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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Uma educação de qualidade é um dos principais pontos de partida, para um país 

se evoluir, fato esse considerado um pouco distante da realidade brasileira. É através da 

produção de conhecimentos que um país cresce, aumentando sua renda e a qualidade de vida 

das pessoas. 

A formação de professores é necessária, para a constituição de um profissional 

capaz de atuar de maneira competente em diversas situações desafiadoras da profissão, bem 

como tornar-se o sujeito-autor da sua formação continuada, refletindo constantemente sobre o 

seu saber-fazer pedagógico, um professor que se proponha a pesquisar, e levá-lo a produzir o 

seu próprio conhecimento. Sendo importantes os cursos de formação e especialização em 

Psicopedagogia que se vêm desenvolvendo, há mais de 20 anos.  

Este trabalho teve como objetivo abordar as minhas experiências adquiridas e 

desenvolvidas durante o curso de especialização em Psicopedagogia da Faculdade Darcy 

Ribeiro. O portfólio aborda as disciplinas que foram vistas em sala de aula e a minha 

experiência no estágio com uma criança no projeto. 

O primeiro ponto aborda a importância da didática para o professor em sala de 

aula e, em seguida, vamos observar que a psicomotricidade constitui uma abordagem 

multidisciplinar do corpo e da motricidade humana. Muito importante, também, são as teorias 

e tendências pedagógicas, que dão compreensão e orientação para a prática educacional em 

diversos momentos da história do aprendizado humano. No quarto ponto, é importante 

comentar a importância do psicopedagogo e sua profissionalização. 

Outra parte do trabalho aborda o pluralismo cultural, os fundamentos bio- 

psicossociais do desenvolvimento humano, as teorias cognitivas, a metodologia que 

contribuiu muito para a realização desse trabalho e as competências intra e interpessoais. E 

por último, um comentário sobre meu estágio. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR 

 

 
A didática do Ensino Superior de 30 hs teve um papel significante na minha 

formação de educadora. Pude desenvolver uma prática educativa com os meus alunos. 

Segundo Taffarel (2004), para reconhecer como a didática empregada pelos professores no 

Ensino Superior pode contribuir para a construção de uma dada hegemonia e refletir sobre 

possibilidades para o enfrentamento do desafio teórico, nos valemos dos procedimentos 

próprios da abordagem qualitativa do ensino-pesquisa, através da utilização da concepção de 

pesquisa matricial e metodologia do ensino. 

A didática contribui no campo educacional, atingido o núcleo central que é o 

ensino. Observamos também, durante o curso, que a didática é uma dupla feição, unindo a 

teoria com a prática. 

De acordo com Meirieu (1998), educar não é só desenvolver uma inteligência 

formal, mas uma inteligência história, pois o aluno adquire conhecimentos que vão ser 

utilizados durante toda sua vida. 

Verificamos, também, que é importante a interação do professor com o aluno, 

valorizando as experiências, as discussões em sala de aula, e as práticas educativas. 

Freitas (1996) propõe que: 

“Vivenciar a prática pedagógica com um projeto histórico claro, sem aprisionar a 

prática com a imposição de esquemas estruturantes; buscar apoio interdisciplinar; 

gerar problemas significativos de pesquisa que permitam extrair conceitos em 

direção ao abstrato para empreender o regresso ao concreto”. (FREITAS, 1996, 

p.138) 

Durante a disciplina vimos algumas teorias, como a de Rogers. Ele foi um 

psicólogo e afirmava que o importante é aprender mesmo que o indivíduo não utilize aquele 

conhecimento no momento, sendo importante a auto-valorização da pessoa. 

Outra teoria que estudamos foi a de Wallon. Ele era médico, psicólogo e filósofo. 

Ele afirma que o desenvolvimento intelectual envolve não só o cérebro, mas também sua 

emoção, ele explica que a emoção tem papel importante no desenvolvimento da pessoa. E por 

meio delas que o aluno exterioriza seus desejos e suas vontades. E que o homem é um ser de 

predisposição genética para a vida social, a qual servirá de amparo a sua sobrevivência. 

  Piaget contribui também para o conhecimento foi especialista em psicologia 

evolutiva, filósofo e educador. Ocupou inúmeros cargos universitários e desde cedo 
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manifestou seu interesse pelos problemas da educação. Segundo ele o professor tem que 

motivar os alunos criando uma situação problema, para que ele construa seu próprio 

conhecimento, tornando uma aula dinâmica proveitosa. O conhecimento vai gradativamente 

sendo construído em virtude da estimulação e do desafio. 

São alguns destaques na teoria de Piaget, como: A inteligência é algo que se vai 

construindo gradualmente pela estimulação e o desafio; a Teoria de Piaget não é propriamente 

uma teoria de aprendizagem e sim uma teoria de desenvolvimento mental; só existe 

aprendizagem quando o esquema de assimilação sofre acomodação; o professor teria a função 

de propor situações que ativassem o mecanismo de aprendizagem do educando, isto é, sua 

capacidade de reestruturar-se mentalmente procurando um novo equilíbrio. 

Outro importante filósofo foi John Dewey, que contribuiu para a pedagogia 

contemporânea. Ele afirma que o conhecimento das experiências são oriundas de problemas. 

