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APRESENTAÇÃO 

Meu nome é José Carvalho de Oliveira Filho, sou o quinto filho de uma 

família de oito irmãos, nasci no Bairro Mucuripe onde moro até hoje. Minha 

infância foi cheia de amor e carinho por parte de meus pais. Iniciei meus 

estudos em uma escola pública que ficava próxima a minha casa, onde 

terminei o ensino Fundamental. Já o Ensino Médio, cursei em uma escola 

particular. Fiz o vestibular para o curso de Agronomia na Universidade Federal 

do Ceará onde me formei em Engenheiro Agrônomo, como sempre gostei da 

área de Educação, mudei de profissão e conclui o curso de Licenciatura Plena 

em Física pela Universidade Estadual do Ceará. Fiz concurso para Prefeitura 

de Fortaleza onde trabalho atualmente. Sou casado tenho um casal de filhos  

  Escolhi o Curso de pós- graduação em Psicopedagogia por que a meu 

ver é preciso refletir sobre o como estamos fazendo educação, há todo um 

contexto de Psicopedagogia e Educação a ser estudada e pesquisada, uma 

interlocução possível de passarmos a escutar os “apelos silenciosos” que 

estamos deparando na educação como: 

 Fracasso escolar; 

 Indisciplina; 

 Desmotivação de professores e alunos e tantos outros obstáculos.  

É preciso pensar quem somos nós, nossos desejos, porque nos 

tornamos educadores e de que forma estamos atuando na educação para que 

possamos começar a remover nossas barreiras internas de um senso comum 

que vem tomando conta da educação do tipo: nenhum aluno quer nada com 

nada, as famílias delegam para escola o que é função deles, o professor é uma 

vítima do sistema e assim seguimos reproduzindo um discurso vazio de 

significado sem buscarmos uma solução para tantos desencontros.   

Durante o curso aprendi que a educação é um processo constante de 

transformação, onde cada um é mobilizado a querer saber mais, saber de si 

para saber do mundo, buscar estratégias para novos problemas e 

sucessivamente deparar-se com questões novas. 
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Educar é um processo de tornar-se melhor sempre comparado consigo 

mesmo, atuar no mundo de uma forma consciente de seu papel, 

responsabilizando-se por seus atos. Educar é olhar para além daquilo que se 

percebe e ter metas de onde se quer chegar. 

De acordo com Freud (1900), somente alguém que possa sondar 

mentes das crianças será capaz de educá-las, e nós, pessoas adultas, não 

podemos entender as crianças porque não mais entendemos a nossa própria 

infância. Nossa amnésia infantil prova que nos tornamos estranhos à nossa 

infância. 

Portanto, devemos fazer um diário de nossas escolhas e lembrar que 

nós temos escolhas: continuar ou não em nossa profissão, se optarmos em 

continuar é preciso indagar de que forma poderemos transformar nossa prática 

para que a Educação volte a ser respeitada começando por nós. 
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MÓDULO I 

1.1. Teorias e Cognitivas da Aprendizagem – 30 h/a  

Professora: Alexandra Costa Lima, Ms. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1 – Introdução à disciplina, as correntes epistemológicas do 

desenvolvimento, as tendências pedagógicas e as abordagens psicológicas, 

retrospectiva histórica da educação, suas relações e pressupostos. 

Unidade 2 – Teorias da Aprendizagem: behaviorista, humanista, cognitivista, 

sociocultural e das inteligências múltiplas.  A necessidade de construir um novo 

paradigma sobre as teorias da aprendizagem a partir de um referencial 

multidimensional. 

Unidade 3 – Competências e sabores necessários à prática docente.  Postura 

do (a) professor (a) como sujeito histórico de transformação. 

Metodologia: Tendo como base o método teórico-vivencial, utilizaremos 

recursos diversos para o processo de construção-assimilação dos temas. O 

conteúdo será ministrado através de exposição dialogada e participativa, 

relatos de experiências e estudos domiciliares. 

Avaliação: A avaliação será concebida como diagnóstica, dinâmica, 

diversificada e dialógica. Incidirá sobre a freqüência e participação de trabalhos 

realizados em sala de aula. Será realizado trabalho escrito na avaliação final. 

 Esta disciplina teve início no dia 07/02/09 e terminou no dia 21/02/09. O 

que mais me chamou atenção nesta disciplina foi o estudo realizado do texto 

sobre egocentrismo e descentralização: o caminho para a ciência, onde 

pude verificar a visão piagetiana. Na qual Piaget (1976), demonstrou que a 

criança possui sua forma própria e peculiar de estar, ver e sentir o mundo que 

a cerca. O pensamento infantil não é reflexivo, e, por isto, inacessível as 

reflexões, próprias do mundo adulto. As preocupações epistemológicas de 

Piaget tornaram este inacessível, acessível. 
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Em relação ao significado da palavra egocentrismo na concepção de 

Piaget vi também no mesmo texto que mais uma palavra cujo significado é 

bastante enriquecido na teoria piagetiana, oferecendo valiosa contribuição aos 

psicólogos: egocentrismo. A conceituação desta palavra em Piaget está 

diretamente implicada com duas outras referidas anteriormente. A visão de 

egocentrismo em Piaget contribui amplamente na recolocação semântica da 

idéia de infância e adolescência. 

Este processo de descentralização irá caracterizar as manifestações 

egocêntricas do sujeito ao longo das fases da sua vida. No plano senso motor, 

o sujeito vivência uma completa indiferenciação dos limites do seu corpo em 

relação ao mundo que o cerca. É o egocentrismo radical, com sua completa 

centração em si mesmo e nenhuma noção de uma subjetividade interior 

consciente. A partir de sua ação no mundo, o término deste período é marcado 

pela capacidade do bebê em situar seu corpo em um mundo de objetos 

permanentes e causalmente organizado. 

Piaget (1970) defende que a vida intelectual é um contínuo de 

descentralização, que o sujeito cognoscente empreende nos primórdios da sua 

existência biológica, em relação a seu olhar subjetivista, até chegar ao 

conhecimento objetivo. Mas existe, afirma Piaget, um egocentrismo radical, que 

se caracteriza pela incoordenação das ações, indiferenciação sujeito-objeto e 

centração no próprio corpo, diferentemente das concepções empirista-

associacionista e das aprioristas, mesmo no apriorismo kantiano, que 

concebem a formação do conhecimento a partir da relação entre sujeito e um 

objeto previamente constituído e cuja mediação se faz através da percepção 

(empirismo) ou do conceito (inatismo) se transforma, na teoria piagetiana, em 

um sujeito e um objeto através das ações sensório-motoras. 

Concluindo a visão de Piaget nos processos cognitivos envolvidos na 

aprendizagem são realmente ferramentas auxiliadoras para o professor 

compreender seus alunos e desta forma eu hoje estou preparado para avaliar 

meu aluno de uma maneira mais criteriosa, observando o desenvolvimento de 

minhas crianças como um todo.  
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Entendi que como professor e futuro psicopedagogo, eu tenho o 

privilégio de trabalhar com a educação mais respaldada, para diagnosticar 

como meu aluno está progredindo e onde possivelmente eu poderei esta 

errando e como ajudar meus alunos em sua aprendizagem. 

 

REFLEXÃO: A ASSIMILAÇÃO DESEMPENHA UM PAPEL 

PREPONDERANTE E FUNDAMENTAL NO DESENVOLVIMENTO 

DA CRIANÇA, POIS É PARTIR DO ESQUEMA REFLEXO QUE 

SE FORMARÃO OS PRIMEIROS HÁBITOS. 

 

1.2. Metodologia da Pesquisa em Educação-30 h/a 

Professora: Silvany Bastos Santiago, Ms. 

Objetivos: Geral - Contribuir com a fundamentação teórica e metodológica 

da formação de pesquisador, tornando-o proprietário de saberes sistêmicos 

necessária à produção do conhecimento. 

 

Específicos: 

 Compreender a construção dos conceitos de conhecimento, ciência e 

pesquisa e refletir acerca do seu papel na sociedade, enfocando principalmente 

seu desafio transformador da realidade social; 

 Conhecer o percurso histórico da pesquisa em educação; 

 Conhecer as abordagens utilizadas na pesquisa; 

 Estudar as modalidades de pesquisa, como obter e organizar os dados; 

 Orientar a análise dos dados, construção de registro e a elaboração de 

trabalhos científicos, inclusive na forma de portfólio. 
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HISTÓRICO DA DISCIPLINA 

    A segunda disciplina teve início no dia 14/03/2009 a 28/03/09. Começou 

a aula abordando os seguintes pontos: O que é conhecimento? O que é 

ciência? O que pesquisar? Através destes questionamentos a turma ficou 

voltada para falar o que sabiam sobre estes temas e depois a professora 

desenvolveu sua aula explicativa, dando com detalhes o significado de cada 

questão. Cada abordagem teve como norte a apostilha que a professora nos 

deu para fins de estudo. 

Explicou também quais os instrumentos de avaliação e nos apresentou o 

portfólio um instrumento de avaliação dos processos de ensinagem, ou seja, 

instrumento que compreende a compilação dos trabalhos realizados pelos 

estudantes, durante um curso ou uma disciplina. Inclui entre outros registros de 

visitas, resumos ou fichamentos de textos, projetos e relatórios de pesquisa e 

inclui principalmente ensaios auto-reflexivos que, permitem aos alunos à 

discussão de como a experiência no curso ou na disciplina mudou sua vida. 

Também tive informações da utilização, vantagens e limitações de um portfólio. 

Confesso que fiquei um pouco preocupado porque no início não me 

preocupei muito em registrar, mas a partir do momento que descobrir que fazer 

registros deve ser um hábito, para facilitar minha vida acadêmica e profissional 

comecei a detalhar as tarefas que mais me despertavam e claro registrar as 

minhas perspectivas e anseios da minha profissão. 

Para tanto busquei informações sobre a pesquisa científica de alguns 

temas que me despertaram mais interesse em me aprofundar sobre o assunto, 

tais como: abordagem da pesquisa quantitativa e qualitativa. Aprendi a 

diferença entre estes dois tipos de pesquisa: Quantitativa – objetiva, 

qualitativa – subjetiva. Em relação à modalidade a pesquisa pode ser 

bibliográfica, documental, de campo, estudo de caso, levantamentos, 

participativa, de ação, etnográfica, experimental, história oral e de vida, 

depoimento pessoal. Sobre as técnicas de pesquisa: questionário, entrevista, 

grupo local, observação, de conteúdo e de discurso.  
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Enfim esta disciplina me deixou ciente que as formas de trabalho 

científico têm determinadas características que as distinguem, que cada tipo de 

pesquisa tem normas a serem seguidas mediante as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Espero que este conhecimento me 

ajude a realizar trabalhos mais científicos. 

 

1.3. Pluralismo Cultural nos Processos Educacionais 30 h/a 

Professor: Ray Pinheiro, Especialista.  

Conteúdo: Os quatro pilares da educação:  

 Pluralidade cultural; 

 Educação em valores;  

 Conceituação de cultura; o que é civilização? O que é erudição? 

 Nacionalidade e cultura; como estudar a Cultura Brasileira?  

Analisando a Cultura Brasileira como: problema político, na cultura e 

subdesenvolvimento, também na cultura e democracia, política cultural e 

diversidade cultural.  

