
FACULDADE DE TECNOLOGIA DARCY RIBEIRO – FTDR 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO –  CPGE 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  PSICOPEDAGOGIA - 360H 

 

 

 

 

TERMO DE APROVAÇÃO 

 

 

 

 

MEU FUTURO PROFISSIONAL NA ÁREA PSICOPEDAGOGICA 

 

 

 

 

 

CLÁUDIA MIDIA DE LIMA CUSTÓDIO 

 

Portfólio apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Especialista, tendo sido 

aprovado pela Banca Examinadora composta pelos professores: 

 

 

 

 

 

 

                                                Banca Examinadora: 

 

 

 

                                    _________________________________________    

                                                  Prof. Ms. CLeison Luis Rabelo 

                                                       (Orientador –FTDR) 

 

 

 

                                   __________________________________________ 

                                               Prof. Ms. CLeison Luis Rabelo 

                                                   (Coordenador do Curso) 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

FORTALEZA-CE, 28 DE MARÇO DE 2011 



Minha História de Vida 

 

Meu Nome é Claudia Mídia de Lima Custódio. Tenho 26 anos, sou casada e não tenho 

filhos. Minha família é bem simples, meus pais moram juntos, tenho dois irmãos, minha irmã é 

casada há 12 anos e têm quatro filhos, meu irmão é casado. 

Desde criança, tive o sonho de me tornar uma professora, para ajudar pessoas na área do 

ensino, até brincava com meus primos de professora x aluno. Reunia-me quando criança com 11 

anos em minha casa e convidava todos os amigos para brincar comigo e dava aulas para todos eles. 

Com 20 anos, comecei a lecionar na primeira escola que se chamava instituto Batista de Educação 

Infantil depois no Colégio Cristão Evangélico, Escola Gente Pequena, pois meu objetivo futuro e 

meu sonho profissional era ingressar na Universidade. 

Nesses 26 anos de vida, o que eu tenho pra falar é que sempre busquei meus ideais, 

princípios de vida e minha família. Acima de tudo Deus está comigo em tudo que eu preciso. 



Vida Profissional 

 

Desde os meus dezoito anos, já trabalho com crianças, sem ter tido a 'formação de nível 

superior. Iniciei meu trabalho no Instituto Batista de Educação infantil, sendo auxiliar de professora 

por dois anos, Auxiliava no cuidado com as crianças, ensino e aprendizagem na pré-escola. 

Trabalhava no período da manhã e cursava o ensino médio à tarde, com a duração por dois anos. 

Fui educadora infantil e achei graíificante a experiência, pois adquiri muito conhecimento e 

aprendizado. 

Após três anos, fui chamada para trabalhar como professora em uma Escola chamada 

Colégio Cristão Evangélico. Mas já tenho formação académica, desde 2008 em Pedagogia e estou 

concluindo minha pós-graduação em Psicopedagogia. 

Reconheço que preciso sempre inovar e buscar atuar na minha área profissional do ensino, 

na minha área de conhecimento, e contribuindo socialmente no ensino para a vida de cidadãos. 



Apresentação 

 

Este portfólio, busca mostrar a síntese e análise das disciplinas, ministradas no curso de 

Psicopedagogia, relatadas e documentadas por mim, Cláudia Mídia de Lima Custódio. Estarei 

mostrando no contexto da situação, o meu ponto de vista profissional e educacional de nosso 

cotidiano, buscando conhecimento e aprofundamento das disciplinas trabalhadas em sala de aula, 

para meu aprimoramento disciplinar 



Desenvolvimento 

Neste Curso de Pós-Graduação em Psicopedagogia, percebi um vasto campo de 

informações, através dos docentes que ministraram com zelo o trabalho desenvolvido em sala de 

aula com os alunos. Em minha percepção, observei que deve haver, uma reflexão sobre as 

contribuições teóricas para a educação. No processo de ensino-aprendizagem há uma 

contexíualização nos aspectos: cognitivo, afetivo e social 

 



Competências Intra e Interpessoais 

 

As inteligências são potenciais biopsicológicos, são capacidades para resolver problemas ou 

para criar produtos considerados de valor em um meio social, são capacidades de compreender, de 

se adaptar, de contextualizar, são ferramentas, sistemas neurais que diferenciam uma pessoa da 

outra. Nascemos com nossas inteligências que precisam ser “acordadas” por estímulos 

significativos, mas não nascemos entretanto, com qualquer competência. 

 A escola e particularmente a ação professor em sala de aula pode e deve – despertar e 

ampliar as inteligências, mas precisa construir competências.  

Inteligência Interpessoal 

É a capacidade de entender outras pessoas comunicar-se de forma adequada com elas, 

motivando-as, incentivando-as e dirigindo-as, em alguns casos, a um objetivo comum. Capacidade 

esta encontrada principalmente nos professores, políticos, lideres (políticos, religiosos, empresários 

e etc), terapeutas e etc. 

