e fizemos a conta no lápis, porque mentalmente e 

nos dedos, ela não foi capaz de realizar. Mostrei 1,00 - 0,50 = 0,50, entendeu, mas          

não compreendeu. Troquei um real por 10 moedas de 10 centavos. Novamente mostrei  

1 real = 0,50 + 0,50 = 10 +10 + 10 + 10 +10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10. 

 Na sessão seguinte, voltando à clínica, busquei rememorá-la quanto à questão do 

objeto/fonte ou origem de tal imagem obtida na textura. Vanessa desconhecia a 

existência e a função da caixa de correspondência. Registrou junto à imagem o 

significado de cada gesto pesquisado (código escrito). 

 Com folha e papel na mão, pedi que escrevesse sobre nosso passeio. 

Figura 29. Vanessa. Produção de texto: relato de atividade extra-espaço clínico. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (5/7/2000). 
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 Dirigimo-nos ao computador e realizamos a reescrita do texto, sempre buscando 

esclarecer regras ortográficas e/ou utilizando o dicionário para aquelas palavras que não 

se enquadram nas regras, como textura com x, por que não com s? 

 

Texturas 

 
Eu saí com a Soraia. 

Fomos passear a pé. 

Tiramos marcas das coisas. 

Fizemos bonitas texturas. 

Fomos num barzinho e comemos pamonha. 

A pamonha estava quente e gostosa. 

Eu gostei muito. 

 
Vanessa   10/07/2000 

 

 Observação: Trabalhávamos sempre a reescrita de textos no computador, porque 

para ela, esse era um momento único, diferente e tranqüilo para correção.  

 Vanessa sempre percebia os erros ortográficos quando realizava a leitura e o 

computador a orientava, ao destacar o grifo na palavra escrita incorretamente. As 

atividades realizadas em computador, bem como as que envolviam canções infantis ou 

material artístico, a sensibilizavam bastante e o resultado, muito satisfatório, levava-a a 

perceber a superação de conflitos, resistências e fugas quanto ao pensamento 

cognoscitivo. 

 Exemplifico a seguir, uma atividade de escrita espontânea a partir de atividade 

artística em desenho.  
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Figura 30. Vanessa. Composição plástica espontânea com giz de cera sobre lixa d’água.   

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Nov. 2000). 

 

Figura 31. Vanessa. Produção de texto: escrita espontânea a partir de produção plástica. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Nov. 2000). 

 

 Um profundo crescimento aconteceu nesse período de terapia psicopedagógica, 

onde a paciente desfez-se das amarras, venceu barreiras, enfrentou o medo do novo e do 

desconhecido, ao romper com suas inibições cognitivas e aquecer sua auto-estima. 

 Vanessa não teme mais o papel  e o lápis e se envolve em situações de pensamento 

na certeza de que errar é preciso quando se quer construir um conhecimento vivencial, 

próximo, verdadeiro, significante e prazeroso. 
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 Quero registrar também, os avanços da menina no seu meio extra-clínica e a 

minha felicidade em poder vê-la bem e valorizada em outros contextos. Em um sábado 

de outubro, quando eu já concluía este trabalho final para aquisição do título de 

psicopedagoga, deparei-me com a Revistinha (In: Jornal Correio, 2000, p. 6), veículo 

informativo semanal. Qual foi  a minha surpresa ao ver dentre os selecionados das 

escolas municipais, um trabalho da Vanessa. A sensação foi de muita emoção e 

gratificação.  

 Levei o jornal ao atendimento e parabenizei-a, mostrando minha admiração pelo 

seu esforço e reforcei o quanto tem habilidade e competência para o fazer artístico. 

 Ela também mostrou muita alegria e disse que esse não era o único trabalho       

dela que foi para o jornal (foi o terceiro). Falou também que ela é a melhor de todos os 

alunos das 2ªs séries para desenhar, pintar, fazer arte e que todos os seus trabalhos são 

elogiados pela professora. 

 
Figura 32. Recorte do Jornal Correio-educação: publicação da produção plástica de Vanessa Tavares 

Silva, aluna da 2a série da Escola Municipal Profa Gláucia Santos Monteiro. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Out. 2000). 
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 Trabalhamos com desconstrução e construção de textos, desmanche (macro e 

micro estrutura), buscando ampliar o conhecimento dos diferentes portadores de texto. 

A reescrita foi primeiramente solicitada, e com exercícios freqüentes, Vanessa já se 

propunha a reescrever seus textos, geralmente norteada por desenhos livres que ela 

criava, como o que segue: 

Figura 33. Vanessa. Desenho livre: lápis de cor e canetinha sobre sulfite. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Jun. 2000). 

 

Figura 34. Vanessa. Produção de texto a partir de desenho livre criação. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Jun. 2000). 
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 Figura 35. Vanessa. Reescrita de texto.  

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Jun. 2000). 

 

 Concluíndo, uso as palavras de Weiss (1994, p. 94), ao afirmar que: 

“Na língua escrita é preciso ver se as aparentes falhas no aspecto formal tem um 
significado específico para o paciente em nível inconsciente, ou se representam um 
desconhecimento pedagógico sem qualquer conotação específica. Existem dificuldades 
pedagógicas iniciais na construção da língua escrita, mas também existe a 
possibilidade destas dificuldades estarem ligadas a problemas de origem orgânica e a 
dados da vida pessoal e familiar do paciente.” 

 

2.3 Matemática: o pensamento operatório 

 “O raciocínio lógico - matemático, o cálculo, a leitura de problemas e questões, são 
aspectos que se destacam quando a queixa específica é a aprendizagem na 
matemática.”  

Weiss (1994, p. 95) 
 

 A matemática favorece as estruturas do pensamento e o desenvolvimento do 

raciocínio lógico, porque está presente na vida das pessoas, em experiências simples 

como comparar, contar e operar quantidades. 
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 A potencialidade do conhecimento matemático se dá devido a sua aplicabilidade 

nos demais saberes, como os ligados às ciências naturais, à música, à dança, às artes 

visuais e aos esportes. Torna-se fundamental sua exploração no Ensino Fundamental, 

para que possa desempenhar seu papel (Brasil, 1997, p. 15): 

 
“A matemática desempenha papel decisivo, pois permite resolver problemas da vida 
cotidiana, tem muitas aplicações no mundo do trabalho e funciona como instrumento 
essencial para a construção de conhecimentos em outras áreas curriculares. Do mesmo 
modo, interfere na formação de capacidades intelectuais, na estruturação do 
pensamento e na agilização do raciocínio dedutivo do aluno.”  

 

 Trata-se de um processo permanente de construção, por estar ligado à 

compreensão e à apreensão do significado (Brasil, 1997, p. 19): “Aprender o significado de 

um objeto ou conhecimento pressupõe vê-lo em suas relações com outros objetos e 

acontecimentos.”  

 Infelizmente, tem-se uma escassez de material didático nas escolas brasileiras, 

uma grande insensibilidade por parte dos professores, remetendo a aprendizagem da 

matemática à ineficácia, pouco significativa e artificial. 

 Para mudar esse significado, só com a implementação de propostas onde a 

criança seja protagonista da construção da sua aprendizagem, e o professor, um mediador 

deste processo. 

 De acordo com Weiss (1994, p. 15): “E necessário ter claro também que,             

como qualquer conteúdo escolar, há aspectos emocionais a serem encarados na            

questão da matemática, como insegurança, baixo auto-conceito ou auto-estima e 

bloqueio.” 

 Assim, o ato de aprender não deve se restringir apenas à aprendizagem do 

conteúdo, mas à utilização de ferramentas adequadas que capacitem o pensar com 

criticidade e adquirir autonomia. 
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 Para passar do conhecimento ao saber, é necessário desenvolver ferramentas de 

pensamento, onde a criança possa descobrir. O conhecimento que se descobre é o que 

permanece e aquilo que se aprende por intermédio do outro (escola: professor/aluno) 

pode ser momentâneo, algo que se esquece algum tempo depois. Daí a importância do 

psicopedagogo em seu papel de formulador, planejador de questões que geram conflitos 

e oportunizam ao paciente, o exercício da construção do pensamento, através da 

elaboração de hipóteses, da vivência concreta, do trabalho de formiguinha, do saber 

esperar o tempo do outro, da escuta, da mediação no processo. 

 César Cool afirma ser ato de aprender, um ato solitário. Contrapondo-se a ele, 

Castorina, coloca-o como um ato social, de construção interna. Aprender então, é um 

ato social ou solitário? Ninguém vive sozinho e cresce solitariamente. O mundo cerca a 

criança com inúmeras novidades, e a partir da sua interação com as pessoas, os objetos, o 

meio enfim, ela elabora e constrói o seu conhecimento acerca de determinado assunto. 

 Em se tratando da lógica matemática, a criança opera concretamente, quando é 

capaz de reclassificar, de fazer de uma outra forma, dominando a relação de interseção e 

inclusão. O psicopedagogo então trabalha primeiro com a percepção e a diferença, como 

também a classificação que é um recurso importante do pensamento. 

 Quando a criança realiza antecipações, é capaz de prever a jogada do adversário, 

organizar a jogada seguinte, mostrando estruturação cognitiva - característica do pensamento 

operatório, então, significado e compreensão, são básicos na aprendizagem. Se a criança 

constrói o seu próprio conhecimento, ela tem mais chance de tê-lo, de resgatá-lo. A criança 

evolui no processo de aprendizagem, quando reformula hipóteses que havia feito 

anteriormente. Daí a importância em fazer perguntas, desequilibrar a criança, desafiá-la, ao 

invés de dar resposta, de treiná-la mecanicamente, como se fosse um ser passivo. 
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 O processo de aprender exige a participação ativa, pois pensar e elaborar planos 

ou estratégias são fundamentais na aquisição do conhecimento. 

 As atividades para a construção do pensamento operatório devem ter vários 

enfoques, sem pensamento rígido e pouco criativo, pois “é importante ensinar para a 

compreensão (...) é importante pensar e ensinar a pensar” (Lídia, 1999). 

 Na inter-relação paciente-terapeuta, há a intervenção na aprendizagem, abre-se 

um espaço para que ambos processem o conhecimento, algo que se estabelece com 

movimento ativo (na ação). Na invenção, o psicopedagogo cria situações para que o 

conhecimento do paciente se processe dentro da ação e, com olhar de intervenção, 

conscientiza-o da sua ação, desvelando suas competências - as condições que ele tem de 

poder fazer. É papel do psicopedagogo segundo Allessandrini (1999): 

 
“...encontrar um mecanismo tal que ajude a criança a conscientizar-se e compreender 
suas limitações e dificuldades, podendo usar desses recursos a qualquer momento ou 
situação, independente de sua presença - ajudá-la a romper com o círculo vicioso da 
dificuldade. Ela precisa da mediação, até tornar-se independente, fazendo 
generalizações, ou seja, usar destes esquemas com a sua mediação, e posteriormente, 
sem ela, em qualquer situação.” 

 

 É fundamental trabalhar com a criança atividades de quantificação, de 

correspondência, de conservação de número, de inclusão de classe, de reversibilidade, 

jogos, operações básicas, para que ela se sinta capaz, para que a matemática não seja um 

bicho de sete cabeças. A mudança se dá na experiência, na ludicidade, na compreensão 

e assimilação dos conceitos matemáticos. 

 Assim, a psicopedagogia ajuda e interfere na aprendizagem (Fagali, 2000) 

porque “...é um professor com ‘olhar além’; é um professor que amplia o seu olhar e 

cria uma sensibilidade maior.” 
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 Concedi a nós duas, férias no mês de janeiro/2000. Ao retornarmos, propus à 

Vanessa, que relembrasse os projetos desenvolvidos, bem como a produção plástica e 

tridimensional criada em espaço clínico, à luz dos complexos temáticos abordados e 

acordados entre nós. Coloquei à sua disposição, toda a construção artística elaborada 

por ela e fichas com palavras referentes aos projetos vivenciados (Cap. 3) para a 

realização de leitura e exercícios de análise e síntese. 

Figura 36. Vanessa revendo sua produção artística. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Fev. 2000). 

 

 Permito-me neste momento, transcrever a gravação em fita cassete, deste 

momento, através do seguinte diálogo: 