 

Histórico da Disciplina- Início 04/04/09 à 25/04/09 – Eu faltei à primeira 

aula porque estava trabalhando, mas assistir as outras. A segunda aula foi 

através da dinâmica “baralho de valores”, onde todos nós tivemos que brincar 

com as palavras a seguir: energia, trabalho, silêncio, iniciativa, beleza, bom 

humor, estabilidade, limpeza, pontualidade, criatividade, união, coragem, amor, 

paciência, fidelidade, delicadeza, ser positiva, doçura, capricho, obediência, 

respeito, verdade, delicadeza, otimismo, compreensão. Cada um teve que 

refletir sobre cada palavra das cartas do baralho. 

Após o jogo de valores, trabalhamos com a letra da música “o sal da 

terra” de Roupa Nova. 
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 Fizemos a reflexão desta letra em coletividade. Neste momento senti 

uma tranqüilidade, uma paz, pois depois de dias trabalhando este momento 

lúdico me fez ficar desestressado. 

Então logo imaginei o quanto meus alunos precisam também de uma 

aula mais dinâmica, onde eu explorasse os sentimentos deles através da 

música. Notei que este momento seria ímpar e depois poderia explorar a letra 

da música em várias sentidos, ou seja, estaria fazendo a interdisciplinaridade.  

Através desta dinâmica vivenciada percebi que poderei utilizar a mesma 

letra desta música porque observei o valor de transmitir saberes e explorar 

também os conhecimentos que cada aluno possui em um momento lúdico. 

Roupa Nova – “O Sal da Terra” 

Composição: Beto Guedes / Ronaldo Bastos 

Anda, quero te dizer nenhum segredo. 

Falo nesse chão da nossa casa. 

Vem que tá na hora de arrumar. 

Tempo, quero viver mais duzentos 

anos. 

Quero não ferir meu semelhante. 

Nem por isso quero me ferir. 

Vamos precisar de todo mundo. 

Pra banir do mundo a opressão 

Para construir a vida nova. 

Vamos precisar de muito amor. 

A felicidade mora ao lado. 

E quem não é tolo pode ver. 

A paz na Terra, amor. 

O pé na terra. 

A paz na Terra, amor. 

O sal da Terra. 

És o mais bonito dos planetas. 

 

Tão te maltratando por dinheiro. 

Tu que és a nave nossa irmã. 

Canta, leva tua vida em harmonia. 

E nos alimenta com teus frutos. 

Tu que és do homem a maçã. 

Vamos precisar de todo mundo. 

Um mais um é sempre mais que dois. 

Pra melhor juntar as nossas forças. 

É só repartir melhor o pão. 

Recriar o paraíso agora. 

Para merecer quem vem depois. 

Deixa nascer o amor. 

Deixa fluir o amor. 

Deixa crescer o amor. 

Deixa viver o amor. 

(O sal da terra) 

 

 

http://letras.terra.com.br/o-sal-da-terra/
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Gostei do trabalho em equipe que realizamos Equipe Pontualidade, os 

componentes eram: Eu, Danielle, Braga, Maria Elita, Marcos, Regina Célia. 

Neste trabalho em grupo fizemos uma análise de cinco questionamentos, antes 

debatemos e chegamos a um denominador comum. Cito abaixo as perguntas e 

respostas: 

1. Em que valores educar? Resposta: Deve ser de diversas teorias 

antropológicas, que oferecem um mundo extremamente complexo de idéias, 

impossível de sintetizar fazendo assim o homem ser mais autêntico. 

2. Como educar em valores? Resposta: Desde os estímulos valorativos 

que se oferecem ao estudante até a reflexão sobre o ser humano e o seu 

destino, demonstrando que muitos dos comportamentos da pessoa têm origem 

em sistemas subconscientes que o indivíduo forma ao longo da vida, já que o 

discernimento dos valores é um processo individual e que só quando a pessoa 

vivencia um valor é que este de fato existe para ele. 

3. Que características deverão ter a educação em valores para que possa 

ser um fator efetivo de mudança pedagógica e social? Resposta: Pensar em 

novos sistemas educativos, estabelecer princípios metodológicos coerentes 

com as disposições atitudes e qualidades. Do ponto de vista social pode ser 

considerada uma conquista histórica que os seres de sua própria história e de 

suas experiências. 

4. Em que aspectos a reflexão filosófica sobre a libertação, feita pelos 

pensadores, pode contribuir para isso? Respostas: A reflexão filosófica da 

libertação feita pelos pensadores deve contribuir muito para a formação de um 

ser livre na escolha de valores de que venha transformá-lo num indivíduo cada 

vez mais consciente do seu papel dentro de uma sociedade que tem os valores 

humanos como pilares. 

5. Quais as dúvidas e medos que impedem um ser humano de crescer 

como pessoa? Respostas: Dúvidas do que é certo ou errado em uma 

sociedade em constante transformação onde os valores são postos de lado 

para enaltecer a cultura do ter. O medo do ser está sobreposto a vontade do ter 

levando a uma desvalorização da conduta do homem transformando-o em 

objeto de fácil manipulação. 
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Para mim este trabalho em equipe foi muito importante porque houve 

uma preocupação do grupo em discutir e expor suas opiniões. Também pude 

verificar que meus colegas de classe sabem respeitar os valores e distinguir os 

valores educacionais como ferramenta avaliativa de uma sociedade. 

Posteriormente na avaliação individual realizada no final da disciplina 

fiquei emocionado em perceber que descrevi com clareza o que aprendi ao 

longo das aulas. Notei que a reflexão a respeito desta passagem foi de fácil 

compreensão. “a partir dos estudos realizados e conhecimentos 

compartilhados sobre o Pluralismo Cultural nos Processos Educacionais, faça 

uma auto-avaliação qualitativa e quantitativa de suas aprendizagens na 

disciplina”. Respondi: Foi muito prazerosa e de fácil compreensão. Me fez 

repensar o sentido e a forma de ser de um bom educador. Aprendi valores do 

saber e do conhecimento. “A salvação do ser humano está exatamente nos 

outros.” “A gente não pode sobreviver, a não ser no coletivo.” (Henfil, 

Cartunista Brasileiro. O valor da Convivência). 

Outro conhecimento que para mim foi de grande relevância foi 

compreender os quatros pilares da educação e os princípios definidores da 

estratégia de promover uma educação com desenvolvimento humano.  

Os quatros pilares assim definidos:  

Aprender a Ser: Para melhor desenvolvimento a uma personalidade e está à 

altura de agir com dados cada vez mais capacidade de autonomia, de 

discernimento e de responsabilidade pessoal. Possuir potencialidades de cada 

indivíduo, memória, raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, aptidões 

para comunicar-se. 

Aprender a Conviver: Viver junto desenvolver a compreensão do outro e a 

percepção da interdependência, realizar projetos comuns e prepara-se para 

gerir conflitos, nos respeitos pelos valores do pluralismo, da compreensão 

mútua e da paz. 
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Aprender a fazer: Finalidade de adquirir não somente uma qualificação 

profissional mais de uma maneira mais plena, ter competência, fazer com que 

a pessoa esteja apta, situação de trabalhar em equipe e também aprender a 

fazer, aprender a favorecer e oferecer aos jovens e adolescentes meios para 

aprenderem. 

Aprender a aprender: Combinando uma cultura geral, suficientemente vista, 

com a possibilidade de trabalhar em profundidade num pequeno universo de 

matérias. O que também significa aprender a aprender, para beneficiasse das 

oportunidades oferecidas pela educação ao longo de toda vida. 

Na realidade estes pilares são norteadores de uma educação de 

qualidade. Como professor da rede pública, sinto na obrigação de tentar 

realizar e inserir estes quatro pilares como estratégias fundamentais para 

garantir um aprendizado satisfatório. 

Como se ensina a convivência se ela não pode ser aprendida por 

método científico? 

“Tudo o que precisamos ser está dentro de nós, mas é necessário fazer 

o esforço de descobri-lo” 

 

1.4. Fundamentos Bio-psico-sociais do Desenvolvimento 

Humano. 

Professora: Lílian Queiroz Frossard, Ms. 

Conteúdo Programático 

Unidade 1 – Abordagem Psicopedagógica da Aprendizagem 

1. As relações do sujeito com o aprender; 

2. O social e a aprendizagem; 

3. Áreas relacionadas à Psicopedagogia: área emocional, área cognitiva e 

área percepto-motora; 

4. A interdisciplinaridade na Psicopedagogia. 
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Unidade 2 – Fenômenos da Relação Psicopedagógica 

2.1 Desejo e aprender; 

2.2 O movimento afetivo, cognitivo, social do sujeito que aprende; 

2.3 Discurso Psicopedagógico na família e na escola. 

 

Histórico da Disciplina: 

A disciplina iniciou-se no dia 16 de maio de 2009 e terminou no dia 30 de 

maio de 2009, na primeira aula foi abordado assunto sobre o narcisismo 

primário onde caracteriza o início do desenvolvimento do “eu”. É a fase auto-

erótica, o primeiro modo de satisfação da libido, onde as pulsões buscam 

satisfação no próprio corpo. Vi os aspectos do estágio oral e nasal, o estágio 

oral divide-se em dois sub-estágios: o primeiro é denominado oral pendente, o 

segundo ocorre por ocasião do desmame (oral agressivo – dentição).  

Aprendi que o estágio oral é o desenvolvimento da dependência e da 

confiança até (dezoito meses), temos nesta fase: importância dos cuidados, 

apego, relacionamento diferenciado (rosto da mãe e dos pais, voz, cheiro, 

prendem a atenção da criança. Esses instrumentos tranqüilizam e auxiliam no 

estabelecimento do “eu”. Exemplo: o bebê precisa esta bem, amar sem 

condições e mudanças graduais.  

O estágio anal: é o desejo de fazer, perseverança e autonomia (18 a 36 

meses). A fonte dominante do prazer da criança passa da boca para a região 

anal ou uretral do corpo. Início de vários tipos de disposições:  

 Desenvolvimento futuro da personalidade; 

 Amor como posse do objeto amado é muito comum na primeira infância; 

 Aspecto acentuação de limpeza e de ordem; 

 Limpeza: não apenas quanto aos bens matérias, mas também quanto ao 

pensamento e emoções.  

 

O estágio anal divide-se em dois sub-estágios: primeiro é denominado 

anal explosivo (prazer ligado à explosão.  
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O segundo é denominado anal retentivo (prazer ligado à retenção), 

controle, expulsão X retenção: modela as relações nesse período (desejo de 

controle – amar como posse). Criança se estar bem se comporta bem.  

Estágio fálico (fala = poder) existe a angústia de construção: relacionado 

a um processo de corte ou ruptura. Estágio fálico - os órgãos genitais passam 

a ser alvo da concentração pulsional, é importante destacar que ainda não se 

trata da genitalização verdadeira. Ainda não existe uma conscientização da 

diferença sexual, o que importa é o órgão anatômico masculino que é o único 

que possui valor de existência, tanto para o menino que o possui, quanto para 

a menina que dele carece. Nesta fase a repressão à masturbação pelos 

adultos deve-se a dois fatores: a criança, ao se proporcionar prazer, exclui o 

adulto que, com isso revive primitivos sentimentos de exclusão e também 

porque ao contemplar a ação auto-erótica da criança os adultos lembram sua 

própria atividade masturbatória recalcada. O período e descoberta da diferença 

sexual são onde surge a descoberta da desigualdade da constituição humana, 

daí em diante, tanto menino quanto menina farão perguntas inquisidoras aos 

adultos quanto às diferenças (grande/pequeno; rico/pobre; etc.). Nesta ordem 

de curiosidade surgirão perguntas sobre diferenças e funções anatômicas.  

