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Introdução. 
 
Escrito foi este portfólio, 

Nas experiências baseado, 

Vividas durante o Curso de, 

Psicopedagogia institucional, 

Da Darcy Ribeiro, faculdade. 

Portfólio, 

De Auto-Avaliação e Reflexão, 

É um momento, 

Que desenvolver permite, 

Habilidades, 

De o próprio trabalho avaliar 

E experiências pessoais contar. 

Ressaltar importante é, 

Que todas as informações, 

No portfólio contidas, 

Seguidas devem ser, 

De análises e comentários. 
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Esta introdução, 

Escrita foi, 

Com a finalidade, de coroar, 

O encerramento do curso, 

De psicopedagogia, 

Institucional, 

Da Darcy Ribeiro,  

Faculdade. 
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Capitulo 01: Vida Pessoal. 

Sou o sétimo filho, de um casal que teve dezoito rebentos. 

Sou o gêmeo sobrevivente ( e Indesejado ). 

Jamais tive regalias ou proteções. 

Fui a vida  inteira tratado como o enjeitado, o intruso. 

Sempre me senti como empregado ( todos os trabalhos pesados eram meus). 

Lembro que, sentado num caixote de doce real e olhando para outro caixote de sabão pavão; 

Comecei a ler. 

Foi de repente e inesperado. Ganhei um psiquiatra. 

Tinha só três anos de idade e recordo de tudo o que passei nas mãos de minha mãe adotiva. 

Era julho de 1970. 

Fiquei lutando mentalmente com as palavras que tinha pronunciado horas antes. Palavras 

misteriosas. Palavras fortes. 

Eu deveria estar exausto, pois eram doze horas do dia, hora da minha sesta, e eu estava de pé desde 

bem antes da alvorada. Porém, minha mente não parava de percorrer, precipitadamente, todos os 

cartazes, letras, frases. 

Fui levado a reunião de crentes, de curas, grupos de médicos da família, afinal eu estava anormal. 

Vi, ouvi e experimentei situações que haveriam de alterar para sempre o curso de toda a minha vida. 

Disseram que eu era normal. 

Saber ler e escrever, além de contar, me havia salvado da mediocridade fazia então uns dois anos, e 

bem depois eu tinha sido posto em contato com o movimento escolar por parte de alguns amigos da 

família. Praticamente eu desconhecia tudo sobre a vida escolar, nunca havia estudado. 

Eu me sentia faminto, estava desesperado, ninguém me explicava nada. Mas até ali, na Escola 

Pentecostal  Missionário Eurico Bergstein, eu havia encontrado bem pouco para nutrir a minha alma. 

Fui devolvido á minha familia, por atrapalhar os meus colegas de classe, eu sabia demais e  

questionava  nobre  professora  Valmi  silva, que se machucou   eu sala de aula e, a culpa foi minha. 

Lembro-me da primeira impressão  que colhi daquela dama incomum, em seu vestido  
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branco esvoaçante, (uma bata de professora hippie – 1972), enquanto ela quase  dançava  pela sala 

de aula, pequena e úmida   andando  como se estivesse ligada a alguma tomada elétrica.  Também 

recordei das vibrações e dos  

Estremecimentos bastante embaraçosos que havia experimentado, durante as horas  que  passei na 

sala de aula ouvindo tudo o que já sabia de cor e salteado. ela ensinava e eu respondia:- “Eu já sei.” 

Fiquei dois anos de castigo em casa, nem professora Olganê Cruz me agüentou. 

Disse que eu sabia demais, não posso relatar que tive uma infância, pois não tive; só recordo 

tristezas que me dou o direito de não relatar. 

Fui jogado no colégio Estadual Professor Noel Hugnen de Oliveira Paiva aos sete  anos de idade no 

segundo ano primário, tão assustado que me tornei um aluno medíocre, no entanto, o mais bem 

comportado e obediente. Assim se passaram os anos finais de meus estudos colegiais. 

Meu segundo grau foi simples e rápido, foi como uma viagem ao reino de alguém começou em 1983, 

no colégio Adauto Bezerra, durante o qual no primeiro ano, revisitei todas as matérias já estudadas. 

Neste período de estudo, talvez tenha escrito de forma mais sistemática as mesmas idéias: não ser 

notado, não ser visto e não ser incomodado. 

No relativamente pequeno lapso de tempo que passou de lá para cá, recordo ter me formado em 

técnicas administrativas. 

Era obrigado a decorar os pensamentos e sistemas de Taylor e Fayol, além de ler e devorar o livro 

Teoria da Administração por inteiro, de Eunice Lacava Kesnyvoka. 

Péssimas recordações. 

Todos os professores achavam necessário observar os preceitos escolares: pontualidade, 

cordialidade, atenção e respeito. Uma obrigação Militar ( vivi esse momento escolar Brasileiro!); 

Que nosso coração não esperava, nem exigia. 

Aparentemente, era um retrocesso, provocado pelo medo de perder o emprego ou ser  transferido. 

Queriam fazer algo para si e pela educação, enquanto o que queríamos era liberdade para estudar da 

nossa maneira.  

Pois, a salvação que a escola nos propiciava pela obra do governo era de graça e devíamos agradecer 

por isso. 
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Liberdade de escolha era a nossa palavra-chave. 

O colégio não teve nenhuma obrigação para conosco, e não lhe  podemos pagar aquilo que ele nos 

fez em três anos. 

Só  podíamos observar  e absorver as palavras  dos professores que irrompiam em nossas vidas como 

iromperam em nossas vidas como iromperam, nas deles.  

“- Sejam  livres!” 

E esta palavra é a palavra da renovação diária, que somos chamados à prática  não  por obrigação, 

mas  livremente, como herdeiros de uma geração, que agora passou  e  abriu caminhos para os mais 

jovens.  
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Capitulo 02: Vida Acadêmica.  

Levei  vinte  anos para cursar uma faculdade e entrei para a Pedagogia na Aspece- UVA .  

Descobri o que queria fazer: ensinar  

Posso dividir em oito partes  minha passagem pela Pedagogia.  

Introdução:  estudei numa sala de pessoas   diversificadas, ricas,pobres, estranhas, absortas; que se 

amavam  á distancia, de muito perto se estranhavam ao extremo.     

 Missão: levar o conhecimento aos mais esquecidos aqueles que não tiveram oportunidade de 

estudar ao nosso nível.  

   Fato da vida: Ter de vencer num  meio  feminino com uma aparência grosseira e uma pele morena. 

Nova introdução: Dominar o pensamento retrocesso e recomeçar a caminhada. 

Regime Escolar: Fé em si mesmo. Confiar nas leis da educação. Estudar a história da educação. 

Exortação: não voltar à escravidão. Ser livre pelo pensamento e árbitro em suas próprias decisões. 

Verdadeira Liberdade : fruto do estudo constante e perseverante. Consiste na vontade de expressar 

a verdade pedagogia da educação: luz para todos os povos. 

Conclusão: Nasci para ensinar. Me formei em dois mil e cinco, não usei beca, não colei grau e nunca 

vi os colegas, não sinto falta deles, nem os procurei, é como se nunca tivessem existido. 

É uma idéia bem sinistra! 

Eu e a Psicopedagogia. 

Me perguntei qual o papel do,psicopedagogo frente  as dificuldades de aprendizagem e encontrei a 

resposta: o pedagogo é o profissional que intervém quando uma pessoa apresenta dificuldades de 

aprendizagem, mas com um olhar que considera os aspectos relacionados à construção do 

conhecimento atravessados pelos aspectos afetivos e emocionais.  

Como descobri a Psicopedagogia? 

Na Faculdade Darcy Ribeiro, por meio de professores mestres e doutores. 
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O que é a Psicopedagogia ?  

Termo referencial que significa a aplicação da Psicologia experimental à Pedagogia. 

Estudo do ato de aprender e ensinar.  

Ciência que se ocupa da aprendizagem humana, do problema da aprendizagem , dos limites da 

Psicologia Educacional e da própria Pedagogia. 

Qual a função do Psico pedagogo? 

Detectar possíveis perturbações no processo de aprendizagem, participar da dinâmica das relações 

da comunidade educativa, a fim de favorecer processos de relação, integração e troca, de acordo 

com as características dos indivíduos e grupos. 

Realizar processos de orientação vocacional, educacional e ocupacional, tanto na forma individual 

quanto em grupo. 

Qual o objetivo real do Psicopedagogo, como estudioso da educação? 

Levar o sujeito ( aluno ) a reintegrar-se à vida escolar normal, respeitando as suas possibilidades e 

interesses. 

Qual a postura do Psicopedagogo? 

Respeita a escola tal como ela é, apesar das suas imperfeições, porque é através da escola que o 

aluno se situará em relação aos seus semelhantes, optará por uma profissão, participará da 

construção coletiva da sociedade à qual pertence. 

O que é a Psicopedagogia Institucional? 