Assim, a educação tem como finalidade solucionar seus próprios problemas. E as experiências 

do cotidiano contribuem no processo de aprendizagem. 

São alguns destaques na Teoria de Dewey, como: Ele defendia que o professor era 

à base do processo educativo; que o interesse do aluno devia ser o ponto de partida do 

professor; acreditava que o currículo tinha de ser constantemente redefinido e avaliado; que a 

atividade e alvoroço na sala de aula representam alunos interessados no que estão fazendo; 

que a sala de aula deveria ser um laboratório; e que as tarefas em grupo estimulam, a 

cooperação e o desenvolvimento de um espírito social. 

 Vimos também, durante o curso, a teoria de Leo Vigotsky. Ele foi pesquisador e 

filósofo e afirmava que a vivência em sociedade é essencial para a transformação do homem 

de ser biológico em ser humano. Segundo ele, a inteligência é construída a partir das relações 

recíprocas do homem para se desenvolver e evoluir, sendo importante o convívio com outras 

pessoas. E são destaques na teoria de Vigotsky, como: o socioconstrutivismo é uma tendência 

cada vez mais presente no debate educacional; a evolução cultural é caracterizada por saltos 

qualitativos de um nível de conhecimento para o outro; o trabalho em duplas facilita o 

aprendizado, mas cabe ao professor acompanhar individualmente o aluno. 

Outro importante educador que estudamos foi Paulo Freire. Nasceu em 

Pernambuco e apesar das dificuldades financeiras, aprendeu a ler e escrever tornando-se um 

grande defensor da tendência progressiva. Uma das suas obras mais importantes foi “A 

pedagogia do oprimido”, que teve a intenção de superar a opressão que vive o povo. São 

destaques da sua teoria: defendeu que o pedagogo deve cuidar de libertar o homem das 

alienações a que a consciência dominadora o submete; diz também que o professor e o aluno 
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fazem parte de um único contexto social, isto é aprendem junto num processo de integração 

permanente; seu método busca um significado social, e explica a tomada de consciência do 

mundo. 

Outra teoria que estudamos foi a de Célestin Freinet. Foi professor e gostava de 

pesquisar muito. Achava que a sala de aula não é um espaço físico determinado pelas 

instituições educacionais, mas a sala de aula é qualquer espaço onde o exercício do 

pensamento e da criatividade esteja presente e a serviço da sociedade. 

Em virtude do conteúdo visto na disciplina, percebi a importância da 

contextualização didática na fundamentação da prática pedagógica. 
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2.2 LINGUAGENS, COMUNICAÇÃO E PSICOMOTRICIDADE 

 

Essa disciplina foi ministrada pela professora Adriana de Alencar Gomes, sendo 

importante na minha formação como professora, pois aprendi avaliar a conduta da criança, 

como sua coordenação motora, estimulando a percepção, normalizando ou melhorando o 

comportamento dos alunos.  

A psicomotricidade atua nas seguintes áreas: na estimulação essencial com bebês, 

na educação escolar preventiva, na reeducação com indivíduos de inteligência normal ou 

portadores de deficiências.   

Segundo Le Boulch (1987), a origem da educação psicomotora ocorreu na França, 

pela insuficiência da educação física, que não teve condições de corresponder às necessidades 

de uma educação real do corpo, travando aí uma guerra entre o ministério da Educação 

Nacional e o Ministério da Juventude. Sendo que, sua aplicação acontece em diversos 

segmentos da sociedade, como por exemplo, no trabalho com gestantes através do exercício 

de relaxação; na estimulação essencial com bebês; na área da educação escolar preventiva; na 

área da reeducação com indivíduos de inteligência normal ou portadores de deficiências ou 

mentais; na área terapêutica psicomotora buscando favorecer o restabelecimento do equilíbrio. 

Aprendemos que o desenvolvimento psicomotor compreende a organização 

neurológica das sensações e dos movimentos. Barros e Barros (2010), afirma que a 

psicomotricidade é uma ação educativa integrada e fundamentada na comunicação, na 

linguagem e nos movimentos naturais conscientes e espontâneos. E tem como finalidade 

normalizar e aperfeiçoar a conduta global do ser humano. A criança desde seu nascimento 

apresenta potencialidades para se desenvolver, mas para que este desenvolvimento se 

processe, ela depende não só da maturação orgânica, mas também do intercâmbio com o 

outro. 

Estudamos que a origem da psicomotricidade está ligada ao meio, já que é este 

que, ao solicitar o organismo, numa dialética interminável, atualiza as possibilidades e as 

capacidades, numa melodia assimiladora que se acomoda ao meio em função das situações 

envolventes. E para compreender o processo de desenvolvimento do aluno, estudamos a teoria 

de Henri Wallon para descrever e explicar o desenvolvimento humano. 

Durante as aulas, estudamos e vimos o grande interesse de Wallon pela educação. 