 S- Vanessa, nós começamos a trabalhar em... 
 V- O jacaré. (olhando um dos trabalhos plásticos). 
 S- Nós começamos a trabalhar em abril de 1999, no ano passado. De lá para cá, fizemos uma série 
de trabalhos. Nós já estamos nos encontrando há quase um ano. Você se lembra do que a gente trabalhou? 
 V- Fazer o Pinóquio. Jacaré 
 S- Você tem a cabeça boa! O que mais? 
 V- Branca de Neve. 
 S- Ah!, Branca de Neve. Já falou 3. Tem mais algum? Algum outro livro de história que 
tenhamos lido? 
 V- A Bela Adormecida. 
 S- Muito bem! Quatro propostas. E esse que vamos continuar, como se chama? 
 V- Das plantas. 
 S- Da música Desfile da Primavera. 
 S- Então nós estamos partindo para 5 trabalhos diferentes. Estamos no 5º e eu quero ver se você 
se lembra de algum. Lembra deste trabalho? Como ele foi feito? 
 V- Pegou pano, cortou o vestido. Pegou linha para costurar. Cortou o pano, e fez a manga da blusa. 
 S- E quem é este personagem? 
 V- A Bela Adormecida. 
 S- Você lembra que você colocou o nome nela de Fada Azul? Estes são trabalhos que nós 
fizemos! Vamos colocá-los todos aqui. E esse trabalho qual é?  
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 V- Pinóquio, Fada e Gepeto. 
 S- Isso, Vanessa! Você tem boa memória. Fada, Pinóquio e Gepeto. E esse aqui? 
 V- O jacaré. 
 S- Como é mesmo a música do jacaré?  
 V- (Pensando...)  
 S- Tente lembrar! Olha, esse aqui da Bela Adormecida, nós trabalhamos com livro de história. E 
o jacaré, não foi com a letra da música e o CD? O do Pinóquio foi como?  
 V- Livro de história. 
 S- O jacaré, como foi? Não foi com a música? Eu conheço um... (cantando).  
 V- Jacaré que gosta de comer, esconda as suas costas, se não o jacaré come suas costas e o 
dedo do pé. 
 S- Isso, e vai falando das partes do corpo, não é? Este também é um outro projeto que nós 
trabalhamos. E este projeto, qual é?  
 V- Da Branca de Neve e os anões.  
 S- Quantos anões são? 
 V- São sete. 
 S- Confere e vê se não está faltando nada, porque estava guardado lá em casa. Estão tão 
amassados, parece que estão de pijama! Tem uns que estão caindo a cabecinha, outro estourando... 
 V- Tia eu vou levar para casa? 
 S- Não, ainda não! Vai ficar aqui. Ainda bem que é só ajeitar que volta, olha! Estão bonitinhos 
de novo, estes fantoches.  
 V- (Dando gargalhadas) Parece que esse morreu. Tá mole. 
 S- A bruxa está com o rosto todo manchado! Algumas cabeçinhas estourando... 
 V- Tem uns que estão bambinhos! 
 S- Olha quantos trabalhos você já fez! Vamos tirar da mesa tudo que não foi você quem fez! 
Vanessa, destas histórias que a gente trabalhou, qual delas tem mais personagens? 
 V- Branca de Neve. 
 S- Por que? 
 V- Porque tem a bruxa, o príncipe...anões... 
 S- Quantos são ao todo? 
 V- 10. 
 S- Nessa história do pinóquio, quantos personagens você representou? 
 V- 3. 
 S- E o jacaré?  
 V- 1. 
 S- E da Bela Adormecida? 
 V- 1. 
 S- Então, onde tem mais? 
 V- Na Branca de Neve. 
 S- Agora eu te pergunto: O que é que tem mais na mesa? Mais pessoas ou mais animais? 
 V- Mais pessoas, porque só tem 1 animal. 
 S- Que animal é esse? 
 V- O jacaré. 
 S- E agora, Vanessa? O que é que eu tenho mais? Mais pessoas ou mais anões? 
 V- Mais anões, porque tem 3 pessoas e 7 anões. 
 S- Então você acha que tem mais anões porque só tem 3 pessoas? 
 V- É. 
 S- Mas deixa eu te falar, esses dias eu perguntei isso para outra criança que veio aqui, a 
Bárbara, e ela falou assim prá mim: 
 - Têm mais pessoas porque anão também é pessoa. O que você acha, ela tá certa ou tá errada? 
 V- Tá certa, porque tem mais pessoas. 
 S- Tem mais pessoas do que anões? Mas você tinha me falado que tinha mais anões...você acha 
que a Bárbara está certa? 
 V- Acho. 
 S- Vou repetir, Vanessa! O que tem mais na mesa: mais anões ou mais pessoas? 
 V- Mais anões, porque tem 7 anões e 3 pessoas. 
 S- Então na mesa tem mais anões ou mais pessoas? 
 V- Mais anões! 
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 S- Isso, mais anões. Então a Bárbara está errada quando ela fala que tem mais pessoas, porque 
anões também são pessoas. Ela tá certa ou tá errada? 
 V- (Silêncio). 
 S- Não sei? Agora mesmo você falou que ela estava certa, agora você mudou de idéia? O que 
você acha? (silêncio). Então vamos esquecer os anões. Olha aqui. O que tem mais na mesa, mais animais 
ou mais pessoas? 
 V- Mais pessoas. Porque só tem um jacaré. 
 S- O jacaré é o quê? 
 V- Animal. 
 S- Aqui, Vanessa! O que você vê em cima da mesa? 
 V- Bonecas. 
 S- O que elas são? 
 V- Princesas e bruxas. 
 S- A Bela Adormecida é princesa e a Branca de Neve é princesa. Aqui em cima da mesa, tem 
mais princesas ou mais pessoas? 
 V- Mais princesa. 
 S- Por quê? 
 V- Porque só tem uma bruxa. 
 S- A bruxa é pessoa? 
 V- É. 
 S- As princesas também são pessoas? 
 V- É. 
 S- Então aqui na mesa tem mais princesas ou mais pessoas? 
 V- Mais pessoas. 
 S- Porque tudo é gente. E agora? Eu acrescentei o príncipe, tá? Aqui nós temos 4 personagens. 
Eles são o quê? 
 V- Gente. 
 S- Pode falar gente ou pessoa que é a mesma coisa. Na mesa tem mais pessoas do sexo feminino 
ou gente? 
 V- Sexo masculino. 
 S- Tem mais pessoas do sexo feminino ou gente? 
 V- Gente. 
 S- Por quê? 
 V- Porque é gente, é pessoa. 
 S- Então todos são pessoas? 
 V- São... 
 S- Tem mais pessoas do sexo feminino ou masculino? 
 V- Do masculino. 
 S- Por quê? 
 V- Porque só tem 1 homem e 3 mulheres. 
 S- Então, o que tem mais, pessoas do sexo masculino ou do sexo feminino? 
 V- Masculino. 
 S- Vanessa, o que é sexo masculino? 
 V- Tem mais! 
 S- Eu sei, mas aqui na mesa, quem é do sexo masculino? 
 V- Branca de Neve, a Bela Adormecida e a Bruxa. 
 S- Então quem é do sexo feminino? 
 V- O Príncipe. 
 S- Então na mesa tem mais pessoas do sexo feminino? E se eu te contar que pessoas do sexo 
feminino são como nós duas, mulheres. Feminino são as mulheres. Vem da palavra FÊMEA. E masculino 
vem de macho. Homem. Então o príncipe é masculino ou feminino? 
 V- Masculino. 
 S- A princesa e a bruxa são do sexo masculino ou feminino? 
 V- Feminino. 
 S- Então agora eu te pergunto de novo: Existe aqui mais pessoas do sexo feminino ou mais pessoas? 
 V- Tudo são pessoas. 
 S- Todos são pessoas? Então tem mais pessoas aqui? Me fala agora, qual destes que é do sexo 
feminino? 
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 V- O príncipe. 
 S- O príncipe é do sexo feminino? 
 V- Masculino. Eu confundi. 
 S- Lembre sempre Vanessa: Masculino - macho; feminino - fêmea. Então, as fêmeas são 
princesa e bruxa. E masculino é o príncipe. Está certo? 
 V- Tá. 
 S- Então tá legal. O que é que eu tenho na mesa, aqui! 
 V- Sexo feminino. 
 S- E aqui? 
 V- Sexo masculino. 
 S- Eles juntos são o quê? 
 V- Pessoas. 
 S- Aqui agora eu tenho mais anões ou mais mulheres? 
 V- Tá igual. Porque tem 3 anões e 3 mulheres. 
 S- Se eu tirar esses dois anões. O que você tem agora, mais mulheres ou mais pessoas? 
 V- Mais mulheres, porque só tem 1 anão. 
 S- Sabe a Inês que trabalha aqui? Eu perguntei para ela o que tinha mais, mulheres ou pessoas 
e ela me falou que tem mais pessoas, porque ela disse que o anão é pessoa. Todos são pessoas, são gente. 
Você acha que ela está certa ou está errada? 
 V- Tá certa. 
 S- Vou colocar todos aqui na mesa. 
 V- (Risos) Este aqui tá dormindo (referindo-se a um anão que perdeu um olhinho). 
 S- Todos os personagens estão aqui. Eu trouxe algumas fichas que eu fiz para você me falar qual que 
corresponde ou que faz parte de cada projeto. Esta ficha de qual história é? O que está escrito aí? 
 V- Anões. 
 S- Esta ficha vai para qual história? 
 V- Da Branca de Neve. 
 S- Então, coloca bem próximo! 
 V- Jacaré. História do jacaré. 
 S- Muito bem! Você está ótima na leitura. 
 V- Braca. Da Branca de Neve. 
 S- Onde você vai colocar? 
 V- Bela. Na Bela Adormecida. 
 V- De. 
 S- Onde tem a palavra de. Não sabe? Não tem problema. Pode deixar de lado até você lembrar. 
 V- Sete - Da Branca de Neve. 
 V- Pinóquio - Do pinóquio. 
 V- Neve - Branca de Neve. 
 V- Primavera - Música das rosas. 
 V- Adormecida - A Bela Adormecida. 
 V- O - do jacaré. 
 V- So - Não! Os Branca de Neve e os sete anões. 
 V- A - A Bela Adormecida. 
 V- Desfile - Desfile da primavera (A música das flores) 
 V- da - Desfile da primavera (A música das flores) 
 S- Você leu todas as fichas. Muito bem! Agora você vai pegar todas estas fichas de palavras e 
brincar com elas no chão, organizando por projeto. Isso! Tem alguma história que chama Anões os sete? 
Você já montou: A Bela Adormecida; O Jacaré, Pinóquio; O Desfile da Primavera. Todos corretos. E 
aqui, o que está escrito? 
 V- Branca. 
 S- E aqui? 
 V- De Neve. Branca de Neve. 
 S- Qual é o nome desta história? 
 V- Branca de Neve. 
 S- Qual é o nome completo da história? 
 V- Branca de Neve e os Sete Anões. 
 S- Então complete com as fichas que estão faltando. Como é que você vai organizar? 
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Figura 37. Vanessa. Fichas organizadas no chão, denominando cada projeto trabalhado. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (2000). 

 

 Desmanchando este exercício, dei a seguinte comanda:  

 - Organize todas estas fichas da maneira que achar melhor, em quantos grupos 

achar necessário. A primeira classificação veio depois de um longo tempo em silêncio. 

O critério utilizado foi o número de letras de cada palavras. Nove grupos se formaram: 

De 1 Letras = 3 Fichas 

De 2 Letras = 3 Fichas 

De 4 Letras = 3 Fichas 

De 6 Letras = 2 Fichas 

De 5 Letras = 1 Fichas 

De 7 Letras = 1 Fichas 

De 8 Letras = 1 Fichas 

De 9 Letras = 1 Fichas 

De 10 Letras = 1 Fichas 

 
 Totalizando 16 Fichas 
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 Figura 38. Vanessa. Classificação de palavras. Critério: número de letras. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (2000). 

 

 Outras classificações surgiram, tendo como critério, palavras com letras comuns 

a elas. Quatro novos grupos se formaram: 

1) Palavras que têm as letras A e E (5 fichas). 

2) Palavras que têm a letra O (3 fichas). 

3) Palavras que têm a letra E ( 5 fichas). 

4) Palavras que têm a letra A (3 fichas). 
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Figura 39. Vanessa. Classificação de palavras. Critério: letras comuns. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (2000). 

 

 Durante toda a retrospectiva, eu objetivava desafiá-la pela memória e pelo 

raciocínio, perseguindo a idéia de aproveitar todos os momentos para trabalhar 

transdisciplinarmente os conteúdos de matemática e linguagem. 

 Vanessa manifestou também, uma grande vontade em aprender a olhar as horas. 

Depois de explorar bastante os jogos e brincar com o relógio, partimos para atividades 

de sistematização. Trabalhamos com hora inteira e meia hora. As frações de tempo se 

mostraram difíceis para ela e decidimos ficar aí. 
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Figura 40 e 41. Vanessa. Desenho gráfico de relógios com marcação de horas. Grafite e papel sulfite. 

  
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Set. 2000). 

 

 As operações básicas, mecanicamente resolvidas, foram trabalhadas ludicamente 

através de material concreto e jogos. 

 
Figura 42. Vanessa brincando de somar a quantidade das peças do jogo dominó. 

  
  

  
  

   
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Set. 2000). 
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Figura 43. Vanessa jogando dominó de pares (masculino e feminino). 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (5/7/2000). 

 
Figura 44. Vanessa. Classificação e operações de adição, subtração, multiplicação e divisão com bombons. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (22/12/2000). 

 

 Ressalto aqui, de suma importância para o meu processo individual, a decisão de 

aprender, construir, reproduzir, criar jogos psicopedagógicos e comercializá-los em 

escolas e no próprio curso sugeridos ou não pelo curso, para que me inteirasse do todo, 

da lógica, das questões matemáticas que para mim sempre foram estranhas e difíceis. 

Venci as minhas barreiras e os meus medos, para depois ajudar Vanessa na caminhada 

do raciocínio lógico - matemático. 

 Operando com sistema monetário, visitamos barzinhos, lojas e armazéns. 

Vanessa desconhecia dinheiro, nunca tinha feito compras em supermercado e dominava 

cálculo até um real (quantia que dominava  pela compra de lanche e balas na escola). A 

dificuldade para dividir quantidades em dinheiro era enorme, então decidi trabalhar no 

comércio mesmo, comprando. 
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Figura 45. Vanessa. Atividade extra-espaço físico clínico: casa de balão do Terminal Central. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (28/6/2000). 

 

Figura 46. Vanessa com agenda e lápis para registrar cotações (produto e preço) na Casa das Balas. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (28/6/2000). 

 

 Segundo Lídia (1999) “Classificação, seriação, conservação, noção de número 

desenvolvem-se simultaneamente.”  
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2.4 As diferentes inteligências e o trânsito entre os canais 

“...é contra a natureza tratar a criança fragmentariamente. Em cada idade ela constitui 
um conjunto indissociável e original. Na sucessão de suas idades, ela é um único e 
mesmo ser em metamorfose. Se feita de contraste e de conflitos, sua unidade será ainda 
mais suscetível de ampliamento e enriquecimento.” 

(Galvão,1995, p. 122) 
 

 Não existe uma única forma de aprender. Não há uma única capacidade 

intelectual. A criança pode aprender a solucionar um problema de várias formas, sob 

diferentes pontos de vistas, levantando muitas hipóteses. Não se deve enxergar/olhar o 

produto, mas sim, a estratégia utilizada pela criança, o processo. 

 O psicopedagogo é o mediador que abre espaço para essas explorações, essas 

diferentes formas de entender e aprender a matemática, a linguagem, a leitura, a escrita. 

É necessário trabalhar essas diferenças, atuar neste campo, investigando como processa 

o pensamento, como a criança constrói seu conhecimento. 

 Na escola, prevalece o pensamento linear. A criança fica condicionada a etapas e 

fases de desenvolvimento, é treinada a dar respostas pouco criativas e não muito 

espontâneas.  

 É fundamental que o psicopedagogo trabalhe com todas as possibilidades, esgote 

os desdobramentos das questões, exercite o outro jeito, faça de diferentes maneiras 

(Fagali, 1998): 

 
 “O psicopedagogo vai permitir que a criança desconstrua alguns conceitos, desde que 
ele não desmanche, não misture outras coisas. Aí entra a noção de conservação: altera-
se, mas algumas coisas permanecem (...) não é destruição, é desconstrução (tem o todo, 
partes que se alteram e partes que ficam).” 

  

 Há diferentes formas para o indivíduo entrar em contato com os objetos, com a 

linguagem. Jung aponta quatro canais facilitadores: sentimento, percepção, intuição e 

pensamento.  
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 No caso específico da Vanessa, foi possível perceber, após alguns encontros e 

atividades, que o canal intuitivo era muito forte, oscilando com o canal sentimento, 

também muito poderoso nela. 

 Na busca de amadurecer o sentimento e resgatar a auto-estima, centrei grande 

parte do planejamento psicopedagógico, nas dicas onde ela apontava a intuição, o 

imaginário como via de melhor acesso ao seu eu interior. 

 De maneira globalizada, passeando pela arte em propostas muito intuitivas, 

delineamos um percurso bastante lúdico, cuja meta era a sistematização de conteúdos 

para uma aprendizagem mais ampla, assimilatória, significativa. 

 Um fato interessante que sinto necessidade de narrar, é a sincronia (ou sintonia) 

que se estabeleceu entre terapeuta/paciente, já nos primeiros encontros. 

 Poderia descrevê-lo no item 3 do capítulo I - Relação vincular, mas como surgiu 

da intuição, optei por fazê-lo aqui. Sugerindo uma viagem mental, alimentava a 

Vanessa, trazendo coisas ou detalhes para que ela agregasse à sua imaginação e 

compusesse a cena.  

 Falei de uma borboleta que passeava por aquele lugar...assim como uma             

série de outros personagens. O surpreendente é que esta borboleta ia e vinha a tona, 

sempre. 

 Vanessa incorporou essa borboleta e posso hoje afirmar que tornou-se uma 

simbologia para mim, talvez o elo, para nós. Mesmo que eu ignorasse, ela sempre trazia 

a borboleta de volta. 

 Tanto que ela se materializou nas mais diversas formas plásticas e expressivas, 

da poesia à pintura, à modelagem, às dobraduras..., como ilustrações em todo o corpo do 

trabalho, produções artísticas e intelectuais da paciente. 
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Figura 47. Produção de texto a partir de composição plástica em técnica mista 
(desenho, recorte, colagem e pintura). Borboleta anexada na parte inferior do texto. 

Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (2000). 
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A LIÇÃO DA BORBOLETA 
 
 

Um dia, uma pequena abertura apareceu em um casulo. Um homem sentou e observou a 

borboleta por várias horas, conforme ela se esforçava para fazer com que seu corpo 

passasse através daquele pequeno buraco. Então pareceu que ela parou de fazer 

qualquer progresso. Parecia que ela tinha ido o mais longe que podia, e não conseguira 

ir mais longe. 

Então o homem decidiu ajudar a borboleta. Ele pegou a tesoura e cortou o restante do 

casulo. A borboleta então saiu facilmente, mas seu corpo estava murcho, era pequeno e 

tinha asas amassadas. 

O homem continuou a observar a borboleta porque ele esperava que a qualquer 

momento, as asas dela se abrissem e esticassem para serem capazes de suportar o 

corpo, que iria se firmar com o tempo. Nada aconteceu. Na verdade a borboleta passou 

o resto da sua vida rastejando com um corpo murcho e asas encolhidas. Ela nunca foi 

capaz de voar. 

O que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia, era que o 

casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena 

abertura, era o modo com que Deus fazia com que o fluido do corpo da borboleta fosse 

para suas asas de modo que ela estaria pronta para voar, uma vez que estivesse livre do 

casulo. Algumas vezes, o esforço é justamente o que precisamos em nossa vida. Se Deus 

nos permitisse passar através de nossas vidas sem quaisquer obstáculos, ele nos 

deixaria aleijados. Nós não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Nós nunca 

poderíamos voar. 

Eu pedi força...e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. 

Eu pedi sabedoria...e Deus me deu problemas para resolver. 

Eu pedi prosperidade...e Deus me deu cérebro e músculos para trabalhar. 

Eu pedi coragem...e Deus me deu perigo para superar. 

Eu pedi amor...e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. 

Eu pedi favores...e Deus me deu oportunidades. 

Eu não recebi nada do que pedi...mas eu recebi tudo o que precisava. 
 

 

Figura 48. Borboleta (13/11/1999). Desenho com lápis de cor e grafite sobre sulfite (30 x 21). 
 Vanessa Tavares da Silva. 
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2.5 A expressão através do corpo 

“A ótica Walloniana constrói uma criança corpórea, concreta, cuja eficiência postural, 
tonicidade muscular, qualidade expressiva e plástica dos gestos informam sobre seus 
estados íntimos. O olhar se dirige demoradamente para a sua exterioridade postural, 
aproveitando todos os indícios. Supõe-se que a sua instabilidade postural se reflete nas 
suas disposições mentais, que a sua tonicidade muscular dá importantes informações 
sobre seus estados efetivos.” 

(Dantas, 1990, p. 29) 
 

 Na medida em que a pessoa respira, ela traz para dentro de si, a energia do cosmo e se 

alimenta, soltando as tensões do corpo, entrando em contato consigo mesmo, num processo 

interno de conhecimento próprio, algo que não se ensina, sente-se através da vivência corporal. 

 É fundamental uma postura psicopedagógica nutrida pelo trabalho com o corpo, 

numa relação prazerosa, de auto-conhecimento e contato consigo mesmo. 

 As viagens mentais, os relaxamentos, as massagens e auto-massagens, a 

expressão através da dança, da modelagem, da silhueta corporal, do movimento, do 

toque, carregam um expressivo fortalecimento da recuperação da auto-estima e da 

aceitação de si mesmo. Algo mágico, um processo de redescobrir-se, pacientemente, 

sem ansiedade, canalizando as energias. Cantar, gesticular, bocejar, gargalhar, espreguiçar, 

são linguagens corporais que despertam a mente e o coração. 

 O trabalho corporal em atendimento psicopedagógico consiste no conhecimento 

pessoal, trazendo a consciência dos segmentos do corpo, como estar ampliando esta 

consciência e os movimentos. Envolve entrar em contato com o afetivo do paciente 

(paciente/psicopedagogo - paciente/paciente), desdobrando para as possibilidades de 

ampliação do repertório de movimentos corporais expressivos. 

 O psicopedagogo deve se auto-trabalhar, para trabalhar com o paciente, além do 

conhecimento de técnicas e objetivos, bem como, investir na reflexão a respeito de 

como é que pode estar “...utilizando o processo corporal e artístico como elemento de 

cura psicopedagógica” (Ferretti, 1998). 