Parte da Psicopedagogia que se preocupa com o sujeito institucional, com sua complexa rede de 

relações. 

Atua na construção do conhecimento do sujeito, que neste momento  é a instituição, com sua 

filosofia, valores e ideologia. 

A demanda da instituição está associada à forma de existir do sujeito institucional, seja ele, a família, 

a escola, uma empresa industrial, uma creche, uma organização assistencial. 
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Capitulo 03 Disciplinas Estudadas. 

3.1 Didática de Ensino Superior 

Telegrama da didática, 

Disciplina irrevogável, 

De aprender, 

Tendo interesse, 

Compromisso, 

Amor, 

Disciplina 

Interativa direcionada, 

Visando, 

A  Transformação 

Individual 

E  

Coletiva 

Dos alunos. 

 

Didática, 

Método de Aprendendo Ensinar, 

Por meio do exemplo, da técnica e da prática. 

(Melhoramentos, 1997). 
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Conceito ou definição: 

Exercício o é de integração entre 

A fundamentação e a prática teórica para a transformação da sociedade. 

( Libâneo , 1994 ). 

Três são as dimensões da didática. 

Humana das relações. 

Político social das influências. 

Técnica por conhecer os objetivos. 

( Masetto, 1997 ). 

Humana são as relações pessoais 

Na educação estabelecida 

Professor versus aluno 

Direção versus professor 

Sociedade versus Direção. 

Político Social os elementos são 

Que a transformação influenciam  

Da sociedade cidadãos formando. 

Nessa concepção temos três, 

Orientadoras correntes: 
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Redentora, 

Reprodutora, 

Transformadora. 

Redentora, 

Salvadora do aluno, 

Protetora escolar. 

Reprodutora, 

Repetidora da vida, 

Rotineira escolar. 

Transformadora, 

Modificadora do mundo, 

Renovação secular. 

O que aprendi foi a  

Enfrentar desafios e ser 

Agente transformador 

Da sociedade em que vivo 

Como aluno do mundo. 

Que a didática não escolhe campo, 

Para atuação estar presente, 

Ela está em todos os níveis sociais, 

Sociais, emocionais e humanos. 
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Didática, 

A disciplina do  

Aprender e ensinar, 

Assim nos foi 

Oferecida. 

Por meio de 

Ensaios teóricos, 

Cartazes e debates, 

Foi estudada, 

Explorada 

E dinamizada. 

Aprendemos sobre o  

Que comprar em valores  

Sócio econômicos, 

O que vender dos 

Valores humanos, 

Corruptíveis. 

A salvar o aluno da  

Proteção familiar e da  

Rotina do mundo, 

Para não haver repetição 

Da vida dos pais. 

Que é preciso modificar 

Para renovar. 
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Para onde vou? 
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 Estudando.                 

 Brincar. 

 Estudar. 

 Pra ser alguém. 
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3.2 Teorias Cognitivas da Aprendizagem. 

Psicopedagogia, em definição atual, 

Processo de aprendizagem e estudo. 

Atuante também frente 

Aos problemas decorrentes 

Na convivência escolar. 

( Barros, 1998 ). 

Ainda me pergunto: 

Como cada um de nós 

Chegou a ser o que é hoje? 

Como a pessoa aprende? 

Em que consiste o processo 

De ensino aprendizagem? 

A aprendizagem não é tão simples, 

Como parece ser. 

Tem outro objetivo. 

Compreender a dificuldade 

Por meio do estimulo. 

Aprendemos tudo que é natural, 

Importante e necessário. 

Fundamentais elementos da 

Humana aprendizagem: 

Estimulada situação 

Que aprende a pessoa 

E a resposta estimulada. 
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Características, 

A aprendizagem é: 

Dinâmica, continua, 

Global. Pessoal, 

Gradativa. Cumulativa. 

( Mednick, 1977 ). 

Estudo de desenvolvimento cognitivo 

Dos processos da criança 

A partir, 

De Piaget e Vigotsky 

E suas teorias 

De enfoque psicogenético 

E sócio-histórico. 

Jean Piaget 

Estudioso da genética epistemológica. 

Epistemologia, estudo do fenômeno 

Cientifico do conhecimento, 

Genética, epistemologia da 

Construção do conhecimento. 

Genética, gênese ou evolução. 

Como os homens constroem o conhecimento? 

Pelo focal de Piaget, 

Pela pesquisa e observação, 

Pela epistemologia genética. 

Através da teoria do conhecimento. 
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Central do desenvolvimento 

Natural da criança. 

No estudo das concepções infantis, 

Das noções de espaço-tempo, 

Causalidades, Leis Físicas, 

Movimento e realidade. 

Para Piaget o desenvolvimento 

Da inteligência se dá apartir 

Do momento processo da criança 

Pensar sobre o objeto mundo 

E não sobre o agir sobre o mundo. 

(Piaget, 1978 ). 

O desenvolvimento da inteligência 

Não é um desenvolvimento livre, 

Ou seja; 

Por acúmulo de informações, 

Mas é, 

Um desenvolvimento que se dá 

Por saltos, por rupturas. 

( Rogers, 1973 ). 

O pensamento infantil passa por 

Transformações, 

Desde o nascimento até o inicio da 

Adolescência quando 

A capacidade plena de 

Raciocínio é atingido. 

Passamos da inversão à negação, 

Da reciprocidade à correlação. 
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Pilares do pensamento de Vigotsky. 

Estudioso das funções psicológicas superiores. 

Caracterizou o funcionamento 

Psicológico do ser humano, 

Através da: 

Filogênese 

Historia da espécie humana, 

Ontogênese 

Historia do organismo, 

Sociogênese 

História da cultura, 

Micro gênese 

Historia da aprendizagem. 

Mediação simbólica, 

Idéia de indeterminação, algo interposto 

Entre uma coisa e outros. 

A relação do homem com o mundo 

E mediada e, essa mediação. 

Pode ser através de,instrumentos ou signos, 

Palavras ou sinais. 

Pensamentos e linguagem. 

Todos os grupos humanos 

Tem uma língua e, 

Ela é o principal instrumento 

De representação simbólica, 

De pensar e existir. 
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Fala egocêntrica, 

Discussão interior 

A relação pensamentos e palavra, 

É um continuo movimento, 

De vai e vem de pensamento, 

Para a palavra 

E vice-versa, 

O pensamento não é só palavra, 

Mas são apartir delas, 

As palavras, 

Que ele passa a existir. 

Desenvolvimento é aprendizagem. 

Desenvolvimento de fora para dentro, 

Importância da cultura, 

É a aprendizagem que promove 

O crescimento humano. 

O sujeito só desenvolve 

Porque aprende de fora para dentro 

Por assimilação. 

Por meio de brinquedos, jogos e símbolos, 

A criança se relaciona com  

O significado das coisas  

E, não 

Com os próprios objetos. 
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Nos jogos de papéis a criança, 

Transita pelo mundo, 

Imaginário, 

E ao mesmo tempo, 

Está sendo regida, 

Do imposicionamento 

Da cultura. 

( Vigotsky,1987 ). 

 

Diante dos postulados. 

Apresentados de Vigotsky, 

Aprendi a importância 

Da ação pedagógica no 

Desenvolvimento do aluno. 

Auxilia o professor a manter, 

Sua recepção aguçada, 

No momento da intervenção, 

Pedagógica escolar. 

A cada um será dado o ensino, 

Conforme a bagagem ou base, 

Que ele tenha recebido em casa, 

Ou no meio em que vive, 

Levando em consideração, 

Suas possíveis limitações, 

Sociais, emocionais, humanas. 
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As teorias cognitivas 

Da aprendizagem, 

Nos foi ofertada como  

Alimento dos deuses. 

A ambrosia reveladora 

Dos conceitos divinos 

De como ensinar, 

De como aprender 

E de como uni-los 

Em torno dos aprendentes. 

Da dinâmica dos sonhos e desejos, 

Fomos para nossa definição de, 

Psicopedagogia como processo, 

De aprendizagem e, 

Enfrentadora dos problemas, 

Decorrentes da vida. 

O ensinamento deixado foi o de, 

Sermos responsáveis pelo que 

Somos no dia de hoje e que isso  

Influenciará nossas vidas 

Para sempre. 
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O que está acontecendo? 

           

   

                                                     

 

       Buáá!! 
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 Choro.     

 Apanhou. 

 Caiu. 

 Levou                     

carão. 

 Brigou! 
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3.3 Metodologia da Pesquisa. 

O que é o conhecimento? 

É a visão mental de 

Tudo que se aprende. 

É tudo aquilo que se aprende. 

Com estudo ou  

experiência de vida. 

É um aprimoramento do cotidiano. 

É um conjunto de informações. 

Adquiridas, 

Na teoria e na pratica, 

Ao longo da vida. 

É a compreensão, 

De fatos e direitos, 

De acontecimentos. 

( Luckesi, 1992). 

O que é ciência? 