E segundo ele, os conhecimentos gerados pela psicologia fornecem conhecimentos que 

podem ser incorporados pela biologia e pela sociologia. 
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Foi importante também observar que Wallon propôs uma sequência de estágios da 

criança. Vimos o impulsivo emocional (0 a 1 ano), o sensório-motor e projetivo ( 1 a 3 anos ), 

personalismo ( 3 a 6 anos ), categorial ( 6 a 11 anos) e a puberdade e adolescência ( 11 anos 

em diante).  

O impulsivo emocional predomina atividades que visam à exploração do próprio 

corpo em relação às suas sensibilidades internas e externas. É uma atividade global ainda não 

estruturada, com movimentos bruscos, desordenados de enrijecimento e relaxamento da 

tensão muscular. O estágio sensório-motor as atividades se concentram na exploração 

concreta do espaço físico pelo agarrar, segurar, manipular, apontar, sentar, auxiliadas pela 

fala. O estágio do personalismo aborda a exploração de si mesmo, como um ser diferente de 

outros seres, construção da própria subjetividade por meio das atividades de oposição e ao 

mesmo tempo de sedução de imitação. 

 O estágio categorial aborda a diferenciação nítida entre o eu e o outro dá 

condições estáveis para a exploração mental do mundo físico, mediante atividades de 

agrupamentos, seriação, classificação, categorização em vários níveis de abstração até chegar 

ao pensamento categorial. E o estágio da puberdade, que a exploração de si mesmo, como 

identidade autônoma, mediante atividades de confronto, e auto-afirmação. 

Estudamos também os transtornos psicomotores, que são distúrbios manifestados 

no corpo sem nenhuma relação com alterações neurológicas ou orgânicas aparentes. E os 

principais transtornos são: a instabilidade psicomotora, neste transtorno a criança não 

consegue começar e terminar a brincadeira e é assim com todas as suas produções corporais; 

na inibição psicomotora a criança não usa seu corpo para relacionar-se com o mundo ou com 

os outros, tendo uma falta de limite; a debilidade é caracterizada pela presença de paratonias e 

sincinesias; e a dispraxia é a dificuldade de associar movimentos para realizar uma tarefa. 

Vimos também que é brincando que a criança aprende a trabalhar suas frustrações 

na medida em que perde ou ganha. É na brincadeira que é possível trabalhar a representação 

simbólica da forma branda e aceitável na colocação de limites e combinações que darão 

subsídios à socialização e à criação das regras coletivas. 
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2.3 TEORIAS E TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS 

 

Essa disciplina foi ministrada pela professora Alexandra Costa Lima, e contribui 

para que eu pudesse compreender o papel da escola e utilizar as teorias vistas em minha 

profissão. 

O ponto fundamental do ensino consiste em processos e não em produtos de 

aprendizagem. A educação é um constante ato de desvelamento da realidade. Neste processo, 

os alunos deverão assumir desde o início o papel de sujeitos criadores. Aprender não é uma 

propriedade exclusiva do aluno, o professor também aprende. 

De acordo com Pimenta (2005): 

“O saber docente não é formado apenas da prática, sendo também nutrido pelas 

teorias da educação. Dessa forma, a teoria tem importância fundamental na 

formação dos docentes, pois dota os sujeitos de variados pontos de vista para uma 

ação contextualizada, oferecendo perspectiva de análise para que os professores 

compreendam os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais e de si 

próprios como profissionais” (PIMENTA, 2005 apud ROSEMBERG, 2008). 

A disciplina de teorias e tendências forneceu noções básicas sobre o processo 

ensino- aprendizagem mediante o estudo das teorias e tendências pedagógicas; abordou a 

importância da educação como fator de transformação pessoal e social, estimulando a posição 

crítica frente às diversas teorias do desenvolvimento cognitivo e da aprendizagem humana. 

Proporcionou a participação criadora do aluno na inovação e o aperfeiçoamento de 

experiências e técnicas pedagógicas que contribuam para melhorar a qualidade do processo de 

ensino-aprendizagem. 

Vimos às tendências pedagógicas na prática escolar, segundo Libâneo (1985) a 

pedagogia liberal sustenta a idéia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para 

o desempenho de papéis sociais, de acordo com as aptidões individuais; na tendência 

tradicional, a pedagogia liberal se caracteriza por acentuar o ensino humanístico, de cultura 

geral, no qual o aluno é educado para atingir sua plena realização como pessoa; na tendência 

liberal renovada acentua o sentido da cultura como desenvolvimento das aptidões individuais; 

na tendência liberal tecnicista subordina a educação à sociedade, tendo como função a 

preparação de “recursos humanos”. 

Observamos, na teoria, o relacionamento professor-aluno, nos vários tipos de 

tendências pedagógicas. Esse ponto é importante falar, pois vivenciamos na sala de aula com 

nossos alunos. De acordo com Libâneo (1985), na Tendência liberal tradicional predomina a 
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autoridade do professor que exige atitude receptiva dos alunos e impede qualquer 

comunicação entre eles no decorrer da aula; na tendência liberal renovada progressista não 

existe lugar privilegiado para o professor, antes, seu papel é auxiliar o desenvolvimento livre 

e espontâneo da criança; na tendência liberal renovada não-diretiva propõe uma educação 

centrada no aluno, visando formar sua personalidade através da vivência de experiências 

significativas que lhe permitam desenvolver características inerentes à sua natureza; na 

tendência liberal tecnicista, as relações são estruturadas e objetivas, o professor administra as 

condições de transmissão da matéria e o aluno recebe, aprende e fixa as informações. 