Se tornar conhecido o sentido da união sexual de seus pais e tudo o que 

isso envolve.  Neste momento a criança passa a querer ter filhos, desejo 

fadado ao fracasso, daí que, para a criança, tal descoberta sexual começa com 

a negação e culmina com a estruturação o Édipo.  

Quanto à Cena Primária existem três (03) mecanismos:  

 A identificação com os dois membros ou com um deles, geralmente o 

mais passivo;  

 A projeção de raiva e cólera para a fantasia, o que faz com que ela seja 

sentida como sádica;  

 O sentimento de exclusão pela posição de terceiro excluído. 
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Este assunto despertou em mim uma curiosidade em aprender mais, daí 

procurei ler apostilha e pesquisar sobre: A escopofilia ou voyerismo surge no 

desejo da criança de fazer parte da Cena Primária, de deixar de ser o terceiro 

excluído. 

O falo é uma fantasia que condensa a posse de uma unidade e de uma 

potência do ser. Este é o período da negação da descoberta da diferença 

anatômica; o menino rejeita a castração pelo medo de perder o pênis e a 

menina quer acreditar que também possui um pênis não desenvolvido. Resulta 

disso a angústia de castração; o menino pode reagir a isso como fóbico e a 

menina como melancólica. Para o menino a castração para a mulher só existe 

enquanto punição pela masturbação surge daí a fantasia da mãe fálica. Na 

menina é a percepção da própria castração que permite a entrada no Édipo, já 

no menino tal medo desencadeia a saída de tal Complexo. No final do Édipo, a 

menina deixará de desejar ter de volta o pênis que lhe foi retirado pela mãe 

para desejar ter um filho (troca pelo pênis).  

Estágio genital - o Édipo é uma estrutura, uma organização central e 

alicerçadora da personalidade humana. Não há nada fora do Édipo, durante 

toda a vida a pessoa viverá essa peça teatral onde só os personagens mudam.  

Segundo Strauss (1975) a proibição do incesto é a condição mínima e 

universal para que "cultura" se distinga de "natureza". O incesto é o gozo 

maior. Algo totalmente proibido. Assim a função da mãe é dupla: biológica e 

erógena. A idéia da existência de um único sexo é o suporte narcísico, o último 

baluarte do narcisismo primitivo.  

O ciúme da menina pela mãe tem um argumento: Uma vez descoberta à 

inferioridade genital, a menina fantasia que a mãe gosta mais de outra criança, 

supondo que a esta ofereceu o que não lhe deu. Quando a menina decide 

abandonar o objeto materno, passa a tentar conseguir que o pai lhe dê o que a 

mãe lhe rejeitou dar; para a menina a resolução dessa problemática se dá 

quando comprova a existência de um sexo diferente do seu.  
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E Édipo só terá sua resolução na puberdade e adolescência, quando o 

sujeito tem a possibilidade de pôr a prova a sua genitalidade, que foi impedida 

nos 05 e 06 anos. Facilmente se compreende que os objetos do adolescente 

"lembrarão" os pais. No final do Complexo se instala o período de latência, 

durante o qual uma parte da energia é colocada a serviço do desenvolvimento 

de funções intelectuais.  

O superego, tanto nas meninas quanto nos meninos, passa pela região 

genital e algumas características são peculiares. 

 Maior crescimento; 

 Confronto novo de problemas e potencialidades para relações 

interpessoais; 

 Importâncias das brincadeiras, brincarem de mamãe e filhinho; 

 Aprendizagem dos amores. 

 

Para entender melhor essa fase li sobre o ego, o superego e o ideal de 

ego. Pude distinguir o seguinte: São fundamentalmente três as instâncias 

psíquicas que compõem o aparelho psíquico: Ego, Superego e Id. Considera-

se o Superego dividido em Superego propriamente dito e Ideal do Ego. O Id 

tem sua origem no campo biológico e é de onde nasce a energia dos instintos e 

pulsões.  

A identificação é um processo de ordem psicológica mediante o qual o 

sujeito se constitui. Com efeito, o sujeito humano só pode ser psicologicamente 

constituído por outro humano. Esta Identificação está relacionada com o 

Narcisismo. As instâncias Ego e Superego são basicamente constituídos pela 

identificação, correspondendo aos restos representacionais do que era um 

relacionamento objetal externo.  

Já Lajonquière (1995) cita nas aprendizagens entre o conhecimento e o 

saber que,  

na medida em que o sujeito (re-constrói o conhecimento no campo do 
outro, as ações são efetivamente,  engendradas  desde “fora’ ou, em  
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outras palavras, as aprendizagens resultam possíveis graças à 
“presença” dum outro ( LAJONQUIÈRE, 1995, p: 183). 

Portanto na medida em que os processos de aprendizagens têm lugar 

no interior do campo do outro, o sujeito no seu agir acaba não assimilando, 

efetivamente, objetos “puros”, mas “situações nas quais os objetos 

desempenham determinados papéis e não outros”. 

 Como afirmaram Piaget e Garcia (1987), 

Os objetos “puros”, ou seja, as coisas estão sempre em situação. 
Quando os sujeitos deparam-se com certas coisas numa situação 
particular tentam ordenar seus comportamentos, (re) construindo 
conhecimentos: onde o real desafia tenta-se contorná-lo com 
imagens, com uma produção imaginária, com objetos (de 
conhecimento). Nesse atuar o sujeito (re) constrói o conhecimento 
que socialmente já tinha sido colocado lá (em situação) (PIAGET E 
GARCIA, 1987, p: 186). 

Na medida em que o sujeito (re) constrói o conhecimento socialmente 

compartilhado, (re) constrói-se, efetivamente, como sujeito cognoscente, isto é, 

estrutura-se enquanto sujeito epistêmico. O sujeito (re) constrói o 

conhecimento do outro em sim mesmo. Esse (re) construir em si é uma 

apropriação das chaves significantes nas quais o conhecimento se encontra 

cifrado no Outro (PIAGET E GARCIA, 1987, p: 190). 

Não existe aí o mundo exterior, pois a todo o momento o sujeito é esse 

outro. Por isso expressões como "estágio de identificação entre o self e o 

objeto", "estágio de narcisismo primário" etc... Se o sujeito nasce dependente, 

se psicologicamente ele é o outro desde o início, significa que ele é passivo, 

sofre as ações que os outros determinam. Ele é identificado. Isto quer dizer que 

não existe diferença entre Ego e objeto. O único diferencial é que o sujeito 

sente prazer e desprazer, e será neste ponto que o Ego e derivados 

começarão a ser constituídos. 

Nesta primeira etapa o ego primitivo tende a ficar com o que dá prazer e 

rejeitar o que causa desprazer. A Identificação Secundária surge depois que a 

anterior formou o solo do aparelho psíquico, sendo uma continuação. Nesta 

fase o sujeito enfrenta o mundo sem "ser" este. Coincide com a fase do Édipo.  

Esta  identificação  secundária  constituirá  o  Superego,  por  isso  este  é mais  
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rígido do que a realidade exterior que lhe deu origem: porque teve origem 

numa rejeição de um desejo sexual-genital. O ego adulto está constituído no 

traço chamado Fixação objetal à mãe. Se identificar é ocupar um lugar e esse 

lugar se refere a uma pessoa que cumpre uma função determinada para o 

sujeito. Captando um atributo de outra pessoa o sujeito a ele se assemelha 

(PIAGET, 1983). 

Nesse sentido as brincadeiras são de acordo com as fases do 

desenvolvimento do indivíduo. Exemplo: Estando na pré-escola: separação de 

casa, importância das novas relações (professores e amiguinhas). Em casa: 

segurança na relação com a mãe (Mãe: prazer na separação) com relação a 

sua imagem corporal: desenvolvimento do eu (ao redor em torno do corpo), 

tem dúvidas a partir do esquema corporal (noção do próprio corpo). 

Observei a importância do brincar:  

 Criança brinca pelo prazer de brincar. Inicio: por volta dos 03 a 04 meses 

(esconder, perder, achar recuperar o mundo se mantém e se ampliar tornando-

se mais complexo e ela toma a iniciativa (1 ano) ; 

 

 Pensamento mágico: não discrimina fantasia da realidade (noção 

gradual) brinca ao lado de outras crianças, ainda não compartilha, brinca com 

seu corpo e com o dos outros. Brincadeiras: areia, água e massa. 

 

Fase da latência pré-adolescente período dinamicamente mais calmo 

entre dois adolescentes, aquisição de habilidades valores e papéis 

culturalmente aceitos, habilidades em atividades motoras, pensamentos e 

raciocínio, aprendem muitas a respeitos de outras pessoas, a rebeldia contra a 

autoridade e o conflito pai – e filho são comuns durante esses períodos, 

principalmente os mais velhos (10 e 11 anos). Os meninos são imaturos: 

confusão e falta de cuidados e hábitos que perturbam os pais. Separação entre 

meninas e meninos rivalidade entre os dois grupos, formação de bandos e 

surgimentos dos delinquentes. Importante a gestão dos limites, necessidade de 

modelar (é ainda dependente dos objetos externo). 
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Tive o cuidado em anotar em meu caderno algumas informações que a 

professora falava em sala de aula tais como:  

 “Vygotsky põe em pauta a discussão do papel do social no 

desenvolvimento mental. O papel da educação, do professor e da 

aprendizagem”; 

 As funções psicológica superiores: são duas gestões básicas da teoria: 

funções psicológicas têm base na tentativa cerebral; 

 A cultura que faz parte da natureza humana através de um processo 

histórico, visão do homem funcionando necessariamente com outros, imediatos 

em um contexto social. O que nos torna humanos é a capacidades de utilizar 

instrumentos simbólicos para complementar nossa atividades que tem bases 

biológicas; 

 A linguagem infantil sugere que para um longo período de tempo, a 

palavra forma a criança. As descobertas indicam que a fala egocêntrica não 

permanece por muito tempo; 

 Funções da linguagem: refletir o mundo externo, conhecimento prévio, 

conhecimento ao seu alcance, zona de desenvolvimento potencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÓDULO 2 

2.1. Psicopedagogo: Formação e Profissionalização   

Professora: Telma Regina de Andrade Pessoa, Ms. 

Ementa: Resgate Histórico da Psicopedagogia. A formação profissional do 

psicopedagogo. A configuração da prática Psicopedagógica institucional: o 

diálogo com a família, a empresa e o hospital. Os problemas de aprendizagem 

institucional: diagnóstico e intervenção. Projetos Psicopedagógicos. 

Conteúdo Programático: 

1. Histórico da Psicopedagogia: primórdios Europeus e traços históricos da 

Psicopedagogia na Argentina; 

2. Percursos da Psicopedagogia no Brasil; 

3. Breve histórico da Psicopedagogia no Ceará; 

4. A formação do Psicopedagogo no Brasil; 

5. Objeto de estudo da Psicopedagogia; 

6. Código de ética da Psicopedagogia; 

7. A Psicopedagogia institucional; 

8. O psicopedagogo na Instituição Escolar; 

9. Projetos Psicopedagógicos. 

 

A disciplina começou no dia 08/08/09. Estas aulas para mim foram muito 

importantes porque aprendi a diferença do trabalho do psicopedagogo, fiquei 

motivado em aprender as abordagens e as posturas teraupêuticas do 

profissional. 