 82

 Cuidar da respiração, exercitar técnicas com qualidade diferente de 

aprendizagem, transpor o tempo, vivenciar espaços (trabalho com elástico) são 

fundamentais para o desenvolvimento corporal, visto que o trabalho com o corpo, a 

cada movimento ou atividade vivenciados, traz algo completamente novo. 

 O importante é incluir no planejamento, vivências corporais para a percepção 

mais ampla do tempo e do espaço e trabalhar atividades expressivas concomitantemente, 

corpo, arte, escrita, matemática (seriação e classificação de trabalhos plásticos) e 

transitar pelo universo de possibilidades que o corpo tem de expansão e realização. 

 Associar a imagem corporal à relação afetiva, é uma dobradinha básica no 

processo de aprendizagem, porque desvelam processos de criação construídos de forma 

vivencial, portanto, ricos em sensações e expressividade. 

 
Figura 49. Soraia (X Módulo - Vera Ferretti).  

Atividade de expressão corporal. Construção de silhueta  
através do contorno do corpo com pilot-color  

sobre papel craft e aplicação de detalhes estéticos (sucata).    

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (27/02/1999). 
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Figura 50. Soraia. Expressão coletiva: pintura facial. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (2000). 

 

Figura 51. Dramatização: Família Patriarcal. Guilhermina (filha), Eurípedes (mãe submissa),             
Maria Helena (pai autoritário) e Soraia (filha).  

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (13/6/2000). 

 

 

 

“A igreja diz: o corpo é a culpa. 
A ciência diz: o corpo é uma máquina. 
A publicidade diz: o corpo é um negócio. 
O corpo diz: eu sou uma festa.” 

Eduardo Galeano. 
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“Se todo tempo é eternamente presente, todo tempo é 

irredutível. O que poderia ter sido é uma abstração 

que permanece, perpétua possibilidade, num mundo 

apenas de especulação. O que poderia ter sido e o que 

foi convergem para um só fim, que é sempre presente.” 
T.S.Eliot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 52. Giz Mágico (Ago. 1999).  

Técnica Mista em giz de cera derretido e xerogravura sobre papel canson.  
Soraia Cristina Cardoso Lelis. 
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3.  BORDANDO UMA “COLCHA DE RETALHOS”:  

O PROCESSO CLÍNICO PSICOPEDAGÓGICO EM CONSTRUÇÃO 

 
“A cada novo contato em sessão psicopedagógica, o 
aprender a reconstruir juntos, mobiliza a busca do fazer 
educacional e terapêutico.” 

Allessandrini (1996, p. 17) 
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“...Não, não é vergonha, não! 
Precisar de alguém que ajude 

a refazer sua lição. 
 

A vida irá, você vai ver 
aos poucos te ensinando 

que o certo você vai saber 
errando, errando, errando (...). 

 
(...) Não, não é vergonha, não! 

Todos sempre tem algum defeito 
não existe a perfeição.” 

 
Toquinho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 53. Auto-retrato (Dez. 1999). Desenho com lápis de cor e oil pastel (44 x 32). 
Vanessa Tavares da Silva. 
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3.1 Identificação do caso 

 Vanessa: 21/02/1988 (1a série do Ensino Fundamental). 

 Período de atendimento em análise: de 12/04/1999 à 5/2/2000, totalizando       

94h e 30 minutos. 

 

 A Queixa: 

 

 Da Escola: a criança não aprende e foi reprovada por três vezes na 1a série, 

estando cursando pela 4ª vez. 

 Da Família: • Dificuldade na escola; 

• Não sabe ler nem escrever; 

• Nunca foi aprovada (está repetindo pela 4ª vez); 

• Não consegue fazer tarefas sozinha; 

• Não sabe fazer contas; 

• Troca/confunde o 6 pelo 9; 

• Só sabe contar até 20. 

 

3.2 Síntese da Anamnese 

 A criança é a segunda no núcleo familiar de cinco filhos, sendo a primeira, 

excepcional e outros três abaixo dela. Vem de um lar estável com relações muito afetivas e 

emocionais. Os pais têm baixo nível de escolaridade, mãe analfabeta e pai semi-analfabeto. 

 A criança não foi desejada e durante a gestação o casal brigava muito. Ele insistia no 

aborto, então separaram-se no sexto mês. Depois de dois anos voltaram a viver juntos, onde 

tiveram os três filhos menores (dois meninos e uma menina). O ambiente familiar continuou 

pesado, violento, cheio de discórdias e a mãe suportando a infidelidade do marido. 
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 O parto foi normal. A criança amamentou no peito até os nove meses, nunca 

usando chupeta. Chupou dedo até três/quatro meses. Não usou mamadeira, passando 

direto para comida. Aos seis anos Vanessa foi atingida no peito por um coice de cavalo. 

Fizeram exame de Raio X, o qual nada acusou. Teve sarampo e caxumba, aos dez anos 

de idade. Até os seis anos colocava quatro dedos na boca e houve um tempo em que 

piscava muito e mordia os lábios. Usa óculos para ir à escola e o traz ao atendimento 

porque queixa dor nos olhos quando necessita firmar a vista. 

 A criança é toda marcada por cicatrizes no rosto, braços e pernas. Na 

documentação da escola, apurei que é uma criança vítima de maus tratos e violência, 

tendo sido a família encaminhada pela orientadora educacional da escola ao SOS CRIANÇA, 

em novembro de 1995. 

 Em seu primeiro ano escolar, Vanessa faltava muito sem justificativa da família. 

Em visita domiciliar, descobriram que a mãe trancava a menina em casa com os outros 

dois irmãos menores, para levar a filha deficiente para receber tratamento no Centro 

Espírita e que a Vanessa era responsável, aos sete anos de idade, por cuidar da casa, da 

roupa e dos irmãos. Relataram-me na escola, que a Vanessa chorou compulsivamente 

por todo o seu primeiro e segundo anos escolares. Não se comunicava com ninguém e 

com a professora, só através de sorriso ou choro. Achavam até que ela era muda. 

 Vanessa está no Ensino Alternativo que a escola oferece, mas não é muito 

freqüente. A escola reclama à família que a menina é desatenta e indisciplinada e tem 

problemas de aprendizagem, havendo a necessidade da professora chamar sua atenção o 

tempo todo. Os pais trazem a filha como uma criança dócil e tranqüila, brigando 

raramente com a vizinha da mesma idade e com os dois irmãos menores. Na escola é 

agressiva com os colegas, enfrentando-os, tanto verbal quanto fisicamente. 
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 A mãe diz aceitar o desempenho escolar da filha, contradizendo as informações 

que obtive na escola. Segundo a Profª Veny Dark, responsável pelo Ensino Alternativo 

da Escola Estadual Profª Gláucia Santos Monteiro, “A mãe é violenta, descompensada, 

ausente e só aparece na escola em último caso, de maneira explosiva, quando é 

comunicada da suspensão de um dos filhos por motivo de indisciplina.” 

 O pai falou-me que cobra muito e exige melhora no desempenho escolar da 

filha. Cobra de maneira inadequada e violenta, conforme informações da mãe e da 

própria criança, batendo e falando de forma rude e grosseira. Relatou-me uma certa vez 

que ao contar para o pai que ia ser aprovada para a 2ª série, ele não quis acreditar 

porque disse “...que ela era burra, porque não sabia ler, nem escrever e que não 

aprendia nada na escola.” 

 Outra vez, quando trouxe para casa umas avaliações e disse a ele que passaria de 

ano, a reação foi de esbravejamento. Disse que “...era bom mesmo que ela passasse, 

porque se tomasse bomba de novo, ele iria amarrá-la na moto e arrastá-la pelas ruas 

para todo mundo ver que ela era burra.” 

 A família não tem por hábito comemorar os aniversários e, por várias vezes, 

esqueceram, vindo a lembrar-se bem depois. 

 As relações de toque, beijos, abraços e carícias normais entre todos os seres 

humanos, inexistem neste lar que, segundo a mãe, não gosta e não aprendeu, porque 

nunca teve o carinho dos seus pais e familiares. Esta mãe disse-me que nunca abraçou e 

nem beijou nenhum dos filhos porque não sabe, não gosta. 

 Por causa da paralisia cerebral da primeira filha, das crises convulsivas dos dois 

filhos homens (um deles toma gardenal desde que levou uma paulada do outro na cabeça, e 

o outro teve duas crises recentemente, Vanessa teve uma crise quando tinha seis anos), dos 
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problemas de indisciplina, dificuldade de aprendizagem e baixo rendimento escolar, a 

mãe acredita que todos os filhos têm comprometimento mais sério. Atribui à caçula um 

desenvolvimento normal, dizendo ser a única inteligente da família. 

 Quando surgiu a oportunidade do atendimento psicopedagógico para a Vanessa, 

em abril de 1999, o pai assumiu o compromisso de levá-la às sessões semanais de 

sessenta minutos. 

 Até novembro de 1999, o pai honrou o combinado, mesmo com falhas 

justificadas ou não. A cada falta não justificada eu entrava em contato com ele, na 

tentativa de não perdê-los de vista. Sempre propunha a reposição, até mesmo para 

conscientizá-lo da importância da seqüência do processo, as conseqüências das faltas e 

colocá-lo à parte do quanto a Vanessa necessitava deste espaço conquistado por ela. 

 Com pelo menos uma falta ao mês, levamos os atendimentos, até que em início 

de dezembro de 1999 fui procurada pela mãe. Ela pediu-me que não telefonasse mais 

para o pai, porque quem dava os meus recados era a amante dele e que daquele dia em 

diante, uma senhora chamada Élida, se responsabilizaria por levar e buscar a criança aos 

atendimentos. Disse-me também que estavam separados definitivamente. Foi nesse dia 

que conheci a filha deficiente e fiquei sabendo das famílias que o pai tem, e da atual 

mulher, grávida do décimo oitavo filho dele. Passei a falar diretamente com essa 

senhora que, assumindo com responsabilidade e zelo, não deixou que faltas ou atrasos 

existissem e a menina deslanchou. Em dezembro de 1999, Vanessa foi aprovada para a 

2ª série do Ensino Fundamental, por mérito e não por inclusão. 

 As sessões de terapia foram acontecendo com planejamento semanal, paralelo ao 

desenvolvimento das atividades propostas para a intervenção terapêutica em 

psicopedagogia, não distanciando das hipóteses levantadas no diagnóstico. 
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 No decorrer do processo, Vanessa apresentou problemas sérios no 

relacionamento familiar, dormindo uma noite fora de casa e ficando desaparecida por 

um dia, com medo de apanhar da mãe. 

 Houve também problemas com dinheiro desaparecido (roubo) da casa da 

senhora responsável pela condução da paciente à clínica, que denunciou o fato e 

tivemos que trabalhar todas as questões que envolveram a polêmica. 

 Por sugestão da professora Sônia Maddi, do Sedes Sapientiae, em avaliação 

particular do meu atendimento, quando da síntese parcial do caso em julho/2000, 

encaminhei-a à Escola Novo Horizonte, onde existe pessoal treinado e capacitado para 

orientação nas tarefas de casa e dificuldades no conteúdo curricular, bem como à 

Unidade de Atendimento Integral para avaliação e acompanhamento psicológico. Em 

ambos os encaminhamentos não houve da família, o desejo de escuta e as providências 

cabíveis não foram tomadas. 

 Nesta perspectiva, continuei trabalhando com Vanessa dentro do que a 

psicopedagogia alcança, e reconheço ter caminhado muito além das queixas 

apresentadas, mesmo sem a colaboração de outros profissionais necessários ao caso. 

 

3.3 Do diagnóstico à intervenção: a busca do olhar ampliado 

 Diante das entrevistas iniciais com a criança e com a família, e frente aos dados 

na anamnese, passei a levantar algumas hipóteses: 

• A criança estar bloqueada frente às posturas da família e da escola quanto ao 

seu desempenho escolar, demonstrando pouco ou nenhum interesse pela 

linguagem verbal e escrita e até mesmo, um certo medo, como se tudo fosse 

um bicho de sete cabeças; 
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• A criança, por apresentar dificuldades na aprendizagem escolar e problemas de 

ordem afetiva, como inadaptação e isolamento, pode ter ficado à parte do 

processo, sendo esquecida por professores não preparados ou indiferentes à situação 

(o que ficou claro quando conversei com a professora do Ensino Alternativo). 

 Senti necessidade de propor atividades que permitissem um certo entrosamento e 

facilitasse a formação do vínculo, pois percebi desde o primeiro instante que o caminho 

seria o do afeto; sendo a relação não unilateral, nossos encontros poderiam estimular 

condutas e posturas, remeter ao  auto-conhecimento para resgatar a confiança em si e no 

outro, estabelecer vínculos e fazer o processo se dar nesta relação.  

 Cada pessoa é um ser absolutamente original, com diferenças individuais, pois a 

linha do desenvolvimento é muito subjetiva.  

 A junção de diferentes traços é que vai me dando um rótulo da pessoa e, mesmo 

não querendo rotular, o que eu tinha nas mãos eram dados insuficientes, mas de extrema 

importância. 

 O desafio maior seria olhar o todo dentro de um contexto, e não olhar 

isoladamente, como se fosse uma verdade absoluta, uma visão sistêmica, holística, da 

qual Jung mais se aproxima - uma criança que tem a emoção à flor da pele poderia estar 

com sua tonicidade alterada, impedindo sua ação intelectual. 

 Pensei muito e decidi trabalhar com a essência da psicopedagogia, ou seja, como 

olhar as diferenças, como dialogar com essas diferenças, possibilidades de solução e 

quais as direções... . O desafio estava lançado: 

• Como movimentar-me nestes aspectos? 

• Como explorar todos os aspectos na aprendizagem? 

• Como ser flexível, poder dialogar e corresponder com quem tem estilo diferente? 
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 Firmei um propósito de buscar alternativas para a aquisição de um conjunto 

maior de experiências para mim e para ela, visando aumentar nossa leitura de mundo. É 

notável o baixo grau de letramento da Vanessa, pois vem de um lar pouco letrado e com 

poucas perspectivas de escolarização e cultura. 

 Como buscar a diferença é buscar o desconhecido, e de posse das minhas 

observações durante o diagnóstico, persegui a dica da família quanto às habilidades 

manuais e o interesse por atividades artísticas, fazendo da arte (tão imaginária, quanto 

profética), o viés do nosso processo psicopedagógico. 

 Para resgatar as coisas que estão lá, só com ela, quis buscar a concretude para 

que a aprendizagem adquirisse significado objetivo e, através do seu canal intuitivo, que 

possibilitava a circulação nos demais canais, vi a possibilidade de atingir o pensamento 

lógico. A vivência de um processo construtivista foi o eixo da minha proposta por 

acreditar que a criança aprende na interação com o objeto e mediada por um outro 

sujeito. 

 Recorrendo a estudiosos como Backtin, Vygotsky e Piaget, busquei fundamentação 

e respaldo para a minha postura psicopedagógica e, de acordo com as Orientações       

para o diagnóstico, propostas pelo II Curso de Formação em Psicopedagogia Clínica e 

Institucional, realizei atividades que, buscando o conhecimento das estruturas cognitivas 

da paciente, me permitiriam levantar hipóteses para a compreensão da sua conduta escolar: 

• Entrevista inicial com os pais da paciente; 

• Entrevista inicial com a criança; 

• Anamnese; 

• Teste de desenhos: HTP (roseira, família, casa, árvore, pessoa); 

• Avaliação de escrita: ditado semântico (escrita espontânea); 
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• Avaliação de leitura: a partir da história de um Desenho Livre, Literatura Infantil 

(livro de história); 

• Provas Piagetianas do comportamento operatório; 

• Jogos (corrida de dados, dominó, senha, quatro cores, baralho, mico preto, jogo 

da velha) e material psicopedagógico criado por mim ou reproduzido do curso; 

• Linguagens artísticas plásticas, cênica, musical e dança; 

• Dinâmicas e relaxamentos; 

• Massagem e auto-massagem; 

• Contato com o computador; 

• Leitura oral, silenciosa e em dupla; 

• Modalidade/gênero da escrita: reescrita de textos em micro-estrutura, 

construção e desconstrução (demanche); 

• Seriação, classificação, inclusão e conservação com material concreto, bem 

como as operações básicas (adição e subtração); 

• Pedagogia/metodologia de projetos. 

 Paralelo à aplicação das atividades das quais eu buscava um ponto de partida 

para levantar hipóteses que me conduzissem a um Processo de Atendimento 

Psicopedagógico, procurava interseções e pontos relevantes para nortear a minha prática 

psicopedagógica. Tive por diversas vezes que retomar, para não exercer a função de 

professor, ou não repetir a postura tradicional da escola, que prima por quantidade de 

atividades e não pela construção do processo, propriamente dito. Muitas vezes exercitei 

a paciência e o trabalho de formiguinha para compreender e aceitar o tempo dela, que 

era de muita lentidão no raciocínio e de muito medo em arriscar-se, expor-se ao desafio 

e, sobretudo, ao fracasso. 
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 Entrar em contato com o limite próprio e o do outro é trabalho assimilatório, de 

acomodação e tornou-se questão de honra para mim: buscar o real, aceitando limitações, 

pois ninguém é onipotente, nem onisciente. 

 Preocupava-me sempre a voracidade e compulsividade para alimentar essa 

garota, dar uma colher cheia a cada sessão, resultam numa seqüência frenética de 

atividades, as quais eu não conseguia digerir, nem tão pouco assimilar. Vanessa trazia a 

fome e eu vontade de comer: um prato cheio para excessos e exageros. Agora, 

realizando esta análise, percebo nitidamente que foi esse exercício contínuo de fazer, 

construir, refazer, reconstruir, que possibilitou-nos um ritmo de assentamento e 

organização entre o que ela queria e necessitava para aumentar sua auto-estima e 

conhecer o prazer de realizar algo novo, particular e realmente significativo. 