Pesquisa e estudo. 

Objeto- pesquisador cientista 

Arcas- habilidade- teorias e praticas. 

Vida – conhecimento a ser adquirido. 

Pratica – vida e ciência, 

Pratica e teoria 

Sistematização do conhecimento. 

( Alves 1988 ). 
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O que é Pesquisa? 

Processo de aprendisagem, 

Observação e estudo. 

Tem um assunto geral, 

Como tema da pesquisa 

Um objeto, 

Fenômeno da pesquisa 

Que delimitado 

Vai pesquisar e 

Transformar em  

Material de produção. 

Possui disciplina segmentada 

Conteúdo, matéria 

Que vai escrever 

Da pesquisa realizada. 

Conhecimentos, 

Ciência, 

Empirismo. 

Gerar ciência ou não gerar ciência. 

Ordem: Ciência – Pesquisa- Conhecimento. 

( André , 2006 ). 

O objetivo da metodologia 

Da pesquisa cientifica é 

O fenômeno a ser revelado. 

Buscar outros que a estudam, 
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Que estudam o mesmo assunto, 

Ou sejam pesquisadores. 

Pessoas capazes de dividir 

O conhecimento, 

Com o mundo em que vive. 

Todas as disciplinas estudadas 

Estão ligadas à pesquisa. 

Modalidades ou  

Tipos de pesquisas. 

Bibliográficas, 

Documental, 

Campo, 

Com Survey, 

Com estudo de caso, 

Levantamentos, 

Participante, 

Pesquisa ação, 

Etnometodológica, 

Experimental, 

Com história oral, 

História de vida e 

Depoimentos pessoal. 

( Cervo, 1978 ). 
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Principais tipos de pesquisa: 

Levantamentos, 

Pesquisa com Survey, 

Estudos de casos. 

Levantamentos são estudos, 

Exploratórios e descritivos, 

Por amostragem podem ser 

Ou populacional. 

Survey e pesquisa 

De opinião pública, 

Entrevista, 

Para saber satisfação 

Sobre algo ou 

Alguma coisa. 

Estudos de casos são 

Objetos que chamam 

Mais atenção que o normal. 

Tem limitação de dados 

Operacionais. 

( Laville, 1999). 

Pesquisar é ensinar, aprender, 

Apreender, e,  

Processos de ensinagem. 

Portfólio 

Instrumento de avaliação 

Dos processos de ensinagem. 
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O Portfólio, 

Facilitador, 

Webfólio, 

Processo avaliativo, 

Inovador, 

Registro, 

Compilação de trabalho, 

Individual, 

Prioridades, 

Fichários, 

Imagens, 

Fonte de pesquisa, 

Avaliação qualitativa. 

( villas Boas, 2004). 

O que já sei sobre portfólio. 

Arquivamento de atividades, 

Textos, 

Imagens gerais para 

A construção de 

Seu diário de bordo. 

Não é instrumento repressor, 

E sim, de aprendizagem. 

Uso opcional e voluntario. 
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Pesquisa tradicional. 

Cientifica contribuição 

Para a evolução do  

Conhecimento ser humano 

Em todos os setores. é,  

Planejada e experimentada. 

( Andery, 1988 ). 

Pesquisa em educação, 

Trajetórias e desejos, 

Contemporâneos. 

Pesquisas qualitativas, 

Em educação. 

Anos iniciais, 

Nascimento induzido, 

A pesquisa educacional 

Foi institucionalizada, 

A maioridade quase forçada, 

O crescimento da pesquisa 

Educacional levou ruma à  

Materialidade- estudo e dinheiro. 

Questões referentes ao, 

Processo e ao produto das, 

Pesquisas em educação. 

Questões nas pesquisas, 

Sobre formação dos professores, 

Questão da apropriação do 

Conhecimento. 

( Demo, 1997 ) 
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A quem pertence a Pesquisa? 

A Metodologia da Pesquisa, 

Nos foi oferecida 

Como complementadora 

Do conhecimento humano. 

Nós a estudamos como ciência, 

Em forma de debates e  

Discussões temáticas em 

Sala de aula, 

Para depois em slides, 

Nosso estudo comprovar. 

Descobrimos os diversos 

Tipos de pesquisas, e  

Com o autor Ruben Alves, 

Que o gambá não sabia sorrir. 

Aprendemos a contribuir o 

Portfólio de encerramento, 

E aos dados do diário de bordo, 

Organizar corretamente. 

O ensino deixado foi que  

Para estudar é preciso conhecer, 

Para conhecer é preciso pesquisar 

Para pesquisar, deveremos 

Alinhar nosso raciocínio lógico. 
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O que faço?        

36 
Pesquise para 

         Saber! 
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 Com atrevimento.   

   Cantando. 

   De boca aberta. 

 No coro da 

igreja. 

 Berrando. 
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3.4 Pluralismo  Cultural 

Nos Processos Educacionais. 

Mistura de raças, 

De povos e nações, 

Desvendar de cultura, 

Motivos e razões 

 Para a existência 

da  humanidade 

( Vannucchi,2002 ). 

A vida e composta por, 

Um baralho de cartas, 

De humanos valores. 

Sou a terceira carta,  

A  da iniciativa  

Aquela que vai, 

Incentivar os outros  

Positivamente,  

Ser o sal da terra, 

Vivendo valores, 

Da educação, 

Social, 

Animal 

Quase humana. 
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Baralho de valores, 

Valores da educação, 

Cartas  e  valores, 

Energia, 

Silêncio, 

Iniciativa, 

Estabilidade, 

Limpeza, 

Pontualidade, 

Criatividade, 

Amor, 

Paciência, 

Compreensão, 

Delicadeza, 

Fidelidade, 

Obediência, 

Auto -respeito, 

Simplicidade, 

Verdade, 

Beleza,união, 

Ser positivo, 

Bom humor, 

Coragem, 

Doçura, 

Calma, 

Capricho,Paz. 
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Usar em dinâmica, 

De sala de aula, 

Para individual, 

Ou em grupos, 

Falarem sobre, 

O valor da, 

Carta recebida. 

Usar interação,  

Social escolar. 

Para finalizar, 

Usar musica, 

Simbolizando, 

O universo, 

O mistério, 

A relação 

Homem – DEUS  

(Moreno, 2001). 

Onde buscar apoio para o pluralismo cultural? 

Nos  PCN’S, 

Nos DCN’S,  

Na nova escola, 

Parâmetros nacionais  curriculares, 

Diretrizes nacionais  curriculares, 

Revista  nova escola fundamental ensino, 

 no nível médio pode ser utilizada. 
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Saberes escolares e culturas, 

Na UNESCO, 

E nos, 

Quatro pilares, 

Da educação , 

Estão presentes. 

Aprender  a ser, 

A fazer  

A conviver, 

A aprender. 

A...  

A conhecer o mundo. 

Aprender a conviver. 

E... 

Como a convivência de ensina, 

Aprendida não pode ser ela, 

Por científicos métodos ?  

Sim. Ser aprendida pode. 

 basta 

Da observação pratica, 

Usar  a teoria, 

Ser formiga, 

Ser abelha, 

Ser lagarta. 
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Em que valores educar, 

Através de valores, 

Que assimilados possam, 

Ser, 

Sem alterar, 

Sua familiar educação. 

Valores familiares: 

Piedade, 

Compaixão, 

Amizade,Respeito, 

Pudor,Certo, 

Errado,Amor. 

Como em valores educar, 

Pela observação da teoria, 

Pela prática usual, 

Pelo exemplo público. 

Sendo humano, 

Sendo homem, 

Sendo honrado, 

Sendo correto, 

Sendo concreto, 

Apenas sendo, 

Alguma coisa útil, 

Á humanidade terrestre. 

Sendo...( moreno, 2001 ). 
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Conceituação de cultura, 

História de um povo, ( Barros, 2008 ). 

O que é civilização, 

O que é erudição, 

Agir como homem, 

Como cidadão, 

Ter nacionalidade e cultura, 

Agir com cultura e democracia, 

Exercitar cultura e poder, 

Não ver a cultura Brasileira 

Como problema político 

De cultura 

E, 

Subdesenvolvimento, 

Estudar a cultura, 

Brasileira, 

Vivendo à, 

Plenamente 

Dia a dia, 

Hora a hora, 

Ininterruptamente. 
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O Pluralismo Cultural, 

Nos processos, 

Educacionais, 

Deixou o ensinamento, 

Da igualdade das raças,dos povos 

E das culturas. 

Todos temos o memso inicio, 

A luz do conhecimento, 

E teremos o mesmo fim, 

O esquecimento, 

E teremos o mesmo fim, 

O esquecimento do mundo. 

Como pauta teremos tivemos a dinâmica, 

Cem anos ( de ilusão ) de liberdade, 

Realidade ou ilusão? 

Ouvimos música Brasileira, 

E debatemos sua invasão, 

Por outras culturas. 