Compreendi que a Psicopedagogia preventiva se baseia principalmente 

na observação e análise profunda de uma situação concreta, de forma que 

podemos considerar clínico o seu trabalho. Que a Psicopedagogia Institucional 

se caracteriza pela própria intencionalidade do trabalho. Atua o psicopedagogo, 

na construção do conhecimento do sujeito, que nesse momento é a instituição, 

com sua filosofia, valores e ideologia.  
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A demanda da instituição está associada à forma de existir do sujeito 

institucional, seja ele a família, a escola, uma empresa industrial, um hospital, 

uma creche, uma organização assistencial. 

Dependendo da natureza da instituição, a Psicopedagogia pode 

contribuir trabalhando vários contextos: 

 Psicopedagogia familiar, ampliando a percepção sobre os processos de 

aprendizagem de seus filhos, resgatando a família no papel educacional, 

complementar à escola, diferenciando as múltiplas formas de aprender, 

respeitando as diferenças dos filhos; 

 Psicopedagogia empresarial, ampliando formas de treinamento, 

resgatando a visão de todas as múltiplas inteligências, trabalhando a 

criatividade e os diferentes caminhos para buscar saídas, desenvolvendo o 

imaginário, a função humanística e dos sentimentos na empresa, ao construir 

projetos e dialogar sobre eles; 

 Piscopedagogia hospitalar, possibilitando a aprendizagem, o lúdico e as 

oficinas psicopedagógicas com os internos; 

 Psicopedagoga escolar, priorizando diferentes projetos; 

 Diagnóstico da escola; 

 Busca da identidade da escola; 

 Definições de papéis na dinâmica relacional em busca de funções e 

identidades, diante do aprender; 

 Instrumentalização de professores, coordenadores, orientadores e 

diretores sobre práticas e reflexões diante de novas formas de aprender; 

 Reprogramação curricular, implantação de programas e sistemas 

avaliativos; 

 Oficinas para vivências de novas formas d e aprender; 

 Análise de conteúdo e reconstrução conceitual; 

 Releitura, ressignificando sistemas de recuperação e reintegração do 

aluno no processo; 

 O papel da escola no diálogo com a família. 
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Compreendi que a Psicopedagogia, no âmbito da sua atuação 

preventiva, preocupa-se especialmente com a escola. Dedicando-se a áreas 

relacionadas ao planejamento educacional e assessoramento pedagógico, 

colabora com os planos educacionais e sanitários no âmbito das organizações, 

atuando em uma modalidade cujo caráter é clínico, ou seja, realizado 

diagnóstico institucional e propostas operacionais pertinentes. O campo de 

atuação da modalidade preventiva é muito amplo, mas pouco explorado. Sobre 

o trabalho psicopedagógico na escola muito se tem a fazer. Grande parte da 

aprendizagem ocorre dentro da instituição escolar, na relação com o professor, 

com o conteúdo e com o grupo social escolar enquanto um todo. 

O trabalho psicopedagógico pode ter um caráter preventivo, no sentido 

de reconstruir processos, definir papéis, valorizando novos conhecimentos, 

novas formas de aprender, novas formas de avaliar o conhecimento, pessoas, 

papéis, processos produtos, objetivos. 

Dependendo da natureza da instituição, a psicopedagogia pode 

contribuir trabalhando vários contextos: 

 Psicopedagogia Familiar: ampliando a percepção sobre os processos de 

aprendizagem de seus filhos, resgatando a família no papel educacional, 

complementar à escola, diferenciando as múltiplas formas de aprender, 

respeitando as diferenças dos filhos; 

 

 Psicopedagogia Empresarial; ampliando formas de treinamento 

resgatando a visão do todas as múltiplas inteligências, trabalhando a 

criatividade e os diferentes caminhos para buscar saídas, desenvolvendo o 

imaginário, a função humanística e dos sentimentos na empresa, ao construir 

projetos e dialogar sobre eles; 

 

 Psicopedagogia Hospitalar: possibilitando a aprendizagem, o lúdico e as 

oficinas psicopedagógicas com os internos; 
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 Psicopedagogia Escolar: priorizando diferentes projetos, tais como: 

diagnóstico da escola, busca da identidade da escola, definições de papéis na 

dinâmica relacional em busca de funções e identidades, diante do aprender, 

instrumentalização de professores, coordenadores etc..., análise, releitura 

oficinas etc. 

 

Terminei esta disciplina ciente que o trabalho do psicopedagogo é muito 

relevante para a educação escolar. E que sendo professor compreenderei 

meus alunos com mais facilidade, desta vez olhando para os problemas que se 

apresentarão de uma forma mais ampla. 

 

2.2. Linguagens, Comunicação e Psicomotricidade  

Professora: Adriana de Alencar Gomes Pinheiro – Ms. 

Ementa: O conceito de Psicomotricidade, sua relevância com a ciência e seu 

objeto de estudo que é o homem. A compreensão do homem mediante seu 

corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo. O 

processo de maturação corporal bem como a aquisições: cognitivas, afetivas e 

orgânicas. A relevância da Psicomotricidade no processo de aprendizagem. 

Conteúdo Programático 

1. O conceito de Psicomotricidade; 

1.1 A Psicomotricidade como ciência; 

1.2 O campo da Psicomotricidade; 

1.3 As linhas de atuação educativa, reeducativa, terapêutica e relacional; 

2. A Psicomotricidade e o campo transdisciplinar; 

2.1 O psiquismo e a motricidade; 

2.2 A visão holística do ser humano; 

2.3 As funções cognitivas, sócio – emocionais, simbólicas, psicolinguísticas 

e motoras;  
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2.4 Contribuições de Henri Wallon para a compreensão do corpo, 

afetividade, cognições e formação da eu; 

3. A Psicomotricidade e o campo das dificuldades; 

3.1 Corporal: disfasia, desarmonia tóxico-emocional, instabilidade postural, 

perturbações do esquema corporal e da lateralidade, estruturação espacial e 

temporal, perturbações da imagem corporal, problemas psicossomáticos; 

3.2 Relacional: dificuldades de comunicação e de contacto, inibição, 

hiperatividade, agressividade, etc. 

3.3 Cognitiva: no plano do processamento informacional: difíceis de atenção, 

de memória, de organização perceptiva, simbólica e conceptual; 

3.4 Educativa: na propedêutica das aprendizagens escolares e no 

afinamento das práxis coordenativas; 

4. A Psicomotricidade relacional na escola; 

4.1 A Psicomotricidade e o processo de ensino e aprendizagem; 

4.2 As necessidades afetivas, sociais e cognitivas que envolvem a 

aprendizagem; 

4.3 A Psicomotricidade na educação infantil; 

4.3.1 A formação do esquema do esquema corporal; 

4.3.2 Localização no tempo e no espaço; 

4.4 O processo de inclusão social mediante a Psicomotricidade. 

  

Teve inicio no dia 06/06/09 a 23/06/09, a aula começou com 

questionamento sobre o que é Psicomotricidade. Psicomotricidade é uma 

ciência da educação e da saúde destinada a estudar, analisar, orientar todas 

as condutas do indivíduo: motores, neuromotoras, perceptomotoras.  

 

Tem com objetivo estimular a percepção e a consciência do corpo como 

lugar de sensação, expressão e criação: a integração harmoniosa entre cada 

segmento corporal e suas inúmeras possibilidades de movimento: a sua 

relação com o tempo e com o espaço, normalizando ou melhorando o 

comportamento geral do individuo, de suas emoções e necessidades. 
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Desenvolve as funções da inteligência, buscando tornar coerente a 

linguagem gestual com a linguagem oral e, posteriormente, com a escrita, daí 

seu lugar de destaque na educação global da criança e da importância de sua 

aplicação para o desenvolvimento dos requisitos básicos na etapa de pré-

escolaridade e alfabetização, para que tenha um aprendizado sem atropelos.  

Os fatores psicomotores a seguir: 

Tonicidade: É o alicerce fundamental na organização da Psicomotricidade. 

Fonseca (1995) diz a tonicidade abrange todos os músicos responsáveis pelas 

funções biológicas e psicológicas, além de toda e qualquer forma de relação e 

comunicação não verbal, tendo como característica essencial o seu baixo nível 

energético, que permite ao ser humano manter-se de pé por grandes períodos 

de tempo sem a manifestação de sinais de fadiga. 

Tônus corporal é uma manifestação muscular involuntária, permanente e 

infinitamente variável, tanto na sua intensidade bem como na sua distribuição 

ao nível dos diferentes grupos musculares. Suas modulações diversas estão 

relacionadas aos estados afetivos e emocionais, conscientes ou inconscientes. 

Portanto, o tônus prepara e sustenta o movimento, e determina as 

atividades posturais. Bem ou mal regulado ele pesa de modo considerável 

sobre a qualidade do que chamamos de atividade adaptada, e sobre as 

coordenações entre a coleta das informações sensoriais e os gestos finos 

através dos quais a inteligência sensório-motora se constrói. 

O tônus muscular depende muito da estimulação do meio. Ele está 

presente em todas as funções motrizes do organismo como o equilíbrio, a 

coordenação, o movimento etc. todo comportamento comunicativo está 

relacionado com o tônus. 

Equilibração: 

De acordo com Fonseca (1995), o equilíbrio é a capacidade de 

manutenção e orientação do corpo e suas partes em relação ao espaço 

externo e ação da gravidade. 
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O equilíbrio corporal da criança não é apenas um ato mecânico do 

corpo, mas todo um processo de reforço psíquico, no qual o indivíduo adota 

uma posição valorizante, pelas próprias forças, sintética, que não é apenas 

passiva, emocional e mecânica, mas inclui também uma participação 

intelectual ativa. Devemos reforçar tudo que for realizado pela criança, quando 

ela utilizar suas próprias forças, porque estas realizações têm implicações 

positivas na estruturação de sua auto-imagem, que determinarão os traços de 

personalidade importantes para sua vida futura. 

Fonseca (1995) nos diz ainda que a equilibração é um passo essencial 

do desenvolvimento psiconeurológico da criança., um passo chave para todas 

as ações coordenadas e intencionais, que no fundo são os alicerces dos 

processos humanos de aprendizagem. 

Lateralização: é a percepção dos lados do corpo, portanto é o elemento 

fundamental de relação e orientação do corpo com o mundo exterior. A 

dominância funcional de um dos lados do corpo é o resultado da relação entre 

as funções dos dois hemisférios cerebrais. Algumas funções e operações se 

encontram sob a dominância esquerda e outras sob a direita. Tal relação 

envolve estruturas complexas, influenciadas por uma série de fatores e 

comportamentos como, por exemplo, os canhotos que manipula objetos feitos 

para destros. 

A lateralização é a propensão que o ser humano possui de utilizar 

preferencialmente mais um lado do corpo do que o outro em três níveis: mão, 

olho e pé. Significa que existe um predomínio motor, ou seja, uma dominância 

de um dos lados.  

O lado dominante apresenta maior força muscular, mais precisão e mais 

rapidez. É ele que executa a ação principal. O outro é o auxiliar da ação e é 

também muito importante. 