 Fui amadurecendo-me também no novo, no desconhecido. Estar com a Vanessa, 

tornava-se a cada encontro, algo muito prazeroso, mas ao mesmo tempo, algo 

inquietante, que me deixava bastante ansiosa e até mesmo, angustiada. Cada novo 

encontro aumentava ainda mais o meu compromisso e a minha responsabilidade como 

elo, como facilitador, como mediador de um processo único para nós e, sem sombra de 

dúvidas, vital para ela. Carregava comigo a exata noção de que o diagnóstico me lavaria 

a uma síntese de olhar para esta criança de uma forma diferente. 

 Sabia que haveria momentos de leve e de pesado. A maternagem trazida na 

leveza, como o pesado trazido na paternagem seriam não só necessários, quanto 

fundamentais. Não me era muito transparente a existência de coisas que me levariam a 

ficar bem. O exercício, por exemplo, de olhar o outro e estar se olhando, olhar a criança, 

misturando, trocando. Esta troca fundamental para o aprofundamento e enriquecimento, 

veio com as supervisões, que têm como um dos seus objetivos, a interlocução. 
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 Nas supervisões locais, grupos de estudos e supervisões do Sedes Sapientiae, 

redimensionei minha prática, à luz de outros olhares (Ferretti, 2000): 

 
“Trabalhar arte com essa menina foi uma coisa muito positiva. É até pensar depois em 
ver alguma coisa profissionalizante e trabalhar isso no futuro. É uma pessoas que 
mostra capacidade de construir coisas até para vender, questão de sobrevivência.” 
............................................................................................................................................. 
“Não há dúvidas de quantas oportunidades ricas esta menina teve com você e de 
quanto ela cresceu. Momentos de vivenciar prazer, cultura, arte, mundo...que estão 
longe da realidade dela.” 

  

 O tempo foi mostrando-me que nada se perdia no todo da nossa relação, e que eu 

não era obrigada a descobrir logo as soluções para o meu caso (caso de amor, diga-se de 

passagem). O diagnóstico não se fecharia tão facilmente e não haveria cobranças quanto 

a uma posição segura e verdadeira, ou como proceder de acordo com um planejamento 

fechado de intervenção, mesmo porque isto é impossível (Weiss, 1994, p. 102): 

 
“As observações sobre o funcionamento cognitivo do paciente não são restritas às 
provas do diagnóstico operatório, elas devem ser feitas ao longo de todo processo 
diagnóstico. Na anamnese verifica-se com os pais como se deu esta construção e as 
distorções havidas no percurso; nas diferentes sessões de caráter cognitivo, como por 
exemplo: conservação do comprimento, superfície e volume nas construções com sucata.”  

 

 Para o diagnóstico da leitura e da escrita, quero deixar claro neste momento, é que a 

minha preocupação maior não era alfabetizá-la, mas sim, proporcionar momentos de 

aprendizagem prazerosa e significativa, onde a minha paciente pudesse entrar em contato 

com o código alfabético, sem pavor, para que a leitura e a escrita viessem carregadas de 

sentido e que ela entendesse a função social da linguagem gráfica (lida e escrita), tão 

importante como meio de comunicação, quanto a linguagem oral, que ela dominava. 

 Concebo então, a alfabetização, como o momento da construção do código, que 

é uma parte, apenas um pedaço do letramento, que é o domínio de todos os gêneros 

discursivos disponíveis na sociedade. 
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 Como a paciente trazia consigo, dificuldades gerais de aprendizagem e tudo o que 

se referia à escola ou conteúdo era ameaçador para ela, busquei conquistá-la, valorizando 

sua experiência e vivência anteriores.  

 Das atividades citadas para a construção do diagnóstico, algumas foram muito 

reveladoras e ricas em pistas que sinalizavam por onde entrar, ou por onde iniciar o 

alinhavo de todos estes pedacinhos de retalhos de vida...  

 Os desenhos (HTP) trouxeram-me a suspeita do canal sentimento (Fagali, 2000): 

 
“Só pela dica de que lugar é esse que ela ocupa na família, já dá para colocar esta 
suspeita do canal sentimento.” 
............................................................................................................................................. 
“Tem pessoas que têm o canal intuitivo forte, mas não têm chance de trazer esta 
fantasia para a realidade e amadurecer. A EDUCAÇÃO não está dando a ela a chance 
de trabalhar o canal poderoso dela, para realmente ser PODER. Está lá, disponível, 
mas não está sendo trabalhado. Ela convida você a vir por aqui. De qualquer jeito ela 
aponta a intuição. Através do imaginário ela está podendo compreender um pouco mais 
e amadurecer o sentimento dela. Ela te deu dicas como uma grande mãe. Ela está 
sendo super-materna aqui. Ela já te deu todas as dicas do que você precisa trabalhar 
com ela. Facilitou à beça! Aliás, as crianças do canal sentimento são muito 
facilitadoras. Ela já apontou como é que você deve cuidar dela.” 

 

 Passo agora a relatar e trazer um pouco desta criança através dos seus registros 

gráficos que também remetem a fatos do inconsciente, do querer experimentar 

sensações novas e de querer imaginar como seria se... . 

 No desenho da ROSEIRA, Vanessa mantêm-se na margem esquerda do papel, 

traça uma roseira farta com cinco flores e a nomeia Árvore.  

 Desenha também uma menina muito parecida com ela e fica confusa, ora sendo 

uma das flores da roseira, ora sendo a menina.  

 Demonstrou dificuldades para contar a história do seu desenho, ou falar sobre 

ele, o fazendo através de questionamentos meus. Em momento algum manifestou 

vontade de escrever sobre. A sua produção verbal foi a seguinte (Vanessa, em 

17/05/99): 
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“Não quero escrever. Eu quero só contar a história. Eu estava olhando a flor. E eu 
falei que a flor estava linda. Eu ficava só olhando ela porque ela era muito bonita. Ela 
era bonita porque tinha que aguar ela todo dia e tratar com carinho. Eu aguava ela 
todo dia. A roseira era rosa, alaranjado e vermelho. E verde por causa da folha. E 
estava na grama verde. Tinha outras roseiras perto dela. Esta menina é eu. Tinha mato 
perto. Eu gosto da roseira inteira, mas se fosse para escolher eu queria esta vermelha. 
Ela é bonita. É uma roseira viva. É alegre. (Da direita para a esquerda...) Essa é eu, 
meu irmão, essa outra minha irmã, meu pai e a outra minha irmã. Aí a menina era a 
Vanessa. Está faltando minha mãe e meu outro irmão. Eles estavam atrás da menina, 
por isso não está dando pra ver.”  

 

 Aqui a qualidade da história é de um estilo de escrita extremamente descritivo. 

Fica configurado e descrevendo com uma percepção muito forte. Fica ligada no estético, 

buscando a forma, a cor e a beleza, qualidades do Canal Perceptivo. 

 
Figura 54. Vanessa. Desenho da roseira: hidrocor e lápis de cor sobre o papel sulfite. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (17/5/1999). 

 

 No desenho da FAMÍLIA, registra a realidade de uma forma muito rica. Inicia o 

trabalho no canto esquerdo do papel e vai trazendo os familiares um a um. No entanto, 

dá uma espaçada grande e se faz sozinha, no canto direito da folha. Estão todos 

sorridentes. Apenas o seu cabelo é diferente dos demais, alvoraçado, com aspecto de 

descuido.  



 101

 Vanessa busca uma indiferenciação, parecendo estar à parte desta família. As 

pessoas que ficam muito na margem esquerda do papel estão muito ligadas às imagens 

do inconsciente. Ainda não podem vir para a realidade. 

 Dentro da nossa cultura, quando você movimenta muito a coisa para o lado 

direito, fica simbolizado a ação, o fazer, já concretizado. Estas são questões que ficam 

muito fortes aqui no desenho da família. Os desejos, os sonhos, as coisas dela ainda 

estão muito escondidos e é preciso trazer para o consciente. 

 Ela fica muito no lugar de mãe nesta família. Tem o Canal Sentimento muito 

forte. Precisa ampliar este canal sentimento, se diferenciando. Às vezes se tem um canal 

forte e ele precisa ser aperfeiçoado. Ele está muito forte e não está dando chance de ser 

diferencial. 

 
Figura 55. Vanessa. Desenho da família: grafite sobre papel sulfite. 

Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (3/5/1999). 
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 O desenho da CASA é muito simbólico. Cores vibrantes, janelas e portas e a 

companhia de uma árvore muito fértil, cheia de frutos. A casa é sempre uma 

representação particular e quase sempre representa o nosso jeito de ser. Aqui Vanessa 

mostra-se forte, firme, bonita, alegre e muito aberta, como se dissesse: Pode vir a mim 

por todos os lados que eu estou aberta para receber. Como disse ao descrever a 

atividade: “Eu queria tanto morar nesta casa!” E segundo Eloisa, supervisão 

individual, 12/05/99: “E ela não está nem vendo que está na alma do outro. Ela quer 

apossar de si mesma”. Não é a sua casa real. Não sabe quem mora nela e qualquer 

quarto estava bom para ela. (Na realidade, dorme com todos os irmãos no mesmo 

quarto, em duas camas, com exceção da excepcional que dorme no quarto da mãe. São 

cinco filhos). Dialoga com seus desenhos, fazendo projeções. Procura fugir da 

realidade, viajando intuitivamente para além das suas possibilidades e verdades. 

 

Figura 56. Vanessa. Desenho da casa: hidrocor e giz de cera sobre papel sulfite. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (19/4/1999). 
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 O desenho da ÁRVORE traz uma árvore provedora, fértil, bem da função materna. 

Quanto à questão da copa, “...geralmente os testes dizem que a copa ampliada dilatada, 

é do mundo. Estar dando para o mundo. Simboliza muito esta ampliação. É uma coisa 

de maternagem mesmo, esta copa fértil, sombrosa!” (Fagali, 1999). 

 
Figura 57. Vanessa. Desenho da Árvore: hidrocor e lápis de cor sobre papel sulfite.  

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (26/4/1999). 

 

 O desenho da FIGURA HUMANA, trás uma pessoa do sexo feminino. Um desenho 

projetivo, porque não lhe foi pedido para desenhar-se e ela o fez. Muito colorido, mostrando 

a transparência da saia sobre as pernas e um grande sorriso no rosto. 

 
Figura 58. Vanessa. Desenho da Figura Humana I: hidrocor e lápis de cor sobre papel sulfite. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (3/5/1999). 
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 Já o desenho feito na sessão seguinte, trás uma pessoa do sexo masculino, sem 

cor e muito pequeno pelo tamanho da folha de papel. Novamente ela se projeta, dizendo 

que ele tem medo de ficar sozinho (como ela fica quando sua mãe a tranca com os 

irmãos menores em casa e sai para a rua). Diz que ele precisa de estudar e que gosta 

muito de jogar bola na rua com seus coleguinhas. Este menino é o lado menino dela. 

(Fagali, 1999): 

 
“O masculino é difícil de administrar, a coisa da grande mãe. Tudo o que ela parece e 
precisa vem do lado do mito. Na nossa cultura o masculino é mais associado à 
liberdade e ela quer ser livre, quer fazer as coisas, se identificar, ter autonomia. O 
desafio paterno para ela não é legal agora, porque ela se exige muito. A Vanessa é 
colo. Então ela se descuida de pedir colo. É evidente a necessidade de aconchegá-la 
para que possa sair do papel de mãe e ficar/assumir seu papel de filha. Percebi a 
importância de trabalhar com projeção para que ela possa passar pelos papéis.” 

 

Figura 59. Vanessa. Desenho da Figura Humana II:  grafite sobre papel sulfite. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (10/5/1999). 
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 O desenho LIVRE, trabalhado com o objetivo de sondar a quantas andava a 

leitura e mesmo a escrita, trouxe a natureza como temática e é uma expressão muito 

enriquecedora. Disse não gostar de colorir na escola e o que apareceu aqui é inédito. Ela 

deve ficar num impasse: Como eu devo fazer? Repetir o que a escola determina? A 

projeção que ela faz da escola é que “precisa ser assim”. Tem um único jeito que 

“convencionalmente” é o certo. Não tem emoção e é dar conta só das linhas. E linha é 

mais do intelectual. 

 Outro fato interessante é que no desenho espontâneo ela não ficou só no lado 

esquerdo do papel. Ela ocupou todo o espaço. Não havia nenhum critério, nenhuma 

ordem, nenhuma determinação, nenhum pedido. Aí ela se soltou, se expandiu. 

 
Figura 60. Vanessa. Desenho Livre: hidrocor e lápis de cor sobre papel sulfite. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (14 e 19/4/2000). 

 

 Para contar a história deste desenho, novamente o faz de forma extremamente 

descritiva: “Na natureza tem flor, tem arve. Tem casa. Tem nuve, sol e passarin. Tem 

um menino. Ele é o Filipe.” 
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 Mostra um vocabulário muito simples e pobre. A Vanessa é uma criança que 

nunca ouviu muitas histórias. Com o querer que ela tenha um bom grau de letramento, se 

nem ao menos os pais conversam com ela? Fala muito errado e pronuncia quase todas as 

palavras, cortando o final delas. Questionada se gostaria de mudar ou acrescentar alguma 

coisa na sua história, disse: “A nuve eu não colori porque é branca.” 

 Neste desenho de livre-criação, Vanessa optou por fazê-lo em canetinha hidrocor 

e lápis de cor. Mostra uma estruturação espacial muito boa e os elementos se 

apresentam proporcionais uns em relação aos outros. Neste porém, traça a linha de base, 

ausente nos demais, nos quais aproveitou a linha do rodapé da folha. Vanessa escreveu 

em uma folha à parte palavras que identificam os elementos expressados no desenho, 

assim: 

lol - pasario - meimo - muve - casa - arvore 

  
 Dentro de avaliação de leitura e escrita, propus atividades com livros de 

literatura infantil. Vanessa ficou deslumbrada com os livros de história, olhando um a 

um, folheando e tecendo comentários. Pedi, então, que escolhesse o que mais gostou e 

fizesse a leitura. Escolheu a história do Pinóquio e fez a pseudo leitura: 

 
O PINÓQUI DE PAU 

 
A fada madrinha feis eli falá, estudá e andá. 
U pai du pinóqui não deixô us outro robá eli. 
Pegaru u pinóqui i colocaru eli na gaiola. 
A fada madrinha falô prá eli não aceitá. 
Eli aceitô i u nariz deli cresceu. 
U pai qui era di mintira deli pidiu para eli fazê as coisa e eli fazia. 
I depois jugaro eli nu lagu. U homi qui não era pai deli, mandô jugá eli 
nu lagu. 
A fada madrinha salvô eli e levô até u pai deli. I u pinóqui pidiu pra fada 
madrinha virá eli num mininu. 
Acabô. Fim. Fim da história. 
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 Percebi que Vanessa tinha indícios de fala letrada, manuseava corretamente as 

folhas, mostrando noção de seqüência, fazendo síntese e também apresentava indícios 

de leitura, pois sabia onde estava o título, onde começava e terminava a história. Apesar 

de ter inventado uma história diferente da real, leu imagens, sendo criativa e espontânea 

na descrição das cenas, iniciando pelo título. 

 Na tentativa de decodificação, Vanessa mostrou-se insegura, nervosa, detendo-se 

no nome da letra. Ficava centrada na parte, ou seja, não conseguia ver a palavra, o todo, 

e não percebia a função social da escrita e da leitura. Tinha bastante dificuldade em ler, 

apesar de conhecer todo o alfabeto, não antecipava idéias, ficando soletrando até cansar 

e não querer ler mais. Ao escrever sobre o que havia lido, ela assim o fez:  

Escrita Leitura 

pinogi e um boneco dmadra 
o panidle gepeto 
A fada ebonita 

Pinóquio é um boneco de madeira. 
O pai dele é o Gepeto. 
 A fada é bonita. 

 

 Seguindo-se a esta atividade de avaliação de escrita, trabalhei um ditado com 

palavras do mesmo grupo semântico (Azenha, [s.n.], p. 64). 

PALAVRAS ESCREVEU LEU 

gato gato ga-to 

passarinho pasrino pa-s-ri-no 

formiga foniha fo-ni-ha 

macaco macaco ma-ca-co 

elefante elefata e-le-fa-ta 

urso urso ur-so 

onça orasa ora-as 

mosquito moQi mo-qi 

abelha abala a-ba-la 

A abelha voa abala ova A-a-ba-o-va 
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 Leu as palavras como escreveu, às vezes como o convencional, chutando ou com 

ensaio e erro. Percebeu seus erros quando decodificava e completava: “Aqui eu errei, 

né?” Mostrava bastante receio de escrever e não convivia bem com o erro. Trazia uma 

excessiva preocupação em escrever errado, trancando-se muitas vezes com medo de se 

expor, porque sabe que erra, mas não se conforma de não saber como é o certo. Pedia 

sempre para usar a borracha e perguntava o tempo todo se estava certo ou errado, numa 

insegurança de dar pena. 

 Conhecia as letras, compreendia que cada letra tem um só som, conservando o 

valor sonoro e tinha noção de segmentação da frase, o que me fez acreditar que estava, 

segundo Emília Ferreiro, no nível silábico-alfabético. 

 Para a construção do Diagnóstico da lógica matemática, tinha comigo que todo 

conhecimento está ligado às classificações, às seriações e seqüências, porque essa é a 

forma de lidar com o conhecimento que o homem tem. 