Formamos equipes defensoras, 

Da verdade social de nossa 

Cultura multiracional, 

Encerramos a disciplina com 

A dinâmica: este é o meu coração. 

Eu sou a paciência. 
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         E agora? 
 

 

 

 

Vou  
Aprontar! 
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 Danado! 

 Ruim! 

 É o cão! 

 Vai sofrer! 

 Foi pego! 
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3.5 Fundamentos Bio-Psico-Sociais 

Do Desenvolvimento Humano. 

Nascemos com, 

Equilíbrio estático, 

Físico, 

Braço esticado, 

Achar nariz, 

Com os olhos fechados. 

Equilíbrio Dinâmico, 

Pular num pé só, 

Em linha reta, 

Com os olhos abertos e, 

Voltar com eles fechados. 

Fazer um quatro, 

Com as pernas. 

Movimento de pinça, 

Coordenação motora fina. 

Informação externa, 

Caminho no celebro, 

Criação de um padrão, 

Memória permanente, 

Lobo, 

Lóbulo frontal, 

Centro de controle, 

Do celebro, 

Maestro 
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Assistimos o nascer 

Dos mistérios da mente. 

Infância, 

Criação das primeiras, 

Fases da puberdade, 

Criação de ondas, 

Em ação de criação, 

Criação de normas, 

Produção, 

Sem segmentos de raízes, 

Sem trajetórias definidas, 

É as passagens adolescente, 

Usando sessenta por cento, 

Da capacidade do cerebral, 

Que a neurobiologia chama de 

Ferramento do cotidiano escolar. 

Ciência escolar do dia a dia, 

De uma criança que evolui, 

De acordo com aquilo tudo 

A que foi exposta. 

De informações o acúmulo 

Seu comando cerebral leva 

A adaptarem-se, unirem-se, 

Crescerem e reaprenderem, 

Todo o contexto do 

Estudo em questão. 

A evolução Bio-Psico-Social.( Fernandez, 1993 ). 
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Questionamentos, 

Surgirão, 

Ponderações, 

Perguntas. 

Cabe ao gestor, 

Da sala da vida, 

Observar, 

Adaptar conteúdos, 

Escolares 

Às mais sutis, 

Formas de educar. 

Desenvolvimento Bio-Psico-Social, 

E teoria Freudiana. 

Conhecimentos prévios, 

Sobre a psicanálise. 

Histeria feminina, 

Libido, 

Sexo, 

Trauma, 

Inconsciente, 

Ego, id, superego, 

Fases personais, 

Tendência de manifestação 

Na fase adulta. 

Complexos. 

Do nascimento a origem, 

Da angustia, 

O começo de tudo. 

( Borges, 1994 ). 
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O estádio oral, 

O desenvolvimento 

De dependencia e confiança. 

Apego a toda a família, 

Importante conquista: 

Esperança e confiança 

Aos dezoito meses de vida. 

O estádio anal, 

O desejo de posse, 

A descoberta do dedo, 

O desejo de usar o dedo, 

Perseverança e anatomia, 

Dos dezoito aos trinta e seis  

Meses de vida,Conquistas, 

Etapas bem sucedidas, 

Perseverança e persistência. 

Oposição,Negativismo,Teimosia. 

Oposição à vergonha. 

Importância dos limites 

Claros e seguros. 

Troca o erótico, 

Pelo amor a mãe, 

Complexo de Jocasta, 

Pelo amor ao pai, 

Complexo de eletra, 

Estádio fálico, 

Iniciativa versus culpa, 

Dos três aos cinco anos de vida. 
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Freud, 

Falo, 

Poder real, 

Poder infantil, 

Eu posso tudo. 

Separa-se dos pais, 

De mais companhias, 

De mais companhias, 

Necessita, de 

Amigos, 

Colegas, e, 

Estranhos. 

Castração, 

Corte ou ruptura, 

Nas meninas, 

Acreditam que já 

Perderam um penis. 

Genitália primaria. 

Sonham que é possível 

Uma iniciativa sem culpa. 

Período de pré-transfomações. 

Dos seis aos onze anos de vida. 
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Fase da latência. 

Adolescência, 

Aquisição de habilidades, 

Valores e papéis, 

Culturalmente aceitos. 

Habilidade motora, 

Pensamento, 

Raciocínio, 

Capacidade de adaptação. 

Rebeldia, 

Pai-filho, 

Mãe –filha, 

Dez ou onze anos de vida. 

Meninos, 

Confusão, 

Falta de cuidados, 

Com os hábitos, 

Perturbam os pais. 

Meninas, 

Separadas dos meninos. 

Ambos formam “bandos”, 

Surgimentos da delinqüência, 

Importante: 

A questão dos limites. 

Necessitam de modelos. 

Ainda são dependentes, 

Dos objetos externos. 
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Cura, 

Afago, 

Mãe – criança 

Pai – limite 

Adolescente-amor 

Sociedade- regras. 

Período entre doze 

E dezessete anos 

De vida jovem.  

( Pinto, 2003 ). 

A teoria de Vigotsky, 

Põe em pauta 

A discussão do papel, 

Do social, 

No desenvolvimento mental 

Duas  questões básicas , 

Da teoria: 

Função  psicológica, 

Tem base na atividade familiar, 

Brasileiro. 

(Borges , 1994). 
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O sujeito humano é  

Essencialmente social, 

A partir da convivência  

E do amadurecimento. 

Discorda de Freud 

Quanto a neurobiologia  

Como ferramenta do  

Cotidiano escolar. 

A Psicanálise, em Freud, 

Aborda o desenvolvimento 

Psíquico, 

Que, em fases, 

Estádios, 

Ocorre. 

Em geral, 

O que necessitamos 

É de uma imagem corporal: Eu. 

De garatujas gráficas, 

De descobertas infantis, 

De brincar, de criar, de viver, 

Livre e sem culpa. 

Precisamos de areia, 

De água e de mar. 

De um castelo de areia, 

Para depois derrubar. 
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Nos, 

 fundamentos Bio, psico, sociais, 

Do desenvolvimento hu,[mano. 

Assistimos o Dvd os mistérios 

Da mente humana, 

Da BBC de Londres, 

E descobrimos, 

Ser eternos adolescentes, 

A recusar o crescimento, 

Medo da passagem adolescente. 

A disciplina nos foi direcionada, 

Em forma de discussões, 

Opiniões formação, dirigidas, 

E fundamentadas na 

Neurobiologia como ferramenta 

Do cotidiano escolar. 

A nós foi dado o poder  

De sonhar o que é possível, 

E ter iniciativa sem culpa. 

Que o sujeito humano 

É essencialmente social, 

Convencido, 

Amadurecido, 

Porém, adolescente. 
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Como estou? 

       

 

Descubra! 
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 Rindo. 

 Sorrindo. 

 Mangando. 

 Me amostrando. 

 Tô nem aiii!! 

 Diga xis! 
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  3.6  Linguagem, Comunicação e Psicomotricidade 

Linguagem, língua, 

Formas de se comunicar, 

Comunicação, formas de falar, 

Psicomotricidade, 

]força motriz da alma. 

Buscam o desenvolvimento humano. 

Criam recursos que 

Estimular possam a criança, 

Em consideração levando, 

As tendências, 

Da educação psicomototora, 

Na educação infantil. 

( Fonseca, 2008). 

Psicomotricidade 

Psica psique mente, 

Alma-não teológico 

Alma-humana ou material. 

Motri-motriz-motora 

Mobilidade-movimento corporal 

Comunicação-linguagem-criança 

Coordenação motora, 

Físico-orgânico. 

(Melhoramentos, 1997 ). 
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Importância da Psicomotricidade 

Para a pratica 

Psicopedagógica. 

Aumenta o poder de comunicação 

E expressão 

No desenvolvimento humano. 

Desperta a percepção e, 

A coordenação da criança. 

É a importância do brincar. 

É o processo de ensino-aprendizagem. 

( Fonseca, 2004). 

Utilização, 

Escolar, creche, 

Universidade, 

Onde for chamada, 

A servir, 

De base para, 

O conhecimento. 

É apresentada, 

Como disciplina, 

Metodológica, 

Não mercadológica; 

Avaliativa construtiva 

Em instituições 

Privadas ou públicas. 
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Principais estudiosos, 

Jean Piaget, 

Pensamento e linguagem, 

Cognitivo, 

Aprendizagem 

E inteligência. ( Piaget, 1978 ). 

Vigotsky, 

Linguagem e pensamento, 

Psico-gênese, 

Origem da alma, 

Do conhecimento 

Orgânico, 

Endógeno, 

Orgânico social. 

( Vigotsky, 1987 ). 

Wallon, 

Psicogênese 

Do conhecimento 

Da alma. 

Psicologia, 

Na educação infantil. ( Wallon, 1947) 

River Fosrersten, 

Psicogênese, 

Estudo da alma, 

E seu conhecimento, 

Por meio, 

De testes avaliatórios 

De capacidade intelectual. 
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O homem não é uma ilha, 

É um ser social, 

Precisa do outro 

Para desenvolver-se. 