Oliveira (1997) ressalta que uma criança com a mesma dominância nos 

três níveis: mão, olho e pé, do lado direito, diremos que é destra e canhota se 

for o lado esquerdo.  
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Se possuir dominância espontânea nos dois lados do corpo é chamado 

de ambidestra. Quando a criança contraria essa tendência natural e passa a 

utilizar a mão não dominante em detrimento da dominante, o olho e o pé 

direito, ou qualquer outra combinação diremos que tem lateralidade cruzada. 

Ainda nesta perspectiva, Oliveira (1997) cita os efeitos negativos que 

pode resultar numa criança que apresenta uma lateralidade cruzada ou é mal 

lateralizada. 

 Dificuldade de aprender a direção gráfica; 

 Dificuldade de aprender os conceitos (esquerda e direita); 

 Comprometimento na leitura e escrita; 

 Má postura; 

 Dificuldade na coordenação fina; 

 Dificuldade discriminação visual: confusão nas letras de direções 

diferentes como: d, b, p, que; 

 Perturbações afetivas que podem ocasionar reações de insucessos, 

baixa-auto-estima. 

 

Grunspun (1966) cita distúrbio da linguagem e do sono. 

 Aparecimento de maior número de sincinesias; 

 Dificuldade de estruturação espacial. 

 

A lateralidade é importante porque permite á criança fazer uma relação 

entre as coisas existentes em seu meio. Ela toma seu corpo como ponto de 

referência no espaço e se ela se confunde ou não conhece sua dominância, 

pode não perceber o eixo de seu corpo e se torna difícil saber qual é o lado 

direito ou o esquerdo.  

Nas últimas aulas fizemos as atividades em equipes avaliativas (cada 

equipe criou recursos que possibilitou a estimulação da criança levando em 

consideração as tendências da educação psicomotora da educação infantil.  



31 

Também tive o prazer de realizar um trabalho sobre a importância da 

Psicomotricidade para práticas Psicopedagógicas. Participei do seminário 

sobre a psicomotricidade, percepção e a coordenação no desenvolvimento 

humano.  

 

2.3. Tendência Pedagógica na Prática Escolar 

Professora: Adriana Costa Lima, Ms. 

 

Teve inicio no dia 23/06/09 – No início aprendemos o seguinte: 

Para desenvolver a abordagem das tendências pedagógicas utilizamos 

como critério a posição que cada tendência adota em relação às finalidades 

sociais da escola. Assim, vamos organizar o conjunto das pedagogias em dois 

grupos. Conforme aparece a seguir: 

1. Pedagogia liberal; 

2. Tradicional; 

3. Renovada progressista; 

4. Renovada não-diretiva; 

5. Tecnicista; 

6. Pedagogia progressista; 

7. Libertadora; 

8. Libertária; 

9. Crítico-social dos conteúdos. 

Apreciação critica das tendências 

 Papel da escola; 

 Conteúdo de ensino na oralidade; 

 Relacionamento professor aluno; 

 Metodologia;  

 Pressuposto de aprendizagem; 

 Manifestações na pratica escolar. 
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Pedagogia Liberal 

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 a 

s aptidões individuais, por isso os indivíduos precisam aprender a se adaptar 

aos valores e as normas vigentes na sociedade de classes através do 

desenvolvimento da cultura individual. 

 Legitima o sistema capitalista; 

 Assume valores capitalistas; competição, individualismo, comodismo; 

 Prega os métodos por aptidões naturais - esforço próprio; 

 Tem visão harmônica da sociedade; 

 A escola é aparelho ideológico do Estado; 

 Cria sistema de privilégios. 

 

Na Tendência Tradicional, a pedagogia liberal se caracteriza por 

acentuar o ensino humanístico de cultura geral, no qual o aluno é educado para 

atingir, pelo próprio esforço, sua realização como pessoa. Os conteúdos, os 

procedimentos didáticos.  A relação professor-aluno não tem nenhuma relação 

com o cotidiano do aluno e muito menos com as realizações sociais. 

A Tendência Liberal renovada acentua igualmente o sentido da cultura 

como desenvolvimento das aptidões individuais. Mas a educação é um 

processo interno, não externo, ela parte das necessidades e interesses 

individuais necessários para a adaptação ao meio. 

A Tendência Liberal Tecnicista subordina a educação à sociedade, 

tendo como função a preparação de recursos humanos, mão de obra para a 

indústria. 

Tendência Liberal Tradicional o papel e atuação da escola consistem na 

preparação intelectual e moral dos alunos para assumir sua posição na 

sociedade. O compromisso da escola é com a cultura, os problemas sociais 

pertence à sociedade. 
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Tendência Liberal Renovada Progressivista; papel da escola, a 

finalidade da escola é adequar as necessidades individuais ao meio social e, 

para isso, ela deve se organizar de forma a retratar o quanto possível, a vida. 

Tendência Liberal Renovada não Diretiva: o papel da escola acentua-se 

nessa tendência o papel da escola na formação de atitudes, razão pela qual se 

deve estar mais preocupada com os problemas psicológicos do que com os 

pedagógicos ou sociais. 

A Tendência Liberal Tecnicista: num sistema social harmônico, orgânico 

e funcional a escola funciona como modeladora do comportamento humano, 

através de técnicas especificas. 

Pedagogia Progressista tem-se manifestado em três tendências a 

libertadora, mais conhecida como pedagogia de Paulo Freire, a libertária. Que 

reúne os defensores da autogestão pedagógica, a crítico social dos conteúdos 

que, diferentemente das anteriores, acentua a primazia dos conteúdos no seu 

confronto com a s realidades sociais. 

 Critica o capitalismo; 

 Assume valores sociais como: COOPERAÇÃO, CRIATVA; 

 Exige que o estado assuma sua função social; 

 É consciente em relação ao SABER E PODER; 

 Luta pela democratização do saber; 

 Reage aos privilégios e autoritarismo; a escola é um movimento de 

libertação; visão contraditória e didática da sociedade. 

 

Tendência Progressista Libertadora não é própria da pedagogia 

libertadora: falar em ensino escolar, já que sua marca é a atuação não formal. 

Tendência Progressista Libertária – a pedagogia libertária espera que a 

escola exerça uma transformação na personalidade dos alunos num sentido 

libertário e autogestionário. 
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Tendências Progressista Crítico-social dos Conteúdos: a difusão de 

conteúdos é a tarefa primordial. Não conteúdos abstratos, mas vivos, concretos 

em, portanto indissociáveis das realidades sociais. 

 Aprendi um pouco sobre os princípios filosóficos: 

 Estética da responsabilidade – é aprender a fazer, conteúdo 

procedimental; 

 Ética da identidade – possibilita o desenvolvimento do processo de 

reconhecimento pessoal. 

 

Gostei do estudo do texto “o desafio de promover a aprendizagem 

significativa, na qual pude refletir sobre o sentir, o perceber, o compreender, o 

definir, o argumentar, o discutir e finalmente o transformar. As setes fases 

caracterizam a ação do professor frente a esse desafio da reconstrução do 

conhecimento. (mudança na forma de aprender, dinâmica do mundo moderno, 

mudança do paradigma de ensino, contextualização, valor sobre o social, aluno 

sujeito do processo, quebra crença do professor). 

Observei que as características da educação são: autonomia, 

seletividade, planejamento, interação social, coletividade, flexibilidade, 

mudança de processo, criatividade; 

Em relação ao texto “as desaprendizagens do professor” puderam 

verificar que as ações de nós professores em sala de aula baseiam-se há 

séculos, em crenças fortemente sedimentadas. Essas crenças alimentam o que 

podemos chamar “hábitos de resistência” a uma mudança mais profunda em 

nosso fazer. 

 Desconstruir crenças; 

 Precisa arrumar o conteúdo para que o aluno aprenda; 

 Construir conhecimento da muito trabalho, isso tudo é muito bom, mas 

na prática a teoria é outra; 

 A bagunça quem controla?  
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Sobre as Desaprendizagens também observei: 

 

 Ensinar e falar; 

 Professor fala e o aluno ouvir; 

 Aprender a reproduzir; 

 Erra é o contrario de acerta; 

 Bom aluno é o aluno obediente; 

 Só se ensina seguindo-se a fórmula início meio e fim; 

 Avaliação é instrumento de manutenção do poder; 

 Indisciplina é sempre falta de respeito. 

 

Em síntese aprendi nesta disciplina abordar cada uma das tendências 

pedagógicas, os aspectos de intenção para época situada tentando ajudar na 

formação do aluno. Todas apresentam aspectos que podem ser administradas 

pelo professor. 

2.4. Competências Intra e Interpessoais.  

Professora: Raimunda Cid Timbó, Ms. 

No começo foi comentada a diferença entre a inteligência interpessoal e 

intrapessoal. A inteligência interpessoal é a capacidade de entender outras 

pessoas, comunicarem-se de forma adequada com elas, motivando-as, 

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

Capacidade esta encontrada principalmente nos professores, políticos, líderes 

políticos, religiosos, empresarias, terapeutas, etc.. 

Já a inteligência intrapessoal é a capacidade natural, que posteriormente 

será fortalecida pela educação e pela prática, para se entender a si mesmo, 

contratar-se e motivar-se. Não é fácil nos entendermos a nós mesmos, não é 

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 diária, é um com maravilhoso se sabermos nos motivar a nos mesmos. 

Intrapessoal-dentro e Interpessoal-fora. 
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A primeira atividade à distância realizada foi à observação de um grupo 

(trabalho, família) analisando as relações interpessoais, gestos, olhares, 

palavras positivas e negativas. Observar e fazer uma análise dessa observação 

e apresentar na próxima aula no dia 17/10/09.  

Continuando a aula a professora Raimunda Cid Timbó, explicou o que é 

competência: refere–se à capacidade de compreender uma determinada 

situação e reagir adequadamente frente a ela, ou seja, estabelecendo uma 

avaliação dessa situação de forma proporcionalmente justa para com a 

necessidade que ela sugerir a fim de atuar da melhor maneira possível                                                                       

(Allessandrini, 2002). Segundo Perrenoud (2009), há dimensões emocionais, 

relacionais e intelectuais em todas as competências. Como melhorar essas 

dimensões?  

Através do desenvolvimento das possibilidades: enxergar o outro, 

observá-lo, vê-lo e avaliá-lo. Allessandrini (2002) observar em si mesmo o que 

ocorre em seus dinamismos psíquicos que participam de escolhas no dia-a-dia, 

enfim do processo pessoal de autoconhecimento que o professor – educador 

desenvolve contínua e gradualmente. Permanecer atenta aos sentimentos e as 

sensações, aos padrões mentais de resposta ás situações. Agir com ética e 

respeito com aceitação e amorosidade. 

Desenvolver um olhar clínico, individualizado que incorpora como 

ferramenta de trabalho. Além disso, aprende a ver com olhos observadores e 

reflexivos, aprende a escutar, percebendo o conteúdo presente nas entrelinhas 

do que está sendo dito.  

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 

(ALLESSANDRINI, 2002).                                                                       

Desta forma compreendi a diferença entre relações intrapessoal e 

interpessoal ou Inteligência interpessoal.  É a inteligência do reconhecimento 

do outro, da empatia, da comunicação e das relações interpessoais.  
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É externa voltada para a coletividade. E a Inteligência intrapessoal é a 

inteligência do eu e, portanto do auto-conhecimento, auto-motivação e auto-

estima; uma inteligência do interior (CELSO ANTUNES, 2001). Na aula 

seguinte fizemos um estudo do texto “Liderança é fundamental”.   Os grandes 

líderes são pessoas que aprendem a conhecer, a controlar a si mesmos antes 

de tentar controlar os outros (MAHATMA GANDHI). 