Na tendência progressista libertadora está presente um diálogo, onde o educador e 

educandos se posicionam como sujeitos do ato de conhecimento; na tendência progressista 

libertária o professor é um orientador e um catalisador, ele se mistura ao grupo para reflexão 

em comum; na tendência progressista crítico-social dos conteúdos, o aluno com sua 

experiência imediata num contexto cultural, participa na busca da verdade, ao confrontá-la 

com os conteúdos e modelos expressos pelo professor (LIBÂNEO, 1985). 

Tendo em vista o que foi debatido em sala de aula, essa disciplina foi muito 

importante para minha profissão, pois vimos todo o processo histórico das teorias 

pedagógicas e com isso estimulou a minha postura crítica frente  as teorias que foram 

apresentadas. 
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2.4  PSICOPEDAGOGO: FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO 

 

Essa disciplina foi ministrada pela professora Telma Regina de Andrade Pessoa, 

com 30hs aula e teve como objetivo identificar historicamente a atuação da psicopedagogia, 

caracterizar a formação do psicopedagogo, delimitando seu campo de atuação e seu objeto de 

estudo e refletir sobre a prática psicopedagógica, analisando a pertinência da regulamentação 

da profissionalização no atual contexto histórico. 

A psicopedagogia, como área de aplicação antecede o status de área de estudos, e 

tem procurado sistematizar um corpo teórico próprio, definindo o seu objeto de estudo, 

delimitando o seu campo de atuação, recorrendo à psicologia, psicanálise, lingüística, 

fonoaudiologia, medicina e pedagogia. Ela 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. A 

psicopedagogia estuda o processo de aprendizagem e suas dificuldades e em uma ação 

profissional deve englobar vários campos de conhecimentos, integrando-os e sintetizando-os 

(AMARAL, 2003). 

    De acordo com Bossa (2007), o campo de atuação do psicopedagogo refere-se 

não só ao espaço físico onde se dá esse trabalho, mas também e em especial ao espaço 

epistemológico que lhe cabe, ou seja, ao lugar deste campo de atividade e ao modo de abordar 

o seu objeto de estudo. Assim, a forma de abordar o objeto de estudo pode assumir 

características específicas, a depender da modalidade. Segundo Bossa (2007), existe a forma 

clínica, preventiva e teórica; o trabalho clínico não deixa de ser preventivo, uma vez que, ao 

tratar alguns transtornos de aprendizagem, pode evitar o aparecimento de outros; o trabalho 

preventivo é sempre clínico, levando em conta a singularidade de cada processo, sendo que 

essas duas formas de atuação não deixam de resultar em um trabalho teórico. 

Outro aspecto abordado, durante a disciplina, foi à formação do psicopedagogo, 

que assume um papel de grande importância na medida em que é a partir dela que se inicia o 

percurso para a formação da identidade desse profissional. Segundo Bossa (2007), os 

profissionais em psicopedagogia já possuem um órgão de classe, a Associação Brasileira de 

Psicopedagogia, criada há 17 anos com sede em São Paulo, composta por seções e núcleos 

nas diferentes regiões do Brasil. 

A psicopedagogia remete a uma visão de homem como sujeito ativo em um 

processo de interação com o meio físico e social. Nesse processo interferem o seu 
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equipamento biológico, as suas condições afetivo-emocionais e as suas condições intelectuais. 

A psicopedagogia entende, ainda, que essas condições afetivo- emocionais e intelectuais são 

geradas no meio familiar e sociocultural no qual nasce e vive o sujeito. O produto de tal 

interação é a aprendizagem (BOSSA, 2007). 

Desse modo, podemos dizer que a formação em psicopedagogia deve permitir ao 

profissional reconhecer a aprendizagem nessa dupla vertente, qual seja, sujeito ou meio, e, em 

especial compreender como ocorre essa interação. E essa interação, pode ser um trabalho na 

escola. O psicopedagogo pode colaborar com os professores, auxiliando na elaboração de 

planejamento de aula, participando da elaboração do projeto pedagógico da escola, atendendo 

crianças e adolescentes que apresentem dificuldades de aprendizagem, e prestando assessoria 

a pedagogos, orientadores, professores, coordenadores pedagógicos, contribuindo para a 

melhoria do processo ensino- aprendizagem na instituição. 
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2.5 PLURALISMO CULTURAL NOS PROCESSOS EDUCACIONAIS 

 

A disciplina foi ministrada pela professora Raimunda Pinheiro Menezes, com 30 

horas aula. Abordamos que os valores humanos são aqueles que fazem o homem ser mais 

autenticamente homem, mas nem todos os indivíduos chegam à mesma captação de valores. 

Com esta disciplina compreendi que podemos educar sem interferir nos conhecimentos e 

aprendizagens que já foram adquiridos pelos alunos, valorizando seus conhecimentos, suas 

diferenças, sua herança cultural. 