 Era de meu conhecimento também que o domínio da classificação, da seriação e 

da seqüência só ocorre por volta dos dez anos de idade, e que, toda as crianças, 

independente do uso de modelos de instrução, chegam ao pensamento concreto 

operatório. A paciente, transitando entre os seus onze-doze anos, poderia apresentar 

estruturação cognitiva, se antecipasse jogadas, se retornasse às jogadas anteriores para 

organizar a jogada seguinte, se fosse capaz de efetivar a jogada do adversário - 

característica do pensamento operatório. 

 O que se acredita hoje, é que a classificação, a seriação e a seqüência se 

desenvolvem paralelo ao conceito de número. A idéia de número é constituída a partir 

de atividades de contagem e medição. Classificação, seriação, conservação, noção de 

número, desenvolvem-se simultaneamente. 
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 Então resolvi colocar situações de desequilíbrio, que oportunizassem o 

levantamento de hipóteses e a checagem das mesmas, para se trabalhar o conteúdo e a 

forma de pensar simultaneamente, as ferramentas do pensamento, propriamente ditas. 

 Trabalhei bastante com jogos psicopedagógicos e com jogos de regras, para 

verificar se o nível de estruturação cognitiva, afetiva e moral vinham refletidas no 

comportamento diante das regras. 

 Outros jogos também foram utilizados, como os Jogos de Exercícios, que tem a 

pessoa como causa; os Jogos Simbólicos/Faz de Conta, onde o objeto em si passa a 

representar algo que não está presente; os já citados Jogos de Regras, que são vitais para 

o desenvolvimento infantil porque contribuem para consolidá-lo 

 Os jogos utilizados para observação de como se processa o raciocínio e a lógica de 

pensamento, trouxeram-me inexperiência, imaturidade e a hiperacomodação, ou seja, 

Vanessa foi treinada a dar respostas, a ser reprodutora de idéias, copista, um ensino 

mecanizado que nunca lhe exigiu muito o exercício de pensar sobre, de refletir, de opinar. 

 Decorar de forma mecanizada é o processo que ela conhece para aprender, 

porque demonstra uma dificuldade enorme em querer saber mais, em fugir dos conflitos 

e situações de desequilíbrio e desafios. A fuga é seu mecanismo de defesa para não 

enfrentar situações de pensamento e lógica, que a assustam profundamente. 

 Apliquei as Provas Piagetianas para o comportamento operatório, para auxiliar-me 

nas questões matemáticas que eram muito difíceis para ela (Weiss, 1994, p. 100): “...onde eu 

poderia observar aspectos projetivos colhendo também dados de origem emocional.” 

 Nas provas piagetianas para o diagnóstico do comportamento operatório, 

Vanessa demonstrou também insegurança nas respostas dadas e um incrível medo de 

não saber. 
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 Na prova de conservação de qualidades descontínuas ou discretas (fichas), está 

no estágio de transição, porque às vezes admite a conservação, outras vezes nega. 

 Na prova de conservação do líquido (quantidades contínuas) está na fase 

intermediária ou de transição, porque admite a conservação da quantidade de água em 

alguns transvasamentos e nega em outros, acertando em algumas questões e errando em 

outras, ou concordando com a criança da contra-argumentação. Tem noção de 

identidade e reversibilidade simples, mas a reversibilidade por reciprocidade, só causa 

desequilíbrio quando coloco a contra-argumentação. Ainda na prova de quantidades 

contínuas, na conservação de massa demonstra noção de conservação porque afirma 

que as bolinhas transformadas continuam tendo a mesma quantidade de massa e 

justifica suas afirmações com argumentos lógicos de identidade simples e 

reversibilidade por reciprocidade.. Vanessa acertou as três provas, discordando da 

criança da contra-argumentação, sem pestanejar. 

 Nas provas de inclusão de classes, tanto com frutas, quanto com flores, Vanessa 

não possui a noção de classificação operatória, porque responde que tem mais maçãs 

do que frutas: tem cinco rosas e duas margaridas. 

 Na prova de seriação de bastonetes, Vanessa está em transição porque acerta 

algumas fases e erra em outras. Na construção da série, não demonstra ensaio de 

seriação. Na intercalação obtém êxito por ensaio e erro. Na contra-prova, ou prova do 

anteparo, começa chutando. Depois percebe a lógica e, medindo dois a dois, consegue 

êxito parcial, referindo-se ao maior, ao menor e ao médio com segurança e facilidade. 

 Segundo Weiss (1994, p. 103): 

 “As provas operatórias têm como objetivo principal determinar a grande aquisição de 
algumas noções chaves do desenvolvimento cognitivo, detectando o nível de 
pensamento alcançado pela criança, ou seja, o nível de estrutura cognitiva com que 
opera.” 
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 Para Weiss (1994, p. 103): 

...”o objetivo das provas piagetianas do comportamento operatório, como o próprio 
nome diz, é avaliar o grau ou nível de construção operatória. Encontra-se no nível I, 
crianças que apresentam ausência total de noção, ou seja, não atingiu o nível 
operatório. No nível II, as respostas vacilam, são instáveis ou incompletas. A criança 
tem um posicionamento firme, indo e vindo. Quando a criança dá respostas que 
demonstram a aquisição da noção, a criança responde com certeza, não mostra dúvida 
e é segura no seu posicionamento, sem vacilação, encontra-se no nível III.” 

 

3.4 Os Projetos de Trabalho: estratégias, dinâmicas e atividades 

 Com toda a história de vida da paciente, seus compromissos de filha mais velha, 

de responsabilidade nos serviços da casa, que irremediavelmente tiraram-lhe toda a 

pureza e inocência da 1ª infância - como relatei anteriormente na síntese da anamnese, e 

com todo o seu interesse pelas histórias fantásticas e contos de fadas, envolvemo-nos 

com um vasto repertório de literatura infantil e por ele nos aventuramos em formas de 

projetos. 

 Vivenciamos dois projetos a partir de livros de história: Pinóquio e A Bela 

Adormecida. Um projeto a partir de vídeo, Branca de Neve e os sete anões. Dois 

projetos à  luz de canções infantis, como Desfile da primavera de Zélia Barros Moraes - CD 

Amarelinha e O jacaré, de Newton Heliton - CD Coisas de criança, e um projeto de 

poesia, pelo viés de produções poéticas da nossa herança cultural, bem como livro de 

histórias. Esse projeto girou em torno de Bruxas e Fadas, trabalhando os opostos. As 

poesias trabalhadas foram: As borboletas (Vinícius de Moraes), A bailarina, A casa,       

O caroço. Foram seis projetos, os quais passo agora a ilustrar dentro do que foi possível 

registrar. 

 Ofereci nove livros de coleção e autores diferentes para que explorasse, 

perguntando: Você conhece este livro? Escolha o que você mais gosta e leia para       

mim. 
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 Em meio a esta série de livros de literatura infantil, Vanessa ficou deslumbrada 

com o universo à sua frente. Olhou todos, um a um, tecendo comentários: pegando o 

livro dos Três Porquinhos, disse: É do porquinho”. Pinóqui: “O nariz dele cresce”. 

Soldadinho de chumbo: “que legal! Este já passou na televisão. “É um menino de 

brinquedo que fala”. Cinderela: “Bruxa e princesa”. João e Maria: “É dos docinho”. 

Branca de Neve e os sete anões: “É da princesa”. Patinho feio: “Dos bichinhos, da 

natureza, nunca vi este livro. É bonitin”. Pinóquio: “O pinóqui é bonito, né tia? Bonitin! 

 O primeiro projeto trabalhado, foi a partir do livro de história Pinóquio 

(Oliveira, 1998). De todos os livros escolheu aquele que contava a história do       

Pinóquio. Pedi que lesse para mim, fato a que ela respondeu, realizando a                

pseudo-leitura. A história contada por ela, em 1ª mão: 

 
O Pinoqui de Pau 

A fada madrinha fez eli falá, istudá, andá.  
U pai do pinóqui num deixô os otros robá eli.  
Pegaro o pinóqui; colocaro eli na gaiola.  
A fada madrinha falô pra eli num aceitá.  
Ele aceitô i o nariz deli cresceu.  
O pai qui era di mintira dele pidiu pra eli fazê as coisa e eli fazia.  
E dipois jugaru eli nu lagu.  
O home que num era pai deli mandô jugá eli dentru du lagu. 
A fada madrinha salvô eli e levô até u pai deli. 
I ô pinóqui pidiu pra fada madrinha virá eli num mininu. Acabô.  
Fim da História. 

 

 Observei então que a Vanessa lia apenas as imagens, não se importava com o 

código escrito e tinha pouca familiaridade com livros de história, apesar de saber passar 

as folhas no sentido correto e identificar o nome do livro, ou da história. 

 Li a história para ela, bem próximo, de modo que Vanessa pudesse observar 

minha postura. Ao terminar, perguntei se ela não queria ler ou contar a história para 

mim. Ela não quis. 



 113

 Apontei então, algumas palavras no corpo do texto para que ela realizasse a 

leitura. Leu: Pinóquio (dificuldade no qu); Boneco; Fada Azul, Grilo; Gaiola; Nariz; 

Burrinhos; Doces; Sorvetes (os destaques são para as dificuldades apresentadas, 

inclusive no v, letra do seu próprio nome). Leu soletrando, silabando muito devagar, as 

palavras contextualizadas à sessão. 

 Pedi que apontasse a idéia principal da história ou personagem principais. 

Apontou: Fada Madrinha, Pinóquio, e o pai dele. Procuramos pelo nome do pai de 

pinóquio na história e ela leu Gepeto, com certa dificuldade. 

 Ofereci à ela, massa plástica colorida industrializada, para que modelasse os três 

personagens principais da história. Após a modelagem, colocamos em um suporte de 

papelão e ela quis fazer o cenário em pintura com guache. 

 
Figura 61. Vanessa. Modelagem com massa plástica colorida industrializada sobre papel pinho. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (9/06/1999). 
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Figura 62. Vanessa. Composição plástica em técnica mista:  
modelagem com massinha e pintura com guache sobre papel pinho. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (21/04/1999). 

 

 Concluída a composição plástica, pedi que escrevesse uma história sobre o 

trabalho artístico. Vanessa assim o fez: 

 
Figura 63. Vanessa. Primeira produção de texto. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (21/06/1999). 

 

“Pinóquio é um boneco de madeira . 

O pai dele é o Gepeto. 

A fada é bonita.” 
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 Vanessa leu com dificuldade, porque o que escreveu não correspondia à sua 

leitura e ela ficou muito confusa. 

 Posteriormente ofereci um quebra-cabeças e pedi que montasse. Antes de 

concluir ela percebeu que era a imagem do Pinóquio que estava sendo montada. 

 
Figura 64. Vanessa. Montagem de quebra-cabeça (13 peças). 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (5/07/1999). 

 

Figura 65. Vanessa. O personagem Pinóquio em quebra-cabeça de madeira. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (5/07/1999). 
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 Percebendo que a paciente gostou de brincar com o quebra-cabeça, brinquei com 

ela de construir um quebra-cabeça semelhante a aquele, só que em papel creative paper, 

ao invés de madeira e tinta. Ela concordou e fizemos juntas. Ela tirava o molde, fazendo 

o contorno de cada peça e depois montava. Mostrou muita habilidade nesta atividade 

para desenhar e recortar. Pedi a ela que montasse novamente o quebra-cabeças, desta 

vez  de papel, e colasse em um outro papel para que não perdesse nenhuma peça. A 

seguir, pedi que escrevesse sobre a atividade.  

 
Figura 66. Vanessa. Quebra-cabeça construído com recorte e colagem de papel creative paper 

 sobre papel sulfite e produção de texto sobre a atividade plástica.  

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (2/08/1999). 
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 Vanessa já apresentava aqui, um grande salto na aquisição da escrita, porque, 

através de atividades lúdicas, ia soltando-se e perdendo o pavor introjetado à leitura e à  

escrita. Os movimentos de linguagem codificada, ainda eram muito difíceis, mas nada 

impossível. Na atividade acima, escreveu cabeça com c e ao ler cabeça, trocou por s              

"É com (s) né?”. Engoliu o n de montei, mas não percebeu. Não quis corrigi-la, para 

que adquirisse maior confiança em si. O erro é construtivo, mas para ela era motivo de 

temor e insegurança. 

 Continuando o projeto pinóquio, levei revistas, tesoura e cola e pedi a ela que 

pesquisasse objetos ou coisas que poderiam pertencer aos três personagens principais da 

história, ou seja, o Pinóquio, a Fada e o Gepeto. A comanda era para que procurasse, 

recortasse e separasse em 3 conjuntos. 

 Num exercício de classificação, ela organizou as imagens e justificou o porque 

das escolhas feitas. 

 
Figura 67. Vanessa. Pesquisa, recorte e colagem com classificação de imagem 

De objetos característicos a cada personagem em destaque. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (5/7/1999). 
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Figura 68. Vanessa. Vanessa. Pesquisa, recorte e colagem com classificação de imagem 
De objetos característicos a cada personagem em destaque. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (05/07/1999). 

 

Figura 69. Vanessa. Pesquisa, recorte e colagem com classificação de imagem 
De objetos característicos a cada personagem em destaque. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (05/07/1999). 

 

 Dirigimo-nos ao computador e pedi que escrevesse as palavras: Pinóquio,           

Fada e Gepeto. Ao concluir a tarefa, disse à ela que pensasse palavras 

(características/adjetivos), para cada um deles. Enquanto ela falava, eu digitava - 

movimento que ela acompanhava com atenção no teclado e na tela do computador. 
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 Posteriormente, combinamos de entregar cada característica ao seu dono. Oferecendo 

tesoura, cola e papel, pedi que organizasse os grupos. 

 
Figura 70. Vanessa. Classificação de palavras em grupo específico por personagem. 

Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (23/08/1999). 
 

 Para concluir o projeto Pinóquio, levei novamente o livro de história e desta vez, 

pedi que fizesse a leitura para mim. 

 Novamente realizou pseudo-leitura, não que desconhecesse o código, mas 

desconsiderou-o por medo e até por uma certa descrença, creio eu, de ler, de expor-se e 

submeter-se ao fracasso. Não quis forçá-la, por compreender o quanto era doloroso e 

difícil para ela ler tantas páginas! Um verdadeiro sacrifício do qual eu poderia polpá-la, 

pois me bastava vê-la feliz em contato com a leitura e a escrita prazerosa. Sabia que 

com o tempo, o ato de ler e escrever seria algo muito significativo e gratificante           

para ela. 
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 Observei o crescimento do primeiro contato com o livro, quando realizou o primeiro 

ato de leitura, com esse resultado agora. Sem dúvida, houve um certo amadurecimento. 

 
PINÓQUIO 

 
Gepeto fazendo um boneco. 

Gepeto estava fazendo um boneco de madeira. 

E a fada madrinha fez ele falar, andar e se mover. 

E mandou um grilo vigiar o pinóquio. 

Quando ele foi para a escola o homem mal perguntou 

para ele se ele queria ir ao circo. 

Aí ele foi. aí eles prenderam ele dentro da gaiola. 

Ele mentiu, falou que ele estava passando na rua. 

E o homem roubou ele. 

O nariz dele cresceu. 

E quando ele foi solto aí ele foi andar num carrinho 

 de um trenzinho e acabou virando um burrinho.  

Aí ele ficou dentro do lago. ficou lá dentro 

nadando. Ele caiu. 

Tinha peixe, golfinho e o grilo nadando junto. 

Quando o pai dele encontrou ele, ele virou um menino de verdade. 

E a fada madrinha deu a força par ele ser um 

menino de verdade. 

E o pai dele ficou feliz. 
 

Nota: História gravada em sessão de atendimento psicopedagógico, 
com permissão da paciente para a gravação e a transcrição. 

 

 Transitando desse projeto para um próximo, Vanessa manifestou o desejo de 

registrar plasticamente a Fada Azul que, segundo ela, era muito bonita e boazinha. Ofereci 

cola plástica, giz de cera, anilina, caneta hidrocor e papel canson. O resultado plástico 

trouxe uma fada cuidando de uma flor. 
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Figura 71. Vanessa. Composição plástica: a Fada Azul. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (21/06/1999). 

 

 Questionada sobre a proposta que ela apresentara ou se gostaria de contar uma 

história sobre a pintura, disse que “...a fada era linda, boazinha e estava cuidando 

muito bem da flor. Assim como você cuida de mim, né tia?” 

 Remeteu-me então, à questão da maternagem e paternagem. Que idéia eu estava 

passando à ela nos nossos encontros? Refleti bastante e decidi continuar mais maternal, 

sem impor muito limite, sem trazer “demais” atividades que exigissem muita 

sistematização ou cobrança quanto à leitura e à escrita. Optei pelo colo, pelo zelo, pela 

relação vincular forte, até que se elevasse sua auto-estima e eu a sentisse suficientemente 

forte para saltos mais altos. 

 Levei novamente os livros de história e pedi que escolhesse outro para       

trabalhar-mos. Ela optou pelo livro que contava a história da Bela Adormecida. 

Novamente valorizou a pseudo-leitura, se enveredando pela leitura de imagens, em 

gestos descritivos, de nomeação de personagens. 
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LIVRO: A BELA ADORMECIDA 
Coleção Pom Pom. Ed. Siciliano, 1987, 2ª edição. 

PSEUDO-LEITURA. 