O professor auxilia, 

O desenvolvimento espontâneo 

Da criança, 

Seja ele mental, 

Orgânico ou intelectual. 

Se intervem, 

É para dar forma 

Ao raciocínio dela. 

Juntos, 

Professor e aluno, 

Descobrem os limites, 

Direitos e deveres, 

De cada grupo social, 

Para tomada, 

De 

Consciência geral, 

Da existência humana. 
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Linguagem, Comunicação,e  Psicomotricidade 

Aprendemos a diferenciação, 

De escola publica e privada, 

A importância de conhecer os 

Movimentos do corpo e a  

Estudá-los como linguagem. 

A nos comunicar por meio de, 

Sons articulados e , a  

Descobrir, 

Novas formas de comunicação. 

Estudamos a disciplina  

em forma de seminários, 

pesquisas e debates. 

A disciplina nos, 

Deixou importante, 

Informação, 

A linguagem vêm da língua, 

A comunicação vêm da ação, 

Da expressão do nosso 

Conhecimento e,a  

Psicomotricidade, é a  

Coordenação dos movimentos humanos. 
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Que é isso? 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 Psicomotricidade. 

Ah!!! 
Ahh!! 
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 Grito. 

 Socorro.  

 É doido! 

 Bocão! 

 Neguinho! 

 Atrevido! 
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3.7  Das, Teorias e Tendências Pedagógicas, 

A Prática Pedagógica. 

Tendências da Educação 

Na sociedade, 

Para obter, 

Forças para, 

Resolver os problemas. 

Educação redentora, 

Pedagogias liberais, 

Educação reprodutora, 

São consideradas 

Não criticas. 

Educação transformadora, 

Pedagogia progressiva. 

Pós construtivismo e 

Aprendizagem. ( Libâneo, 1985 ). 

Teorias e tendências  

Pedagógicas, 

História da educação básica, 

Origem nos séculos XVI e XVII, 

Educação religiosa, 

Século XVIII, 

Educação publica estatal, 

Influencia do iluminismo. 

Revolução Francesa, 

Igualdade, Fraternidade, Solidariedade. 
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Século XX, 

E educação pública, 

Democrática. 

Correntes epistemológicas, 

Apriorismo ou inatismo, 

Ambientalismo ou empirismo, 

Interacionismo. 

Abordagem tradicional. 

Escola pública, 

Escola privada, 

São iguais. 

Abordagem comportamentalista. 

Aprendiz, 

Estímulos, 

Ambiente externo. 

Planejamento de condições. 

Condicionantes, 

Elogios, notas, prêmios, 

Reforçadores arbitrários, 

Elementos considerados: 

Aluno, 

Objetivo, 

Aprendizagem.  

E 

 Planejamento. 
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Abordagem humanista, 

Ensino centrado na pessoa, 

Atitude de respeito, e, 

Confiança no aluno. 

Aluno visto como um todo. 

Aprendizagem significativa, e 

Penetrante. 

Suscita modificação no comportamento. 

Envolvimento pessoal.Processo interno, 

De,descoberta. 

Abordagem cognitivista, 

Ênfase,  

Como ocorreu, 

A organização do conhecimento, 

O processamento das informações, 

E os comportamentos, 

Relativos, 

À tomada de decisões. 

Ênfase na capacidade, 

Do aluno de, 

Integrar informações 

E processá-las.Prioriza, 

Atividades do sujeito. 

E no erro, 

Na investigação, 

Na pesquisa, 

E na evolução de problemas. 
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Principal representante, 

Piaget. 

Tarefa, 

Desenvolver o raciocínio, 

Ponto fundamental é o processo, 

Formação de novos construtos 

O mundo deve ser reinventado. 

Ensino dos fatos 

Versus 

Ensino das relações. 

Ausência, 

Currículos fixos. 

Trabalha situações 

De desafios, como:  

Jogos, 

Artes, 

Oficinas, 

Leituras, 

Trabalho 

Em  

Equipes, 

Grupos, 

Salas, 

Em sociedade, 

Com responsabilidade. 
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Abordagem sócio-cultural. 

Processo de ensino-aprendizagem, 

Visto em seu sentido global. 

Busca a superação da relação: 

Opressor/oprimido. 

Desenvolvimento, 

Consciência critica. 

Educação problematizadora. 

Educador e educando são sujeitos, 

Do processo, 

De ensino-aprendizagem. 

Desenvolvimento 

Da liberdade  

E criatividade. 

Aprender significa, 

Buscar informações, 

Rever a própria experiência, 

Adquirir conhecimentos, 

Desenvolver habilidades, 

E competências, 

Adaptar-se à mudanças, 

Mudar comportamentos, 

Descobrir o sentido, 

Das coisas, 

Dos fatos e dos 

Acontecimentos. 

Atividades centradas no aluno. 
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Significado de aprender, 

Instruir, Fazer saber, 

Comunicar conhecimentos 

Mostrar, guiar, orientar, 

Desenvolver habilidades. Professor, 

Como agente principal, do processo. 

De ensino-aprendizagem. ( Fonseca, 1998 ). 

Função social da escola. 

Aprendizagem e ensino, 

São processos indissociáveis. 

O ensinar se define, 

Em função do aprender. 

Aprendizagem significativa. 

Aprendizagem envolve, 

Mudanças de comportamento, 

Aprendizagem é individual e particular. 

Postura do professor: 

O construtivismo é a aprendizagem. 

Aprendizagem significativa. 

Mudanças na forma de aprender. 

Dinâmica do mundo moderno. 

Mudança no paradigma de, 

Ensinar/aprender. 

Contextualização. 

Valorização do saber social. 

Aluno, sujeito do processo, 

Quebra das crenças, 

Do professor.  ( Moreira, 1999 ). 
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Princípios filosóficos, 

Estética da sensibilidade, 

É aprender fazer, 

O conteúdo procedimental. 

Política da igualdade, 

De oportunidade e  

Da diversidade de tratamentos. 

Reconhecer direitos humanos. 

E deveres de cidadania, 

E ainda combate, 

A todas as formas de preconceito 

E 

Discriminação. 

Saber viver agregado 

À pluralidade cultural. 

Contendo atitudinal desenvolvido. 

Ética da identidade, 

Possibilita o desenvolvimento, 

Do processo, 

De reconhecimento pessoal. 

Seu ideal, 

É o humanismo, 

Em um tempo, 

De transição. 
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Características da educação, 

Anatomia, 

Seletividade, 

Planejamento, 

Interação social, 

Coletividade, 

Flexibilidade, 

Criatividade, 

Aprendizagem instrumental. 

Os passos de  

( Re) construção, 

Do conhecimento. 

O sentir, 

O perceber, 

O compreender, 

O definir, 

O argumentar, 

O discutir, 

O transformar, 

Transportar para dentro 

De si, 

Todo o conhecimento que 

Puder guardar 

Na alma, 

Para a posterioridade 

Do homem. 
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A disciplina nos apresentada foi, 

Por meio de vídeos, slides e debates, 

Acerca da historia desconstruída, 

Reconstruída e explorada da 

Educação Brasileira, 

Com seus 

Teóricos e ensaístas, 

E textos publicados, 

Por nós estudados 

Na apostila disciplinar. 

Nossa atividade final, 

Considerando as tendências pedagógicas, 

Apresentadas, desenvolva 

Uma relação entre as mesmas, 

A importância justificando, 

Do estudo, 

Para, 

O desenvolvimento pleno, 

Das atividades pedagógicas. 

Aprendi a desconstruir crenças, 

A exercitar conhecimentos plenos, 

A não fazer da educação, 

O melhor comercial do mundo. 
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Eu não sei 
E você, 

 
 
 
 

 

O que vê 
Agora? 
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  Um bucho. 
 

   A grávida. 
 

 O peito. 
 

 A folha, foi  
    Quebrada. 
 

 A lua riscada. 
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3.8 Psicopedagogo, Profissionalização 

E Formação. 

É semelhante a um 

Desenho, 

Cheio de criticas e, 

Informações. 

A constituição da, 

Psicopedagogia permite, 

Sua atuação em, 

Diversas áreas; 

Psicologia, 

Psicanálise, 

Pedagogia, 

a melhoria, 

Com a aprendizagem, 

Na construção da própria, 

Aprendizagem de alunos 

E educadores. 
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Estuda o processo de aprendizagem 

E suas dificuldades, 

E em uma, 

Ação profissional, 

Deve englobar vários campos, 

Do conhecimento, 

Integrando-os. 

E 

Sintetizando-os. ( Mota, 2004 ). 