Identifiquei no texto que a liderança se manifesta pelo equilíbrio 

emocional, pela força de trabalho, pelo profissionalismo. O educador faz coisas 

da maneira certa. O educador líder faz a coisa certa. 

Dentro da sala de aula o professor deve ser o líder, o responsável por 

iniciar os seus alunos na sociedade, não apenas intelectualmente, mas 

também emocional e socialmente. A liderança não é imposta, ela é 

conquistada. Algumas características de um educador líder: 

 O educador líder sempre tem palavras que estimulem a coragem, o 

fazer, a realização;  

 Acredita nas habilidades individuais e age como regente de uma grande 

orquestra que leva todos os músicos a executarem a música com harmonia; 

 Sabe ouvir e incitam os outros a falarem sendo considerado generoso na 

conversação; 

 Entende que errar é humano e assume seus próprios erros e acertos; 

 O educador líder está sempre procurando melhorar, atualizar-se. Tem 

um plano ou programa de desenvolvimento intra e interpessoal e corre atrás de 

realizá-lo etc. 

 

Este texto foi fundamental para meus conhecimentos porque tive a 

oportunidade de me avaliar, perceber se tenho domínio e se sou realmente 

este professor líder. 

Depois passamos para o estudo do texto “Equilíbrio: domínio das 

emoções”. Ao realizar o estudo deste texto constatei que toda resposta 

emocional  é  acompanhada  de  respostas intelectuais e filosóficas, ou seja, a  
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emoção está envolvida em todos os tipos de respostas. A emoção é 

considerada como impulso à ação. Ela pode contribuir dificultar ou impedir 

nosso equilíbrio interno. 

Segundo Goleman (1995),  

Na medida em que nossas emoções atrapalham ou aumentam 
nossa capacidade de pensar e fazer planos, de seguir treinando para 
alcançar uma meta distante, solucionar problemas e coisas assim, 
definem os limites do nosso poder de usar nossas capacidades 
mentais inatas, e assim determinam como nos saímos na vida. E, na 
medida em que somos motivados por sentimentos de entusiasmo e 
prazer no que fazemos, ou mesmo por um grau ideal de ansiedade, 
esses sentimentos nos levam a conquista. É nesse sentido que a 
inteligência emocional é uma aptidão mestra, uma capacidade que 
afeta profundamente todas as outras facilitando ou interferindo com 
elas (Ed. Objetiva, 1995, p: 73).   
 

Portanto no cotidiano, vemos alguns educadores, pais, alunos que 

apresentam ações onde fica evidente a falta de equilíbrio, ou seja, falta de 

controle de suas emoções. 

Percebi que a pessoa equilibrada não profere palavras ácidas, não tem 

rompantes inamistosos, lamentações repetitivas, gritarias incontroladas, nem 

mau humor sem fim.  Sabe enfrentar com serenidade os reveses, superando 

passo a passo as múltiplas pelejas da vida. 

Afirma Goleman (1995) que, 

Na verdade, o controle de nossas emoções perturbadoras é a chave 
do bem estar emocional; os extremos, emoções que vêm com 
demasiado tempo, minam nossa estabilidade (GOLEMAN, 1995 p: 
69). 

Portanto não existem classificações de sentimentos e emoções, porém 

sabemos que alegria, raiva, medo e tristeza são as principais emoções. 

 

 

 

 



MÓDULO 3 

3.1. O PROCESSO DE AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO 

PSICOPEDAGÓGICA 

Professora: Lílian Queiroz Frossard, Ms. 

 

 A disciplina teve início no dia 07/11/09, discorrendo sobre a ferramenta 

importante para o começo da avaliação de um cliente, a anamnese. O que 

seria a anamnese? É uma entrevista realizada pelo médico ao seu paciente, 

que tem a intenção de ser um ponto inicial no diagnóstico de uma doença. 

Pontos de análise: área motora, área emocional, área cognitiva, área 

pedagógica (WIKIPÉDIA, A ENCICLOPÉDIA LIVRE, 2010). 

Aprendi que o psicopedagogo analisa os estágios de desenvolvimento 

do cliente tais como: sensório motor, pré-operatório, operações concretas, 

operações formais.  

 1º período: Sensório-motor  (0 a 2 anos):  Segundo La Taille (2003), 

Piaget usa a expressão "a passagem do caos ao cosmo" para traduzir o que o 

estudo sobre a construção do real descreve e explica. De acordo com a tese 

piagetiana, "a criança nasce em um universo para ela caótico, habitado por 

objetos evanescentes (que desapareceriam uma vez fora do campo da 

percepção), com tempo e espaço subjetivamente sentidos, e causalidade 

reduzida ao poder das ações, em uma forma de onipotência" (id ibid). No 

recém nascido, portanto, as funções mentais limitam-se ao exercício dos 

aparelhos reflexos inatos. Assim sendo, o universo que circunda a criança é 

conquistado mediante a percepção e os movimentos (como a sucção, o 

movimento dos olhos, por exemplo); 

 

 2º período: Pré-operatório (2 a 7 anos): Para Piaget, o que marca a 

passagem do período sensório-motor para o pré-operatório é o aparecimento 

da função simbólica ou semiótica, ou seja, é a emergência da linguagem. 

Nessa concepção, a inteligência é anterior à emergência da linguagem e por 

isso mesmo "não se pode atribuir à linguagem a origem da lógica, que constitui  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Entrevista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paciente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a
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o núcleo do pensamento racional" (Coll e Gillièron, op.cit.). Na linha piagetiana, 

desse modo, a linguagem é considerada como uma condição necessária, mas  

não suficiente ao desenvolvimento, pois existe um trabalho de reorganização 

da ação cognitiva que não é dado pela linguagem, conforme alerta La Taille 

(1992). Em uma palavra, isso implica entender que o desenvolvimento da 

linguagem depende do desenvolvimento da inteligência; 

 

 3º período: Operações concretas (7 a 11 ou 12 anos): Neste período o 

egocentrismo intelectual e social (incapacidade de se colocar no ponto de vista 

de outros) que caracteriza a fase anterior dá lugar à emergência da capacidade 

da criança de estabelecer relações e coordenar pontos de vista diferentes  

(próprios e de outrem) e de integrá-los de modo lógico e coerente (Rappaport, 

op.cit.). Outro aspecto importante neste estágio refere-se ao aparecimento da 

capacidade da criança de interiorizar as ações, ou seja, ela começa a realizar 

operações mentalmente e não mais apenas através de ações físicas típicas da 

inteligência sensório-motor (se lhe perguntarem, por exemplo, qual é a vareta 

maior, entre várias, ela será capaz de responder acertadamente comparando-

as mediante a ação mental, ou seja, sem precisar medi-las usando a ação 

física); 

 

 4º período: Operações formais  (11 ou 12 anos em diante): Nesta fase a 

criança, ampliando as capacidades conquistadas na fase anterior, já consegue 

raciocinar sobre hipóteses na medida em que ela é capaz de formar esquemas 

conceituais abstratos e através deles executar operações mentais dentro de 

princípios da lógica formal. Com isso, conforme aponta Rappaport (op.cit.74) a 

criança adquire "capacidade de criticar os sistemas sociais e propor novos 

códigos de conduta: discute valores morais de seus pais e constrói os seus 

próprios (adquirindo, portanto, autonomia)". 

 

Em seguida, passamos à prática: realizar exercícios piagetianos e de 

Emília Ferreiro em uma criança, observando os estágios e sua evolução na sua 

aprendizagem. 
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Esta disciplina foi muito importante porque sendo pai e professor aprendi 

a identificar os possíveis estágios que minhas filhas e meus alunos se 

encontram. E seguindo estes conceitos sei que poderei compreender e 

trabalhar certas atitudes e comportamentos usando os conhecimentos que 

adquiri nesta disciplina. 

 

O conhecimento que existem estágios num indivíduo e que cada etapa 

do desenvolvimento apresentam formas diferentes, facilitarão o meu fazer 

pedagógico, porque estarei consciente que a aprendizagem se dará 

proporcionalmente a cada estágio de meus alunos. Desta forma o que aprendi 

nesta disciplina me fez olhar minhas filhas e meus alunos com uma nova 

perspectiva, que a aprendizagem depende do estágio de cada um. 

 

 

3.2. REFLEXÃO SOBRE O LIVRO: AÇÃO PSICOPEDAGÓGICA 

NA SALA DE AULA - UMA QUESTÃO DE INCLUSÃO. 

  A disciplina “O Processo da Avaliação e Intervenção em 

Psicopedagogia” foi dada nos dias 07/14 e 21 de novembro de 2009, aos 

sábados, com a Professora Especialista em Psicopedagogia e Mestre em 

Psicologia, Lílian Queiroz Frossard.  Tive o privilégio de ler e estudar o capítulo 

2, do livro “Ação Psicopedagógica na sala de aula” onde abordava a questão 

“Avaliando o desenvolvimento neurossensório-motor do aluno”. Deixarei 

registrado neste trabalho este estudo de texto acima citado. 

De acordo com Ferreira (2008), o esquema corporal: se imaginarmos a 

flor, a “pétala” do desenvolvimento neurossensório-motor está em relação 

direta com o desenvolvimento escolar. Assim, a organização dos estudos, dos 

próprios cadernos, tem muito a ver com o esquema corporal. Ter esquema 

corporal significa ter consciência do próprio corpo. Muitas vezes, o professor de 

pré-escola trabalha bastante o esquema corporal com bonecos e desenhos. A 

criança decora os nomes das partes do corpo, mas não possui consciência do 

seu próprio corpo. 
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Uma maneira simples de avaliar o esquema corporal é solicitar o 

desenho da figura humana numa situação. Por exemplo, na escola, na família, 

em que a criança tenha de desenhar mais de uma figura. O que o professor 

analisará? 

1. O que falta na figura e em qual figura falta; 

2. Se a criança caracteriza as figuras diferenciando-as; 

3. Onde se situam estas figuras dentro do desenho (FERREIRA, 2008, p: 

15 e 16). 

 

Compreendi através da leitura do texto o que significada à lateralidade. 

Para chegar à compreensão tive que entender que trabalhar a lateralidade é 

trabalhar principalmente o sistema nervoso e que o cérebro se divide em dois 

hemisférios. O hemisfério esquerdo tem funções específicas, diferentes das do 

hemisfério direito. O hemisfério esquerdo comanda todo o sistema motor do 

lado direito do corpo, e o hemisfério direito comanda o do lado esquerdo. 

Trabalhar a lateralidade é trabalhar o comando, a interligação de 

sistemas; é trabalhar as funções de cada hemisfério. As pessoas não são todas 

iguais. Há pessoas cujo hemisfério esquerdo desempenha as funções do 

direito, e vice-versa. São os canhotos.  

Outro importante ponto é a orientação espacial: tão importante quanto à 

consciência do próprio corpo e tão importante quanto o domínio do cérebro 

sobre este corpo é a relação dele com o espaço.  

Não estamos no nada, estamos no espaço. A consciência do espaço 

que nos envolve e nosso equilíbrio nesse espaço é fator fundamental de 

adaptação á vida. 

A interação espacial tem a ver com corpo. É o próprio corpo dentro de 

um espaço. Não se adquire interação espacial sem atingir a consciência do 

próprio esquema corporal.  