 

 Inteligência Intrapessoal  

  

É a capacidade de se conhecer, de entrar em contato com o seu próprio “self” de se auto – 

avaliar, reconhecendo seus pontos positivos e negativos, ficando desta forma mais fácil trabalhá-los.  

A grande vantagem da inteligência interpessoal é este poder de reconhecimento. 

Com isto, reconhecendo nossas “falhas”, podemos, se quisermos, melhorar nosso 

comportamento. Da mesma forma ao reconhecermos nosso pontos fortes e coisas que fazemos bem, 

podemos explorar essas qualidades, pois em muitos casos existem pessoas que possuem habilidades 

fantásticas na área musical, corporal, pictória e, não sabendo disto, não as exploram. 

Quando conhecemos nossas características fica mais fácil administrar os caminhos que 

temos pela frente. Exemplo: se eu reconheço como uma de minhas ações poderão ter essa marca 

que deverá ser trabalhada para não atrapalhar meu desempenho pessoal e profissional. 

Quando você “se conhece”adquire uma compreensão maior de si mesmo e da vida. Fica 

mais fácil traçar seus objetivos, dar os passos na direção correta. Neste caminho a percorrer é 

preciso cuidado para, na correria, na precipitação não fazer escolhas incorretas, vazias, sem 

significação. 



Pluralismo cultural nos processos educacionais. 

 

Os valores estão efetivamente incluídos na problemática relacionada aos fins da ação 

educativa, por isso devem ser considerados de maneira central e sistemática na ação educativa. 

Como educadores devemos ter mais consciência do significado e da transcendência da relação entre 

valores pedagogia. Devemos mostrar aos alunos que o saber, não e a mesma coisa que acumular 

conhecimentos, mas a busca de respostas para as indagações mais profundas do seres humanos. 

Nenhuma educação é possível sem que a noção de valores seja central nela e nenhum 

projeto educativo pode ser realizado sem que um plano de educação em valores ocupe um lugar 

central. Nem todos os indivíduos chegam a captação de valores, o conhecimento humano está 

condicionado por circunstâncias históricas e culturais que determinam boa parte de seus processos.  

A cultura está existente na relação pertencente de um povo á uma classe ou território de cada 

realidade econômica. É uma auto-realização da pessoa humana, no seu mundo numa  interação 

dialética entre os dois sempre numa dimensão social. Segundo o conceito filosófico, o ser humano 

não pensa apenas. Ele reflete sobre que pensa, ele é capaz de sentir, fazer e agir. E todas as formas 

desse pensar-sentir, desse fazer-sentir, fazer-agir, constitui o homem em sua reflexão. Segundo o 

texto da apostila da disciplina; “educar em valores é um processo que mantêm relação direta com os 

aspectos especificamente humanos do individuo, é uma ajuda no desenvolvimento e afirmação. 

Caráter próprio da humanidade de cada ser humano. A pessoa educa-se á medida de sua 

consciência e é responsável por si mesma. Dentro da cultura brasileira, há uma miscigenação entre 

homens e mulheres, pertencentes á um determinado povo, classe, território.  



Metodologia da pesquisa em educação. 

 

Durante os anos de 40-55, houve uma forte influencia dos estudos da psicologia da 

aprendizagem e a utilização de instrumentos de avaliação psicopedagógica do aluno. 

Prevaleciam as idéias do escolanovismo. Que fundamentado na pedagogia cientifica, na 

biologia e na psicologia, defendia o ensino centrado no aluno e valorizava o aprender a aprender. 

Para compreender e interpretar grande parte das questões e problemas da áreas de educação, é 

preciso recorrer a enfoques multi/ inter/ transdisciplinares e a tratamentos multidimensionais. 

Pode-se afirmar que há um consenso sobre os limites que uma única perspectiva ou área de 

conhecimento apresentam para a devida exploração e para um conhecimento satisfatório dos 

problemas educacionais. O prazer de conhecer através da pesquisa não é algo abstrato, requer 

atitudes, cuidados e procedimentos específicos. 

No ato de pesquisar há diversos tipos de fontes para coletar dados Exemplos: as de papel, 

características das pesquisas bibliográficas e documentais, as de dados fornecidos por pessoas, 

próprias da pesquisa de campo. Existem várias modalidades de pesquisa são elas:  

Pesquisa bibliográfica 

Pesquisa documental 

Pesquisa de campo 

Pesquisa ex-post-fato 

Levantamento 

Pesquisa com survey 

Estudo de caso  

Pesquisa participante 

Pesquisa-ação 

Pesquisa etnográfica 

Pesquisa etnometodológica 

Pesquisa com historia oral, historia de vida e depoimento pessoal. 

Pesquisa experimental 



Psicopedagogo: formação e profissionalização 

 

A psicopedagogia é uma aplicação da psicologia á pedagogia,  é uma produção de um 

conhecimento cientifico: o de ser meio, o de ser instrumento, para um outro, tanto em uma 

perspectiva teórica ou aplicada, é também uma aplicação da psicologia experimental á pedagogia, 

possui um caráter inter disciplinar, cria o seu próprio objetivo. Muitas vezes a psicopedagogia 

delimita o seu campo de atuação e recorre á psicologia, psicanálise, lingüística, fonoaudiologia, 

medicina e pedagogia. Historicamente a psicopedagogia surgiu na fronteira entre a pedagogia e a 

psicologia a partir das necessidades de atendimento de crianças com “distúrbios de aprendizagem”, 

consideradas inaptas dentro do sistema educacional convencional. 