A educação em valores requer uma metodologia complexa que leva em conta 

deste, os estímulos valorativos que se oferecem ao estudante até a reflexão sobre o ser 

humano e o seu destino. 

Segundo Moreno (2001): 

“A vinculação dos valores com a educação é um tema  clássico em pedagogia, já que 

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

educativa. Pelo lugar que ocupam na realização da pessoa e no  desenvolvimento da 

personalidade humana, os valores devem ser considerados de maneira central e 

sistemática na ação educativa.”(MORENO, 2001) 

Uma educação em valores que seja abrangente, integral, necessita também de 

programas e experiências que possibilitem a instrução naqueles valores que sejam de fato 

aceitos como tais dentro daquela determinada cultura. Os valores fazem parte do nosso ser 

mais profundo, da nossa íntima realidade, e é um componente indispensável do nosso ser. 

De acordo com Korn apud Moreno (2001): 

“A valorização é um processo complexo, no qual participa o conjunto das atividades 

psicológicas, em proporções variáveis até sintetizá-lo em volição. A análise 

psicológica pode apontar a participação dos impulsos biológicos mais elementares, 

das apetências mais instintivas, da sensibilidade mais refinada, da reflexão mais 

prudente, das reminiscências mais remotas, da fé mais obstinada, da visão mais 

idealista ou mística...” ( MORENO, 2001, p. 112) 

O ambiente familiar é o clima mais propício para se conseguir uma educação 

como base a formação moral e religiosa. A educação em valores é um processo que mantém 

relação direta com os aspectos especificamente humanos do indivíduo. A importância da 

educação no momento atual é cada vez maior, e mais urgente, sua influência se faz sentir cada 

dia com mais intensidade no desenvolvimento do ser humano. Os valores ensinam o ser 

humano a conduzir a própria vida dentro da sua realidade global, segundo os princípios 

evangélicos da moral pessoal e social vital. É impossível educar em valores quando se 
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desconhece a realidade em que se vive. A partir dos dados da realidade objetiva, pode-se 

tomar consciência dos condicionamentos, das barreiras ou das possibilidades que essa 

realidade oferece para servir o ser humano. 

Os educadores têm consciência da dificuldade representada por esse esforço 

educativo, mas sabem também o quanto é necessário e gratificante ver os jovens crescerem 

como pessoas. 

Os esforços da família, da escola e dos meios de comunicação social devem 

convergir para uma verdadeira comunidade educativa fazendo da escola um lugar de encontro 

de comunicação, de diálogo, um centro de vida em que a tarefa educativa receba elementos 

complementares do meio sociocultural. 

Segundo Vannucchi (2002): 

“O ser humano não se caracteriza, exclusivamente, como conhecedor de dados e 

informações culturais. Ele é também e principalmente um agente de cultura, ainda 

que, muitas vezes, não tenha consciência disso. O ser humano não pensa apenas. É 

consciência espontânea e consciência crítica. Mas, além de pensar, ele é capaz de 

sentir, fazer, agir.” (VANNUCCHI, 2002) 

Durante o processo histórico do Brasil, a cultura dos habitantes foi totalmente 

modificada, desde processo de colonização, monarquia até a república. Na colonização, na 

catequização dos indígenas, onde eles perderam sua identidade cultural, e seus 

conhecimentos, valores e crenças não foram respeitados. Na monarquia, o modelo de política, 

moda, religião era baseado em Portugal. E na república, com a ditadura, a cultura e a 

educação brasileira teve um grande impacto que reflete até hoje nas escolas. 

Essa disciplina foi importante, pois analisamos criticamente sobre o 

multiculturalismo e as implicações práticas de uma abordagem cultural no contexto 

educacional e refletimos sobre o convívio dos diferentes grupos sociais na escola. 
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2.6 FUNDAMENTOS BIO-PSICOSOCIAIS DO DESENVOLVIMENTO 

HUMANO 

 

Essa disciplina foi ministrada pela professora Lílian Queiroz Frossard, de 360 

horas aula. E teve como alguns objetivos: identificar a abordagem psicopedagógica da 

aprendizagem, conhecer as áreas à aprendizagem, compreender o papel do ambiente social 

para a aprendizagem e desenvolver a percepção global sobre o movimento afetivo, cognitivo e 

social do sujeito. 

A psicomotricidade é uma ciência que possui uma importância no 

desenvolvimento global do indivíduo. É a área que se ocupa do corpo em movimento. O 

corpo é um dos instrumentos mais poderosos que o sujeito tem para expressar conhecimentos, 

idéias, sentimentos e emoções. Existem três campos de atuação para a psicomotricidade: a 

reeducação, terapia e educação. Os elementos psicomotores que são esquemas corporais, 

imagem corporal tônus, coordenação global, motricidade fina, organização espaço temporal, 

ritmo, lateralidade e equilíbrio. 

Os transtornos psicomotores são distúrbios no corpo sem nenhuma relação com 

alterações neurológicas ou orgânicas aparentes. Sendo importante o ato da brincadeira, que 

permite uma comunicação através de gestos. É no brincar que a criança tem a oportunidade de 

expressar o que está sentindo ou necessitando; na brincadeira se faz de conta, a criança 

constrói o seu mundo imaginário. E segundo Almada (1999): 

“As atividades lúdicas são indispensáveis para a apreensão dos conhecimentos 

artísticos e estéticos, pois possibilitam o desenvolvimento da percepção, da 

imaginação, da fantasia e dos sentimentos”. 