 



43 

A coordenação dinâmico-manual: como o próprio nome indica, 

coordenação dinâmico-manual é o movimento da mão, “colocar um lápis na 

mão da criança, sem antes saber se já possui amadurecimento para tal, é 

arriscar ter alunos que ao final do ano não conseguem acompanhar a classe. A 

criança pequena apresenta movimentos com os braços, às mãos são duras e 

quase só agarram. 

Sobre a coordenação visual-motora, percebi que os três sistemas são 

interligados. E esta interligação se dá paulatinamente, com o desenvolvimento. 

Não é apenas o ponto do cérebro responsável pela visão a única ligação dos 

olhos. Existe uma série de nervos e pequenos músculos que trabalham o globo 

ocular. Uma criança sem desenvolvimento visual-motor precisa movimentar 

toda a cabeça para perceber uma figura, uma paisagem, ou uma leitura. Aos 

poucos, ela consegue mexer só com os olhos, auxiliada pelas mãos, que tocam 

o que quer ver. Somente com estímulos adequados ela consegue amadurecer 

o movimento ocular e a sua coordenação os movimentos manuais. 

O desenvolvimento da linguagem está ligado ao desenvolvimento neuro-

sensório-motor, por isso ocorre simultaneamente.  

Ao avaliar a linguagem no seu aspecto motor, devemos observar se a 

criança articula bem as palavras, ou se sua linguagem ainda é imatura? Com 

relação ao vocabulário, precisamos anotar quantas palavras conhece 

estimativamente: se fala só com substantivos, ou se já emprega adjetivos, 

verbos, preposições, interjeições, conjunções em sua fala: se constrói períodos 

compostos ou não: qual a velocidade de sua fala. Fala-se muito depressa ou 

por demais devagar.                                                                                                                         

Para conhecer o desenvolvimento sensorial da criança é preciso 

observar:   

 A visão. A criança distingue perto de longe, distingue a diferença de 

cores ainda que não conheça os nomes, distingue formas, tamanhos? 
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 O olfato. A criança distingue odores, consegue adivinhar, por exemplo, 

frutas conhecidas se as cheirar com os olhos tampados? Como está sua 

respiração, apresenta problemas? 

 A audição. A criança ouve se está sentada do lado direito da sala, do 

esquerdo? Ouve sons baixos? Distingue sons sonoros de sons surdos? 

Consegue ouvir estórias? Consegue repetir palavras ouvidas? 

 O paladar. A criança distingue o doce do azedo, o salgado; sabe falar do 

que gosta e do que não gosta? Sabe falar por que não gosta? Saliva muito 

para falar sabe mastigar, tem a boca muito seca? As crianças, em sua 

sabedoria intuitiva, costumam brincar de cuspir a distância e não aceitam no 

grupo os que não conseguem, pois associam distância a força e destreza. 

Estariam erradas?  

 O tato. A criança distingue o áspero do liso, o ondulado, o tamanho pelo 

tato, tem vocabulário para expressar o que sente ao tocar uma superfície? 

Sabe o que é quente ou frio?  

 

Parece desnecessário avaliar isso, mas este é o início do 

desenvolvimento e, se ela está bloqueada aí, não se desenvolverá em nada. O 

desenvolvimento não dá saltos. 

Orientação temporal: o perfil neurossensório-motor resulta da 

interligação entre o sistema sensorial e o sistema motor.  

Para avaliar o perfil neurossensório-motor é necessário conhecer os 

elementos que o compõem: o esquema, a lateralidade, a interação espacial, a 

orientação temporal, a coordenação dinâmico-manual, a coordenação visual-

motora, o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento sensorial. 

O trabalho com a lateralidade, a interação espacial, o esquema corporal 

é um trabalho com o hemisfério direito do cérebro.  

É o hemisfério da intuição, da criatividade, da imaginação. A orientação 

temporal já está no hemisfério esquerdo, no campo do abstrato, do analítico, do 

racional, do sucessivo. 
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Em síntese, ao terminar o estudo do texto acima fiquei motivado para 

colocar em prática no meu cotidiano escolar os saberes adquiridos nesta 

disciplina, na certeza que estes instrumentos serão necessários para que 

possa ser não só um professor, mas também um conhecedor em 

psicopedagogia, auxiliando assim no meu trabalho e avaliar o desenvolvimento 

neurossensório-motor dos meus alunos. 

 

3.3. Estágio Supervisionado 

Professora: Lílian Queiroz Frossard, Ms. 

Nesta disciplina foi sugerido que o estágio seria em uma instituição e 

que fosse escolhido uma criança para realizar algumas atividades 

psicopedagógicas e partindo deste trabalho fosse registrado um relatório com 

os dados colhidos. O estágio começou no dia 05/12/09, foram realizadas 

algumas atividades para avaliar a criança, as quais foram devidamente 

registradas. 

O seguinte relato trata de uma observação avaliativa em uma criança de 

10 anos, cursando o 5º ano em uma Escola Pública na cidade de Fortaleza. 

Durante a aplicação de testes Piagetianos foram desenvolvidas atividades que 

requeressem habilidades do esquema corporal, dentre elas, a lateralidade e 

coordenação motora. Na realização avaliativa foi utilizado material concreto e o 

próprio corpo da criança.  

Atividade 01: Com Massa de Modelar 

 

Inicialmente apresentei à criança as duas massas. Ao apresentar as 

duas massas iguais com cores diferentes ele disse que um era maior que a 

outra. Depois amassei bem cada massa, e fiz duas bolas e mostrei para a 

criança, esta afirmou que uma bola era maior do que a outra. Em seguida eu fiz 

uma bola de uma massa e a outra deixei na sua forma normal, o aluno disse 

que a bola de massa era maior.  
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Atividade 02: Fio de Barbante 

Primeiramente mostrei dois fios de barbantes. Depois peguei estes dois 

fios de barbante do mesmo tamanho. Um fio eu estiquei o outro deixei ao lado 

deste sem esticar. O aluno afirmou que o fio esticado era maior. Ao colocar os 

dois fios em sentidos diferentes, um vertical e o outro horizontal o aluno disse 

que o vertical era maior. Em outro momento coloquei os dois fios um do lado do 

outro, a criança afirmou que era do mesmo tamanho. 

 

Atividade 03: Atividade dos Lápis  

Ao iniciar essa atividade mostrei alguns lápis de cores e canetas pilots. 

Em seguida Peguei três lápis de cores e três marcadores (Pilot) e coloquei na 

frente do outro e perguntei a quantidade. “Quantos lápis existem?” 

 

OBESRVAÇÃO: 

 

Ele disse que tinha a quantidade certa 

 

 

 Depois separei os objetos e perguntei: onde tem mais? 

Respondeu que tinha a mesma quantidade. 

ANÁLISE: Nessa atividade o aluno demonstrou ser 

capaz de identificar quantidades e teve segurança em responder as perguntas 

acima. 

Canetinha: seis canetinhas com cores diferentes. Eu formei três pares, 

depois misturei as canetinhas novamente, o aluno disse que poderia mudar as 

posições e formar outros pares. 
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Atividade 04: Corte em Cartolina de Curva Sinuosa 

 

Cortei com a mão direita e depois com a esquerda, perguntei: (Qual a 

mão dominante?) - marquei o tempo (min.) Com a mão direita ele teve uma 

coordenação motora com muita facilidade; (tempo 1 minuto). Já com mão 

esquerda ele teve dificuldade e levou mais tempo pra cortar, também ficou 

desajeitado ao manusear a tesoura (tempo 2 minutos).  

 

Quando cortei a curva na cartolina com a mão direita ela fez com muito 

cuidado, cortando exatamente em cima da linha sem ultrapassar. Realizou 

essa tarefa em dois minutos. Quando cortei com a mão esquerda ele teve 

muita dificuldade, passava da linha, o papelão ficou picotado, ultrapassando a 

linha, achou que a posição incomodava e teve bastante dificuldade, levando o 

tempo de quatro minutos e dez segundos. 

 

Atividade 05: Com Copo 

 

Foi desenvolvida a técnica dos copos cheios de água. Mostrei dois 

copos com água do mesmo tamanho. 

 Coloquei em outros recipientes, por exemplo, um em uma 

taça bem fina e outro em um copo de Whisky. E fiz a 

pergunta: Onde tem mais água? 

Ele respondeu que o copo que têm mais água é o copo 

de Whisky. 

 

Análise do procedimento desta tarefa: o aluno não definiu que os copos 

tinham a mesma quantidade. 

Ao misturar os dois copos ele disse que os dois copos estão enfileirados. 

O copo tinha o mesmo tanto de água.  



48 

Pedi ao aluno que ele colocasse a água de um copo em outro recipiente 

ele afirmou que o copo tinha mais água do que o outro recipiente. 

 

Atividade 06: Colocar Caroço de Feijão dentro de uma Garrafa.  

 

 Nesta atividade descobriria “Qual a mão dominante?” e também qual a 

“Habilidade Motora” (mão direita ou esquerda), ou seja, noção de lateralidade. 

Pedi à criança que com sua mão direita fosse colocando cada caroço de feijão 

dentro da garrafa, ele fez a tarefa com dificuldade. Já quando usou a mão 

esquerda ele fez o mesmo processo mais lento, teve mais dificuldade, 

deixando cair alguns caroços no chão. Nesse exato momento ele esqueceu 

que estava com a mão esquerda e continuou a tarefa normalmente com a mão 

direita. Marquei o tempo em 4 minutos e 10 segundos: colocou com a mão 

direita com menos tempo sem deixar cair. No entanto colocou com mais tempo 

com dificuldade usando a mão esquerda após os 5 minutos. 

 

Atividade 07: Formação de Figura 

 

Foram dadas as figuras geométricas: quadrado, retângulo, círculo com 

cores diferentes. Foi solicitado que formasse uma figura juntando as peças. De 

início ele procurou fazer uma figura parecida com uma pessoa sempre 

colocando os triângulos acima das outras peças como se fosse uma casa. Foi 

perguntado que figura ele estava montando? Ele disse que era uma casa, e da 

casa formaria um castelo. 
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3.4. Oficinas Pedagógicas 

Professora Euzimar Nunes e Karla Eveline, Especialistas 

Início 12/09/09. Nesta disciplina tive o prazer de assistir o vídeo “oficinas 

pedagógicas” sobre os seguintes temas: Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva; A paralisia cerebral pode afetar a fala; Mensagens 

Educativas para crianças; Minhas mãos não funcionam como deveriam; 

Oficina: brincar para todos; Prancha de Comunicação; Sentada X – em Pé; A 

Situação do Cotidiano Escolar caso Maria Eduarda; Formação Continuada à 

distância para Professores em atendimento Educacional  Especializado. Estes 

foram os temas abordados no vídeo que assisti. Escolhi o tema “Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva”. Porque na atualidade sei que 

a educação inclusiva está em pauta. Portanto deixarei claro neste trabalho o 

que aprendi. 

Na educação inclusiva verifiquei os segmentos abaixo: 

 Segregação: isolamento, instituicionalização; 

 Integração: normalização, assistencialismo; 

 Inclusão: desenvolvimento inclusivo, direitos humanos. 

 

Pesquisando sobre educação inclusiva chamou minha atenção algumas 

citações. Tais como: 

A “Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, em 
seu Capítulo V, Da Educação Especial, diz que: Art. 58.” Entende-se 
por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 
educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de 
ensino, para educandos portadores de necessidades especiais".  