O objetivo central de estudo da psicopedagogia está se estruturando em torno do processo de 

aprendizagem humana: seus padrões evolutivos e patológicos – bem como a influência do meio 

(família, escola, sociedade) no seu desenvolvimento. A psicopedagogia estuda o ato de aprender e 

ensinar, levando sempre em conta as realidades interna e externa da aprendizagem, tomadas em 

conjunto. E mais, procurando estudar a construção do conhecimento em toda sua complexidade, 

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

implícitos. 

O seu objetivo de estudo é o sujeito a ser estudado. O trabalho psicopedagogico pode ser 

preventivo clinico, teórico. Todo sujeito tem a sua modalidade de aprendizagem, ou seja meios, 

condições e limites para conhecer. Modalidade de aprendizagem significa uma maneira pessoal para 

aproxima-se do conhecimento e constituir o saber.                   

     

Parágrafo único 

A intervenção psicopedagógica é sempre da ordem do conhecimento relacionado com o 

processo de aprendizagem. 

Artigo 2°- A Psicopedagogia é de natureza interdisciplinar. Utiliza recursos das várias áreas 

do conhecimento humano para a compreensão do ato de aprender, no sentido ontogenético e 

filogenético, valendo-se de métodos e técnicas próprias. 

Artigo 3°- O trabalho psicopedagógico é de natureza clínica e institucional, de caráter 

preventivo e/ou remediaíivo. 

Artigo 4°- Estarão em condições de exercício da Psicopedagogia os profissionais graduados 

em 3° grau, portadores de certificados de curso de Pós-Graduação de Psicopedagogia, ministrado 

em estabelecimento de ensino oficial e/ou reconhecido, ou mediante direitos adquiridos, sendo 

indispensável submeter-se à supervisão e aconselhável trabalho de formação pessoal. 

Artigo 5°- O trabalho psicopedagógico tem como objetivo: 

 



 Promover a aprendizagem, garantindo o bem estar das pessoas em atendimento profissional, 

devendo valer-se dos recursos disponíveis, incluindo a relação interprofissional; realizar 

pesquisas científicas no campo da Psicopedagogia. 

 

Capítulo II - das responsabilidades dos psicopedagogos 

Artigo 6°- São deveres fundamentais dos psicopedagogos: 

 

a) Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos, científicos e técnicos que tratem do fenômeno 

da aprendizagem humana. 

b) Zelar pelo bom relacionamento com especialistas de outras áreas, mantendo uma atitude crítica, 

de abertura e respeito em relação às diferentes visões de mundo; 

c) Assumir somente as responsabilidades para as quais esteja preparado dentro dos limites da 

competência psicopedagógica. 

d) Colaborar com o progresso da Psicopedagogia; 

e) Difundir seus conhecimentos e prestar serviços nas agremiações e classe sempre que possível. 

 

Os grandes teóricos da educação como: 

 Sócrates (O mestre em busca da verdade); 

 Platão (O primeiro pedagogo); 

 Aristóteles (O defensor da instrução para virtude); 

 Santo Agostinho (O idealizador da revelação divina); 

 Tomas de Aquino (O pregador da razão e da prudência); 

 Erasmo de Roterdã (O porta-voz do humanismo); 

 Martinho Lutero (O autor de conceito de educação útil); 

 Miche! de Montaigne ( O investigador de si mesmo); 

 Comênio (O pai da didática moderna); 

 John Locke ( Um explorador do entendimento humano); 

 Jean-Jacques Rousseau (O filósofo da liberdade com valor supremo); 

 Johann Heinrich Pestalozzi  (O teórico que incorporou o afeto à saia de aula); 

 Friederich Froebel (O formador das crianças pequenas); 

 Auguste Conte ( O homem que quis da ordem ao mundo); 

 Karl Mark ( O filósofo da revolução); 

 Herbert Spencer ( O ideólogo da luta pela vida); 

 Emile Durkheim (O criador da sociologia da educação); 

 John Dewey (O pensador que pôs a prática em foco) 



Assim como eles e vários outros teóricos relatam a didática da prática docente dos 

educandos. 

Em minha concepção, a didática é a maneira de como ensinar na prática, novos métodos de 

ensino. Nela há o exercício de integração entre a prática e a fundamentação teórica para a 

transformação da sociedade. Existem três dimensões da didática humana, aluno x professor, 

professor x direção, direção x sociedade. 

 

Os teóricos da pedagogia são: 

 Caris Rogers;Wailon; 

 Dewey; 

 Decioly; 

 Vigotsky; 

 Paulo Freire; 

 Piaget; 

 Freineí; 
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