O objeto central da psicopedagogia, 

se estruturando, 

Em torno do processo de, 

Aprendizagem humana: 

Seus padrões evolutivos, 

Normais 

E 

Patológicos, 

Bem como, 

 A  influência do meio, 

Família,  

Escola, 

Sociedade, 

No seu desenvolvimento. 
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Falar sobre Psicopedagogia, 

É necessariamente, 

Falar sobre a articulação, 

Entre educação e psicologia. 

Articulação essa que, 

Desafiam estudiosos e, 

Práticos dessas duas áreas. 

Embora quase sempre, 

Presente no relato de, 

Inúmeros trabalhos científicos. 

Que tratam principalmente, 

Dos problemas ligados, 

À aprendizagem, 

O termo Psicopedagogia, 

Não consegue, 

Adquirir clareza, 

Na sua dimensão conceitual. 

A Psicopedagogia foi, 

Inicialmente, 

Utilizada como adjetivo, 

Indicando uma forma de atuação, 

Que apontava a inevitável, 

Interseção dos campos 

De conhecimento da Psicologia  

e da Pedagogia. 
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Historicamente, 

A Psicopedagogia surgiu na fronteira, 

A partir, 

Das necessidades de atendimento, 

De criança, 

Com “ distúrbios de aprendizagem”. 

Consideradas inaptas, 

Dentro do sistema educacional, 

Convencional. 

No atual momento, 

A luz de psicopedagógicas, 

Pesquisas, 

Que se desenvolvendo vêm, 

No nosso meio inclusive, 

E de contribuições da área da: 

Psicologia, 

Sociologia, 

Antropologia, 

Lingüística, 

Epistemologia, 

O campo da Psicopedagogia, 

Passa por uma 

Reformulação.  

( Igea, 2005 ) 
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De uma perspectiva, 

Puramente clínica, 

E individual, 

Busca-se. 

Uma compreensão mais 

Integradora, 

Do fenômeno da aprendizagem, 

E uma atuação, 

De natureza mais preventiva. 

A Psicopedagogia, 

Estuda o ato de aprender, 

E ensinar, 

Levando sempre em conta, 

As realidades interna e, 

Externa da aprendizagem, 

Tomadas em conjunto. 

Procurando estudar 

A construção do conhecimento, 

Em toda a sua complexidade, 

Procurando, 

Colocar em pé de igualdade, 

Os aspectos cognitivos, 

Afetivos e sociais, 

Que lhe estão implícitos. 

( Fagali, 1993 ) 
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Cabe ao Psicopedagogo, 

Detectar possíveis perturbações 

No processo de aprendizagem. 

Participar da dinâmica das relações 

Da comunidade educativa, 

A fim de favorecer, 

Processos, 

De interação e troca. 

Promover orientações 

Metodológicas, 

De acordo com as, 

Características dos, 

Indivíduos e grupos. 

Realizar processos de, 

Orientação educacional, 

Vocacional, 

E, 

Ocupacional, 

Tanto, 

Na forma individual 

Quanto em grupo. 
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Psicopedagogia Institucional, 

Assume um compromisso com, 

A melhoria da qualidade do ensino, 

Expedindo sua atuação, 

Para o espaço escolar, 

Atendendo, 

Sobretudo, 

Aos problemas cruciais, 

Da educação no Brasil. 

Promove: 

O levantamento, 

E a analise 

Das praticas escolares, 

E suas relações, 

Com a aprendizagem. 

O apoio Psicopedagógico, 

A todos os trabalhos, 

Realizados. 

No espaço da escola. 

A prevenção, 

De fracassos na aprendizagem, 

E a melhoria da qualidade 

Do desempenho escolar. 
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A ressignificação, 

Da unidade, 

Ensino, aprendizagem, 

Apartir, 

Das relações que o, 

Sujeito estabelece entre, 

O objeto de conhecimento, 

E suas possibilidades, 

De conhecer, 

Observar, 

E refletir, 

Apartir, 

Das informações, 

Que já possui. 

O trabalho do psicopedagogo na instituição, 

Visa fortalecer-lhe a identidade, 

Resgatar suas raízes, 

Sintonizando-a com à realidade, 

Afim de atender às, 

Demandas da sociedade. 

O psicopedagogo na instituição, 

Pode realizar um trabalho, 

Dinâmico, 

Criativo, 

Tendo em vista contribuir 

Para a eficácia do processo, 

Ensino-aprendizagem. 

( Weiss, 1992 ). 
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Pisicopedagogia, 

Formação e profissionalização, 

Disciplina estudada em 

Forma de dinâmica musica e 

Textos experimentais. 

Estudamos o texto: 

Um amor de caracol, 

Porém, lento e pesaroso 

Como a educação, 

Tradicionalista. 

Assistimos ao DVD sobre, 

A dificuldade da aprendizagem, 

Ela existe? 

Conduzido pela psicopedagoga, 

Laura Montserrat Barbosa, 

Tivemos exposição dialogada 

Sobre as dificuldades e o papel da  

Psicopedagogia. 

Aprendemos que a vida é um  

Eterno data show, 

Que a terra é uma escola, 

A vida, é um diagnostico, 

E nós, 

Amigos para sempre da educação. 
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Amor. 
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*Aonde achar? 

 Família. 

 Amigos. 

 Sociedade. 

 Escola. 

 Igreja. 

 Deus. 

 Coração. 
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3.9 Oficinas Pedagógicas. 

Trabalhar com a educação 

Inclusiva, 

Regional, 

Estadual, 

Municipal, 

Mundial. 

A família é fundamental 

Na inclusão de alunos, 

Que são, 

Sementes, 

Semelhantes, 

Ou que tenham 

Problemas mentais. 

Concepções históricas, 

Segregação, 

Isolamentos, 

Institucionalização: 

Integração, 

Normalização, 

Assistencialismo; 

Inclusão 

Desenvolvimento inclusivo, 

Direitos humanos. 

Educação, 

Com inclusão, 

Com diversidade. 
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Competências especificas, 

Oficinas Pedagógicas, 

Em Psicopedagogia. 

Aplicação de jogos, 

Estudo do comportamento, 

Da família, 

Inclusão social, 

Do aluno especial, 

No mundo normal. 

( Mrech, 1995 ). 

Material inclusivo. 

Velcro, cola, tesoura, 

Material reciclável, 

Tampas, caixinhas, 

Tinta guache, E.v.a., 

Palitos, copos pequenos, 

Papel cartolina, 

Historias  infantis, 

Rótulos, 

Bolinhas de isopor, 

Lã, avental, T.N.T. 

Com o material, 

Acima citado, 

A aula torna-se 

Normal, 

Útil, 

Possível. 
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Nas oficinas Pedagógicas, 

São necessários, 

Aparelhos adaptados, 

Industriais, 

Ou reciclados, 

Para portadores de  

Deficiências. 

É o uso da, 

Tecnologia assistida, 

No processo educacional. 

Para as pessoas, 

A tecnologia, 

Torna as coisas, 

Mais fáceis. 

Para as pessoas, 

Com deficiência, 

A tecnologia, 

Torna as coisas, 

Possíveis. 

Adaptadores, 

São para ser utilizados por, 

Pessoas com dificuldades, mas, 

Podem ser usados por 

Qualquer pessoa acidentada. 
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Oficinas Pedagógicas, 

Melhor modo de trabalhar, 

A teatralização, 

Da vida, 

Do mundo para, 

Surdos ,cegos, 

Mudos, aleijados, 

E seres normais. ( Tuttle, 1991 ) 

O que os cegos precisam, 

A mais para, 

Uma melhor vida, 

Já possuem em braile, 

Relógio, G.p.s.,livros, 

Óculos com sensor, 

Pequenos andróides, 

Animais, 

Bengala com sensor, 

Colar com vozes, 

Quando na verdade, 

Precisam, 

De um irmão, 

De olhos, 

Que os amem, 

Como eles realmente, 

São, 

Cegos dos olhos, 

Não do coração. 
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Os surdos precisam, 

De um ouvinte, 

Os mudos precisam, 

De um falante, 

Os aleijados precisam 

De um amigo, 

Os cegos precisam 

De um irmão 

De olhos. 

E, nós precisamos, 

Ser guia de cegos, 

Transeutes, 

Que esbarram nos  

Cegos sem olhos, 

Mudos sem língua, 

Surdos sem audição, 

Mas, para que? 

Para compreendermos 

Que todos somos iguais, 

Fisicamente, 

Mas, diferentes, 

Na composição da alma. 
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Abraços, 

Os braços são livres... 

Os braços são fáceis de... 

Os braços são isentos... 

Os braços são seguros... 

Os braços são especialmente 

Para dias tristes e chuvosos... 

E quem não os tem, 

Usa a imaginação, 

E abraça, 

Com a mente, 

Com os olhos, 

Com o sorriso, 

Com os pés, 

E se não tiver 

Nada. 

Abraça com a alma. 

A vida é um abraço, 

O mundo é um abraço, 

Que apóia o homem, 

Com ou sem braço, 

Mas que apóie, 

A todos, 

Com um abraço, 

Sincero. 
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O brincar e a criança, 

O brincar, 

É uma necessidade 

Básica, 

É um direito de todos. 