A criança é um ser social, seu desenvolvimento se dá entre outros seres humanos, 

em um espaço e tempo determinados. E na interação social que a criança entrará em contato e 

se utilizará de instrumentos mediadores. A necessidade é o desejo de decifrar o universo de 

significado que a cerca leva a criança a coordenar idéias e ações a fim de solucionar os 

problemas que se apresentam. 

De acordo com Vygotsky (1989), o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores não se dá aprioristicamente, ou como simples movimento reflexo, mas sim através 

de uma atividade do sujeito, atividade esta de apropriação e utilização de instrumento. A auto-

regulação da conduta e a transformação ambiental, frutos da construção da consciência, 

surgem como a possibilidade advinda da utilização de instrumentos socialmente construídos. 

E ainda explica que, a criança não nasce com os conceitos, nem nela se constituem de 
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imediato, sendo fruto de um longo processo que se inicia na fase mais precoce da infância. Os 

conceitos científicos denominados por Vygotsky têm importância fundamental na constituição 

e desenvolvimento dos seres humanos. 

Para o profissional da educação infantil, vimos que essa disciplina foi importante, 

pois aprendemos que a necessidade de oferecer condições, que viabilizem as interações 

lúdicas tem como suporte o reconhecimento do especial valor destas interações para as 

crianças, em termos de elaboração dos conhecimentos advindos do exercício ativo de papéis 

sociais, conhecimentos estes imprescindíveis ao desenvolvimento da consciência de si e do 

outro. E conforme Machado (1992), os conhecimentos advindos das interações terão uma 

garantia maior de constituírem-se e consolidarem-se, de forma mais eficiente, através da ação 

do adulto, mediante a sistematização prévia e posterior dos conceitos entendidos como 

necessários. 
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2.7 TEORIAS COGNITIVAS DA APRENDIZAGEM 

 

Foi ministrada pela professora Alexandra Costa Lima, com 30 horas aula. E teve 

como objetivos, a compreensão dos conceitos segundo os teóricos Jean Piaget e Lev. S. 

Vigotsky e desenvolver uma postura crítica em relação aos conteúdos e metodologias 

utilizados na prática de Arte e Educação. 

Durante a disciplina vimos os fundamentos das teorias piagetiana e vigotskiana e 

o desenvolvimento cognitivo na perspectiva de Piaget e Vigotsky, sendo que as aulas foram 

através de discussões em sala de aula, oficinas de trabalho em grupo e seminários. 

 A psicologia genética estuda o desenvolvimento da inteligência na criança e todas 

as outras noções de espaço, tempo, causalidade, leis físicas, etc. Vimos os estágios da 

inteligência sensório-motora. No primeiro sub-estágio estão presentes as adaptações sensório-

motoras hereditárias, e a assimilação desempenha um papel preponderante e fundamental no 

desenvolvimento da criança, pois é partir no esquema reflexo que se formará os primeiros 

hábitos. O segundo estágio são adaptações adquiridas que modificam a criança em função da 

sua experiência. 

Segundo Piaget (1970), uma atividade espontânea e total do organismo é capaz de 

promover uma diferenciação dessas atividades dando lugar ulteriormente à formação de 

esquemas. Ele afirma também que nos primeiros subestágios o bebê não manifesta nenhuma 

conduta relativa aos objetos desaparecidos, a partir de aproximadamente quatro meses de 

idade até os oito, as ações da criança exteriorizam-se. Isto requer mais assimilações, 

acomodações e um equilíbrio entre ambos. 

 De acordo com Piaget (1970), atividade direcionada da criança ao mundo requer, 

dela própria, uma maior coordenação da visão de preensão. Ela passa a coordenar seus 

espaços, progredindo, em sua noção de espaço. 

Foi visto também, durante a disciplina, a inteligência simbólica e intuitiva. E 

Piaget divide em duas grandes etapas, inteligência pré-operatória ou simbólica operatória 

propriamente dita. Na primeira etapa, a atividade propriamente dita surge no momento em que 

ocorre a separação entre o significante e o significado, as assimilações sensórias motoras 

consistem em conferir em conferir significações. Na inteligência sensório-motora, é mediante 

a percepção que o significante evoca o significado. 

Outro assunto importante abordado foi o egocentrismo e a descentralização. E 

segundo Piaget (1970), a criança possui sua forma própria e peculiar de estar, ver e sentir o 
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mundo que a cerca. Segundo ele, o pensamento infantil não é reflexivo, e por isto, inacessível 

as reflexões, próprias do mundo adulto. Vimos que desde o nascimento até a fase adulta, o 

sujeito constrói laboriosamente um continuo processo de descentralização de si em direção ao 

mundo, ou seja, é laborioso o caminho da construção dialética do processo circular 

objetividade. 