“A BELA. A BELA FADA” 
ELA É TÃO BONITINHA, NÉ? 
ELA É PEQUENININHA. 
CRESCEU. ELA TEM PAI E MÃE. 
ELA ACORDOU. 
A FADA LEVANTOU ELA. 
AS FADINHAS TUDO ACORDARAM ELA. 
OLHA O PRÍNCIPE DELA! 
ELE TAVA INDO NO CASTELO. 
OLHA AQUI, TIA! 

VANESSA TAVARES DA SILVA 
(eu, como escriba.) 

SORAIA CRISTINA CARDOSO LELIS 
 

 Ao perceber na sala, a presença de cola colorida junto a outros materiais, a 

paciente pediu para usá-la. Veja o resultado: 

 
Figura 72. Vanessa. Composição plástica em desenho com cola colorida,  

glitter e canetão hidrográfico sobre papel canson. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (28/06/1999). 
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 Novamente trouxe a fada, agora cheia de brilho e luz. Espontaneamente disse 

que queria escrever e produziu em ZDR, o seguinte texto: 

Figura 73. Vanessa. Produção espontânea de texto a partir de atividade artística. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (28/06/1999). 

 

 Resolvemos que criaríamos uma boneca que seria a Bela Adormecida. Para esta 

construção usamos uma boneca de plástico, papel, tecido (camiseta velha), fita, tinta, 

pincel, cola, lantejoula e florzinha de biscuit. 

 
Figura 74. Vanessa. Recorte de tecido aproveitando uma camiseta velha. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Set. 1999). 
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Figura 75. Vanessa. Pintura do tecido com anilina. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Set. 1999). 

 

Figura 76. Vanessa. Confecção do vestido da boneca/personagem: costura, agulha e linha. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Set. 1999). 

 

 Quando a Bela Adormecida ficou pronta, brincamos de dramatização e eu li a 

história para ela. 
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 Vanessa se interessou pelo quadro branco instalado na parede da clínica e pediu 

para desenhar nele. (para ela era novidade esse quadro que se desenha com pincel 

atômico e não com giz). Ludicamente, realizou um ditado: 

 
Figura 77. Vanessa em situação de leitura e escrita. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Set. 1999). 

 

 Numa outra sessão, pedi a ela que escrevesse no quadro, palavras ou imagens 

que lembrassem a história da Bela Adormecida. Muito alegre e desprendida, começou a 

encher o quadro, sempre perguntando e querendo confirmação de suas dúvidas: “Tá 

certo? É assim? Bruxa é com x?”. 

 
Figura 78. Vanessa realizando atividades de síntese em escrita monitorada. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Set. 1999). 
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Figura 79. Vanessa realizando atividades de síntese em escrita monitorada. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Set. 1999). 

 

Figura 80. Vanessa realizando atividades de síntese em escrita monitorada. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Set. 1999). 

 

 Após o trabalho com a escrita, voltei à leitura do livro. 

 
LIVRO: A BELA ADORMECIDA 

Coleção Pom Pom. Ed. Siciliano, 1987, 2ª edição. 

 1º) Tentativa de leitura: lemos juntas as duas primeiras páginas. (Vanessa no meu colo, como se 

contasse a história para mim). 

 2º) Li toda a história para ela e com ela. Ela apontava as palavras e eu lia com entonação. 

 3º) Entreguei o livro a ela e pedi que me contasse aquela história, do jeito que sabia. 

 Observação: Vanessa não consegue falar adormecida. Sempre diz adornecida. 
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A BELA ADORMECIDA 

Era uma vez a bela adormecida. 
Ela era pequena. 
Sua mãe e seu pai gostavam dela. 
Eles eram rainha e rei. 
Em volta deles tinha cinco fadinhas. 
As fadinhas eram amigas dela. 
A bruxa falou que ela ia espetar o dedo na agulha e morrer. 
Mas a fada verde que era madrinha da princesa, pôs ela  
dormir cem anos. 
Com a varinha mágica, a fadinha boa fez todo mundo do palácio dormir. 
Cresceu um grande mato em volta do palácio. 
Chegou um príncipe de cavalo no palácio. 
Quando ele chegou, olhou para todo lado e todos estavam dormindo, até 
o rei e a rainha. 
Quando ele foi no quarto da princesa, ela também estava dormindo. 
Ele achou a princesa tão bonita que beijou ela nos lábios 
e ela acordou. 
Ele perguntou se ela queria casar com ele. 
Ela falou que sim. 
E viveram felizes da vida. 
 

VANESSA TAVARES DA SILVA 
 

História gravada na sessão e transcrita por mim, a partir 

do livro de história A Bela Adormecida (1987). 

 

 Carregava comigo, a certeza de poder ir mais à frente, ver Vanessa lendo e 

escrevendo destemidamente e com prazer. Sabia que a metodologia de projetos era um 

dos caminhos e decididamente, resolvi investir mais no trabalho com histórias 

fantásticas - os contos de fadas, porque a sensibilizava muito e eram trazidos sempre 

como objeto de vivência - talvez a fuga da realidade tão dura e difícil, ou a experiência, 

mesmo que só em sonho e fantasia. 
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 Às voltas com os livros de histórias, perguntei à Vanessa se ela gostaria de assistir a 

um filme. Ao seu sim, providenciei a instalação de TV e vídeo na sala de atendimento da 

clínica. Escolhi Branca de Neve e os Sete Anões, por ter um número maior de 

personagens, já antecipando a idéia de trabalhar com jogos simbólicos e dramáticos. 

 
Figura 81. Vanessa. Fita apresentada em sessão de vídeo no espaço clínico. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Out. 2000). 

 

 Combinei com a família da paciente, que precisaria de um encontro de duas 

horas para um trabalho com vídeo. Achei melhor não passar a fita em duas sessões, 

porque cortaria a proposta e o tempo para discutirmos  seria insuficiente. 

 Surpreendi-me com o comportamento dela - uma  menina de 11 anos - que 

assistia sem piscar a cada cena, rindo, dando gargalhadas e cantando, juntando-se ao 

coro dos anõezinhos “eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou!”  

 Neste dia percebi o quanto Vanessa era infantil e imatura para a sua idade. Viveu 

cada momento, como se fizesse parte da história, e não como espectadora. Ela                

não conhecia a história em vídeo. Disse que sabia cantar como os anõizinhos, porque      

“a professora colocou este disco de historinhas para nós na escola.” 
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 No encontro seguinte, recaptulei com ela toda a história e fiquei muito satisfeita 

com suas respostas, que reportavam a uma boa memória analítica e visual. 

 

BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES 

Vídeo Walt Disney (Colorido - Dublado - Censura Livre) 
Duração: 83 minutos. 

 
Relato espontâneo do filme/apreciação 

 
 A rainha malvada ela era feia e tratava os outros mal. 

 O espelho disse para ela que a princesa Branca de Neve era mais bonita do que ela. 

 Ela pediu um homem para cortar o coração da Branca de Neve, mas ele não 

teve coragem e mandou a princesa para floresta. 

 Ele mostrou para a rainha malvada um coração de boi e ela acreditou. 

 Só que depois o espelho mágico falou que a princesa estava viva. 

 A rainha vestiu de bruxa e foi atrás pegar a Branca de Neve. 

 Ela deu uma maçã venenosa para a princesa. 

 Quando os anões chegaram, encontraram ela desmaiada no chão. 

 Os anões puseram ela numa cama cheia de flores em volta dela. 

 Aí o príncipe chegou e acordou a Branca de Neve com um beijo. 

 Os anõezinhos ficaram felizes para sempre quando ela acordou. 

 A Branca de Neve e o príncipe viveram para sempre. 

 

 Como Vanessa mostrara muito interesse e habilidade na construção da Bela 

Adormecida, perguntei se não queria criar/fazer todos os personagens desta história. Toda 

faceira e interessada disse que sim, mas preocupava-se em onde iríamos conseguir 

tantos bonecos de plástico. Expliquei então que poderíamos construí-los com sucatas ou 

materiais descartáveis. Combinamos que durante a semana, tudo o que aparecesse de 

objeto e material que pudesse ser utilizado no nosso projeto, seria guardado para o 

nosso próximo encontro. 
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 Como professora de arte e com a mania de ter de tudo e guardar tudo o que 

deveria ir para o lixo, não foi difícil conseguir material para Vanessa trabalhar. De 

antemão ela encarregou-se de trazer linhas, lãs e cordões para fazer os cabelos e caixas 

de papelão que tinha em casa. Sugeri que fizéssemos as cabeças com balões de 

aniversário cheios de farinha de trigo e o corpo de isopor. Começamos o trabalho e 

levamos um bom tempo para concluí-lo. Usamos como material para nossas construções 

plásticas, além do já citado, tesoura, caneta preta e vermelha para uso em lâmina de 

retro-projetor (por escrever facilmente em plástico, fita crepe, cola araldite, colher e 

retalhos de feutro). 

 
Figura 82. Vanessa construindo os personagens a partir de sucata e material alternativos. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Out/Nov 1999). 

 
Figura 83 e 84. Vanessa construindo os personagens a partir de sucata e material alternativos. 

  
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Out/Nov 1999). 

 

 Concluídos os personagens, pedi que Vanessa listasse todos os materiais usados, 

trabalhando com o gênero modalidades de escrita: Lista. 
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 Falamos na oportunidade, em lista para compras de supermercado, lista para 

convidados de uma festa, lista com nomes de colegas da sala, enfim, ela assimilou bem 

a proposta e de memória foi registrando tudo o que nos foi útil para a confecção das 

pecinhas tridimensionais. 

 
Figura 85. Vanessa. Construção de lista de material utilizado  

na construção dos objetos tridimensionais (bonecos). 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Nov. 1999). 

 

 Ao perceber o erro ortográfico, certificava-se comigo e registrava ao lado, como: 

borracha (rr) boracha; isopor (s) izopor. 
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 Demonstrava insatisfação quando eu me negava a dar-lhe a borracha para 

apagar. A borracha era um vício para ela, por não gostar de errar e querer mostrar tudo 

certo. Trabalhei muito com ela essa questão de que existe o erro e é ele que nos faz 

aprender. Porque tanto medo em arriscar ou de não agradar, se estávamos ali, 

justamente para aprender sem medo, sem regras, diferente do modo como ela estava 

acostumada na escola? 

 Providenciei dez plaquinhas identificatórias (de cartolina) e pedi que ela 

escrevesse o nome de cada personagem porque eu iria fotografar. Com a luz do flash, a 

escrita não ficou visível, assim, após a revelação pedi que reescrevesse:  

BRACADENEVE BUCHA PRICIPE SONECA ATICHIN 

DENGOZO MESTRE ZANGADO FELIS DUGA 

 
Figura 86 a e b. Vanessa. Exposição dos personagens da história com identificação. 

Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Nov. 1999). 
 

Figura 87 e 88. Vanessa. Exposição dos personagens da história com identificação. 

Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Nov. 1999). 
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 Consegui emprestado um suporte para trabalhar com teatro de fantoches e levei 

para a clínica. Brincamos de teatro durante toda a sessão, procurando reviver as cenas 

mais importantes da história e oportunizando a ela, a vivência de papéis diferenciados - 

o bem e o mal. Nas fotos a seguir, Vanessa movimentando e falando pelo personagem. 

 
Figura 89. Vanessa. Dramatização com fantoches. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Dez. 1999). 

 
Figura 90 e 91. Dramatização com fantoches. 

  
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis  (Dez. 1999). 

 

 Com a realização da encenação a partir dos personagens criados por ela, sugeri 

que escrevesse algo para registrarmos o nosso projeto Branca de Neve e os sete anões. 

Como a resposta fora negativa, pedi então que desenhasse a história. Expliquei que faria 

as cenas mais importantes, através da técnica de história em quadrinhos. 
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 Vanessa descreveu a história em 6 cenas, em desenhos realizados em grafite 

sobre quadrinhos de papel canson. Ao terminar a ilustração, perguntei se queria colorir e 

ela prontamente disse que não, que estava cansada de colorir na escola. Então pedi que 

falasse sobre cada cena, descrevendo-as e contando a história. 

HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES 
Figura 92 e 93. História contada pela Vanessa, a partir das imagens produzidas por ela  

em história em quadrinhos (produção plástica em 6 cenas). 

 

 

 

 

Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (07/12/1999). 

Cena 1: Branca de neve colhendo flor no jardim. 

Cena 2: A Rainha Malvada pergunta para o espelho: 
 - Espelho, espelho meu! Existe alguém mais 

bonita do que eu? 
 - Sim, majestade! Branca de Neve. 

Cena 3: O empregado da rainha não tem coragem de 
matar a Branca de Neve e fala para ela fugir 
para a floresta. 

Cena4: Branca de Neve encontra a casa dos sete 
anões, arruma toda a bagunça e fica 
morando com eles. 

Cena 5: A bruxa malvada dá uma maçã envenenada 
para a Branca de Neve e ela desmaia. 

Cena 6: O príncipe acorda a Branca de Neve com um 
beijo nos lábios e leva ela embora com ele 
para o seu castelo. 
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 Concluindo este terceiro projeto, pensei em trabalhar outro a partir de músicas 

que despertavam bastante o interesse da paciente. 

 As nossas sessões eram sempre recheadas de música e expressão corporal. Às 

vezes em que eu deixava Vanessa escolher o CD ou a fita, ela sempre escolhia dois 

CDs: Coisas de Criança e Amarelinha. Em Coisas de Criança, a canção que mais a 

atraía era O Jacaré. E em Amarelinha, Desfile da Primavera. 

 Perseguindo estas dicas, planejei dois novos projetos a partir da composição da 

letra destas músicas. 

 As etapas percorridas foram mais ou menos semelhantes. Digitamos no 

computador - eu como escriba, e ela como quem ditava a letra da música, as duas 

composições, separadamente, uma em cada contexto. Estou colocando-as juntamente 

para não ficar repetitivo. Imprimimos duas cópias de cada, uma para mim e outra para 

ela. 

 Além de cantarmos, realizando a leitura no atendimento psicopedagógico, 

providenciei a gravação de uma fita para que Vanessa pudesse ler em casa. Foi uma 

pena que esse hábito de leitura em casa (tipo tarefa, mesmo) tenha durado pouco. A mãe 

reclamou que o som deles não funcionava direito e que ela não queria compromisso 

com a fita que eu tinha gravado, alegando que os irmãos poderiam destruí-la. 

 Percebi, a partir daí, que o trabalho deveria acontecer mesmo nos nossos 

encontros e que não contaria com o apoio da família. Não desanimei e continuamos a 

proposta em atendimento clínico mesmo. 

 A partir deste episódio, passamos a ouvir a música acompanhando 

silenciosamente no texto; cantar e ler ao mesmo tempo; ler sem acompanhamento            

do CD. 
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DESFILE DA PRIMAVERA 

Letra e Música: Zélia Barros Moraes 
CD - Amarelinha (À canção na pré-escola) - Paulinas/COMEP 

 
Sementinhas de rosa, 
Margaridas também, 
Espalhei no jardim 
E cuidei muito bem (bis) 
 
Um dia tão lindo, 
Em sonhos de flor, 
De margaridas e rosas 
O jardim se enfeitou. 
Nesta festa tão linda, 
Vamos todos dançar. 
Passarinhos, borboletas 
De mãos dadas a festejar. 

 

 Na sensibilização para o projeto, planejei uma dinâmica a partir de aromas 

diversos que pudessem remetê-la à limpeza, à higiene, à alimento, enfim, que me 

dessem a noção das suas experiências. 

 Os aromas utilizados foram: pêssego, cravo, morango, eucalipto, rosa,               

sândalo e violeta. Identificou assim, cada cheiro: pêssego - cheiro de fruta; cravo -dentista; 

morango - chiclete; eucalipto - de limpar banheiro; rosa - cheiro bom; sândalo - perfume; 

violeta - ruim, mas é perfume. Após a vivência, conversamos sobre as sensações que cada 

aroma trouxe e não certificamos nada de especial ao cheiro ruím da violeta. 

 Comentei com a paciente sobre uns artigos sobre cultivo de rosas que saíram na 

revista Época, os quais  traziam amostras de sementes de flores para serem plantadas. 

Mostrei a ela os quatro exemplares para que conhecesse a revista. Falei novamente dos 

artigos e pedi que procurasse por eles dentro da revista. Depois de muito trabalho, falei 

a respeito do índice, que indica o nome do artigo e a página correspondente, para 

facilitar o trabalho do leitor. 
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 Depois da exploração dos quatro exemplares  da revista li para ela todas as 

informações básicas, como de onde vem a planta, tempo de plantar, adubação, 

semeadura, germinação, bem como os produtos para cultivá-la. Fizemos uma lista para 

providenciarmos o material necessário, caso resolvêssemos plantar. 

 
Figura 94. Vanessa. Registro do material necessário para a realização d projeto 

e quais plantas seriam cultivadas 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (13/03/2000). 

 

 Evidenciando um desejo para a realização deste projeto , planejamos algumas 

ações. Com a lista em mãos, fomos na Loja Sementes Cabral, situada na Av. Raulino 

Cotta Pacheco, esquina com Av. Vasconcelos Costa. Compramos tudo o que havíamos 

pensado e gastamos R$ 13,50. O material ficou em R$ 8,00, mas a Vanessa disse que na 

casa dela tinha um beija-flor, então comprei por R$ 5,50 um bebedouro para o tal beija-

flor. Expliquei que ela teria que colocar água com açúcar para atrair o passarinho. 
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 Constatei neste dia seu total desconhecimento quanto a dinheiro e a cálculo 

matemático. Questionei-a incitando alguns cálculos, como: oito reais mais cinco, quanto 

é? Se eu tinha 13,50 e paguei 5,50 no bebedouro, quanto custou o material para usarmos 

no plantio? Ela não respondeu a nenhuma das perguntas. 