O brincar 

É uma experiência, 

Humana complexa. ( Carneiro, 1995 ). 

A criança para ser feliz, 

De muita coisa precisa, 

Mas, em especial, 

Ela precisa de, 

Amor, 

Igualdade, 

Saúde, 

Brincar, 

Autonomia, 

Família, 

Lar... 
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Sabemos que, 

Brincar é um direito, 

Da criança como, 

Apresentam diversos, 

Documentos internacionais, 

Exemplo: 

Declaração universal 

Dos direitos humanos, 

O.N.U, 

Vinte do onze  

De cinqüenta e nove. 

O brinquedo e a brincadeira, 

Um faz parte do outro. 

E a brincadeira, 

O que é? 

É o jogo, 

É a educação infantil.  ( Kishimoto, 1996). 

 As teorias e concepções. 

Sobre o brinquedo, 

As concepções sobre o jogo, 

E o  desenvolvimento infantil, 

Estão nas obras de, 

Wallon, 

Piaget, 

Vigotsky. 
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Oficinas Pedagógicas 

Oficinas Lúdicas, 

Pedagógicas brincar 

Disciplina que nos leva, 

A pensar, 

Nos aprendentes especiais, 

Naturais na espécie humana. 

Alunos cegos, surdos, 

Aleijados, 

Segregados, integrados, 

Inclusos socialmente. 

Aprendemos a diversidade, 

A respeitar as diferenças, 

A compreender as necessidades, 

A ser sementes, 

Semelhantes cascas, 

Com problemas interiores 

Diferentes. 

Ficou o ensino, 

Educação, 

Inclusão, 

E diversidade, 

Como base da 

Vivência humana. 
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O que 
estou 

sentindo? 
 
 

 
 

Ninguéémm, 
Me aammaa!!! 
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 Dor. 
 

 Tristezas. 
 

 Solitária. 
 

 Dor de barriga. 
 

 Tô sem nada. 
 

 Me ajuda! 
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3.10 Competências Intra e  Interpessoais. 

É observar atentamente o, 

Movimento de seu grupo, 

De trabalho, 

De família, 

E suas relações 

Interpessoais: 

Gestos, 

Olhares, 

Palavras negativas, 

Palavras positivas. 

É o fazer uma análise 

Observativa. 

É fazer um diário 

De bordo, 

Do trabalho, 

Da família, 

Ou grupo, 

Que participa, 

E apresentá-lo 

Ao mundo. 

São competências, 

Necessárias à  

Atividade Psicopedagogica. 
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Competências Pessoais. 

Mobilização de saberes, 

De conhecimentos, 

Gerais/ culturais, 

Costumes/ locais, 

História das pessoas. 

Inclui também, 

Habilidades diversas, 

De recorrer à capacidade, 

Ao que se sabe para, 

Ao que se deseja, 

Ao que se projeta, 

Realizar.   ( Antunes, 1998 ). 

Competências, 

Constituição. 

Padrões de articulação, 

De conhecimento, 

A serviço da inteligência. 

Capacidade de argumentação, 

Na defesa, 

De um ponto de vista. 

Capacidade de tomar, 

Decisões. 

Enfrentar situações – problema. 
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Pensar sobre elaborar, 

Propostas de, 

Intervenção na realidade. 

Capacidade de comunicação 

E expressão. 

Capacidade de colaborar, 

De trabalhar, 

De projetar o novo. 

Capacidade de compreender, 

Uma determinada situação, 

E reagir, 

Adequadamente, 

Frente a ela, 

Ou seja, 

Estabelecendo uma avaliação, 

Dessa situação de, 

Forma proporcionalmente, 

Justa para céu 

A necessidade que ela, 

Sugerir a fim de atuar, 

Da melhor maneira, 

Possível. 
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Há, 

Dimensões emocionais, 

Relacionais, 

Intelectuais, 

Em todas as competências. 

Como melhorar essas dimensões? 

Através do desenvolvimento 

Das possibilidades. 

Enxergar o outro. 

Observá-lo. 

Sentí-lo. 

Vê-lo. 

Avaliá-lo. 

O olhar para o outro se, 

Desenvolve apartir de: 

Olhar-se. 

O observar em si mesmo, 

O que ocorre em seus, 

Dinamismos psíquicos. 

Permanecer atento aos  

Sentimentos, 

E as sensações. 

Aos poderes mentais, 

De respostas às situações. 

Desenvolver um olhar clínico, 

Individualização, 

Que incorpora como, 

Ferramenta de trabalho. ( Rossíni, 2005  
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Competência Intrapessoal, 

Interpessoal. 

Descobrir quem é você, 

Ter equilíbrio, 

Domínio das emoções, 

Ter liderança, 

É fundamental, 

Ser feliz, 

Seja feliz! 

O desenvolvimento pessoal, 

Permite agir com mais, 

Lucidez e amorosidade, 

Diante das muitas, 

Resistências que surgem, 

Por parte de alunos, 

Colegas, 

Professores, 

Equipe da escola, 

Ou 

Outra instituição, 

Pais e comunidade. 

Inteligência, 

Capacidade de raciocinar, 

De pensar, 

De expor, 

Seus pensamentos. 

 ( Melhoramentos, 1997 ). 
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Inteligências. 

Interpessoal, é a inteligência do 

Reconhecimento do outro, da 

Empatia, da comunicação e 

Das relações interpessoais. 

É externa, 

Voltada para a coletividade. 

É a capacidade de se colocar no, 

Lugar dos outros, 

E de se relacionar, 

Bem com eles. 

De certa maneira, 

É a mesma inteligência 

Intrapessoal, 

Mas, agora exercitada, 

Para fora: 

Saber compreender os outros, 

Saber ajudá-los, 

Quando não estão 

Motivados. ( Nogueira, 2001 ). 

É o conto do marceneiro e suas  

Ferramentas, que não sabiam 

Qual a peça mais importante. 

Nenhuma era importante. 

Todas são necessárias em sua função. 

Todas são importantes porque possuem, 

Defeitos e qualidades. 
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O martelo bate e apanha, 

O parafuso prende e aperta, 

A lixa alisa e modifica, 

O metro mede e modifica, 

Que o serrote corta, 

O marceneiro é o  

Controlador o maestro, 

O dono e ninguém. 

Não é importante, 

Olharão o conjunto, 

A peça concebida, 

Pelo árduo trabalho, 

Das peças unidas, 

Do material usado 

Da idéia concebida, 

Pela inteligência, 

Do homem marceneiro. 
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Intrapessoal. 

É a inteligência do eu, 

E, portanto, 

Do auto-conhecimento, 

Ou  auto-motivação, 

E auto-estima; 

Uma inteligência interior. 

É a capacidade natural, 

Que posteriormente será, 

Fortalecida pela educação, 

E pela prática, 

Para se entender a si mesmo, 

Controlar-se, 

Motivar-se, 

Não e fácil saber como somos, 

Nem o que sentimos num, 

Determinado momento. 

Em alguns momentos difíceis 

Nos é difícil, 

Achar o controle. 

É no trabalho e na rotina, 

Diários, 

É um dom maravilhoso, 

Se sabemos nos motivar, 

,A nós mesmos, ( Nogueira, 2001 ). 
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A vida é uma dança, 

Um sapateado, 

Um vídeo dança, 

Da internet universal, 

Onde aprendemos: 

A sincronia da vida, 

A liderança, 

O aprendizado, 

A confiança, 

A criativida, 

A determinação, 

A persistência, 

A conhecer lideres, 

A formar equipes, 

A exercitar a liderança, 

A ter sinergia, 

Sintonia com energia, 

A ter dedicação, 

A agir com responsabilidade, 

A fazer movimentos, 

A viver com harmonia, 

Demonstrar superação, 

Máxima a todos, 

União suprema, 

De todos em 

Torno do amor, 

Representante de 

Deus no mundo. 
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Na Disciplina Competências, 

Intra e Interpessoais, 

Nos foi solicitado observar, 

Atentamente do nosso grupo, 

O movimento familiar 

Trabalhista e suas relações 

Interpessoais, gestuais, 

Olhares, palavras, 

Positivas e negativas, 

Analisar e observar 

E expor a todos 

Sem pudor ou vergonha. 

Fazer um diário de bordo. 

Tema – trabalho/ família. 

Grupo que participa. 

Estudamos teoria e conceitos, 

Teóricos e ensaístas, 

O equilíbrio da vida e do poder, 

O ensinamento veio do conto 

Do sapo e da rosa. 

Beleza e dependência, 

Ninguém via o sapo, cheirava a rosa, 

Ninguém cheirava a rosa, porque via 

A feiúra do sapo. ( Bettelheim, 1980 ). 
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Linhas? 

 

 

 

 

Imagine! 
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 O rabo do foguete. 

 O arco-íris. 

 Borrão! 