 Vimos também que a inteligência humana possui uma capacidade de estruturação 

altamente refinada, cuja medida de complexidade avança sempre no sentido de apreensão 

cada vez mais aproximada da realidade na qual vive. O pensar do sujeito não mais se prende 

ao real e sim ao possível. A evolução qualitativa das estruturas da inteligência humana é 

impulsionada pela conquista de um equilíbrio sempre mais abrangente, móvel e reversível. 

 Devido a essa capacidade de estruturação, é importante o construtivismo na 

educação. Associa-se a didática construtivista ao expontaneismo pedagógico humanista. 

Corrigir não é anular a criatividade nem a lógica da criança talvez sejam mais fácil entender 

que usar cores fortes para apontar os erros da criança, sem olhar o processo cognitivo para a 

morte do desejo de aprender. 

Como educadora essa disciplina foi importante para conhecer o processo de 

desenvolvimento cognitivo da criança, compreendendo suas fases, segundo Piaget e Vigotsky, 

levando a teoria que foi comentada, para a sala de aula com meus alunos. 
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2.8 METODOLOGIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO 

 

A disciplina foi ministrada pela professora Silvany Bastos com 30 horas aula. E 

teve como objetivo geral a contribuição com a fundamentação teórica e metodológica da 

formação de pesquisador, tornando-o proprietário de saberes sistêmicos necessária à produção 

do conhecimento. 

Foram vistos vários assuntos, como o conceito de conhecimento, ciência e 

pesquisa; a pesquisa e seu papel político; abordagem qualitativa quantitativa; modalidades de 

pesquisa; obtenção e organização de dados, análise e construção de registros, elaboração de 

trabalho científico, inclusive na forma de como fazer um portfólio. 

Segundo Ibiapina e Carvalho (2006), a pesquisa educacional no Brasil é muito 

curta. A partir dos anos 30, com a criação do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais). E a estrutura inicial do INEP incluía uma divisão de psicologia aplicada, que 

foi criada por influência de Lourenço Filho, psicólogo e defensor das idéias escolanovistas.  

Idéias do Escolanovismo que, fundamentado na pedagogia científica, na biologia 

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

origem da pesquisa na área de educação mostra que ela não nasceu de um movimento das 

próprias universidades, mas foi induzida pelos órgãos governamentais (IBIAPINA; 

CARVALHO, 2006). 

Para se fazer uma pesquisa em qualquer área, é importante ter a curiosidade no 

assunto. Para Alves (1988): 

“Curiosidade. É tão forte que estamos dispostos até a perder o paraíso, pelo gozo 

efêmero de ver aquilo que ainda não foi visto. É assim que a nossa história começa, 

num dos mais antigos mitos religiosos. Preferimos morder o fruto do conhecimento, 

com o risco de perder o Paraíso, pela alegria de um outro gozo: saber...” 

Durante o curso, vimos várias forma de realizar uma pesquisa. Onde se requer 

atitudes, cuidados e procedimentos específicos, diante da realidade que se pretende investigar. 

Há diversos tipos de fontes para se coletar dados: as de papel, características das pesquisas 

bibliográficas e documentais, as de dados fornecidos por pessoas, próprias da pesquisas de 

campo (MATOS; VIEIRA, 2002). 

A pesquisa bibliográfica é realizada a partir de um levantamento de material, com 

dados já analisados. Já na pesquisa documental, trabalhamos com dados que ainda não 

receberam tratamento analítico e nem foram publicados. Na pesquisa de campo, o pesquisador 

além da análise bibliográfica, ele coleta dados com as pessoas. A pesquisa participante 
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caracteriza-se pelo envolvimento e identificação do pesquisador com as pessoas pesquisadas. 

Assim, os informantes passam a sujeitos do processo. Na pesquisa experimental, normalmente 

é feita por amostragem, porque consiste em reproduzir um fenômeno em um espaço onde o 

pesquisador, por meio de instrumentos, escolhe variáveis (MATOS; VIEIRA, 2002). 

Estudamos também, as técnicas de coleta de dados se inserem no campo da 

metodologia de pesquisa. É preciso que os pesquisadores conheçam e escolham instrumentos 

adequados pensando no que pretende coletar e verificar. A observação é uma técnica muito 

utilizada, principalmente porque pode ser associada a outros procedimentos, como a 

entrevista. A entrevista é uma das técnicas mais simples, conhecidas e utilizadas na pesquisa 

educacional (MATOS; VIEIRA, 2002). 

E como instrumentos de uma pesquisa e avaliação dos processos de 

aprendizagem, verificamos a utilização do portfólio como trabalho científico. Segundo 

Anastasiou (2004), o portfólio, como trabalho científico surgiu da necessidade de buscar 

alternativas de avaliação capazes de superar as formas tradicionais que foca projetos de 

trabalhos como forma de construção do conhecimento na sala de aula de uma universidade. 

Afirma que, o portfólio vem sendo apontado como uma das mais recentes contribuições para 

uma avaliação eficaz de ensino. 