 A menina ficou encantada com a loja e tudo que vimos lá, como gaiola de arara, 

casinha de cachorro, pintinhos, ração para cachorro, semente de girassol para papagaio, 

alpiste para passarinho, etc. 

 Seguindo as instruções da revista, passamos ao plantio das sementes: 

Figura 95. Vanessa. Realizando o plantio das sementes e registrando cada tipo de planta. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (20/03/2000). 

 
Figura 96. Vanessa. Realizando o plantio das sementes e registrando cada tipo de planta. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (20/03/2000). 

 

 Vanessa realizou também, paralelo ao plantio e cuidados para a germinação, 

algumas propostas artísticas: 
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Figura 97. Vanessa e Soraia. Recorte e colagem: registro das flores a serem cultivadas 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (10/04/2000). 

 
Figura 98. Soraia e Vanessa.Técnica de transferência de imagem com papel de revista e tinner sobre papel 

canson. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (24/04/2000). 

 

 Preocupada com a questão do aguar os vasos, Vanessa disse que pediria 

para a secretária da clínica, fazê-lo por nós, do contrário , as plantas não nasceriam 

por falta d’água, pois íamos lá, uma vez por semana. 
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 Sugeri a ela, que deixasse um bilhete no quadro e aguardasse uma resposta. Expliquei 

a silhueta deste gênero/moralidade de escrita e trabalhamos de forma simples e objetiva. 

 Fotografei a troca de mensagens e registrei-as aqui, ressaltando que foi neste 

interim que a paciente se deu conta da função social da escrita, podendo se comunicar 

com as pessoas e dialogar através de códigos alfabéticos. Até então, isso não era tão real 

e palpável para ela. 

 
Figura 99. Vanessa Escrita de texto em gênero bilhete ou recado: descoberta da função social da escrita. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (20/03/2000). 

 
Figura 100. Vanessa Resposta à correspondênia. Inez. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (27/03/2000). 
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 Este projeto Desfile da Primavera, envolveu um tempo maior, por causa da 

germinação  da semente. A cada sessão, aguávamos os vasos e observávamos a 

evolução da planta. Ficou evidente o cuidado, o zelo e o carinho da paciente em cuidar 

dos seus vasos. Quando apareceram as primeiras folhinhas verdes brotando em cada 

vaso, ela pediu para levá-la para casa por que já era capaz de cuidar sozinha. Tive 

notícias que os vasos floriram e se juntaram aos da mãe, enfeitando o quintal da casa.  

 Assemelhando-se a este projeto a partir de apreciação de música de composição 

infantil, desenvolvemos outro, intitulado: O Jacaré, de autoria já citada. 

 

O JACARÉ 
CD - Coisas de Criança - Newton Heliton  

 

 
EU CONHEÇO UM JACARÉ 
QUE GOSTA DE COMER 
ESCONDA AS SUAS ORELHAS 
SE NÃO O JACARÉ... 
COME AS ORELHAS E O DEDÃO DO PÉ 
 
EU CONHEÇO UM JACARÉ 
QUE GOSTA DE COMER 
ESCONDA AS SONBRANCELHAS 
SE NÃO O JACARÉ... 
COME AS SONBRACELHAS E O DEDÃO DO PÉ 
 
EU CONHEÇO UM JACARÉ 
QUE GOSTA DE COMER 
ESCONDA OS COTOVELOS 
SE NÃO O JACARÉ... 
COME OS COTOVELOS E O DEDÃO DO PÉ 
 
 
 
 
 
 

EU CONHEÇO UM JACARÉ 
QUE GOSTA DE COMER 
ESCONDA A SUA BARRIGA 
SE NÃO O JACARÉ 
COME A SUA BARRIGA E O DEDÃO DO PÉ 
 
EU CONHEÇO UM JACARÉ 
QUE GOSTA DE COMER 
ESCONDA AS SUAS COSTAS 
SE NÃO O JACARÉ... 
COME AS SUAS COSTAS E O DEDÃO DO PÉ 
 
EU CONHEÇO UM JACARÉ 
QUE GOSTA DE COMER 
ESCONDA OS SEUS JOELHOS 
SE NÃO O JACARÉ... 
COME OS SEUS JOELHOS E O DEDÃO DO PÉ 
 
EU CONHEÇO UM JACARÉ 
QUE GOSTA DE COMER 
ESCONDA OS CALCANHARES 
SE NÃO O JACARÉ... 
COME OS CALCANHARES E O DEDÃO DO PÉ 

 
 

 Com metodologia inicial coincidente ao projeto anterior, esta proposta envolveu 

também pesquisa em enciclopédia, dicionário e revista. 
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Figura 101. Vanessa. Realizando atos de pesquisa em enciclopédia.  

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (09/08/1999). 

 
 Após a leitura das informações, resolvemos registrar sinteticamente esta experiência 

de investigação. Levei uma máquina elétrica para a clínica e mostrei a ela como funcionava. 

Ela aprendeu rapidinho a trabalhar com o teclado (espaço, borracha, acentuação...) e adorou a 

idéia de “brincar” com as palavras, escrever sem usar o lápis e a borracha convencional. 

Preferi trabalhar apenas com letras maiúsculas para facilitar o manuseio da máquina. 

Figura 102. Vanessa. Registro de Pesquisa.  

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (09/08/1999). 
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 Perguntei à paciente se ela gostaria de modelar um jacaré em argila, ao que ela 

respondeu que sim; E expliquei que deveria realizar alguns croquis em desenho, para 

posteriormente modelar. 

 Ao concluir o desenho do jacaré, espontaneamente, escreveu o seu nome e            

O jacaré, em letra cursiva e de forma. Achei um avanço na aquisição da escrita, porque 

ela só escrevia quando eu pedia e assim mesmo, sem muita disposição. 

 
Figura 103. Vanessa. Estudo de croqui para modelagem em argila: giz de cera sobre papel sulfite. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Ago. 1999). 

 

 Composição plástica produzida por ela, nas etapas de modelagem, pintura e 

escrita da palavra, também em argila. 

 
Figura 104, 105 e 106. Vanessa realizando modelagem em argila, seguida de pintura com guache sobre 

duratex. Arte final em verniz. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Ago/Set. 1999). 
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 Após a atividade, pedi a ela que registrasse, contando a história do trabalho. 

Vanessa produziu o seguinte texto: 

 
Figura 107. Vanessa. Produção de texto. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (27/09/1999). 

 

 Houve um avanço grande na escrita espontânea. Para quem não tinha iniciativa, 

não se arriscava, e mostrava medo e insegurança, considerei um grande mérito. Ao ler 

catar, percebeu que não era cantar, então colocou um til. Só de ter percebido a 

nasalização, lendo com atenção o que escreveu, era motivo para comemorar. Vanessa 

estava crescendo devagarinho, perdendo o medo e sentindo-se menos incapaz e 

fragilizada. 
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 Pegando um gancho nos dois últimos projetos que acabei de relatar, propus 

trabalharmos com a música A casa, também conhecida como Casa engraçada. Depois de 

cantarmos e lermos várias vezes, recitei a letra em forma de poesia. Perguntei se ela conhecia 

outra poesia, ao que respondeu que conhecia a poesia das borboletas, que a professora tinha 

trabalhado na sala de aula. Combinamos a vivência de um projeto de poesia. As poesias 

escolhidas para serem declamadas, dramatizadas e estudadas estão a seguir: 

AS BORBOLETAS 
Vinícius de Moraes 

Brancas 

Azuis 

Amarelas 

E pretas 

Brincam 

Na luz 

As belas 

Borboletas 

 
Borboletas brancas 

São alegres e francas. 

 

Borboletas azuis 

Gostam muito de luz. 

 
As amarelinhas 

São tão bonitinhas! 

 
E as pretas, então... 

Oh, que escuridão! 

A CASA 

 

Era uma casa 

Muito engraçada 

Não tinha teto 

Não tinha nada 

Ninguém podia 

Entrar nela não 

Porque na casa 

Não tinha chão 

Ninguém podia 

Dormir na rede 

Porque na casa 

Não tinha parede 

Ninguém podia 

Fazer pipi 

Porque penico 

Não tinha ali 

Mas era feita 

Com muito esmero 

Na Rua dos Bobos 

Número Zero. 

 

A BAILARINA 

 

Esta menina 

Tão pequenina 

Quer ser bailarina. 

 
Não conhece nem dó nem ré 

Mas sabe ficar na ponta do pé. 

 
Não conhece nem mi nem fá 

Mas inclina o corpo para cá e para lá. 

 
Não conhece nem lá nem si, 

Mas fecha os olhos e sorri. 

 
Roda, roda, roda com os bracinhos no ar 

E não fica tonta nem sai do lugar. 

 
Põe no cabelo uma estrela e um véu 

E diz que caiu do céu. 

 
Esta menina 

Tão pequenina 

Quer ser bailarina. 

 
Mas depois esquece todas as danças,  

E também quer dormir como as outras 

crianças. 

O CAROÇO 

 

No fundo do poço 

Surgiu um caroço. 

 
Chamaram o moço 

Pra ver o caroço 

Do fundo do poço 

É feito de osso? 

 
Cuidado, seu moço! 

Não quebre o caroço! 

 
Do fundo do poço 

O pobre do moço 

Retira o caroço. 

 
Tinha quatro patas 

E uma cabecinha. 

 
E era apenas 

A tartaruga da vizinha. 

 

 

 Como o interesse maior foi pela poesia já conhecida “As borboletas”, propus trabalhar 

com dobraduras em papel colorido, numa análise interpretativa da mensagem trazida pelo 

autor. Quatro tipos de borboletas em dobradura foram criados em 4 cores diferentes. 
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Figura 108. Vanessa. Recorte e dobradura em papel fantasia. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Maio 2000). 

 

 Vanessa, de que maneira você poderia organizar estas borboletas, de modo que 

combinem? As respostas vieram em seguida, apresentando classificação por cor e modelo. 

 
Figura 109. Vanessa. Critério: cor 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Maio 2000). 

 
Figura 110. Vanessa. Critério: modelo (asa comprida, asa pontuda, asa furada, asa pequena). 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Maio 2000). 
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 Outras classificações se seguiram, com os seguintes critérios:  

 4 grupos: • Borboletas grandes; 

• Borboletas pequenas; 

• Borboletas asa quebrada; 

• Borboletas asa reta. 

 1 grupo: todas as borboletas, por isso podem combinar. 

 2 grupos: • Borboletas de asa furada; 

• Borboletas de asa lisa. 

• Borboleta com asas arredondadas. 

 2 grupos: • Borboletas de asa retas; 

• Borboleta com asas arredondadas. 
 Observação: Não registro estas classificações aqui, porque nas fotografias, as borboletas brancas não 

apareceram visivelmente, devido à cor clara da mesa e o flash da máquina fotográfica.  

 

 No meu entender, a paciente caminhava por caminhos desconhecidos, porque a 

aprendizagem, ou melhor, o processo pelo qual estava acostumada na escola, não era de 

pensamento, de raciocínio, de lógica. Tudo o que sabia, era mecanizado, decorado e 

quando questionada, nunca sabia dizer o porque daquilo. A iniciação de pensar sobre, de 

entender como se processa, a razão de..., era algo distante. 

 Vanessa cobrou-me uma atividade artística (nas próprias palavras dela), para 

registrar o projeto da borboleta. Veja bem, a essa altura, ela já havia incorporado a 

dinâmica do trabalho. Sabia que pesquisaríamos o conteúdo, vivenciaríamos algum 

processo para adquirir maior conhecimento acerca de tal assunto e que passaríamos 

adiante, assim que ela entendesse que era hora, ou por conclusão ou por desinteresse 

pelo complexo temático em questão, ou por ter esgotado o assunto. 

 Permiti que ela modelasse e pintasse a sua borboleta, mas lembrei-lhe que o projeto 

era sobre poesia e não só sobre a borboleta. Brincamos algum tempo com jogos de rimas, 

como: “Lá vai minha barquinha carregada de...” (palavras com final ão): balão, pião, cão, 
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tubarão...; (ada): escada, bananada, goiabada...; (é): pelé, café, jacaré, picolé... . Fui na loja do 

mestre André, também foi bastante presente nos nossos encontros, porque percebi que ela 

não memorizava a comanda, se dispersava e demorava a entender a rima proposta. 

 Como Vanessa não se esquecia em nenhum momento de fadas e bruxas, 

combinamos que ela se transformaria ora em fada, ora em bruxa, com direito a fantasia e 

dramatização. O meu objetivo era o de trabalhar a produção de texto poético. 

 Iniciamos pela fada. Escondi numa caixa de papelão decorada como presente, 

sapatilha, vestido, varinha e coroa. Preparei o ambiente com aroma de rosas e escureci a 

sala. Esperei por ela lá fora e pedi licença para vendar-lhe os olhos, explicando que tinha 

uma surpresa lá dentro. Deixei que ela adentrasse o espaço ao som de música clássica. 

Acendi a luz e pedi que tirasse a venda dos olhos. Ela ficou enlouquecida com o presente. 

Num cantinho da sala, deixei maquilagem, espelho e pente. Disse para se aprontar por que 

hoje ela viveria uma fada. 
 

Figura 111. A fada Vanessa cuidando das flores no jardim. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Jun. 2000). 
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 Transcrição do diálogo travado após a vivência, gravado em fita cassete: 

 

 S - Vanessa, como é que você sentiu nessa atividade onde você se transformou na Fada Azul? 

Como é que foi? 

 V - A tia Soraia preparou uma surpresa pra mim. Quando eu ia para a cadeira tinha coroa, uma 

varinha e um vestido. Eu, eu vesti de fada.  

 S - O que mais? Como é que foi essa surpresa? Eu te dei uma surpresa de presente? Como é que 

foi? Você se lembra o que que a gente fez antes de encontrar esta surpresa? Você não lembra? O que é 

que coloquei nos seus olhos? 

 V - Você tampou meus olhos com uma máscara cheirosa. 

 S - E a gente deitou no chão. 

 V - Relaxou...fechou os olhos e ficou sonhando. 

 S - Sonhando com o quê? 

 V - Com a borboleta levando a gente para um lugar bem bonito. Cheio de flores. 

 S - E aí a borboleta falou que você ia encontrar uma surpresa. Um presente. E te convidou para 

ir onde? 

 V - Numa festa. 

 S - Na festa de quem? 

 V - Da fada. 

 S - E você se lembra da música que tocava na festa? Você não sabe cantar nenhum pedacinho? 

Lembra que a gente usou as rosas? A música chama Desfile da Primavera, é do CD Amarelinha. Quem 

escreveu a letra desta música, é uma compositora. Quem escreve música, compõe, ou faz uma 

composição musical. O nome desta compositora é Zélia Barros Moraes. Lembra da música? Não? E 

você, gostou de se vestir de fada? Foi a 1ª vez? 

 V - Gostei. Foi a 1ª vez. 

 S - Como você se sentiu de fada? 

 S - Bem, mal, bonita, feia, linda, maravilhosa... Foi a 1ª vez ? Você ficou feliz?  

 V - Foi a 1ª vez. Gostei. 

 S - Gostou de ser princesa, ou fada azul por um dia? 

 V - Gostei. 

 

 Para sistematização da escrita e da leitura, que sempre busquei trabalhar 

simultaneamente, sugeri que escrevesse uma história sobre a fada vivida na sessão 

anterior, em forma de poesia. Enquanto escrevia, ela buscava confirmação comigo. 
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Figura 112. Vanessa. Produção de Texto à luz da vivência da fada. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Ago. 2000). 

 

 Escreveu livremente e pedi para fazer a leitura ZDR. Ao ver que a leitura não 

concedia com a palavra que escreveu, interferi, propondo a reescrita em ZDP.  

 
Figura 113. Vanessa. Produção de Texto. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (26/06/2000). 
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 Vanessa concluiu por si só que escreveu um texto e que não tinha rima, nem 

verso, então não era poesia. Ela não quis minha ajuda (zona de desenvolvimento 

proximal) para tentar criar uma produção poética e eu não insisti, porque em zona real, 

também não faria. 

 Relembrei com a paciente as histórias vividas no atendimento clínico, tentando 

reportá-la a aquelas que traziam bruxa em seu contexto. 

 Mostrei a ela um artigo intitulado: As bruxas existiram? Publicado no Caderno 

Folhinha (In: Jornal Folha de São Paulo, 26/10/1991), o qual transcrevo aqui: 

 
AS BRUXAS EXISTIRAM? 

 

Antigamente, na Europa, todo mundo acreditava em bruxas de verdade. No século 17, 

na Inglaterra, quando uma vaca não dava leite, quando um bolo ficava duro demais, ou 

ainda, se a manteiga estragava, achavam que havia uma bruxa por perto. 

Muita gente saía à procura de bruxas para castigá-las, porque elas atrapalhavam essas 

coisas do dia-a-dia das pessoas. 

Os caçadores de bruxas achavam que as bruxas tinham pintas no corpo, criavam cães, 

gatos e borboletas, não conseguiam chorar e detestavam o sol. Várias jovens foram 

presas e até mortas, acusadas de bruxaria, só porque gostavam de gatos, por exemplo. 

Existem muitas bruxas conhecidas das crianças. A bruxa da história de Branca de Neve 

ou a Maga Patalógica e Madame Min, feiticeiras das histórias em quadrinhos. Elas  

transformam suas vítimas em animais, voam em vassouras e obrigam pessoas a 

obedecerer-lhes com um simples olhar. 