Já Carneiro (1997), declara que  

"A questão da integração representa um movimento de inovação do 
sistema de ensino que, em princípio, já deveria existir, abrangendo as 
diferenças existentes mesmo entre os não deficientes" (CARNEIRO, 
1997, p.33).  

 

 



50 

Considerando o aspecto legal inserido na lei, e o científico em que de 

acordo com Vygotsky apud CARNEIRO (1991, p.101) 

 "o ser humano cresce num ambiente social e a interação com outras 
pessoas é essencial ao seu desenvolvimento", estas exigências 
requererem da escola uma nova estrutura, um novo conceito em 
relação à formação do futuro cidadão e uma visão renovada de seus 
conceitos e pré-conceitos com relação ao diferente.  

Desta forma entendi os segmentos acima citados: a segregação, 

isolamento, instituicionalização; integração: normalização, assistencialismo; e a 

inclusão: desenvolvimentos inclusivos, direitos humanos, constataram que os 

portadores de necessidades especiais estão respaldados na Lei Diretrizes e 

Bases. 

 

Em seguida a professora abordou alguns Princípios da Diversidade e 

elencou primeiramente as diferenças no ser humano e citou algumas 

semelhanças tais como: 

 Humano se diferencia pela unidade, singularidade; 

 Humano se assemelha pelas suas necessidades: de afeto, de pertencer 

a um grupo social; 

 Diferenças e semelhanças são inerentes ao ser humano; 

 Desigualdades são socialmente produzidas e geram a exclusão; 

Alguns pontos que marcam a exclusão: 

 Dupla diminuirá a exclusão; 

 No exterior do sistema escolar quando o acesso for negado; 

 No interior do sistema quando a escola recebe o aluno, mas não lhe 

oportunizam condições de aprendizagem. 

 

Depois foi comentado sobre a construção de uma cultura inclusiva: onde 

os desenvolvimentos de valores mobilizam as pessoas e professores, a 

conviverem e organizarem a rotina da escola incluindo nela todos os alunos. 

Também foram citadas as características de uma prática inclusiva: na qual o 

ensino e os apoios ao ensino se  integram  para  orquestrar  a  aprendizagem e  
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elimina barreira, ganhando a publicação efetiva de todos os valores nas 

práticas pedagógicas. Vi os princípios da educação inclusiva como: 

 O conhecimento é construído a partir da atividade do sujeito diante das 

solicitações e desequilíbrio ao meio; 

 O sujeito do conhecimento é um sujeito autônomo; 

 A cooperação é elemento central. 

 

A professora continua falando sobre este assunto com muita segurança 

e sem querer perder as informações tive o cuidado de anotar o que a mesma 

falava. Abaixo elenco as informações que consegui registrar. 

 

A escola contemporânea enfrenta o desafio do desenvolvimento das 

práticas cotidianas em relação aos direitos das pessoas com diferença: 

 

1) Reconhece o direito das pessoas com diferença à educação; para 

efetivar um direito a diferenciação, e com base na igualdade de oportunidades, 

o sistema educacional inclusivo deve ser assegurado em todos os níveis, bem 

como o aprendizado ao longo de toda vida; 

 

2) A educação tem como objetivo promover o pleno de desenvolvimento do 

potencial humano e do senso; 

 

3) Para a realização de um direito, os estados partes assegurarão: 

adaptações de acordo com as necessidades individuais das pessoas com 

“necessidades especiais”; 

 

4) Os estados partes assegurarão as pessoas com diferencia a 

possibilidade de adquirir competência prática e social necessários, de modo a 

facilitar a plena e igual participação no sistema de ensino e na vida em 

comunidade; 
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5) A fim de construir para o exercício desse direito, os estados tomarão 

medidas apropriadas para empregar professores e para capacitar profissionais 

e equipes atuantes em todos os níveis de ensino.  

 

REFLEXÃO: AS CRIANÇAS PRECISAM ESTUDAR E 

BRINCAR INDEPENDENTE DE SUAS CONDIÇÕES. 

 

3.5. Didática do Ensino Superior 

Professora: Adeliane Sales, Ms. 

 

HISTÓRICO DA DISCIPLINA 

 

Início 11/01/09 a 15/01/09, a aula começou por meio das seguintes 

reflexões: 

Qual a sua expectativa em relação à disciplina? O que é didática? De 

que assuntos ela trata? Quais suas dimensões? O que é moral? Diante estas 

perguntas começamos a pensar, refletir e discutir com os colegas para 

responder. No final aprendemos estas questões dinamicamente sem nos 

preocupar em assimilar estes conteúdos. Assim, deixo registrado neste 

trabalho o que aprendi:  

 Refletir sobre os desafios da prática docente no ensino superior frente às 

exigências da sociedade contemporânea;  

 Perceber a complexidade das diferentes dimensões do processo de 

ensino-aprendizagem no ensino superior;  

 Compreender os componentes do processo de ensino-aprendizagem – 

aluno, professor e conhecimento – a partir da concepção do papel do professor 

mediador;  
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 Reconhecer a importância do planejamento de ensino: os objetivos 

educacionais, os conteúdos programáticos, os procedimentos didáticos e a 

avaliação do processo de ensino-aprendizagem; 

 Elaborar plano de ensino, tendo como referência as áreas de formação 

dos alunos. 

      

Para ficar mais informado li sobre as Tendências Pedagógicas e fiz um 

estudo na tentativa de compreender como a educação se enquadra nas 

tendências pedagógicas.  

A Pedagogia Liberal enfatiza o preparo do indivíduo para o desempenho 

de papeis sociais, de acordo com as aptidões individuais; os indivíduos 

precisam aprender a adaptarem-se aos valores e às normas vigentes na 

sociedade de classes e, embora propague a idéia de igualdade de 

oportunidades, não leva em conta a desigualdade de condições. 

Pedagogia Libertária: Procura a independência teórico-metodológica.  

Dá maior ênfase às experiências se autogestão, à prática da não diretividade e 

à autonomia. Constitui-se em mais um instrumento de luta do professorado, ao 

lado de outras práticas sociais, pois não tem como institucionalizar-se na 

sociedade capitalista.  

Pedagogia Histórico-Crítica: Surge no fim dos anos 1970, em 

contraposição à escola que reproduz o sistema e as desigualdades sociais. 

Têm ênfase nas relações interpessoais e ao crescimento que delas resultam, 

centrado no desenvolvimento da personalidade do indivíduo, em seus 

processos de construção e organização pessoal da realidade e em sua 

capacidade de atuar como uma pessoa integrada na organização de uma 

sociedade. 

Percebi quais os elementos essenciais da didática: planejar, executar e 

avaliar. E identifiquei as correntes educacionais que norteiam a educação, a 

reprodutora, redentora e transformadora. A professora apresentou os modelos 

educacionais: global; pedagogia - sistema modela a educação.  
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Didática – método e técnica de ensino que transforma. E que o ensino é 

transmissão de conhecimentos, informações ou esclarecimento útil e 

indispensável à educação com fim determinado. 

 

REFLEXÃO: A TENDÊNCIA PROGRESSISTA LIBERTÁRIA 

ADOTA AS MATÉRIAS OBRIGATÓRIAS, DANDO A ELAS UM 

SIGNIFICADO SOCIAL ATRAVÉS DE UMA ABORDAGEM 

CRÍTICA. FINALMENTE EU APRENDI A TER UMA VISÃO MAIS 

AMPLA DOS CONCEITOS DA DIDÁTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Psicopedagogia é um campo do conhecimento que se propõe a 

integrar, de modo coerente, conhecimentos e princípios de diferentes Ciências 

Humanas  com a meta de adquirir uma ampla compreensão sobre os variados 

processos inerentes ao aprender humano. Enquanto área de conhecimento 

multidisciplinar,  interessa À Psicopedagogia compreender como ocorrem os 

processos de aprendizagem e entender as possíveis dificuldades situadas 

neste movimento. Para tal, faz uso da integração e síntese de vários campos 

do conhecimento, tais com a Psicologia, a Psicanálise, a  Filosofia, a  

Psicologia Transpessoal, a Pedagogia, a Neurologia, entre outros. 

Ou seja, a Psicopedagogia é um estado de ser  e estar sempre em 

formação, projetação e em processo de criação. Criação de sentidos para 

nossa própria trajetória enquanto aprendentes e ensinantes, enquanto seres 

viventes na complexa gama de relações que estabelecemos com o nosso 

tempo e espaço humano. 

Percebe-se no dia-a-dia do professor não só da Educação Infantil a 

necessidade de está especializado também na área da Psicopedagogia, o risco 

das rotinas repetitivas, das ações improvisadas e ou não refletidas em termos 

do seu significado educativo para as crianças. Dessa forma, várias instituições 

ou professores individualmente vêm sendo habilitados para lidar com as novas 

formas de acompanhar e atribuir significado às ações desenvolvidas no 

cotidiano junto às crianças e ou refletir sobre o significado de um 

encadeamento de projetos pedagógicos e outras atividades.  

Essa prática tem por finalidade contribuir para o professor reorganizar o 

seu saber didático, reunindo dados e reflexões sobre as crianças e sobre as 

ações educativas desenvolvidas, diariamente, que lhe ajudem a repensar e 

replanejar sua ação docente, por esse motivo o curso de especialização em 

Psicopedagogia foi muito importante para a minha vida profissional. De onde 

tive uma visão ampla dos conceitos e do aprimoramento dos meus 

conhecimentos. 
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Esse curso me proporcionou desenvolver a minha prática pedagógica 

em sala de aula com mais cuidado no trato e aperfeiçoamento de minhas 

práticas pedagógicas, e proporcionar o desempenho e crescimento dos meus 

alunos. 

Minha opinião com relação à maneira de repassar estes conhecimentos 

de forma mais cuidadosa e criteriosa, me tornou hoje um professor mais 

capacitado para enfrentar os obstáculos com mais habilidades. Tomei 

conhecimento da importância da educação realizada tanto tecnicamente e 

dentro de padrões de saberes adequados para facilitar o aprendizado dos 

alunos. 

Gostei da disciplina Oficinas Pedagógicas devido ao manuseio do 

material trabalhado e de como esses instrumentos bem simples e utilizadas no 

cotidiano, são benéficos para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do aluno 

aprendiz. Tive dificuldade na disciplina de Didática do Ensino Superior por ser 

difícil assimilação das leis e das suas intervenções e de sua utilização no 

momento atual, e também lembrar as características das tendências 

pedagógicas. 

Finalmente, ingressei nesse curso com o objetivo de ter minha ascensão 

funcional, mas no decorrer do ano, fui me interessando e ficando fascinado 

com a Psicopedagogia, pois esta é uma ferramenta de grande relevância na 

vida profissional de um professor. Hoje vejo meus alunos com outro olhar e 

planejo realizar e proporcionar uma perspectiva de mundo para os meus 

alunos. E assim me sentirei realizado, mais feliz e útil dentro do universo do 

conhecimento onde as transmissões dessas informações fazem parte da 

construção da aprendizagem dos conhecimentos adquiridos na minha 

caminhada pedagógica, lembrando que a educação é um direito de todos, e 

que sendo professor posso aliar a Psicopedagogia nas minhas aulas. Espero 

desta maneira transformar e contribuir  na sociedade ao qual faço parte. 
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