Essa disciplina foi importante, pois contribuiu na compreensão da construção dos 

conceitos de conhecimento, ciência e pesquisa, conhecendo o percurso histórico da pesquisa 

em educação, estudando as modalidades de pesquisa, como obter dados e na elaboração de 

um trabalho científico, inclusive na forma de portfólio. 
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2.9 COMPETÊNCIAS INTRA E INTERPESSOAIS 

 

A professora Raimunda Cid Timbó ministrou essa disciplina com 30 horas aula. E 

teve como objetivo mostrar a importância das competências emocionais necessárias à 

atividade psicopedagógica. 

Para Antunes (2001), competente é aquela pessoa que pondera, avalia, julga e 

depois de examinar uma situação ou um problema por ângulos diferentes encontra a solução. 

Onde ele afirma, também, que um aluno competente é aquele que enfrenta os desafios de seu 

tempo usando os saberes que aprendeu e empregando, em todos os campos de sua ação, as 

habilidades antes apreendidas em sala de aula. Ele, também, define inteligência, que são 

potenciais biopsicológicos. É a capacidade de resolver problemas ou de criar produtos 

considerados de valor em um meio social. 

E segundo Nogueira (2001), existe a inteligência interpessoal e a intrapessoal. 

Onde a inteligência interpessoal é a capacidade de entender outras pessoas, comunicar-se de 

forma adequada com elas, motivando-as, incentivando-as e dirigindo-as, a um objetivo 

comum. Ele afirma também que a intrapessoal, é a capacidade de se conhecer, de entrar em 

contato com seu próprio “eu”, de se auto-avaliar, reconhecendo seus pontos positivos e 

negativos, ficando mais fácil trabalhá-los. 

É importante a auto-avaliação, pois de acordo com Rossini (2005), o primeiro 

passo para qualquer mudança consiste em cada um se conhecer, ou seja, fazer uma auto- 

avaliação para identificar suas características, negativas ou positivas, fortes ou fracas. Sendo 

que a auto-imagem que cada um tem de si irá influenciar fortemente no desempenho 

profissional ou pessoal, pois vai atuar diretamente na auto-estima. 

Quando conhecemos nossas características fica mais fácil administrar os 

caminhos que temos pela frente. Exemplo: se eu reconheço como uma de minhas 

características a desorganização, sei que minhas ações poderão ter essa marca que deverá ser 

trabalhada para não atrapalhar meu desempenho pessoal e profissional (ROSSINI, 2005). 

Essa disciplina foi importante, pois verificamos os dois tipos de inteligências que 

podem ser encontradas no aluno, vivenciamos algumas experiências, em sala de aula, de 

acordo com as competências intrapessoais e interpessoais. 
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3. A AVALIAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA DO ESTÁGIO  

 

A disciplina “O processo de avaliação e intervenção em psicopedagogia”, foi 

ministrada pela professora Lilian Frossard. E, com as suas as orientações sobre os principais 

eixos que sustentam a aprendizagem, desenvolvemos uma prática com uma criança. Onde a 

observamos em vários aspectos: na área cognitiva, motora, emocional, e na área pedagógica. 

Na área cognitiva, realizamos sete testes. No primeiro, que foi a linha de tempo 

pessoal, ela respondeu todas as perguntas com muita rapidez e durante a conversa ela 

comentou coisas que marcaram sua vida, que foram à separação dos pais e a morte de seu 

irmão. No teste do homem mecânico, ela se atrapalhou na montagem das peças. No teste com 

a garrafa pet e a sementinha, observamos que ela tem habilidade com as duas mãos. No 

desenho com curvas sinuosas ela mostrou agilidade com a mão esquerda. Com os cartões com 

cores variadas, ela observou bem as cores e formou os grupos com as três cores, sem 

nenhuma dificuldade. No teste dos cordões, ela foi rápida em dizer que apesar de um cordão 

está enrolado, os dois tinham o mesmo tamanho. E no último teste, ela percebeu que a água 

colocada nos dois copos tinha a mesma quantidade. 

Na área motora, a criança demonstrou um bom equilíbrio estático, dinâmico e 

uma boa coordenação digital. Na coordenação geral, ela realizou muito bem as atividades, 

mas a última tarefa ela não participou, porque teve medo de enfrentar os obstáculos. 

Na área emocional, descobrimos durante um dos testes que por ter ocorridos 

problemas familiares, como a separação dos pais e a morte do seu irmão, ela teve dificuldades 

no seu rendimento escolar, apesar de ser uma boa aluna.  

Na área pedagógica abordamos o teste Emilia Ferreiro, e durante esse teste ela foi 

rápida nos seus pensamentos em elaborar as palavras e não teve problemas com as operações 

matemáticas. 

Por todos os testes que foram realizados, verificamos que a área que a criança tem 

mais dificuldade é na área emocional, devidos aos problemas que ela esteve presente. E 

orientamos a mãe da criança a levá-la ao atendimento psicológico, pois os problemas 

emocionais podem influenciar na sua aprendizagem. 
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 4. CONCLUSÃO 

 

O curso de psicopedagogia contribuiu, ainda mais, para minha profissão de 

professora, pois percebi a importância da contextualização didática e das teorias na 

fundamentação da prática pedagógica. E que, o psicopedagogo pode auxiliar o professor na 

sala de aula participando no atendimento às crianças que apresentam dificuldade na 

aprendizagem. 
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