 Riscos! 

 O leque do calor 

Da vovó! 
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3.11 Avaliação e Intervenção Pedagógica. 

Avaliação diagnostica que 

Permite ao professor 

Conhecer seu aluno. 

Utilização de jogos e, 

A mediar a construção, 

Do conhecimento do, 

Aluno, 

Apartir do ponto de, 

Desenvolvimento em 

Que se encontra. ( Coll, 1998 ) 

Avaliar sempre para sentir, 

Os avanços e promover novos, 

Estímulos de acordo, 

Como progressos alcançados. 

Avaliar quem? 

O aluno, seu vocabulário, 

Sua postura, suas relações. 

A si próprio, sua postura, 

Sua leitura do processo, 

Seu vinculo individual e, 

Coletivos com a classe. 

Os agentes externos à aula, 

O que contribuiu e o que 

 Dificultou no processo. 
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Eixo de análise: 

Área motora, 

Área emocional, 

Área cognitiva 

Área pedagógica. 

Área motora, 

Físico, orgânico, 

Corporal, movimentos, 

Exercícios explorar. 

Área emocional, 

Desejo, 

Dinâmica, 

Escolar, 

Familiar 

Área cognitiva, 

Intelecto, 

Desenvolvimento mental 

Do aluno, 

Aprendente. 

Área pedagógica, 

Metodologia da escola, 

Casos a estudar. 
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Início da Avaliação, 

Importância, 

Da pesquisa familiar. 

Anamnese, 

Entrevista com os pais, 

Com o aprendente, 

Soluções a buscar. 

Não aprendo, 

Sem habilidade motora, 

Desejo, 

Forma como em me vejo, 

Precisamos, 

Na criança acreditar, 

Sua auto-estima, 

Levantar, 

Por meio da dinâmica, 

Familiar, escolar. 

Área emocional mais importante, 

Anamnese queixa 

Motivo de consultar. 

Início da conversa com os pais, 

Investigar, 

Outras queixas pertinentes, 

À queixa, 

Dos pais, 

Analisar. 
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Dinâmica familiar, 

Escolar, 

Hábitos diários, 

Manias,, 

Pós- entrevistas, 

Anotações fazer, 

Memória exercitar. 

Prioridade: 

Estabelecimento de um vínculo, 

Com a família 

Do aprendente. 

Conquistar, 

Dos pais, 

A confiança. 

Papel do psicopedagogo: 

Acolhedor. 

Tratar os pais, 

Diferenciadamente, 

Com respeito, 

E, 

Sem discriminação. 

Mostrar que, 

A escolar tem valor. 

 (Fernandez, 1993). 
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Árvore genealógica, 

Genitograma, 

Importante conhecer, 

Pai, 

Mãe, 

Aluno, 

Em idades colocar, 

Do maior para o menor. 

Ideal, 

Tempo de  entrevista, 

Máximo, 

Cinqüenta minutos, 

Mínimo, 

Trinta minutos, falar. 

Família observar, 

Sem comentar, 

Sem anotar, 

Para depois, 

Confirmar, 

O diagnostico. 
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Assimilação acomodação, 

Estágios de Piaget, 

Estudar, 

Trabalhar, 

Aplicar, 

Testes Piagetianos. 

Desenvolvimento  por  saltos  ou  

 Rupturas  inteligentes. 

Seqüência, 

Sensório-motor (o a 24 meses). 

Pré- operatório (2 a 9/7 anos). 

Operatório (7 a 11 / 12 anos). 

A inteligência é anterior, 

Á fala. 

Construção da noção do objeto, 

Começa aos noves meses de vida, 

Noção de causalidade 

Percepção  entre meios e fins. 

Pré-operatório, 

Representação, 

Desenho/faz- de –conta / imitação, 

Emprego da liguagem, 

Socialização, 

Entrada no mundo da, 

Moralidade humana. 
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Operatório concerto, 

Ação interiorizada, 

Reversível, 

Pré- adolescência, 

Necessidade, 

Reversibilidade  de  pensamento. 

Ideais  abstratas, 

Abstração  do pensamento, 

Hipóteses, 

Hipóteses, 

Hipóteses... 

A quem avaliar? 

Escolher uma criança, 

Familiar, 

Vizinha ou aluna, 

De sete anos para frente, 

Estudar, 

Realizar de referência, 

Testes piagetianos, 

As respostas, 

Anotar, 

Em relatório, 

Confidencial. 

 (Ferreira, 2001) 
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              Linha do tempo pessoal, Teste, 

Escolher cinco datas, 

Importantes, 

Nua linha do tempo  

De sua  vida 

E colocá-las em ordem. 

               Esquema corporal, 

Habilidade motora, 

Preferencial. 

Lateralidade, 

Esquema – direito, 

Marchar para frente, 

Para trás, para. 

Homenzinho mecânico. 

               Recorte de curva sinuosa, 

Cartolina grossa, 

Folha  oficio cortar, 

Com a mão  não dominante, 

E dominante, 

Grãos de feijão e garrafas pet, 

Encher com a mão que não usa, 

Para,Conhecer  a habilidade 

Ou não dominante. 

Dominância lateral, 

Linha na  agulha, 

Com as duas mãos, 

Habilidade motora, Exercitar. 
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Diagnostico dos problemas  

De aprendizagem, 

Se da em quatro áreas, 

Motora, cognitiva, 

Emocional, pedagógicas. 

(Grossi , 1990). 

Testes pedagógicos, 

Usar teste da  

Emilia Ferreiro. 

Testes das quatro palavras 

E uma frase. 

Deixar escrever, 

Do jeito que souber. 

Os quatro estágios de  

Emilia Ferreiro. 

Pré – silábica, 

Rabiscos, traços, bolas,  

Desenhos, 

É igual a escrita. 

Vai de zero a três anos de idade. 

Fase silábica, 

Formação das primeiras silaba, 

Sons representados por símbolos, 

Macacos, A,A,O ou L,L,A. 

CAVALO, , A,A,O ou L,L, 
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Contar a, 

Qualidade de vezes, 

Que abre a boca para  

Falar a palavra. 

Usa mais as vogais. 

Percebe que a crista é  

Diferente do desenho, 

E que tem de  usar, 

Letras para escrever. 

Silábico- alfabético, 

Transição da 

Silábica para o alfabeto. 

Cavalo é kvo. 

Macaco e com. 

Varia de quatro a seis, 

Anos de idade. 

Alfabética, seis anos de idade. 

Lógica da escrita da palavra, 

Ainda comete erros na escrita, 

Escreveu como fala, 

Palavra existi. 

Escreveu existi. 

Pensa , escreve , fala. 

Devemos buscar   entender 

A lógica da criança, 

Sem  criticá-la. 

(Ferreiro, 1998) 
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O Processo de Avaliação e 

Intervenção Pedagógica. 

Tem por base o diagnostico, 

Dos problemas de, 

Aprendizagem, 

Que se dá quatro áreas, 

Motora, Cognitiva, 

Emocional, Pedagógica. 

As aulas foram teóricas, 

Baseadas na apostila e, 

No Livro Ação Psicopedagogiga 

Na Sala de Aula, 

Uma Questão de inclusão, 

Da Autora de Márcia Ferreira, 

Editora Paulus, 

Sexta edição, ano de, 

Dois mil e oito. 

Aprendi a usar os testes de  

Piaget e Emilia Ferrero, 

Para medir a capacidade 

Cognitiva dos aprendentes, 

Exercícios aplicados com 

Sucesso no estagio do  

Procica, castelão projeto de 

Crianças problemáticas.  
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Encerro esta disciplina, 

Com o pensamento de, 

Uma  preta  velha  baiana, 

Sobre o  verdadeiro  valor   

Da vida: 

“ O valor de nossa existência, 

Está em função do valor que, 

A nossa vida represente para, 

 A vida dos que nos rodeiam”. 

Dona  Catarina. 
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       Sou Avaliado, 

                  

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tenho Valor! 
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4.0 Concluindo , 

Não acredito que a aprendizagem, 

Esteja restrita á sala de aula da, 

Escola, 

A escola , como organismo social,  

É participante desse processo , 

De aprendizagem conhecido, 

Como pesquisa  de campo. 

Não é só na escola que, 

Se aprende, 

O mundo também ensina, 

Diariamente, 

Lições que jamais, 

Serão esquecidas. 

Cada de um de nós , 

Tem uma historia pessoal, 

Da qual fazem parte  

Várias histórias  

A familiar, 

A escolar, 

E outras, 

As quais se 

Condicionam mutuamente. 

Encerado o portfólio com 

O pensamento de que a 

Aprendizagem é uma questão de 

Convivência 
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“ Convivência  

Viva de tal modo  

Que as pessoas de 

Convivência, 

Longe de você, 

Sintam  falta de sua companhia  

E nunca de forma que  

Essas mesmas pessoas  

Sintam –se aliviadas de você.” 

José A. Melo. 
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