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RESUMO

Pesquisas investigam os transtornos da aprendizagem, na sua intercessão com a clínica psicológica, destacam a importância de os pais e os professores apoiarem as crianças

com quadros nosológicos (Rocha, 2009; Prette & Prette, 2013; Tucci, 2011; Petersen & Wainer, 2009). Essas pesquisas identificam que a ampliação do conhecimento de pais e

professores sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e a Dislexia promove uma alteração na forma desses adultos interagirem com as crianças, levando

a uma diminuição dos sintomas de tais transtornos e prejuízos. Assim, o principal objetivo desta pesquisa é ampliar o conhecimento dos pais e professores acerca desses

transtornos, favorecendo a diminuição dos sintomas das crianças.

As ações até o momento foram realizadas por um levantamento bibliográfico de pesquisas sobre o conhecimento de pais e professores sobre o TDAH e Dislexia, habilidades

sociais e educativas, e grupos. Em um segundo momento foi realizado a avaliação psicológica de cinco crianças indicadas pela escola, consideradas de risco para tais

transtornos. Para isso foram empregados os testes: Matrizes Progressivas Coloridas de Raven, versão computadorizada do Teste de Stroop Palavra-Cor (Stroop Color-Word

Test), teste de Fluência Verbal Fonêmica (FAS) e Teste de Fluência Verbal Semântica, teste de Nomeação Seriada Rápida de objetos, cores, letras e números e subtestes

Código, Procurar Símbolos, e Dígito (digit span) da quarta edição da Escala de Inteligência de Wechsler (WISC-IV). Foram seis encontros com cada criança e uma entrevista

semiestruturada com os pais. 

Com os resultados parciais podemos discutir a importância da avaliação psicológica bem estruturada, realizada com diversos instrumentos, sessões, dados dos pais e

professores, e o campo teórico do Treinamento das habilidades sociais, demostrando grande importância para pesquisas e ações com pais e professores.
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