As bruxas de desenhos animados ou histórias em quadrinhos conhecem encantamentos, 

expressões que produzem efeitos mágicos. Um exemplo é “Abracadabra, Olho de 

Cabra”. Para tranformar inimigos, animais ou fazer objetos voadores, elas dizem 

palavras mágicas. 

Essas palavras são sempre ritmadas. Toda bruxa é um pouco como os poetas. Precisa 

conhecer os segredos das palavras para que seus encantamentos funcionem. 

 

 Comentamos as informações contidas no artigo e conversamos sobre bruxas e 

feitiçarias.  
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 Retomando a modalidade de escrita no gênero poesia, trouxe a poesia A Bruxa, de 

Elias ([s. n., p. 21): 

A BRUXA 

Vanessa se vestiu de bruxa 
Pra amedrontar Licinha, 
A caçulinha. 
 

Licinha achou um sarro 
E não coisa do mal. 
Riu e dançou como ninguém. 
Se era carnaval, 
Queria brincar também. 
 
Como não deu jeito 
De amedrontar Licinha 
Com o malfeito, o feitiço 
Virou contra o feiticeiro. 
 

De noite sonhou 
Que virava bruxa, 
Mas de verdade. 
Tanto se assustou 
Que ninguém sabe a razão, 
Mas parece que choveu 

No seu colchão. 
 

 Enquanto lia, Vanessa dava gargalhadas e ficava desconfiada pela coincidência 

do nome da bruxa com o seu. Leu sem maiores dificuldades. 

 Consegui chapéu, capa e nariz de bruxa. Mas não consegui um vestido. Mostrei 

os adereços para ela e a convidei para transformarmos um saco plástico preto de lixo, 

em vestido de bruxa. Recortamos no fundo, para passar a cabeça e nas laterais, os 

braços. Ficou perfeito! Vanessa transvestiu-se de bruxa e brincou com a vassoura. A 

princípio, sentiu-se meio inibida, como se não pudesse ser má, ou ser bruxa. Aos poucos 

foi sentindo-se melhor neste papel e pôde curtir melhor esta sensação. 



 153

Figura 114. Vanessa vivendo um dia de bruxa.  

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Ago. 2000). 

 

 Usando o computador, Vanessa escreveu sob o meu olhar, palavras que 

lembravam a bruxa: VASORA 

   XAPEU PRETO COM ESTRELA PRATEADA 

   VERUGA NO NARIZ 

   CAPA VERMELHA 

   ROPA PRETA 

   BRUXA FELIZ 

 O que combina com vassoura? Escreva uma palavra que rime. E com prateada? 

 Demorou bastante, mas conseguiu algumas rimas, que também registrou no 

computador: VOADORA 

  PIRADA 

  PAÍS - PARIS 

  ORELHA - TELHA - VELHA 

  LAMBRETA - CARETA - CAPETA 

  PUXA - XUXA 
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 Escolhidas as palavras, Vanessa escreveu em ZDR, uma história sobre a bruxa 

muito semelhante à poesia de Elias José, porém, sem a silhueta convencional. 

 
Figura 115. Vanessa. Produção de Texto. 

 
Fonte: Soraia Cristina Cardoso Lelis (Set. 2000). 

 

 Após a leitura da sua produção, fomos ao computador e realizamos a reescrita do 

texto, em ZDP. 

A BRUXA VANESSA 
 
A Vanessa vestiu de bruxa para assustar a Andressa de noite. 

Ela usava vassoura para voar e várias coisas. 

Ela também usava uma capa vermelha e roupa preta. 

A bruxa colocou uma verruga no nariz. 

A bruxa Vanessa estava feliz. 
 

 Vanessa mostrava-se a cada dia mais segura e confiante em si. Devagarinho ia 

perdendo o medo de resolver conflitos, sistematizar os fatos e raciocinar. 
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 Estava caminhando. Até críticas a si mesma ou a seus trabalhos, sentia 

necessidade de fazer. Um exemplo disso, foi na pintura que fez da bruxa, disse que 

parecia tudo, pirata, soldado, menos bruxa...e ria com as suas conclusões. 

 
Figura 116. Vanessa. Pintura em guache sobre suporte de papelão. 

 
Fonte: Soraia Cristina  Cardoso Lelis (Out. 2000). 

 

 Conversamos muito nesta época, sobre os momentos em que somos bruxa e os 

momentos em que somos fada. Aproveitei para ler a história Quem tem medo de bruxa? 

de Fammy Joly e Jean-Noel Rochut, Editora Scipione. 

 O que você entendeu da história? Você contaria para mim? 

A bruxa era muito má. 
E as três bruxas eram mais malvadas. 
A outra era um pouco boazinha. 
A bruxa mais boazinha pegou o menino e ele caiu  
na rede, na magia da bruxa. 
Ele viu um tanto de morcegos em volta dele. 
E a bruxa falou: 
- Obrigada por você ter caído na minha armadilha! 
Há, há,há,há... (dando muitas risadas). 
As três bruxas começaram a gozar dele. 
A bruxa má bateu na bruxinha. Ela era boazinha 
só para o menino. 
O menino inventou uma desculpa para sair do buraco. 
Ele passou num armário que estava cheio de vassouras e perguntou: 
- Para que este tanto de vassoura? 
A bruxa respondeu: 
- Pra mim voar. 
- E como você avoa? Disse o menino. 
_ Avoando, ora! Quer ver eu te mostrar? (falou a bruxa). 
O menino foi atrás da bruxa na vassoura e assim conseguiu sair do buraco da bruxa. 
- Ainda bem que eu consegui sair! A bruxa era só da minha imaginação. 
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 E pensar que esta menina tinha dificuldade de ler e apreciar imagens e o seu 

repertório lingüístico era muito pobre... . Agora ela já incorpora o personagem, fala por 

ele e até cria diálogos! 

 A meu ver, seu crescimento lento tornava-se produtivo e saía gradativamente 

daquele sono profundo, daquela inapetência para a aprendizagem. 

 Houve visível alargamento do seu vocabulário e indiscutível ampliação do 

letramento, a nível de experiência de mundo, de novos horizontes e novas descobertas. 

 Trazendo a fantasia e o imaginário para o real, o concreto, conversamos sobre os 

seguintes aspectos: 

COMO FOI SER BRUXA? COMO FOI SER FADA? 

- Foi legal! 

- Gostei de ser bruxa. 

- Foi bom. 

- Gostei de ser fada também. 

QUE QUALIDADES E DEFEITOS A BRUXA TEM, QUE 
VOCÊ TAMBÉM TEM? 

QUE QUALIDADES E DEFEITOS A FADA TEM, QUE 
VOCÊ TAMBÉM TEM? 

- É feia. Não acho que eu sou feia. 

- É má. Eu não gosto de ser má. 

- Não judio dos outros como as bruxas. 

- Não faço maldade. 

- Não tenho nariz grande, nem cheio de verruga. 

- Eu não “avoo” na vassoura como ela. 

- Eu não tenho chapéu de bruxa. 

- A fada é bonita e eu também. 

- Eu acho mais ou menos. 

- É boazinha, não é malvada. 

- Eu sempre sou boazinha. 

- Eu não sei fazer mágicas como a fada madrinha.  

- Eu sei só fazer o lápis ficar pequenininho e 
depois grudar. (Assim - fazendo a mágica). 
Aprendi com a Andressa, minha irmã pequena. 

- Eu não tenho varinha mágica. 

VOCÊ JÁ FOI BRUXA NA ESCOLA? VOCÊ JÁ FOI FADA NA ESCOLA? 

- Quando alguém me empurra e eu fico brava. 

- Quando me xingam, eu não gosto e aí viro bruxa. 

- Não gosto quando me chamam de galinha. Eles 
falam que eu sou ruim para eles. 

- Não dou lanche para quem me bate. 

- Quando dou lanche para quem pede. 

- Eu ajudo quando o colega não sabe fazer as 
coisas. 

E EM CASA? E EM CASA? 

- Quando eu bato nos meus irmãos porque eles me 
batem, eu sou bruxa. 

- Eu sou um pouquinho bruxa quando desobedeço. 

- Eu ajudo minha mãe lavar roupa, lavar os trem*, 
limpar o fogão, limpar a casa. 

* referindo-se à louça da cozinha. 

- Não desobedeço minha mãe. 
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 Pedi a ela que pensasse em outras pessoas como fada e como bruxa. 

FADA BRUXA 

1) Soraia Soraia 

- Você é fada quando é boazinha e eu gosto de 
você. 
- Você não dana comigo, então é fada. 
- Quando me ajuda a ler. 

- Você nunca é bruxa. 

2) Família Família 

- A Veridiana é um anjinho. Quietinha. 
Pequenininha. Não faz bagunça. É fada. 
(referindo-se à irmã deficiente). 
- Andressa é fada quando ela reparte as coisas 
(irmã mais nova). 

- Meu irmão Vanilson é bruxa porque não faz nada 
na escola e xinga a professora. Não gosta de ler, 
nem de fazer dever. Ele chora quando a professora 
pede para ler. 
- O Vinícius é bruxa quando não quer fazer nada 
na escola. Em casa é bagucento. Responde minha 
tia de chata. Ela bate nele. 
- Minha mãe nunca é bruxa. 
- Meu pai também não  
- A Andressa é bruxa quando fica brava e briga 
com meus irmãos.  

3) Professora Professora 

- Tem vez que ela é boazinha. 
- Ela ajuda a gente a fazer tarefa, ler, escrever, 
fazer um monte de coisas. 
* Você também me ajudou a ler e a escrever. 

- Quando grita com os meninos. 
- Quando ela deixa a gente sem recreio. 

 

 Concluindo, Vanessa ainda tem a necessidade de esconder o lado perverso do pai e 

da mãe, numa atitude de poupar a imagem agressiva e violenta de ambos. Falou deles com 

carinho, apesar de não aprovar as atitudes extremistas (as surras, os maus tratos). 

 

3.5 Análise fenomenológica do processo: visão panorâmica  

 Objetivando condensar as ações psicopedagógicas, as conseqüências e os 

processos neste estudo de caso, reunindo-os em um instrumento facilitador e 

esquemático, esbocei a trajetória percorrida nas diversas situações vividas com a 

paciente, em um quadro-síntese. Em maio/2000, este estudo foi submetido à supervisão 

e hoje, ainda atual nas considerações e necessidades, é trazido aqui porque representa 

um percurso que abriga a evolução do caso. 
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 Versando sobre as atividades, as estratégias e os conteúdos trabalhados a nível 

afetivo, corporal, sócio-cultural e cognitivo em espaço clínico psicopedagógico, desvela 

um todo comprometido com a queixa e as razões do encaminhamento. 

 Acreditando no desenvolvimento e na necessidade de uma educação superior 

que tenha raízes no interesse por cuidar e que esteja fundamentada no respeito pelo 

conhecimento e pela experiência, reporto-me, neste quadro-síntese, a como a paciente 

chegou ao atendimento, o que fiz para ajudá-la, os processos obtidos com mais ou 

menos 60 horas de atendimento (o que corresponde à abril/maio/2000) e o que ainda 

poderia ser trabalhado até o momento do desligamento, provavelmente meados de 

abril/2001. 

 Proporcionando uma visão panorâmica do processo, abriga aspectos teóricos e 

práticos, de forma objetiva e acessível - um espelho, onde Vanessa recebe e reflete luz e 

com passos tímidos, caminha com a força de uma guerreira. 

 

 

 

 

“O vento é o mesmo, 

 mas sua resposta é diferente em cada folha.” 
Cecília Meireles 
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4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

APRECIANDO O DESVELAR DA TRAJETÓRIA ARTÍSTICA INSTALADA 

NESTA PROPOSTA PSICOPEDAGÓGICA 

 

“Minha tarefa pode ser comparada à obra de um 
explorador que penetra numa terra desconhecida. 
Descobrindo um povo, aprendo sua língua, decifro sua 
escrita e compreendo cada vez melhor sua civilização. 
Acontece o mesmo com todo adulto que estuda a arte 
infantil.” 

Stern (In: Mèredieu, 1974, p. 14) 
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“O medo de amar é o medo de ter 

que a todo momento escolher 

com acerto e precisão 

a melhor direção.” 
 

Beto Guedes/Fernando Brant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 117. Sintonia (Jun. 1999). Técnica mista em crochê e xerografia (30 x 21). 
Soraia Cristina Cardoso Lelis. 
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 Recebi a paciente Vanessa em abril de 1999, com 11 anos e 2 meses de idade, 

com multi-repetência na 1a série do Ensino Fundamental. A pré-adolescente carregava o 

estigma da incompetência, o que a levou a  fechar-se em um casulo. 

 Seu desenvolvimento psico-social na 1a infância foi privado de motivação e 

afeto que permitissem a evolução da linguagem oral e mais tarde da escrita. 

 A rejeição e inapetência ao conhecimento eram conseqüências da dificuldade de 

aprendizagem, mais especificamente, à compreensão e conservação. 

 A paciente teve uma vida marcada por privações culturais e afetivas, causando-lhe 

uma maturidade sofrida ao assumir papéis e postura de adulto, enquanto criança. Apesar 

de todo o sofrimento trazido pela menina em sua fala parca, no seu corpo rígido, no 

sorriso fechado, no olhar distante e triste, no corpo marcado por cicatrizes de uma vida 

muito difícil e totalmente sem afeto materno, aproximei-me com toda a vontade de 

acolher e ofereci muito amor. 

 Na relação de cuidar, zelar, alimentar..., travou-se em nós um vínculo forte que 

permitiu-nos um auto-conhecimento, uma cumplicidade e a disponibilidade para 

trabalharmos nossas dificuldades e ansiedades. Foi necessário deixar vir à tona as suas 

sombras, os seus medos, as suas amarras. Busquei acolhê-la e confortá-la, visando 

resgatar sua auto-estima, em dinâmicas ora matriarcal, ora patriarcal, oportunizando e 

permitindo o sentir, o poder, o ser, com estabelecimento de regras e limites para a 

construção de todo o processo ser-si-mesmo. 

 Vanessa necessitou de tempo, uma escuta particular, para assimilar partes do 

nosso contato inicial, de forma relevante, sobre o erro construtivo, o poder errar. 

Exaustivamente trabalhado e vencendo esta limitação, tornou-se mais fácil propor e 

receber respostas mais elaboradas, mais criativas, mais espontâneas. 
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 Percebendo a facilidade e o interesse da menina por atividades artísticas e os 

trabalhos manuais, cativei-a ao apontar e reverenciar seu potencial criador, norteando a 

proposta de trabalho psicopedagógico para a arte, nas linguagens plástica, poética, musical e 

cênica. Uma proposta que aproxima-se de cem horas de atendimento clínico 

psicopedagógico e ainda sem data para o início do desligamento, com todos os erros e os 

acertos, instrumentalizou-me, capacitou-me e realizou-me, porque esteve centrada no 

diálogo interativo teoria (curso de formação) e prática (atendimento clínico). Um diálogo que 

se estendeu à família e à escola, onde sempre colhia bons frutos e pistas por onde entrar. 

 As queixas apresentadas foram todas trabalhadas com muita seriedade                      

e sistematização, capacitando-a ao exercício do raciocínio, da construção e da 

assimilação. Acreditando ter ido além, pretendo iniciar o desligamento assim que ambas 

estivermos preparadas para tal. Entendo ter contribuído muito para sua formação, 

proporcionando vivências profundas, verdadeiras, sonho e realidade se complementando 

à luz das nossas expectativas. 

 Em termos de compreensão de texto, está discriminando os conteúdos, o que 

antes não ocorria. Permiti que suas construções partissem do seu mundo interno, dos 

seus desejos e que seus dons artísticos prevalecessem.  

 Quanto às questões lógico-matemáticas, consegue estabelecer relações entre 

objetos, imagens e símbolos, faz identificações, percebe o que altera e o que se mantém, 

classifica por um atributo ou traço, faz seqüênciações de figuras por traços perceptivos 

(tamanho, cor) ou cronológico (histórias com desenhos mostrando uma sequência lógica), 

compara quantidades com símbolos numéricos, identifica diferentes quantidades em 

relação a conjuntos concretos, bem como parte-todo nas figuras e quantidades. Realiza 

cálculos simples, mas não se desvencilha dos dedos para contagem de quantidades.  
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 Enfim, com a proposta psicopedagógica voltada pelo trabalho dos aspectos 

afetivo, corporal, sócio-cultural e cognitivo, concomitantemente, e a perspectiva de 

exploração do fazer artístico norteado pelo ato criador e a construção de conhecimento à 

luz de hipóteses, reconstrução e desconstrução, considero relevante o processo instaurado, 

pois permitiu a ela, criar mecanismos e usar ferramentas para a leitura de mundo, de sua 

própria história, constituindo-se um ser saudável, com poderes específicos, identidade 

própria e feliz, um ser plural. 

  

 

 

 

 

 

 

“Vivemos dentro de uma relação com o mundo onde o interesse, o cuidado e uma 
sensibilidade de resposta estão presentes. Esta sensibilidade é tão completa e 
disponível quanto a relação do sol com a terra - um acordo indissolúvel, cumprido sem 
hesitação.” 

(Tulku, [s.n.d.]) 
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Eu aprendi a mexer no computador. 

Rimar palavras para fazer poesia. 

Colorir. 

Pintar. 

Olhar as horas. 

Ler e escrever. 

 
Vanessa 

 

 

Proposta: construa algo que traduza (ou simbolize) nossos encontros e o seu processo pessoal. 
 

Figura 118. Meu Processo (Dez. 2000). 
Composição plástica em objeto tridimensional a partir de recorte e colagem. 

Vanessa Tavares da Silva. 
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